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Abstract

This article summarizes some important aspects of actor–network theory. It provides relevant elements of the historical
origins of this line of inquiry, examines some of its most distinctive concepts, and signals its development in science and
technology studies and in some other areas of the social sciences. The article emphasizes the position of actor–network theory
within the poststructuralist landscape, discusses its particular treatment of constructivism, and examines in particular the
philosophical implications of the notion of translation, which plays a crucial role in the articulation of this approach.

The social-scientific line of inquiry known as actor–network
theory (ANT) is characterized by a distinctively materialist,
radically constructivist approach to social theory and to
empirical research. It is often recognizable through the use of
a collection of notions (such as ‘translation’ and ‘actor–
network’) that were developed in the 1970s and 1980s in
response to developments in the sociology of science. An
influential current in science and technology studies, ANT has
also gained prominence in a number of different fields in the
social sciences and the humanities, from organization studies
to political science, from anthropology to economic sociology.
In what follows, the historical context of the formation of ANT
is first discussed, a series of central concepts are then clarified,
and a philosophical assessment is finally suggested (for other
relevant accounts see Law, 2009; Mol, 2010).

Intellectual Foundations and Historical Origins

The expression ‘actor–network theory’was developed in the late
1980s in order to refer to an emergent school of thought that
started to form in Paris, France, a decade earlier. An early
mention to an ‘actor–network approach’ is found in the intro-
duction to an edited volume on the sociology of technology
(Bijker et al., 1987). The editors used that expression as a tag to
identify and differentiate the approach defended by Michel
Callon, who contributed to the volume with a seminal ANT
case study on the attempted development of an electric vehicle
in France (Callon, 1987). Callon had already proposed
a different expression, ‘sociology of translation’ (sociologie de la
traduction in French), in order to specify the singularity of this
contribution, most notably in another seminal ANT case study
on scallop farming along the coast of Brittany (Callon, 1986;
see also Callon, 1980). But, in a somewhat path-dependent
way, it was the notion of ‘actor–network theory’ that prevailed
in Anglophone academic circles. The intellectual foundations
and historical origins of ANT are located in the concrete insti-
tutional site of its inception, in the emergence of French post-
structuralism and in debates in the sociology of science.

Engineering and Innovation

ANT’s origins are to be found in a very concrete location. The
approachwas crafted at the Centre de Sociologie de l’Innovation

(CSI), a small research center at the École des Mines de Paris, an
engineering school that is both an elite higher education insti-
tution (a so-called grande école) and a research institution
distinctively oriented toward industrial innovation. The CSI,
created in 1967 with the purpose of studying the social deter-
minants of innovation processes, had progressively shifted to
a more catholic interest on the interrelations between science
and society. Michel Callon, an engineer and sociologist by
training and École des Mines alumnus whose earlier research
focused on the interfaces between science and industry, was
appointed director of the CSI in 1982. The same year, the CSI
recruited Bruno Latour, a philosopher by training who was
already known for his pioneering ethnography of a neuroen-
docrinology laboratory (Latour and Woolgar, 1979), a study
that prefigured the most salient tenets of ANT’s blend of
semiotics. The CSI soon became the crucible in which ANT
started to take shape. Slightly younger researchers such as
Madeleine Akrich and Antoine Hennion, also École des Mines
alumni, and visiting scholars such as John Law, then at the
University of Keele, participated extensively in the inception of
that movement (Susan Leigh Star and Geoffrey Bowker, then
at the University of California, were also among the scholars
who visited the CSI in the 1980s). Editorial efforts such as
Pandore, a bulletin that greatly contributed to the diffusion of
science and technology studies in France, and exchanges with
sociologists and historians of scientific knowledge, notably
based in the United Kingdom and the Netherlands, contri-
buted to the shaping of the early orientation of ANT toward
the sociology of science.

This localizationof the foundingofANT is not accidental. In a
sense, the special circumstances that were prompted at the CSI
gaveANTsomenotable characteristics. First, theCSI’s intellectual
familiarity and daily contact with engineering (in particular in
relation to electric systems and extractive industries) translated
into adistinctively industrial and technological understandingof
constructivism. For ANT, reality is constructed, but it is con-
structed in the engineer’s sense (solid reality as theoutcomeof an
organized, fragile, and laborious process ofmaterial articulation)
rather than in the sense usually put forward in standard social
sciences (social construction considered in terms of social
conventions, belief systems, mental states, or collective repre-
sentations). Second, the CSI’s marginal position in the field of
instituted social sciences in France and its relative lack of disci-
plinary control translated into an interdisciplinary (or rather
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adisciplinary) attitude. Consequently, ANT questions the
boundaries between disciplines and, more profoundly, between
the social and the natural sciences, favoring approaches that are
able to cope with heterogeneous realities. Third, the tradition of
pursuing contract research and developing applied expertise at
theCSI, and the combinationof highly theoretical developments
with extremely practical research reports, translated into a novel
preference for hybrid styles. ANT indeed portrays the researcher
in general, and the social scientist in particular, as an entangled
participant rather than as an external observer viewing reality
from above.

Parisian Poststructuralism

The formation of ANT is, in part, an episode in the history of
French poststructuralism and a consequence of the intellectual
atmosphere prompted in Parisian academic circles by authors
such asMichel Serres (seeDosse, 1999; Serres and Latour, 1995).
The constructivist approach to science defended by Serres in the
1970s and his distinctive use of the notion of translation played
a pivotal role in the intellectual education of early contributors
to ANT. The philosophical take on a materialist understanding
of signification defended by Gilles Deleuze and the decisive
impact that his collaboration with Félix Guattari had on
a number of French intellectuals in the 1970s and 1980s was
also at work in the emergent repertoire of ANT, especially
with their notions of rhizome and collective assemblage of
enunciation. The approach to semiotics constructed by Algirdas
Julien Greimas (his actantial model in particular) was crucial in
the development of ANT’s interpretation of the operations of
signs and texts. Other notable influences on the formation of
ANT can be located in the works of authors such as Michel
Foucault, Gilbert Simondon, François Dagognet, André Leroi-
Gourhan, and Michel de Certeau, who were widely read at the
CSI in the 1980s.

ANT’s early development was definitely closer, intellectually
speaking, to the philosophical preoccupations broadly associ-
ated with poststructuralism, than to other concerns that also
characterized French academic life during that period, such as
the novel developments in sociology prompted, for example,
by Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Michel Crozier, or Ray-
mond Boudon, or the issues on complexity and chaos raised in
the natural sciences and in mathematics by authors such as
Henri Atlan, René Thom, or Ilya Prigogine. The philosophical
penchant of ANT was deeply marked by Bruno Latour’s own
trajectory and vision. The distinctive touch of ANT lay in a taste
for a hybrid disciplinary positioning (definitely not as standard
social science), an obsession with the materiality of significa-
tion (hence the call for a semiotic approach to technology),
and, in a sense, a certain freedom to engage in intellectual
experimentation (with no imposed canon). But ANT definitely
partook in a general poststructuralist movement that was
seeking alternatives to the intellectual machineries defended at
that time by influential figures such as Louis Althusser, Jacques
Lacan, and Claude Lévi-Strauss.

Constructivism in the Sociology of Science

The formation of ANT is, also in part, an episode in the history
of science and technology studies, one mainly characterized by

a materialist approach to agency and a constructivist under-
standing of truth (see Pickering, 1992, 1995). ANT is often
presented as a reaction to (and a dialogue with) two threads in
the understanding of scientific inquiry: the French tradition of
the epistemology of science and the British tradition of the
sociology of scientific knowledge. The idea that Nature does
not speak for itself and that scientific facts are constructed is
almost unanimously acknowledged in the French tradition in
the epistemology of science exemplified by authors such as
Alexandre Koyré, for whom scientific discovery is determined
by structures of thought that are historically constituted.
Whether grounded in an intellectual frame of reference or
a rational method (in line with Gaston Bachelard or Karl
Popper) or in the rules of a social institution or discursive habit
(whether in Michel Foucault or Ludwig Wittgenstein’s terms),
these structures of scientific thought are definitely historically
established. Thomas Kuhn’s tour de force (subsuming all this
under the notion of paradigm) bolstered and comforted this
viewpoint. But what is ruled out from this perspective, ANT
would claim, is the relevance of any empirical account of the
concrete operations (experimenting, measuring, calculating,
writing, communicating) that are needed in order to obtain
scientific facts – precisely the type of inquiry envisaged by ANT.
The intellectual movement that characterized the British
tradition of the sociology of scientific knowledge was quite
different, almost the opposite of ANT’s direction of inquiry.
Authors such as Barry Barnes and David Bloor (the ‘Edinburgh
School’ in the sociology of scientific knowledge) or Harry
Collins and Trevor Pinch (the ‘Bath School’) were working out
a sociological response to a rather empiricist, inductive British
tradition in the epistemology of science, quite different from
the French tradition. Accordingly, their response emphasized
the role of social interests and collective representations in the
establishment of scientific truth and falsehood. Seen from this
angle, ANT’s emphasis on the study of scientific controversies
(situations in which scientific truth and falsehood are still in
the making) was appreciated, but its focus on the empirical
operations of science and on the material conditions of scien-
tific work appeared as a fatal step backward toward scientific
realism and positivism. As exemplified in numerous debates
(for exemplary studies, position statements and debates, see
Knorr-Cetina and Mulkay, 1983; Bijker et al., 1987; Law, 1986;
Pickering, 1992), ANT was trying to be constructivist and realist
at the same time, by accepting that scientific truth and scientific
reality do exist, but not without a painstakingly material
process of instauration (Latour, 1987, 1999a).

The elaboration of ANT’s constructivist realism found some
hospitable terrain in other areas of science and technology
studies. Harold Garfinkel’s studies in ethnomethodology, as
applied in particular to the understanding of laboratory work,
shared to some extent with ANT an interest on the ongoing
accomplishment of reality, be it social or otherwise. Studies in
situated action and distributed cognition, as illustrated by the
work of Lucy Suchman or Edwin Hutchins, developed an
understanding of agency that was very much in line with ANT.
Historians of science who, like Peter Galison, Lorraine Daston,
and others, have highlighted the material cultures of scientific
objectivity have contributed greatly to arguments that have
been actively endorsed by ANT. The development of ANT
from the 1980s onward trespassed, however, the perimeters of
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science and technology studies. ANTorANT-orientedperspectives
are today present in a multiplicity of areas (organization studies,
political science, anthropology, economic sociology, to name a
few), although not always straightforwardly linked to issues of
science and technology.

Central Problems

ANT has made explicit and attempted at treating a number of
problems of social-scientific inquiry, sometimes creating
adherence and sometimes sparking controversy. This has
usually translated into the production and use of a number of
recognizable concepts, precepts, standpoints, and representative
case studies on the problem of agency, on the notion of
translation and on the constitution of collective realities.

Generalized Agency and the Critique of Modern Reason

ANT is often associated in popular views with an insistence on
‘nonhuman agency,’ that is, on sources and agencies of action
other than purely human, conscious, and intentional. In fact,
ANT stands as a reaction to both the downplaying of human
agency in accounts of events favored in the natural and formal
sciences (an ellipsis of the action of the experimenter in
a microbiology laboratory, for example, in reports of findings)
and the downplaying of nonhuman agency in accounts of
events favored in the social sciences and the humanities (an
ellipsis of the actions of bacteria, the medium, and the labo-
ratory instrument). The point is twofold. First, the events that
need to be accounted for are the conjunction of all kinds of
agencies, the variety of which cannot be subsumed under
a simple human/nonhuman or intentional/unintentional
divide. For example, in the microbiology laboratory, action is
prompted by personal purposes, unconscious motives, phys-
ical bodies, social institutions, corporate actors, living organ-
isms, technological devices, gravitational forces, atmospheric
conditions, budgetary constraints, collective ideologies,
measurement instruments, legal codes, etc. In short, as soon as
something happens, there is action to be accounted for, and
a good ANT account does not single out any particular form of
action, be it social or otherwise. Second, the fact that accounts
are usually biased in favor of one form or other of ‘purified’
agency, is due, ANT claims, to the legacy of modern reason, that
is, to a style of thought that is most distinctively characterized
by the instauration of a neat divide between nature and culture,
or between the physical condition of the world and its political
constitution. This is both a bias that needs to be overcome in
order to account for the proliferation of hybrid realities that
modernity itself prompted (hence the need to develop an
appropriate vocabulary) and an object of anthropological
inquiry as such, as posited in Bruno Latour’s ‘anthropology of
modern reason’ (Latour, 1993, 2013).

On the question of the nature of human agency alone,
ANT is known for contributing to a double refutation: that
of the modern, liberal ideal of the sovereign, emancipated
individual and that of the equally modern, sociological ideal of
the dominated, conditioned social agent. The idea of using
actors’ interests as ultimate explanatory factors was replaced,
in early contributions, by the idea of studying processes of

‘interessement’ and elaborating how they come about (Callon
and Law, 1982; Callon, 1986). The pivotal notion of
‘attachment’ and the notable case studies on drug addiction
and music lovers that accompanied its development (Gomart
and Hennion, 1999; Latour, 1999b; Hennion, 2005, 2007)
allowed ANT to shift attention from the ‘doing’ to the
‘making do,’ and from the ‘moving’ to the ‘being moved,’ as
a constitutive feature of humanity. Through such movement,
ANT arrives at a rather anthropological and philosophical
reconsideration of what a ‘thing’ is and of what it does (e.g.,
Latour, 2000, 2004a, 2007). On the vocabulary of agency in
standard social theory, ANT reportedly pointed, from its
inception, to the recurrent use of ‘nonhuman’ parlance in
sociology when dealing with the agency of large actors such
as ‘society,’ ‘the economy,’ ‘the corporation,’ ‘the nation,’ or
‘the state,’ actors whose agency is in part structured with the
collaboration of social scientists (Callon and Latour, 1981).
The purpose of ANT is not to deny such agency but, precisely,
to describe how it is mounted.

Material Semiotics, Inscriptions, Translation, and Networks

The task of developing a ‘convenient vocabulary’ adapted to this
view of generalized agency was amot d’ordre in the early years of
ANT (see Akrich and Latour, 1992). The crux of this vocabulary
lay in a combination of two crucial ingredients: a semiotic
treatment of agency (mainly based on Greimassian semiotics
and the notion of ‘actant’) and a focus on material devices
(inspired by the anthropology of technology and by the
engineering of sociotechnical systems). The analysis of how
a program of action or a script of conduct is inscribed or not
into a material artifact, and of how it interacts with other
programs or other scripts, stood as one key ingredient of the
ANT recipe (Akrich, 1992; Latour, 1992). The semiotic,
actantial analysis of scientific publications was accompanied
by quite novel developments, at the time, that traced
materially the networks formed by texts, for example, through
coword analysis and bibliometric maps (Callon et al., 1986).
Inventing new social-scientific literary styles altogether was
also part of ANT’s original endeavor (Latour, 1996).

ANT’s particular blend of material semiotics is intrinsically
pragmatist. Instead of considering reference or signification from
the viewpoint of a binary partition between signs and things (or
between mind and matter), ANT considers reference as a materi-
ally traceable operation of displacement, transportation, and
circulation. As demonstrated by Latour in his minute examina-
tion of the scientific power of Louis Pasteur, the ability to refer to
the anthrax bacillus within the laboratory setting; the ensuing
ability to refer, in entirely new terms, to a disease affecting cattle;
and the ability to transformanentire country altogether (its cattle,
its farmers, its inhabitants, its bacteria, and its economy) can be
traced back to the material organization of referential operations
through which all these realities circulate (Latour, 1983; see also
Latour, 1988). But this circulation does not happen without
transformation, and the key notion here is ‘translation.’ The
idea of translation is indeed the crucial vehicle for the material
semiotic approach of ANT. It has been formulated in a number
of writings, but Michel Callon’s case study on the relationships
between fishermen, scientists, and scallops in the Bay of Saint-
Brieuc remains a classic (Callon, 1986). The idea of translation
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operates as follows: the starting point, the empirical matter on
which ANT operates, is best understood as a set of statements,
which are embedded in a number of settings and which
characterize a series of participating entities. Those statements
(e.g., ‘scallops do anchor,’ ‘fishermen want the bay restocked,’
etc.) are deemed more or less problematic in the sense that they
demand action to be taken, raise issues and concerns, or are
prone to controversy. A translation, in ANT’s sense, is an
operation that transforms one particular problematic statement
into the language of another particular statement: tackling
problematic statement A in its own terms means in fact
shifting terms and therefore tackling problematic statement B.
This operation of translation transforms the issues at stake and
the configuration of relations that link statements to one
another. It also modifies acting capacities (since these
statements are claims for conduct, and their strength is
synonymous with power to act), and it engenders agency (since
an operation of translation is both an empirical act and the
condition of the configuration of a capable actor). This
vocabulary resonates to some extent with an engineering-
inspired problem-solving view, with some sort of a ‘function’
(in a mathematic sense) that would transform statements into
other statements (early ANT formulations have indeed been
criticized for this kind of tone, e.g., Star, 1991). But it also
contains the theoretical potential of a nondualistic form of
metaphysics: all that there is a network of ongoing operations
of translation that define the agency of problematic statements.
There is no need to revert to a distinction between an inside
and an outside, or between actors and actions. The very notion
of an ‘actor–network’ (a notion that spread through what was
first labeled ‘sociology of translation’ but then became ‘actor–
network theory’) conveys this intuition quite well: instead of
considering a distinction between actors (that act) and
networks (which actors form among themselves, in order, for
example, to act collectively), the ‘actor–network’ is both the
‘network-that-acts’ and the ‘actor-that-springs-from-a-network,’
precisely what is constituted through processes of translation.

Constitution of Collective Worlds

Despite its praise for interdisciplinary and its distancing from
a modern idea of ‘the social’ as displayed in standard social
sciences, ANT portrays itself as some sort of a sociology (Latour,
2005). It does so in a quite particular sense: as a science of the
formation and deformation of collective worlds, worlds that are
constituted precisely through the material semiotic processes
that ANT sets out to describe. This is ‘sociological’ not in the
sense that it emphasizes ‘social factors,’ but rather in the sense
that it generalizes a political understanding of the constitution
of these worlds. ANT indeed is recognizable through the use of
words imported from political science (e.g., ‘spokesperson,’
‘parliament,’ ‘association,’ ‘representative’) in order to analyze,
say, a laboratory and all its constituents. ANT can hence be seen
as the generalization of a political frame to the understanding
of all types of assemblages, not only human assemblies.

This strand of ANT is particularly important in contributions
to political ecology and democratic theory (e.g., Latour, 2004b;
Callon et al., 2009; Marres, 2012). These contributions claim
that the ecological revolution in all its dimensions (gener-
alization of environmental controversies, radical uncertainty on

the externalities of innovation, unsustainability of the modern
economic rationale, and proliferation of problematic entities)
provide a blatant demonstration of the limitations of the
standard social-scientific repertoire. Notions developed in ANT,
such as ‘hybrid forum’ or ‘parliament of things,’ take into
account both the democratic appraisal of issues of a technical
nature – issues that provoke the emergence of new entities and
new collectives – and the consideration of the constitution of
nature as a political endeavor. Aspects of these ideas have had
some impact in science and technology policy literature,
especially through the topic of responsible innovation.

Insistence on the performative role that technical metrics,
accounting methods, statistical techniques, management
devices, marketing tools, or economic formulas (all vehicles for
operations of translation) play in the constitution of the enti-
ties they refer to (the population, the firm, the economy,
aggregate demand, profits and losses, capital, etc.) also partake
of ANT’s contribution to the understanding of the enactment of
what standard social sciences call ‘society’ (Law, 1994, 2004;
Power, 1996; Callon, 1998; Desrosières, 1998; Barry and Slater,
2005; Czarniawska and Hernes, 2005; Callon et al., 2007;
MacKenzie et al., 2007). Investigations in the terrain of
health care and biomedicine also illustrate the possible
contributions of ANT to the understanding of the formation
of bodily states and medical conditions and their relation to
the formation of medical communities and patient
organizations (Mol, 2002; Callon and Rabeharisoa, 2008;
Keating and Cambrosio, 2003). Architecture and the built
environment have also provided fertile ground for ANT
explorations in the analysis of the construction of collective
worlds (Farías and Bender, 2010; Yaneva, 2009). On these
and other terrains, research inspired by ANT has contributed
to novel orientations in the understanding of the formation
of collective realities – or, in a sense, of society (at large).

Philosophical Developments

In the 1990s and 2000s, and in parallel to progress in a wide
variety of empirical fields, proponents and commentators of
ANT have engaged in a number of philosophical debates. In
particular, ANT has reclaimed affiliation with the pragmatist
tradition in philosophy, most notably with authors such as
William James, John Dewey, Charles S. Peirce, and Alfred
North Whitehead. The breadth of a nondualist approach to
knowledge and of a materialist, semiotic approach to reality in
pragmatism marks ANT’s entanglement with this tradition.
Rapprochement with the philosophical viewpoint of Gabriel
Tarde obeys a similar logic, with an emphasis on contesting the
dominant, modern understanding of society. Latour’s philo-
sophical elaborations also have played a pivotal role in the
development of new approaches to metaphysics that focus
attention on the reality and effectuation of objects (Harman,
2009; Latour et al., 2011).

Two versions of ANT, it can be said, are in circulation in the
early first quarter of the current century. One, certainly more
attached to the vocabulary developed in the 1980s and to the
topics of inquiry that have most distinctively characterized the
label ‘ANT’ through the years, works today as a widely used and
acknowledged perspective in the social sciences, particularly
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appropriate for the study of complex and controversial situa-
tions. Another one, rather experimental and philosophical in
nature, shifts in a sense from exploitation to exploration,
perhaps at the expenses of the neatness of the label ‘ANT,’ and
engages with a number of serious issues of political philos-
ophy. Perhaps the most crucial issue, which corresponds
indeed to recent undertakings of Latour (2013), can be
formulated as follows: how can a perspective that emerged as
a frontal critique of the intellectual categories of modernity,
including the political ones, consider ideals of political
constitution (or political insurrection) that are nonetheless
suitable for the maintenance and preservation, if not
reparation, of a world largely inherited from modernity itself?

See also: Experiment in Science and Technology Studies;
Laboratory Studies: Historical Perspectives; Latour, Bruno
(1947–); Modernity: History of the Concept; Science and
Technology Studies, Ethnomethodology of; Science and
Technology, Anthropology of; Science, Sociology of; Science:
Constructivist Perspectives, History of; Scientific
Controversies; Social Constructivism; Visualization in Science
and Technology.
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Bruno Latour

Cognição e visualização
Pensando com olhos e mãos
Tradução de David Palacios

1. Focando visualização e cognição
1 Seria bom conseguir definir o que é específico da nossa moderna cultura científica. Seria

melhor ainda poder encontrar a explicação mais econômica (que não a mais economicista)
das suas origens e caraterísticas especiais. Para poder chegar à uma explanação concisa é
melhor não apelar a aspectos universais da natureza. Hipóteses acerca de mudanças na mente
ou na consciência humana, na estrutura do cérebro, nas relações sociais, nas «mentalidades»
ou na infraestrutura econômica, postuladas para explicar a emergência da ciência ou as suas
realizações atuais, são simplesmente muito grandiosas —por não dizer hagiográficas— na
maioria dos casos, e claramente racistas em mais do que alguns outros. A navalha de Occam
deveria recortar estas explicações. Nenhum «homem novo» emergiu de repente em algum
momento do século XVI, e não há mutantes com cérebros maiores trabalhando dentro de
modernos laboratórios que pensam de forma diferente do resto de nós. A ideia de que uma
mente mais racional e um método científico mais estrito emergiram da escuridão e do caos é
uma hipótese complicada demais.

2 Parece-me que o primeiro passo na direção de uma explanação convincente é adotar esta
posição a priori. Isto limpa o campo de estudo de toda distinção entre culturas, mentes,
métodos ou sociedades científicas e pré-científicas. Como apontado por Jack Goody, a «grande
dicotomia» e a sua certeza sobranceira devem substituir-se por muitas divisões incertas
e inesperadas (Goody, 1977). Este primeiro movimento negativo liberta-nos de respostas
positivas que forçam a credulidade.1 Todas aquelas distinções dicotômicas chegam a ser
convincentes apenas na medida em que são reforçadas por um forte viés assimétrico que
ameaça os dois lados da divisa ou fronteira de forma muito diferente. Tão logo este preconceito
perde aderência, habilidades cognitivas pulam em todas as direções: feiticeiros tornam-se
falsificacionistas popperianos; cientistas tornam-se cândidos crentes; engenheiros tornam-
se comuns «bricoleurs»; quanto aos remendões [tinkerers], eles podem vir a parecer muito
racionais (Knorr, 1981; Augé, 1975). Essas rápidas reversões provam que a divisa entre cultura
científica e pré-científica é apenas uma fronteira —como aquela entre Tijuana e São Diego.
Ela é imposta arbitrariamente pela polícia e os burocratas, mas não representa fronteira natural
alguma. Úteis para o ensino, para as polêmicas e para os discursos de abertura, aquelas
«grandes divisões» não fornecem nenhuma explicação, mas, pelo contrário, constituem aquilo
que deve ser explicado (Latour, 1983).

3 Há, no entanto, boas razões pelas quais essas dicotomias, apesar de constantemente
reprovadas, são tenazmente mantidas, ou do porquê a brecha entre os dois termos, em lugar
de se estreitar, chega a ampliar-se. A posição relativista atingida ao dar o primeiro passo
que proponho e renunciar às grandes dicotomias parece absurda por causa das enormes
consequências da ciência. Não dá para equacionar o «intelectual» descrito por Goody (1977,
cap. 2) e Galileu no seu gabinete; o conhecimento popular de ervas medicinais e o Instituto
Nacional de Saúde; o cuidadoso procedimento de interrogação de cadáveres em Costa do
Marfim e o cuidadoso planejamento de provas de DNA num laboratório da Califórnia; a
narração de mitos de origem em algum lugar do bush sul-africano e a teoria do Big Bang;
os cálculos dubitativos de uma criança de quatro anos no laboratório de Piaget e os de um
ganhador da medalha Fields; o ábaco e o novo supercomputador Cray II. As diferenças quanto
aos efeitos da ciência e a tecnologia são tão enormes que pareceria absurdo não procurar
enormes causas. Assim, mesmo que os acadêmicos estejam disconformes com aquelas causas
extravagantes, mesmo que eles admitam que elas são arbitrariamente definidas, falsificadas
pela experiência diária e com frequência contraditórias, eles preferem mantê-las com o fim de
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evitar as absurdas consequências do relativismo. A física de partículas deve de alguma forma
ser radicalmente diferente da botânica popular; não sabemos como, mas como solução tapa-
buracos a ideia de racionalidade é melhor do que nada (Hollis and Lukes, 1982).

4 Temos de seguir um curso que possa nos levar para fora do relativismo simples e, através do
postulado de algumas poucas causas, simples e empiricamente verificáveis, poder dar conta
das enormes diferenças nos efeitos que todo mundo sabe que são reais. Precisamos manter
a escala dos efeitos mas procurando explicações mais mundanas que aquelas de uma grande
divisão na consciência humana.

5 Mas aqui nos deparamos com um outro problema preliminar. Quão mundano é o mundano?
Quando as pessoas desistem das causas mentais, isto costuma significar que elas encontraram
seu deleite naqueles materiais. Grandes mudanças no modo capitalista de produção, através de
muitos «reflexos», «distorções» e «mediações», influenciam as formas de provar, argumentar e
acreditar. Explicações «materialistas» referem-se com frequência a fenômenos profundamente
arraigados, dos quais a ciência é uma superestrutura (Sohn-Rethel, 1978). O resultado líquido
desta estratégia é que nada pode ser empiricamente verificável desde que exista um fosso
aberto entre as tendências gerais da economia e os finos detalhes das inovações cognitivas. O
pior de tudo é que, com o fim de explicar a ciência, temos de nos ajoelhar ante uma ciência
particular, a econômica. Assim, ironicamente, muitos relatos «materialistas» da emergência
da ciência não são materiais em forma alguma, dado que ignoram a escrupulosa prática e
elaboração [craftsmanship] do conhecer e escondem do escrutínio o omnisciente historiador
econômico.

6 Parece-me que o único caminho para escapar da posição relativista simples é o de evitar a
todo custo tanto as explicações «materialistas» quanto as «mentalistas», e procurar, ao invés
disso, relatos mais parcimoniosos, que sejam empíricos do começo ao fim, e ainda capazes de
explicar os vastos efeitos da ciência e da tecnologia.

7 Parece-me que as explicações mais poderosas, isto é, aquelas que geram o máximo a partir
do mínimo, são aquelas que levam em conta o processo de escrita e a elaboração de
imagens. Elas são ao mesmo tempo materiais e mundanas, uma vez que são tão práticas,
tão modestas, tão incisivas, tão próximas das mãos e dos olhos, que escapam à atenção.
Cada uma delas desinfla grandiosos esquemas e dicotomias conceituais e os substitui com
simples modificações na maneira em que grupos de pessoas discutem com outros usando papel,
signos, impressões e diagramas. Apesar dos seus diferentes métodos, campos e objetivos, esta
estratégia deflacionária liga um conjunto de estudos diversos e os dota com um estilo ao mesmo
tempo irônico e refrescante.2

8 Eu, tal qual estes acadêmicos, estava chochado, em um estudo de laboratório de biologia, pela
forma com que muitos aspectos da prática de laboratório podem ser ordenados olhando não
para os cérebros dos cientistas (tinha o aceso proibido!), para as estruturas cognitivas (nada
especial), nem para os paradigmas (os mesmos durante trinta anos), mas para a transformação
de ratos e químicos em papel (Latour e Woolgar, 1979/1986). Focar-se na literatura, e na forma
com que tudo e cada coisa eram transformados em inscrições, não era a minha inclinação,
como pensei ao começo, mas era para o que o laboratório fora feito. Os instrumentos,
por exemplo, eram de vários tipos, idades e graus de sofisticação. Alguns eram peças de
mobiliário; outros preenchiam grandes quartos, empregavam bastantes técnicos e tomavam
várias semanas para funcionar. Mas seu resultado final, sem importar o campo, era sempre uma
pequena janela através da qual era possível ler alguns poucos signos de um repertório bastante
pobre (diagramas, borrões, linhas, colunas). Todas estas inscrições, como as chamei, eram
combináveis, superponíveis e podiam, com apenas um mínimo de limpeza, ser integradas aos
artigos que o pessoal estava escrevendo. Muitos dos feitos intelectuais que tinham me pedido
para admirar, podiam reformular-se tão logo estas atividades de inscrição e escrita de artigos
tornavam-se o foco de análise. Em lugar de pular para explicações envolvendo altas teorias
ou diferenças de lógica, eu podia apegar-me ao nível da simples elaboração tão firmemente
quanto Goody. A domesticação ou disciplinamento da mente estava ainda acontecendo com
instrumentos semelhantes aos quais Goody se refere. Quando esses recursos faltavam, os
mesmíssimos cientistas gaguejavam, duvidavam e falavam sem sentido, expondo todo tipo
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de vieses políticos ou culturais. Muito embora suas mentes, seus métodos científicos, seus
paradigmas, suas cosmovisões e suas culturas estivessem ainda presentes, a sua conversação
não conseguia mantê-los em seu lugar. No entanto, as inscrições ou a prática de fazê-las
conseguiam.

9 A Grande Divisão pode quebrar-se em muitos pequenos, inesperados e práticos conjuntos
de habilidades para produzir imagens, e para ler e escrever sobre elas. Más há um grande
inconveniente com esta estratégia de deflação. Seus resultados parecem ao mesmo tempo
óbvios —perto de serem literalmente um clichê— e fracos demais para dar conta das
vastas consequências da ciência e da tecnologia que não podem, concordamos acima, serem
negadas. É claro, qualquer um concordaria felizmente que escrever, imprimir e visualizar são
importantes subsídios da revolução científica ou da psicogênese do pensamento científico.
Eles podem ser necessários mas com certeza não podem ser causa suficiente. Certamente não.
A estratégia deflacionária pode nos livrar de uma mística Grande Divisão, mas, ao que parece,
nos leva para um tipo pior de misticismo, se o pesquisador que lida com impressões e imagens
tem que acreditar no poder dos signos e símbolos isolados de qualquer outra coisa.

10 Trata-se de uma objeção forte. Deve-se admitir que ao falar em imagens e impressos
é fácil pular da explanação mais poderosa para uma que é trivial e que revela apenas
aspectos marginais do fenômeno do qual queremos dar conta. Diagramas, listas, fórmulas,
arquivos, desenhos de engenharia, ficheiros, equações, dicionários, coleções e assim por
diante, dependendo de como são enfocados, podem explicar quase tudo ou quase nada. É
muito simples lançar uma série de clichês, desde o argumento de Havelock acerca do alfabeto
grego (1980), a descrição feita por Walter Ong do método Ramista (1971), até a cultura dos
computadores, passando pela obsessão chinesa pelos ideogramas e a contabilidade dupla —
sem esquecer da Bíblia. Todos eles concordam que os impressos, as imagens e as inscrições
estão em toda parte, mas quanto peso explanatório elas carregam? Quantas habilidades
cognitivas podem ser, não só facilitadas, mas completamente explicadas por elas? Ao vadear
através desta literatura, tive a sensação angustiante de estarmos alternativamente pisando em
um novo terreno firme e atolados em um velho pântano. Meu propósito é o de encontrar uma
forma de segurar o foco tão firmemente que possamos saber o que esperar da nossa estratégia
deflacionária.

11 Para obter este foco, devemos antes considerar em quais situações devemos esperar que
mudanças nos processos de escrita e criação de imagens [imaging] façam alguma diferença
na forma com a qual argumentamos, provamos e acreditamos. Sem este passo preliminar, será
outorgado às inscrições, dependendo do contexto, um peso ou muito grande ou muito pequeno.

12 Ao contrário de Leroi-Gourhan (1964) não desejamos considerar toda a história da escrita
e dos dispositivos visuais desde o homem primitivo até os computadores modernos. Daqui
em diante, iremos nos interessar apenas por umas poucas invenções específicas para escrever
e produzir imagens.3 Para definir esta especificidade temos que olhar mais de perto para a
construção de fatos mais fortes.4

13 Quem irá ganhar um encontro agonístico entre dois autores e entre eles e todos os outros
necessário para construir uma asserção A? Resposta: aquele capaz de juntar no lugar o maior
número de bem alinhados e fiéis aliados. Esta definição de vitória é comum à guerra, à política,
à lei e, mostrarei agora, à ciência e a tecnologia. Meu argumento é que a escrita e a criação
de imagens não podem por si mesmas explicar as mudanças nas nossas sociedades científicas,
exceto na medida em que elas ajudem a fazer esta situação agonística mais favorável. Portanto
não é a antropologia toda da escrita nem a história toda da visualização que nos interessa neste
contexto. Melhor, preferimos concentrar-nos naqueles aspectos que ajudam na reunião, na
apresentação, no aumento, no efetivo alinhamento ou ajudam a garantir a fidelidade de novos
aliados. Precisamos, em outras palavras, olhar para a maneira com a qual alguém convence
mais alguém a adotar uma reivindicação, passá-la para a frente, para teorná-la mais fato, e
reconhecer a propriedade e a originalidade do primeiro autor. Isto é o que chamo de «manter
firme o foco» na visualização e na cognição. Se ficamos apenas no nível dos aspectos visuais,
retrocedemos para uma série de fracos clichês ou somos levados para todo tipo de fascinantes
questões acadêmicas longe do nosso problema; mas, por outro lado, se nos concentramo apenas
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na situação agonística, o princípio de qualquer vitória, qualquer solidez em ciência e tecnologia
escapa-nos para sempre. Temos de manter as duas lentes juntas de maneira a torná-las um
verdadeiro binóculo; toma tempo para enfocar, mas o espetáculo, creio, vale a espera.

14 Um exemplo ilustrará o que quero dizer. As viagens de La Pérouse pelo Pacífico para Luís
XVI com a missão explícita de trazer de volta um melhor mapa. Um dia, ao chegar no que
ele chama Sacalina, encontra-se com chineses e procura aprender deles se é Sacalina uma
ilha ou uma península. Para a sua grande surpresa os chineses entendiam geografia bastante
bem. Um velho levanta-se e desenha um mapa da sua ilha na areia com a escala e os detalhes
necessitados por La Pérouse. Outro, mais jovem, observa que a subida da maré vai logo apagar
o mapa e pega um dos cadernos de La Pérouse para desenhar o mapa de novo com uma pena...5
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La Pérouse — Discoveries made in 1787 In the Seas of China and Tartary between Manilla
and Avateha [Fragmento]

Charts
and Plates to La Perouse's Voyage — 1799.
David Rumsay Map Collection
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/7mx9r2

15 Quais são as diferenças entre a geografia selvagem e a civilizada? Não há necessidade de
inserir no quadro uma mente pré-científica, nem uma distinção entre predicamentos abertos
e fechados (Horton, 1977), nem teorias primárias e secundárias (Horton, 1982), nem divisões
entre implícito e explícito, ou entre geografia abstrata e concreta. Os chineses são bem capazes
de pensar em termos de um mapa, mas também de falar em pé de igualdade sobre navegação
com La Pérouse. Estritamente falando, a habilidade para desenhar e visualizar também não
faz diferença realmente, desde que todos eles desenham mapas mais ou menos baseados no

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/7mx9r2
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mesmo princípio de projeção, primeiro na areia, depois no papel. De forma que, tal vez não
exista diferença depois de tudo e, sendo iguais as geografias, o relativismo está certo? Isto, no
entanto, não pode ser, pois La Pérouse faz algo que vai criar uma enorme diferença entre os
chineses e os europeus. Aquilo que para os primeiros é um desenho sem importância que a
maré pode apagar, é para o segundo o objeto único da sua missão. O que deve ser inserido no
quadro é como o desenho é levado de volta. O chinês não precisa levar um registro, uma vez
que pode gerar muitos mapas à vontade, tendo nascido nesta ilha e destinado a morrer nela. La
Pérouse não vai ficar mais do que por uma noite; ele não nasceu aqui e morrerá longe. O que
ele está fazendo, então? Ele está passando por todos esses lugares com a finalidade de levar
algo de volta a Versalhes, onde muita gente espera seu mapa para determinar quem estava certo
ou errado acerca de ser Sacalina uma ilha, a quem pertencerá esta ou essa parte do mundo, e
ao longo de que rotas devem navegar as próximas embarcações. Sem esta peculiar trajetória,
o interesse exclusivo de La Pérouse em traços e inscrições seria impossível de entender —é
esse o primeiro aspecto; mas sem dúzias de inovações em inscrição, em projeção, em escrita,
arquivo e cômputo, seu deslocamento pelo Pacífico ia se desperdiçar totalmente —e é este o
segundo aspecto, tão crucial quanto o primeiro. Temos de manter os dois juntos. O interesse
comercial, o espírito capitalista, o imperialismo, a sede de conhecimento, são termos vazios
até que não sejam levados em conta a projeção de Mercator, os relógios marinhos e seus
fabricantes, a gravura em cobre de mapas, os portulanos, a manutenção de diários de bordo,
e as muitas edições impressas das viagens de Cook que La Pérouse leva consigo. É aqui que
a estratégia deflacionária esboçada acima é bem poderosa. Mas, por outro lado, inovação
nenhuma na forma em que longitudes e latitudes são calculadas, relógios construídos, diários
de bordo compilados, pranchas de cobre impressas, pode fazer diferença qualquer se elas
não ajudam a juntar, alinhar e ganhar novos e inesperados aliados, lá longe em Versalhes.
As práticas nas quais estou interessado não teriam sentido se não se nutrissem de certas
controvérsias e forcassem os discrentes a acreditar em novos fatos e se comportar de novas
formas. É aqui que um interesse exclusivo na visualização e na escrita fica limitado, e pode
ser até contraproducente. Manter apenas a segunda linha de argumento ofereceria uma visão
mística dos poderes providos pelo material semiótico —como fez Derrida (1967); manter
apenas a primeira seria oferecer uma explicação idealista (mesmo que vestida em roupagens
materialistas).

16 O objetivo do presente artigo é o de perseguir as duas linhas de argumento ao mesmo tempo.
Para dizê-lo ainda em outras palavras, não achamos todas as explanações em termos de
inscrição igualmente convincentes, mas apenas aquelas que nos ajudam a compreender a
forma na qual a mobilização e o agrupamento de novos recursos são atingidos. Não achamos
todas as explicações em termos de grupos sociais, interesses ou tendências econômicas,
igualmente convincentes, mas apenas aquelas que oferecem um mecanismo específico para
somar «grupos», «interesses», «dinheiro» e «tendências»: mecanismos que, acreditamos,
dependem da manipulação de papel, impressos, imagens, e assim por diante. La Pérouse
mostra-nos a maneira com a qual sem os novos tipos de inscrições, nada útil desta longa,
custosa e fatídica viagem teria voltado para Versalhes; mas sem essa estranha missão que
requeria que ele fosse embora e retornasse para que outros na França pudessem convencer-se,
nenhuma modificação nas técnicas de inscrição teria feito a mínima diferença.

17 As caraterísticas essenciais das inscrições não podem ser definidas em termos de visualização,
impressão ou escrita. Em outras palavras, não é a percepção o que se encontra em questão
neste problema de visualização e cognição. Novas inscrições, e novas formas de percebê-
las, são os resultados de algo mais profundo. Se você deseja sair do seu caminho e retornar
pesadamente equipado para forçar outros a saírem de seus caminhos, o principal problema
a resolver é aquele da mobilização. Para não desperdiçar as suas jogadas, você tem de ir e
retornar com as «coisas». Mas as «coisas» tem de ser capazes de aguentar a viagem de retorno
sem definhar. Mais requisitos: as «coisas» que você juntar e deslocar tem de ser apresentáveis
de uma só vez para aqueles que você deseja convencer e que não foram lá. Em soma, você
precisa inventar objetos que tenham a propriedade de ser móbiles, mas também imutáveis,
apresentáveis, legíveis e combináveis com as outros.
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2. Os móbiles imutáveis
18 Parece-me que a maior parte dos acadêmicos que trabalharam nas relações entre

procedimentos de inscrição escreveram, de fato, nas suas diversas formas, acerca da história
destes móbiles imutáveis.

2.1 Consistência ótica
19 O primeiro exemplo que vou revisar é um dos mais impressionantes desde que Ivins escreveu

sobre ele anos atrás e que viu tudo em poucas páginas seminais. A racionalização que teve
lugar durante a chamada «revolução científica» não e da mente, do olho, da filosofia, mas da
visão. Por que a perspectiva é um invento tão importante? «Por causa de seu reconhecimento
lógico de invariâncias internas através de todas as transformações produzidas por mudanças
na localização espacial» (Ivins, 1973:9). Numa perspectiva linear, não importa a partir de
que ângulo ou distância um objeto é visto, é sempre possível transferí-lo —transladá-lo— e
obter o mesmo objeto num tamanho diferente como visto por outra posição. No curso desta
translação, as suas propriedades internas não foram modificadas. Esta imutabilidade da figura
deslocada permite Ivins colocar um segundo ponto crucial: dado que a figura movimenta-
se sem distorção é possível estabelecer, no marco da perspectiva linear, o que ele chama
relação de «dupla mão» entre objeto e figura. Ivins nos mostra como a perspectiva permite o
movimento através do espaço, por assim dizer, com bilhete de regresso. Você pode ver uma
igreja em Roma, e levá-la com você em Londres de uma maneira que permita reconstruí-la em
Londres, ou você pode retornar para Roma e apurar o quadro. Com perspectiva exatamente
como no mapa de La Pérouse —e pelas mesmas razões— um novo jogo de movimentos
se torna possível: você pode sair-se do seu caminho e retornar com todos os lugares pelos
quais você passou; todos eles estão escritos na mesma linguagem homogênea (longitude e
latitude, geometria) que permite a você mudar de escala, torná-los apresentáveis, e combiná-
los a vontade.6

20 Perspectiva, para Ivins, é um determinante essencial da ciência e da tecnologia, porque ela cria
«consistência ótica», em termos mais simples, uma avenida regular pelo espaço. Sem ela «ou,
tanto as relações externas entre objetos quanto as suas formas para a percepção visual mudam
com seus deslocamentos, ou o fazem as suas relações interiores» (1973:9). O deslocamento
dos outros sentidos para a visão é uma consequência da situação agonística. Você apresenta
coisas ausentes. Ninguém pode cheirar ou ouvir ou tocar a ilha Sacalina, mas você pode olhar
para o mapa e determinar em que direção você vai ver terra quando enviar a frota seguinte.
Os falantes estão conversando com cada um dos outros, sentindo, ouvindo e tocando o outro,
mas eles estão agora falando com muitas coisas ausentes apresentadas de uma vez só. Esta
presença/ausência é possível através da conexão de duas vias estabelecida por esses muitos
inventos —perspectiva, projeção, mapa, diário de bordo, etc.— que permitem translação sem
corrupção.

21 Tem uma outra vantagem na perspectiva linear para a qual Ivins e Edgerton atraem a nossa
atenção (1976). Esta vantagem inesperada revela-se tão logo os temas e utopias religiosos ou
mitológicos são desenhados com a mesma perspectiva utilizada para retratar [rendering] a
natureza (Edgerton, 1980:189).

No Ocidente, mesmo que o sujeito do texto impresso não fosse científico, a imagem impressa
sempre apresentou uma imagem racional baseada nas leis universais da geometria. Neste sentido
a Revolução Científica provavelmente deva mais a Albrecht Dürer do que a Leonardo da Vinci.
(1980:190)

22 A ficção —mesmo a mais extravagante ou a mais sagrada— e as coisas da natureza —
mesmo as mais baixas— tem um terreno de encontro, um lugar comum, porque todas elas se
beneficiam da mesma «consistência ótica».7 Não só você pode deslocar cidades, paisagens e
nativos e ir para lá e para cá de um para outro ao longo de avenidas através do espaço, mas
pode também atingir santos, deuses, céus, palácios e sonhos com as mesmas avenidas de dupla
mão e olhar para eles através do mesmo «painel» na mesma superfície bidimensional. As duas
vias se tornam uma autopista de quatro faixas! Palácios impossíveis podem desenhar-se em
forma realista, mas é possível também desenhar objetos possíveis com se fossem utópicos.
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Por exemplo, como mostra Edgerton quando comenta as impressões de Agrícola, objetos reais
podem desenhar-se em peças separadas, ou em vistas explodidas, ou adicionadas à mesma
folha de papel em diferentes escalas, ângulos e perspectivas. Não interessa, desde que a
«consistência ótica» permita a todas as peças se misturarem com as outras.

Curiosamente, a perspectiva linear e o chiaroscuro, que fornecem estabilidade geométrica às
imagens, também permitem ao observador uma suspensão momentânea da sua dependência na lei
da gravidade. Com um pouco de prática, o observador pode imaginar volumes sólidos flutuando
livremente no espaço como componentes separados dum dispositivo. (Edgerton, 1980:193)

23 Como diz Ferguson, a «mente» ganha finalmente «um olho».
24 Nesta fase, no papel, podem se criar híbridos que misturam desenhos de muitas fontes. A

perspectiva não é interessante por prover imagens realistas; ao contrário, é interessante porque
cria híbridos completos: natureza vista como ficção e ficção vista como natureza, com todos
os elementos tornados tão homogêneos no espaço que é agora possível rearranjá-los como a
um baralho. Comentando a pintura «São Jerônimo em seu estudo», Edgerton diz:

O São Jerônimo de Antonello é o paradigma perfeito da nova consciência do mundo físico atingida
pelos intelectuais da Europa Ocidental no final do século XV. Esta consciência foi mostrada
especialmente por artistas tais como Leonardo da Vinci, Francesco di Giorgio Martini, Albrecht
Dürer, Hans Holbein e mais, todos os quais […] até desenvolveram uma gramática e uma sintaxe
complexa para quantificar fenômenos naturais em pinturas. Nas suas mãos, fazer quadros tornava-
se uma linguagem pictorial que, com prática, podia comunicar mais informação, mais rapidamente
e para uma audiência potencialmente mais ampla do que qualquer linguagem verbal na história
da humanidade. (1980:189)
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Antonello da Messina — São Jerônimo em seu estudo (c.1475)

The National Gallery — Londres
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/exhibition-catalogues/building-the-picture/entering-the-picture/
antonello-da-messina-saint-jerome

25 A perspectiva ilustra a dupla linha de argumento que apresentei na seção previa. As inovações
em grafismo são cruciais mas apenas na medida em que permitem o estabelecimento de novas
relações de duas vias com os objetos (da natureza ou da ficção) e só na medida em que
permitem as inscrições ou se tornar mais móveis ou permanecer imutáveis através de todos
os seu deslocamentos.

2.2 Cultura visual
26 Todavia mais surpreendente do que a perspectiva italiana descrita por Ivins e Edgerton é o

método holandês de «distance point»8 para pintar quadros, como belamente explicado por
Svetlana Alpers (1983). Os holandeses, ela nos conta, não pintam grandiosas cenas históricas
como observadas por alguém através de uma vidraça cuidadosamente emoldurada. Usam a
superfície mesma das suas pinturas (tomadas como o equivalente da retina) para deixar o
mundo pintar-se ali diretamente. Quando as imagens são capturadas desta maneira, não há mais
um local privilegiado para o observador. Os truques da câmara escura transformam objetos

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/exhibition-catalogues/building-the-picture/entering-the-picture/antonello-da-messina-saint-jerome
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/research/exhibition-catalogues/building-the-picture/entering-the-picture/antonello-da-messina-saint-jerome
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tridimensionais de grande escala numa pequena superfície bidimensional ao redor da qual o
observador pode girar à vontade.9

A chamada terceira projeção de Ptolomeu

Geografia (1525)
Boston Public Library
http://archive.org/details/claudiiptolemaei00ptol

27 O principal interesse do livro de Alpers para nosso propósito é a maneira com a qual mostra
uma «cultura visual» mudando no tempo. Ela não foca nas inscrições ou nas pinturas mas
na transformação simultânea de ciência, arte, teoria da visão, organização dos ofícios e
poderes econômicos. As pessoas costumam falar em «cosmovisões» [«worldviews»], mas esta
poderosa expressão é tomada metaforicamente. Alpers confere a esta velha expressão seu
sentido material: como uma cultura vê o mundo e faz ele visível. Uma nova cultura visual
redefine tanto o que é para ver quanto o que há para ver. Uma citação de Comenius sumariza
apropriadamente uma nova obsessão por fazer os objetos visíveis de novas maneiras:

Vamos agora falar do modo com o qual os objetos devem apresentar-se aos sentidos se for para a
impressão ficar nítida. Isto pode entender-se facilmente se consideramos o processo real de visão.
Para que o objeto possa se ver claramente precisa-se: (1) que seja colocado diante dos olhos; (2)
não muito longe, mas a uma distância razoável; (3) não a um lado, mas direto frente aos olhos; e
(4) de tal forma que a frente dos objetos não esteja virado, mas dirigido para o observador; (5) que
os olhos assimilem primeiro o objeto como um todo; (6) e depois procedam a distinguir as partes;
(7) inspecionando estas em ordem do começo até o fim; (8) que se preste atenção a todas e cada
uma das partes; (9) até que todas elas sejam entendidas em termos de seus atributos essenciais. Se
estes requisitos observam-se apropriadamente, a visão acontece exitosamente; mas se um deles é
negligenciado o sucesso é apenas parcial. (citado em Alpers, 1983:95)

http://archive.org/details/claudiiptolemaei00ptol
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28 Esta nova obsessão por definir o ato de ver encontra-se tanto na ciência do período como nos
laboratórios modernos. O conselho de Comenius é similar tanto ao de Boyle ao disciplinar as
testemunhas de seu experimento de bomba de ar (Shapin, 1984) quanto ao dos neurologistas
estudados por Lynch quando «disciplinam» os seus neurônios (Lynch, 1985a). As pessoas
antes da ciência e fora dos laboratórios decerto usam os seus olhos, mas não desta forma. Elas
olham para o espetáculo do mundo, mas não para este novo tipo de imagem desenhada para
transportar os objetos do mundo, acumulá-los na Holanda, rotulá-los com rubricas e legendas,
combiná-los à vontade. Alpers faz compreensível o que Foucault (1966) sugeriu apenas: como
os mesmos olhos começaram de repente a ver «representações». O panóptico que ela descreve
é um fato social total que redefine todos os aspectos da cultura. Mais importante, Alpers não
explica a nova visão introduzindo «interesses sociais» ou a «infraestrutura econômica». A nova
cenografia particular que resulta numa cosmovisão define ao mesmo tempo o que é ciência,
o que é arte e o que é ter uma economia mundial. Para usar meus termos, um pequeno país
baixo torna-se poderoso ao elaborar umas poucas invenções cruciais que permitirem às pessoas
acelerar a mobilidade e aumentar a estabilidade das inscrições: o mundo é desta forma reunido
neste diminuto país.

Johannes
Vermeer — A carta de amor (c.1666)
Rijksmuseum
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1595

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-1595
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29 A descrição de Alpers da cultura visual holandesa atinge o mesmo resultado que o estudo de
Edgerton sobre o desenho técnico: é desenhado um novo lugar de encontro para o fato e a
ficção, as palavras e as imagens. O mapa mesmo é um destes resultados, mais ainda quando
usado para inscrever inventários etnográficos (final do seu capítulo IV) ou legendas (capítulo
V), skylines de cidades e assim por diante. A qualidade principal do novo espaço não é a de
ser «objetivo», como a definição naïf de realismo muitas vezes pretende, mas sim a de ter
consistência ótica. Esta consistência implica a arte de descrever as coisas e a possibilidade de
ir de um tipo de traço visual para outro. Assim, não nos surpreende que cartas, espelhos, lentes,
palavras pintadas, perspectivas, inventários, livros ilustrados para crianças, microscópios e
telescópios andem juntos nesta cultura visual. Todas as inovações são selecionadas «para
ver secretamente e sem suspeitas o que é feito longe em outros lugares» (citado em Alpers,
1983:201).

2.3 Uma nova forma de acumular tempo e espaço
30 Um outro exemplo pode demostrar que as inscrições não são interessantes per se mas sim

porque elas aumentam ou a mobilidade ou a imutabilidade dos traços. A invenção da imprensa
e seus efeitos na ciência e na tecnologia é um clichê dos historiadores. Mas ninguém renovou
este argumento renascentista de maneira tão completa como Elizabeth Eisenstein (1979). Por
quê? Porque considera a imprensa como um dispositivo de mobilização, ou, mais exatamente,
um dispositivo que faz mobilização e imutabilidade possíveis ao mesmo tempo. Eisenstein
não se encontra à procura de uma causa da revolução científica, mas de uma causa secundária
que possa puxar todas as causas eficientes em relação umas com as outras. A imprensa é
obviamente uma poderosa causa deste tipo. A imutabilidade é garantida pelo processo de
imprimir muitas cópias idênticas; a mobilidade pelo número de cópias, o papel e os tipos
móveis. Os laços entre diferentes lugares no tempo e no espaço se modificam completamente
por esta fantástica aceleração de móbiles imutáveis que circulam em todas partes e em todas
direções na Europa. Como mostrado por Ivins, perspectiva mais imprensa mais água-forte é a
combinação que realmente importa uma vez que os livros podem carregar com eles imagens
realistas daquilo que falam. Pela primeira vez, um local pode acumular outros lugares distantes
no tempo e no espaço e apresentá-los sinoticamente ao olho; melhor ainda, esta apresentação
sinótica, uma vez reformulada, emendada ou segmentada, pode dispersar-se sem modificação
para outros lugares e ficar disponível em outros tempos.

31 Após discutir historiadores que postulam muitas influências contraditórias para explicar a
decolagem da astronomia, Eisenstein escreve:

Se o astrônomo do século XVI confrontava materiais derivados do século IV a.C. ou recentemente
compostos no século XIV d.C., ou se era ele mais receptivo às correntes de pensamento escolástica
ou humanística, parece ter menos significado nesta conexão particular do que o fato de que todo
tipo de materiais diversos estava sendo visto no curso de uma vida por um par de olhos. Para
Copérnico assim como para Tycho, o resultado foi uma acentuada consciência e inssatisfação com
os dados inerentes. (1979:602)

32 A autora constantemente muda a atenção, com devastadora ironia, da mente para a superfície
dos recursos mobilizados:

«Para descobrir a verdade de uma proposição em Euclides», escreveu John Locke, «há pouca
necessidade ou lugar para a revelação, havendo Deus nos fornecido os meios naturais e seguros de
chegar ao conhecimento dela». No século XI, no entanto, Deus não tinha fornecido aos acadêmicos
ocidentais meios naturais e seguros de compreender um teorema euclidiano. Em vez disso os
homens mais sábios da cristandade se engajavam em buscas infrutíferas para descobrir o que
Euclides queria dizer ao referir-se a ângulos interiores. (1979:649)

33 Para Eisenstein, toda grande questão acerca da Reforma, da Revolução Científica e da nova
economia Capitalista pode se reformular enxergando o que o editor e a máquina de imprimir
tornam possível. A razão pela qual esta velha explicação adquire nova vida no seu tratamento
é que Eisenstein não apenas foca o grafismo, mas também as mudanças no grafismo que são
ligadas ao processo de mobilização. Por exemplo, ela explica (p. 508 ff. seguindo Ivins, 1953)
o enigmático fenômeno do intervalo temporal entre a introdução da imprensa e o começo da
pintura exata realista. No início, a imprensa era usada simplesmente para reproduzir herbários,
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lâminas anatômicas, mapas e cosmologias que tinham séculos de antiguidade e que iriam
ser julgados como inadequados muito depois. Se estivéssemos olhando apenas para o nível
semiótico, este fenômeno pareceria enigmático, mas uma vez que consideramos a estrutura
mais profunda ele é facilmente explicado. O deslocamento de muitos móbiles imutáveis vem
em primeiro lugar; os textos antigos espalham-se por todas as partes e podem de maneira mais
barata reunir-se num mesmo lugar. E então a contradição entre eles fica finalmente visível,
no sentido mais literal. Os muitos lugares em que esses textos são sinoticamente montados10

oferecem muitos contraexemplos (diferentes flores, diferentes órgãos com nomes diferentes,
diferentes formas do litoral, diferentes taxas de divisas, leis diferentes). Esses contraexemplos
podem ser adicionados aos textos antigos que, por sua vez, espalham-se sem modificação para
todos os outros cenários em que este processo de comparação pode prosseguir. Em outras
palavras, os erros são fielmente reproduzidos e espalhados sem mudanças. Mas as correções
se reproduzem também rapidamente, barato e sem mais mudanças. De forma que, no final,
a acurácia passa da mídia para a mensagem, do livro impresso para o contexto com o qual
estabelece uma conexão de duas vias. O novo interesse na «Verdade» não provém de uma
nova visão, mas da mesma visão antiga aplicando-se a novos objetos visíveis que mobilizam
espaço e tempo de maneira diferente.11

34 O efeito do argumento de Eisenstein é o de transformar as explicações mentalistas em história
dos móbiles imutáveis. Uma e outra vez ela mostra que antes do advento do impresso todos
os feitos intelectuais possíveis tinham sido atingidos —o ceticismo organizado, o método
científico, a refutação, a coleta de dados, a elaboração de teorias— tudo se tinha tentado e
em todas as disciplinas: geografia, cosmologia, medicina, física, política, economia, e assim
por diante. Mas cada consecução ficava local e temporária simplesmente porque não havia
maneira de movimentar seus resultados para outra parte nem de trazer os de outros sem
que se introduzissem novas corrupções e erros. Por exemplo, cada versão cuidadosamente
emendada dum autor antigo era, depois de algumas cópias, adulterada de novo. Não se
podiam atingir ganhos irreversíveis, e portanto não era possível a capitalização em grande
escala a longo prazo. A imprensa não adicionava nada à mente, ao método científico, nem
ao cérebro. Simplesmente conserva e espalha tudo, sem se importar quão errado, estranho ou
extravagante. Faz tudo móvel, mas esta mobilidade não é contrabalançada com adulteração.
Os novos cientistas, os novos clérigos, os novos comerciantes e os novos príncipes descritos
por Eisenstein, não são diferentes dos antigos, mas eles olham agora para um novo material
que registra numerosos lugares e tempos. Não importa quão imprecisos podem ser esses
traços no começo, todos eles se tornarão acurados simplesmente como consequência de
mais mobilização e mais imutabilidade. Inventa-se um mecanismo para capturar acurácia
irreversivelmente. A impressão joga o mesmo papel que o demônio de Maxwell. Nenhuma
nova teoria, cosmovisão ou espírito é necessário para explicar o capitalismo, a reforma ou a
ciência: estes são o resultado de um novo passo na longa história dos móbiles imutáveis.

35 Retomando o argumento de Ivins, tanto Mukerji (1983) quanto Eisenstein voltam a focar-se
no livro ilustrado. Para estes autores, a revolução de MacLuhan acontecera tão logo imagens
foram impressas. Engenharia, botânica, arquitetura, matemática, nenhuma dessas ciências
pode descrever aquilo do que fala com textos apenas; elas precisam mostrar as coisas. Mas
este mostrar, tão essencial para convencer, era completamente impossível antes da invenção
das «imagens gravadas». Um texto podia se podoa copiar com alguma adulteração apenas,
mas não um diagrama, uma lâmina anatômica ou um mapa. O efeito na construção de fatos
é mensurável se o escritor é capaz de fornecer ao leitor um texto que apresente um grande
numero das coisas das quais está falando. Se você supõe que todos os leitores e todos os
escritores estão fazendo a mesma coisa, um novo mundo emergirá a partir do antigo sem causa
adicional alguma. Por quê? Simplesmente porque o discrente terá de fazer a mesma coisa que
seu oponente. Para poder «duvidar em troco», por assim dizer, ele terá que escrever um outro
livro, imprimi-lo e mobilizar em pranchas de cobre os contraexemplos que deseja opor. O
custo de discordar aumenta.12

36 A retroalimentação positiva virá a caminho tão logo se seja capaz de reunir em um lugar,
para apoiar um ponto, um grande número de recursos visíveis, móveis e legíveis. Após a
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realização de Tycho Brahe (Eisenstein, 1979) o discrente tem ou que desistir e aceitar o que os
cosmólogos dizem como um fato forte, ou produzir contraprovas convencendo seu príncipe a
investir uma quantidade comparável de dinheiro em observatórios. Nesse sentido, a «corrida
de provas» é semelhante à corrida armamentista porque o mecanismo de retroalimentação é
o mesmo. Uma vez que o concorrente começa a construir fatos mais fortes, os outros têm de
fazer o mesmo ou então declinar.

37 Esta leve reformulação do argumento de Eisenstein em termos de móbiles imutáveis pode nos
permitir a superação da dificuldade do seu argumento. Apesar de enfatizar a importância das
estratégias dos editores, ela não da conta das inovações técnicas em si mesmas. A imprensa
irrompe no seu relato na forma dos fatores exógenos de tantos historiadores ao falar de
inovações técnicas. Ela coloca o aspecto semiótico do impresso e da mobilização que permite
um foco excelente, mas as necessidades técnicas para inventar a imprensa estão longe de ser
óbvias. Se consideramos a situação agonística que estou usando como ponto de referência,
a pressão que favorece uma coisa como a imprensa fica mais clara. Qualquer coisa que
acelerar a mobilidade dos traços que um local pode obter acerca de outro lugar, e qualquer
coisa que permita esses traços se movimentarem sem transformação dum lugar para outro,
será favorecida: geometria, projeção, perspectiva, contabilidade, fabricação de papel, água-
forte, cunhagem, novas embarcações (Law, 1986). O privilégio da imprensa provém da sua
habilidade em ajudar muitas inovações a agirem ao mesmo tempo, mas ela é apenas uma
inovação entre as muitas que ajudam a responder esta, a mais simples das questões: como
dominar em grande escala? Esta reformulação é útil na medida em que nos ajuda a ver que o
mesmo mecanismo, cujos efeitos são descritos por Eisenstein, funciona ainda hoje, em escala
sempre crescente, nas fronteiras da ciência e da tecnologia. Uns poucos dias num laboratório
revelam que as mesmas tendências que fazem a imprensa tão necessária agem ainda para
produzir novas bases de dados, novos telescópios espaciais, novas cromatografias, novas
equações, novos escâneres, novos questionários, etc. A mente está ainda sendo domesticada.

3. Inscrições
38 O que há de tão importante nas imagens e nas inscrições que cientistas e engenheiros se

ocupam em obter, desenhar, inspecionar, calcular e discutir? É, antes de tudo, a vantagem única
que elas concedem numa situação retórica ou polêmica. «Você duvida do que eu digo? Vou
lhe mostrar». E, sem me movimentar mais do que uns poucos centímetros, desdobro perante
seus olhos figuras, diagramas, lâminas, textos, silhuetas... ali e então coisas presentes que se
encontram longe e com as quais um tipo de conexão de dupla via está agora estabelecido. Não
penso que a importância deste simples mecanismo se possa superestimar. Eisenstein mostrou-o
para o passado da ciência, mas a etnografia dos laboratórios atuais mostra o mesmo mecanismo
(Lynch, 1985a, 1985b; Star, 1983; Law, 1985). Estamos tão acostumados com este mundo
de impressos e imagens que dificilmente podemos imaginar o que seria conhecer algo sem
índices, bibliografias, dicionários, artigos com referências, tabelas, colunas, fotografias, picos,
pontos ou raias.13

39 Uma forma simples de fazer mais clara a importância das inscrições é considerar quão pouco
somos capazes de convencer se privados destes grafismos através dos quais a mobilidade
e a imutabilidade aumentam. Como mostrado por Dagognet em dois excelentes livros, não
existe disciplina científica sem primeiro se inventar uma linguagem visual e escrita que
permita romper com o seu confuso passado (1969, 1973). A manipulação de substâncias em
ventosas e alambiques torna-se química só quando todas as substâncias podem ser escritas
numa linguagem homogênea em que tudo é apresentado ao olho simultaneamente. A inscrição
de palavras dentro de uma classificação não é suficiente. A química se torna poderosa só
quando é inventado um vocabulário visual que substitui as manipulações pelo cálculo de
fórmulas. A estrutura química pode ser desenhada, composta ou quebrada no papel, como a
música ou a aritmética, todo o caminho até a tabela de Mendeleiev: «para aqueles que sabem
como ler e observar a tabela periódica final, as propriedades dos elementos e as de suas várias
combinações desprendem-se completa e diretamente das suas posições na tabela» (1969:213).
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Depois de analisar cuidadosamente as muitas inovações na escrita e nos desenhos químicos,
Dagognet acrescenta esta pequena frase tão próxima do ponto de vista de Goody:

Pareceria que ponderamos detalhes triviais —uma ligeira modificação no plano usado para
escrever o cloro— mas, paradoxalmente, esses pequenos detalhes desencadeiam as forças do
mundo moderno. (1969: p. 199)

40 Michel Foucault, no seu bem conhecido estudo da clínica médica, mostra a mesma
transformação de práticas de pequena escala em manipulação de registros em grande escala
(1963). A mesma mente médica vai gerar um conhecimento totalmente diferente se aplicado a
barrigas, febres, gargantas ou peles de alguns pacientes sucessivos, que se aplicado a registros
bem levados de centenas de barrigas, febres, gargantas e peles escritas, todos codificados da
mesma forma e sinoticamente apresentados. A medicina não se torna científica na mente ou
no olho dos seus praticantes, mas na aplicação dos velhos olhos e as velhas mentes a novas
folhas de fatos dentro de novas instituições —o hospital. Mas é em Vigiar e punir (1975) que
a demostração de Foucault fica mais próxima do estudo de inscrições. O objetivo principal
do livro é o de ilustrar a mudança de um poder que é visto por observadores invisíveis, para
um novo poder invisível que vê tudo de todo mundo. A principal vantagem da análise de
Foucault é a de não se focar apenas nos arquivos, nos livros contábeis, nos horários e no
exercício, mas também nos tipos de instituições em que essas inscrições acabam sendo tão
essenciais.14 A principal inovação é a do «panóptico», que permite à penologia, à pedagogia,
à psiquiatria e à clínica médica emergirem como ciências de pleno direito a partir de seus
arquivos cuidadosamente mantidos. O panóptico é uma outra forma de obter a «consistência
óptica» necessária para o poder em grande escala.

41 Numa frase famosa [na Crítica da razão pura], Kant afirma que «emprestaríamos um serviço
à razão caso tivéssemos sucesso em descobrir um caminho pelo qual ela possa viajar em
segurança». O «caminho seguro da ciência», no entanto, encontra-se, inevitavelmente, na
construção de arquivos bem mantidos em instituições interessadas em mobilizar um número
maior de recursos em uma maior escala.

42 A «consistência óptica» obtém-se na geologia, como mostrado por Rudwick (1976), através
da invenção de uma nova linguagem visual. Sem ela, os estratos da terra ficam escondidos e,
sem importar quantos viajantes e escavadores se movimentassem, não há maneira de sumariar
as suas viagens, visões e reivindicações. A Revolução Copernicana, cara ao coração de Kant,
é uma interpretação idealista de um mecanismo bastante simples: se não podemos ir para a
terra, deixa a terra vir para nós, ou, mais precisamente, nos deixe ir para muitos lugares da terra
e retornar com diferentes imagens homogêneas que se possam reunir, comparar, sobrepôr e
redesenhar-se nalguns poucos lugares, junto a espécimes cuidadosamente rotuladas de rochas
e fósseis.

43 Num sugestivo livro, Fourquet (1980) ilustrou a mesma agregação de inscrições para o
INSEE [Institut National de la Statistique et des Études Économiques], a instituição francesa
que fornece a maioria das estatísticas econômicas. É claro que é impossível falar acerca
da economia de uma nação olhando para «ela». «Ela» é fundamentalmente invisível até
que coortes de entrevistadores e inspetores não preencham longos questionários, até que as
respostas não sejam perfuradas em cartões, tratadas por computadores e analisadas neste
gigante laboratório. Só ao final pode a economia fazer-se visível dentro de pilhas de gráficos e
inventários. Mesmo assim é muito confusa, de maneira que redesenhar e resumir é preciso para
fornecer uns poucos diagramas limpos que mostrem o Produto Nacional Bruto ou o Balanço
de Pagamentos. O panóptico assim conseguido é semelhante em estrutura a um gigantesco
instrumento científico que transforma o invisível mundo das trocas em «a economia». Eis
porque, no começo, rejeitei a explicação materialista que usa «infraestruturas» ou «mercados»
ou «necessidades de consumo» para dar conta da ciência e da tecnologia. A construção visual
de algo como um «mercado» ou uma «economia» é o que clama explicação, e este produto
final não pode ser usado para dar conta da ciência.

44 Em outro livro sugestivo, Fabian procura dar conta da antropologia olhando para a suas
técnicas [craftsmanship] de visualização (1983). A principal diferença entre nós e os
selvagens, afirma ele, não está na cultura, na mente, ou no cérebro, mas na maneira com a qual



Cognição e visualização 17

Terra Brasilis (Nova Série), 4 | 2015

nós visualizamos eles. Cria-se uma assimetria porque criamos um espaço e um tempo no qual
colocamos as outras culturas, mas elas não fazem o mesmo. Por exemplo, nós mapeamos a
sua terra, mas eles não têm mapas, nem da sua nem da nossa terra; nós listamos seu passado,
mas eles não; nós construímos calendários escritos, mas eles não. O argumento de Fabian,
relacionado ao de Goody e também à crítica da etnografia de Bourdieu (1972), é que uma vez
cometida esta primeira violência, não importa o que fizermos, nós não vamos mais entender
os selvagens. Fabian, no entanto, vê esta mobilização de todos os selvagens em poucas terras
através da coleção, mapeio, elaboração de listas, arquivos, da linguística, etc., como algo
malvado. Com candor, ele deseja encontrar uma outra via de «conhecer» os selvagens. Mas
«conhecer» não é uma atividade cognitiva desinteressada; fatos sólidos acerca das outras
culturas se têm produzido nas nossas sociedades exatamente da mesma forma que outros
fatos sobre balística, taxonomia ou cirurgia. Um lugar reúne todos os outros e os apresenta
sinoticamente ao discrente de forma a modificar o resultado de um encontro agonístico. Para
fazer com que um grande número de competidores e compatriotas se afaste de seus modos
usuais, muitos etnógrafos terão de se afastar ainda mais de seus modos usuais, e depois voltar.
As restrições impostas para convencer as pessoas, sair e retornar, são tais que isto pode se
conseguir apenas se tudo acerca da vida selvagem é transformado em móbiles imutáveis que
sejam facilmente legíveis e apresentáveis. Apesar dos seus desejos, Fabian não pôde fazer
melhor. De outra forma, ele ou teria desistido de «conhecer» ou teria desistido de fazer fatos
sólidos (Latour, 1987).

45 Não há diferença detectável entre ciências naturais e sociais no que tange à obsessão pelo
grafismo. Se os cientistas estivessem olhando para a natureza, para economias, para estrelas,
para órgãos, eles não veriam nada. Esta «evidência», por assim dizer, utiliza-se como refutação
clássica das versões naïf do empiricismo (Arnheim, 1969). Os cientistas começam a enxergar
alguma coisa uma vez que param de olhar para a natureza e começam a olhar exclusiva e
obsessivamente para impressos e inscrições planas.15 Nos debates acerca da percepção, o que
sempre se esquece é a simples deriva de confusos objetos tridimensionais para a inspeção de
imagens bidimensionais menos confusas. Lynch, como todos os observadores de laboratórios,
tem sido golpeado pela obsessão extraordinária dos cientistas por artigos [papers], impressos,
diagramas, arquivos, abstracts e curvas em papel milimetrado. Não interessa sobre o
que falam, eles começam a falar com algum grau de confiança e são acreditados pelos
colegas tão logo apontem para uma simples forma geometrizada bidimensional. Os «objetos»
são dispensados ou estão frequentemente ausentes dos laboratórios. Ratos gemebundos e
ensanguentados são rapidamente despachados. O que é extraído deles é um pequeno conjunto
de números. Esta extração, como as poucas longitudes e latitudes extraídas aos chineses por
La Pérouse, é tudo o que conta. Nada se pode dizer acerca dos ratos, mas muito se pode dizer
acerca dos números (Latour & Woolgar, 1979). Knorr (1981) e Star (1983) têm mostrado
também os procedimentos de simplificação em funcionamento, como se as imagens nunca
fossem o suficientemente simples para fechar a controvérsia rapidamente. Sempre que há uma
disputa, investem-se grandes esforços em achar, ou às vezes inventar, um novo instrumento de
visualização que realce a imagem, acelere as leituras, ou, como mostrado por Lynch, conspire
com as caraterísticas visuais das coisas que se adaptam a diagramas no papel (linhas costeiras,
estrelas que são como pontos, células bem alinhadas, etc.).

46 De novo, o foco preciso deve ser cuidadosamente ajustado, pois não é a inscrição por si que
pode carregar o peso de explanar o poder da ciência; é a inscrição como culminação e etapa
final de todo um processo de mobilização que modifica a escala da retórica. Sem deslocamento,
a inscrição não tem valia; sem inscrição, o deslocamento é em vão. Eis porque a mobilização
não está restrita ao papel mas este no final sempre aparece quando a escala da mobilização vai
ser aumentada. Coleções de rochas, animais dissecados, amostras, fósseis, artefatos, bancos de
genes, são os primeiros a se movimentar (Star & Griessemer, 1989). O que conta é a agregação
e o arranjo de recursos (as biografias de naturalistas, por exemplo, estão repletas de anedotas
de caixotes, arquivos e espécimes), mas este arranjar nunca é simples o suficiente. As coleções
são essenciais mas só enquanto os arquivos estiverem bem mantidos, os rótulos no lugar e os
espécimes não se arruinarem. Mesmo isto não é suficiente, dado que uma coleção de museu
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é ainda demais para só uma «mente» manejar. Assim, a coleção será desenhada, escrita e
registrada, e este processo terá lugar até que mais formas geometrizadas combináveis não
sejam obtidas dos espécimes (continuando o processo pelo qual estes foram extraídos dos seus
contextos).

47 Assim, o fenômeno com o qual estamos lidando não é a inscrição per se, mas a cascata de
inscrições cada vez mais simplificadas que permite produzir fatos mais fortes a um maior
custo. Por exemplo, a descrição de fósseis humanos, que se fazia com desenhos, é feita agora
sobrepondo vários diagramas mecânicos encima destes. As fotografias celestes, apesar de
produzirem pequenos pontos nítidos, são todavia ricas e confusas demais para o olho humano
enxergar; então um computador e um olho laser foram inventados para ler as fotografias, assim
que o astrônomo não olha nunca para o céu (é muito caro), nem mesmo para as fotografias
(muito confuso). A taxonomia das plantas está toda contida numa famosa série de livros no
Kew Garden, mas a manipulação desta obra é tão difícil como a dos antigos manuscritos dado
que existe num local só; um outro computador encontra-se agora sendo instruído para ler
os muitos impressos diferentes que compõem este livro e prover tantas cópias do inventário
taxonômico quantas sejas possíveis.

48 Pinch (1985) mostra um caso interessante de acumulação deste tipo de traços em que cada
camada vai sendo depositada sobre a anterior, somente depois da confiança sobre o seu
significado ter se estabilizado. «Veem» os astrofísicos os neutrinos provenientes do sol, ou
alguns intermediários como «borrões», «picos» e «manchas» que compõem, por acumulação,
o fenômeno a ser visto? De novo, vemos que os mecanismos estudados por Eisenstein para a
imprensa encontram-se ainda conosco em qualquer das fronteiras da ciência. Por exemplo, a
etologia de babuínos costumava ser um texto em prosa em que o narrador falava sobre animais;
o narrador tinha que incluir no texto o que ele ou ela primeiro haviam visto como imagens, e
imcluir depois um resumo estatístico dos eventos; mas com o aumento da concorrência pela
construção de fatos mais fortes, os artigos incluem agora cada vez mais camadas de exposição
gráfica, e a cascata de colunas resumidas em tabelas, diagramas e equações está ainda
em desenvolvimento. Em biologia molecular, a cromatografia era lida, poucos anos atrás,
utilizando bandas de diferentes tonalidades de cinza; a interpretação desses tons é feita agora
por computador, diretamente do qual eventualmente extrai-se um texto: «ATGCGTTCGC...».
Embora mais estudos empíricos possam ser feitos em muitos campos diferentes, parece haver
uma tendência nestas cascatas. Elas se movimentam sempre na direção da maior fusão de
figuras, números e letras, a qual é enormemente facilitada pelo seu tratamento homogêneo
como unidades binárias em e por computadores.

49 Esta tendência para inscrições cada vez mais simples que mobilizam números cada vez maiores
de eventos a um lugar, não se pode entender separada do modelo agonístico que usamos como
nosso ponto de referência. É tão necessário como a corrida por escavar trincheiras no front
em 1914. Quem mal visualiza perde o encontro; seu fato não vinga. Knorr tem criticado este
argumento a partir de um ponto de vista etnometodológico (1981). Ela argumenta, e com razão,
que uma imagem, ou um diagrama, não tem como convencer ninguém, porque há sempre
muitas interpretações possíveis, e sobretudo porque um diagrama não pode forçar um discrente
a olhar para ele. Ela vê no interesse pelos dispositivos de inscrição um exagero (aliás de tipo
francês!) do poder da semiótica. Mas uma posição desse tipo perde o ponto do meu argumento.
É precisamente porque o discrente pode sempre escapar e tentar uma outra interpretação, que
tanta energia é consagrada pelos cientistas para encurralá-lo e rodeá-lo com efeitos visuais
cada vez mais dramáticos. Embora em princípio qualquer interpretação pode se opor a qualquer
texto ou imagem, na prática não é bem esse o caso. Isto é especialmente verdade se os
fenômenos em que nos pedem para acreditar são invisíveis ao olho nu: quasares, cromossomos,
péptidos cerebrais, léptons, produtos nacionais brutos, classes ou linhas costeiras, nunca são
vistos senão através do olho «vestido» com dispositivos de inscrição. Deste modo, uma
inscrição mais, um truque mais para acentuar o contraste, um simples dispositivo para suavizar
o plano de fundo ou um procedimento de coloração, podem ser suficientes, em circunstâncias
semelhantes, para desestabilizar o equilíbrio de poder e tornar uma afirmação inacreditável
numa crível que pode então ser passada adiante sem mais modificação. A importância desta
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cascata de inscrições pode se ignorar quando se estudam eventos na vida cotidiana, mas não
se pode superestimar quando se analisa a ciência e a tecnologia.

50 Mais exatamente, é possível superestimar a inscrição, mas não o arranjo no qual a cascata
de inscrições cada vez mais numeradas e escritas é produzida. Com o que realmente estamos
lidando é com a montagem de uma cenografia em que a atenção é focada num jogo de
inscrições dramatizadas. O arranjo funciona como um dispositivo ótico gigante que cria um
novo laboratório, um novo tipo de visão, e um novo fenômeno para o qual olhar. Eu mostrei um
desses arranjos, que chamei de «teatro de provas de Pasteur» (Latour, 1988a). Pasteur trabalha
tanto no cenário como na cena e na trama. O que conta no final é uma simples percepção visual:
ovelhas não-vacinadas mortas versus ovelhas vacinadas vivas. Quanto mais retrocedemos na
história da ciência, mais observamos atenção sendo dada aos arranjos ao invés das inscrições
em si. Boyle, por exemplo, no fascinante relato de seu experimento de bomba de vácuo descrito
por Shapin (1984), teve de inventar não apenas o fenômeno, mas o instrumento para fazê-
lo visível, a montagem na qual o instrumento era exposto, os relatórios escritos e impressos
nos quais o calado leitor podia ler «acerca» da experiência, acerca do tipo de testemunha
admitida no cenário, e mesmo aerca dos tipos de comentários que as potenciais testemunhas
podiam proferir. «Ver o vácuo» só foi possível uma vez que todas essas testemunhas foram
disciplinadas.

51 A encenação de tais «dispositivos óticos» é descrita por Eisenstein: umas poucas pessoas na
mesma sala falam uns aos outros e apontam para certas imagens bidimensionais; essas imagens
são tudo o que há para ver das coisas de que falam. Só por estarmos acostumados com esta
montagem e por respirá-la como ar fresco, não significa que não devamos descrever todas as
pequenas inovações que fazem dela o dispositivo mais poderoso de conseguir poder. Tycho
Brahe, em Uraniburgo, tinha ante seus olhos, pela primeira vez na história, todas as predições
—isto é, literalmente, as «previsões»— dos movimentos planetários; no mesmo lugar, escritas
no mesmo código ou linguagem, ele podia ler as suas próprias observações. Isto é mais do que
suficiente para dar conta do novo «insight» de Brahe.

Não é por ter olhado para o céu noturno no lugar de livros velhos que Tycho Brahe diferenciou-se
dos observadores de estrelas do passado. Nem penso que tenha sido porque ele se importasse mais
com «fatos contumazes» ou medições precisas do que faziam os alexandrinos ou os árabes. Mas
ele tinha sim a sua disposição, como poucos antes dele, dois jogos distintos de cômputos baseados
em duas teorias diferentes, compilados com séculos de separação, que ele podia comparar entre
si. (Eisenstein, 1979:624)

52 Os historiadores falam que Tycho foi o primeiro a ver os movimentos planetários com uma
mente libertada dos preconceitos das idades obscuras. Não, diz Eisenstein, ele foi o primeiro a
não olhar para o céu, mas olhar simultaneamente para todas as predições anteriores, e as suas
próprias, inscritas juntas na mesma forma.

O observador dinamarquês foi não apenas o último dos grandes astrônomos de olho nu; ele foi
também o primeiro observador cuidadoso a tirar toda a vantagem possível dos novos poderes
da imprensa —poderes que faziam com que os astrônomos detectassem anomalias nos antigos
registros, apontassem com maior precisão e registrassem em catálogos a localização de cada
estrela, arrolassem colaboradores em muitas regiões, fixassem cada observação fresca em forma
permanente e fizessem as correções necessárias em sucessivas edições. (1979:625)

53 As discrepâncias proliferam, não por olhar para o céu, mas por sobrepor colunas de ângulos
e azimutes. Contradição ou contrapredição nenhuma podia ter sido visível. As contradições,
como diz Goody, não são uma propriedade da mente, nem do método científico, mas uma
propriedade de ler letras e sinais dentro de novos arranjos que focam a atenção somente nas
inscrições. O mesmo mecanismo é visível, para desenhar um exemplo dum tempo e um espaço
diferentes, na visão de Roger Guillemin da endorfina, um péptido cerebral. O cérebro é tão
obscuro e intrincado como o céu renascentista. Mesmo com muitas purificações de primeiro
nível de extratos do cérebro obtém-se uma «sopa» de substâncias. Toda a estratégia de pesquisa
consiste em obter picos que sejam claramente legíveis num confuso pano de fundo. Cada uma
das amostras que produzem um pico mais nítido é por sua vez purificada até ter apenas um
pico na pequena janela do cromatógrafo de líquidos em alta pressão. Então, a substância é
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injetada em pequenas quantidades em intestinos de porquinhos da índia. As contrações do
intestino são engatadas, através de um aparelho eletrônico, a um fisiógrafo. O que tem à mão
ali para ver o objeto «endorfina»? A sobreposição do primeiro pico com o nível no fisiógrafo
começa a produzir um objeto cujos limites são as inscrições visuais produzidas no laboratório.
O objeto é um objeto real, nem mais nem menos que qualquer outro, desde que muitas destas
camadas visuais se possam produzir. A sua resistência como um fato real depende apenas do
número destas camadas que o laboratório de Guillemin consiga mobilizar de uma só vez em
um lugar, diante do discrente; logo, este é forçado a abandonar o jogo ou a voltar depois com
outras e melhores exposições visuais. A objetividade erige-se lentamente dentro das paredes
do laboratório mobilizando mais aliados fiéis.

4. Capitalizando inscrições para mobilizar aliados
54 Podemos resumir porque é tão importante para Brahe, Boyle, Pasteur e Guillemin trabalhar em

inscrições bidimensionais em vez de no céu, no ar, na saúde ou no cérebro? O que podem fazer
om as primeiras que não com os segundos? Permitam-me listar apenas algumas vantagens da
«papelada» [paperwork]:

1. As inscrições são móbiles, como indiquei para o caso de La Pérouse. Chineses, planetas,
micróbios —nenhum destes pode se mover, no entanto, mapas, placas fotográficas e
pratos de Petri podem.

2. Elas ficam imutáveis ao se mover, ou pelo menos tudo é feito para obter este resultado:
cloroformam-se espécimes, colônias de micróbios fincam-se em gelatina, até estrelas
explodindo registram-se em papel milimetrado em cada fase da sua explosão.

3. Elas são planas. Não há nada que se possa dominar tão facilmente como uma superfície
de alguns metros quadrados; não há nada escondido ou abstruso, não há sombras, não há
«double entendre». Na política como na ciência, quando se diz que alguém é «mestre»
numa questão ou que «domina» um assunto, você pode procurar pela superfície plana
que permite a maestria (um mapa, uma lista, um arquivo, um censo, a parede de uma
galeria, um ficheiro, um repertório) e você irá normalmente encontrá-la.

4. A escala das inscrições pode se modificar à vontade, sem mudança nenhuma nas suas
proporções internas. Os observadores nunca destacam este simples fato: sem importar o
tamanho (reconstruído) do fenômeno, todos acabam sendo estudados só quando atingem
o mesmo tamanho médio. Bilhões de galáxias nunca são maiores, quando contadas,
do que os nanométricos cromossomos; o comércio internacional não é nunca muito
maior do que os mésons; modelos em escala de refinarias de petróleo acabam tendo as
mesmas dimensões que modelos plásticos de átomos. A confusão retorna além desses
poucos metros quadrados. Esta trivial mudança de escala parece bastante inócua, mas
é a causa da maior parte da «superioridade» de cientistas e engenheiros: ninguém mais
lida unicamente com fenômenos que se podem dominar com os olhos e segurar com as
mãos sem importar de quando e de onde vieram ou qual o seu tamanho original.

5. Eles podem se reproduzir e se propalar a baixo custo, de tal forma que todos os instantes
do tempo e todos os lugares no espaço podem se reunir em um outro tempo e lugar. É
este o «efeito Eisenstein».

6. Dado que estas inscrições são móbiles, planas, reproduzíveis, estáveis e de escalas
variadas, podem se embaralhar e se recombinar. A maior parte do que as pessoas
imputam a conexões na mente pode se explicar por esse reordenamento de inscrições
que possuem todas a mesma «consistência ótica». O mesmo é verdade para aquilo
que chamamos de «metáfora» (veja-se Latour & Woolgar, 1979, cap. 4; Goody, 1977;
Hughes, 1979; Ong, 1982).

7. Um aspecto destas recombinações é a possibilidade de sobrepor várias imagens de
origens e escalas completamente diferentes. Ligar geologia e economia parece uma
tarefa impossível, mas sobrepor um mapa geológico ao relatório do mercado de
commodities na Bolsa de Valores de Nova Iorque requer boa documentação e toma
uns poucos centímetros. A maior parte do que chamamos de «estrutura», «padrão»,
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«teoria» e «abstração», é consequência destas sobreposições (Bertin, 1973). «Pensar é
trabalho manual», como disse Heidegger, mas o que tem nas mãos são inscrições. As
teorias dos selvagens de Levi-Strauss são um artefato do ficheiro do Collège da França,
exatamente como o método ramista é, para Ong, um artefato dos impressos acumulados
em Sorbone, ou a moderna taxonomia um resultado dos inventários empreendidos, entre
outros lugares, em Kew Gardens.

8. Mas uma das suas vantagens mais importantes é que as inscrições podem, depois de
apenas uma pequena limpeza, fazerem parte de um texto escrito. Tenho considerado
por extenso em outro lugar este terreno comum no qual as inscrições provenientes de
instrumentos fundem-se com textos já publicados e com novos textos em preparação.
Esta caraterística dos textos científicos tem sido demostrada por Ivins e Eisenstein
com relação ao passado. Um laboratório de hoje em dia pode ainda ser definido como
o único lugar em que um texto é elaborado para comentar sobre coisas que estão
todas presentes nele. Em função de o comentário, os textos anteriores (por meio de
citações e referências) e as «coisas» possuírem a mesma consistência ótica e a mesma
homogeneidade semiótica, um extraordinário grau de certeza é atingido através da
escritura e a leitura desses artigos (Latour & Bastide, 1985; Lynch, 1985a; Law, 1983).
O texto não é simplesmente «ilustrado», ele carrega tudo o que é para ver acerca do
que escreve. Através do laboratório o texto e o espetáculo do mundo acabam tendo o
mesmo caráter.

9. Mas a última vantagem é a maior. O caráter bidimensional das inscrições lhes permite
fundir-se com a geometria. Como vimos para a perspectiva, ao espaço no papel se pode
dar continuidade com o espaço tridimensional. O resultado é que podemos trabalhar
sobre o papel com réguas e números, mas ainda manipular objetos tridimensionais «lá
fora» (Ivins, 1973). Melhor ainda, por causa desta consistência ótica, tudo, sem importar
de onde vier, pode se converter em diagramas e números, e se pode usar combinações
de números e tabelas que são ainda mais fáceis de manejar do que palavras ou silhuetas
(Dagognet, 1973). Você não pode medir o sol, mas você pode medir a fotografia do
sol com uma régua. Então o número de centímetros lido pode facilmente migrar por
diferentes escalas e prover as massas solares de objetos completamente diferentes. Isto é
o que chamo, por falta de um termo melhor, de vantagem de segundo grau das inscrições,
ou de mais-valia ganha através da sua capitalização.

55 Essas nove vantagens não devem ser isoladas umas das outras e deveríamos vê-las sempre
em conjunção com o processo de mobilização que elas aceleram e sintetizam. Em outras
palavras, toda inovação que possa oferecer qualquer uma dessas vantagens será selecionada
por ávidos cientistas e engenheiros: novas fotografias, novas tintas para colorir mais cultivos
de células, novo papel reativo, um fisiógrafo mais sensível, um novo sistema de fichamento
para bibliotecários, uma nova notação para as funções algébricas ou um novo sistema de
calefação para conservar espécimes por mais tempo. A história da ciência é a história
dessas inovações. O papel da mente tem sido enormemente exagerado, como tem sido
o da percepção (Arnheim, 1969). Uma mente mediana ou uma pessoa mediana, com as
mesmas habilidades perceptuais, dentro de condições sociais normais, vai obter resultados
completamente diferentes dependendo de se suas habilidades medianas se aplicam ao confuso
mundo ou a inscrições.

56 É especialmente interessante focar-se na nona vantagem, pois ela nos fornece uma maneira
de fazer do «formalismo» uma realidade mais material e mais mundana. Ir das ciências
«empíricas» para as «teoricas» é ir de móbiles mais lentos a mais rápidos, de inscrições mais
a menos mutáveis. Os móbiles que estudamos encima não se quebram quando olhamos para
o formalismo mas, pelo contrário, aumentam de maneira fantástica. De fato, o que chamamos
de formalismo é a aceleração do deslocamento sem transformação. Para captar este ponto,
regressemos para a seção 2. A mobilização de muitos recursos pelo espaço e pelo tempo é
essencial para a dominação em grande escala. Propus chamar esses objetos que permitem
esta mobilização acontecer de «móbiles imutáveis». Argumentei também que o melhor destes
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móbiles tem a ver com superfícies de papel escritas, numeradas e oticamente consistentes. Mas
também indiquei, embora sem oferecer uma explicação, que tínhamos de lidar com cascatas de
inscrições cada vez mais simplificadas e ricas. Esta habilidade para formar uma cascata deve
agora ser explicada, dado que a coleção de recursos escritos e imaginados em um lugar, mesmo
com conexões de via dupla, não garante por si mesma nenhuma superioridade para aquele que
a reúne. Por quê? Porque o coletor de tais traços fica imediatamente atolado neles. Mostrei
um destes fenômenos em funcionamento no laboratório de Guillemin; poucos dias depois de
deixar os instrumentos correrem, a pilha de impressões é suficiente para embotar a mente
(Latour & Woolgar, 1979, cap. 2). A mesma coisa aconteceu com Darwin depois de alguns
anos de coleta de espécimes com o Beagle; eram tantos os caixotes que Darwin quase não
cabia na sua casa. É por isso que por si mesmas as inscrições não ajudam um local a tornar-se
o centro que domina o resto do mundo. É preciso fazer algo com as inscrições que semelhante
ao que as inscrições fazem com as «coisas», de tal forma que ao final uns poucos elementos
possam manipular todos os outros numa vasta escala. A mesma estratégia deflacionária que
usamos para mostrar como as «coisas» tornavam-se papel, pode agora mostrar como o papel
é tornado em menos papel.

57 Permitam-me tomar como exemplo «a efetividade do trabalho de Galileu» como visto por
Drake (1970). Drake de fato usa a palavra formalismo para designar o que Galileu é capaz
de fazer e seus predecessores não. Mas o que é descrito é mais interessante que isso. Drake
compara os diagramas e comentários de Galileu com os de dois estudiosos anteriores, Jordanus
[de Nemore] e Stevin. Curiosamente, na demostração de Jordanus «o elemento físico, como se
pode ver, é introduzido como um adendo à geometria, forçosamente, por assim dizer» (1970,
103). Com o diagrama de Simon Stevin é o oposto: «A situação anterior é revertida; a
geometria é eliminada em favor da pura intuição mecânica» (1970, 103). Desta forma, o
que parece acontecer é que os dois predecessores de Galileu não conseguiram acomodar
visualmente o problema na superfície do papel e ver o resultado simultaneamente como
geometria e como física. Uma mudança simples na geometria usada por Galileu lhe permitiu
conectar muitos problemas diferentes, enquanto seus dois predecessores trabalharam em
formas desconectadas das quais não tinham controle.

A maneira de Galileu de fundir geometria e física fica aparente na sua demostração do mesmo
teorema no seu tratado anterior sobre o movimento com data de 1590. O método em si sugere-
lhe não apenas muitos corolários, mas melhoras sucessivas da demostração em si e implicações
físicas adicionais dela. (Drake, 1970, 104)

58 Esta habilidade de conectar poderia localizar-se na mente de Galileu. De fato o que fica
conectado são três horizontes visuais diferentes mantidos sinoticamente graças à superfície do
papel ser tomada como um espaço geométrico:

Vê-se como toda a demostração consiste numa redução do problema do equilíbrio em planos
inclinados à alavanca, o que em si remove o teorema do isolamento em que antes se encontrava.
(Drake, 1970, 1906)

59 Este termo inócuo «remover do isolamento» é constantemente usado por aqueles que falam
em teorias. Não é surpresa. Com o diagrama de Galileu, dispõe-se de três domínios; com os
outros, de apenas um. Este dispor permitido por uma «teoria» não é mais misterioso (e não é
menos) do que o dispor de exércitos, ações ou posições no espaço. É fascinante ver que Drake
explica a eficiência da conexão de Galileu em termos de sua criação de um meio geométrico
no qual a geometria e a física se fundem. Esta é uma explicação muito mais material do que
aquela idealista de Koyré, embora a «matéria» na interpretação de Drake seja um certo tipo
de inscrição no papel e um certo tipo de mirada para aquilo.

60 Táticas semelhantes que usam diagramas com o fim de estabelecer enlaces rápidos entre
muitos problemas desconexos têm sido documentadas pelos psicólogos cognitivos. Herbert
Simon (1982) compara as táticas de experts e novatos no desenho de diagramas ao serem
questionados sobre problemas físicos simples (bombas, fluxos de água, e assim por diante). A
diferença crucial entre os especialistas e os novatos é exatamente a mesma apontada por Drake:
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O elemento crucial que apareceu no comportamento do especialista foi a formulação da condição
inicial para a condição final montada de tal modo que as relações entre elas, e consequentemente
a resposta, podiam essencialmente ser lidas a partir daquele [do diagrama]. (Simon, 1982, 169).

61 Com esta questão em mente, impressionam as metáforas usadas pelos «teóricos» para celebrar
e classificar teorias.16 Os dois jogos principais de metáforas insistem respectivamente sobre
o aumento da mobilidade e o aumento da imutabilidade. As boas teorias contrastam com as
ruins ou com «a mera coleção de fatos empíricos» na medida em que fornecem «fácil acesso».
Hankel, por exemplo, critica Diophanus nas palavras que um engenheiro civil francês usaria
para detratar o sistema de estradas nigeriano:

Toda questão precisa de um método especial, que mais tarde não servirá nem sequer para o
problema mais intimamente ligado. De acordo com isto, resulta difícil para um matemático
moderno, mesmo depois de ter estudado cem soluções diofantinas, resolver o centésimo primeiro
problema; e se tentamos, e depois de algumas tentativas em vão lemos a solução do próprio
Diofanto, ficaremos atônitos de ver como de repente ele abandona a larga autopista, apressa-se
por um caminho lateral e com um rápido giro atinge o objetivo. (citado em Bloor, 1976:102)

62 A via segura da ciências, como diria Kant, não é a mesma para os gregos, os bororos e nós; mas
os sistemas de transporte também não são idênticos. Poderia se objetar que estas são apenas
metáforas. Sim, mas a etimologia de metaphoros é ela mesma esclarecedora. Justamente,
significa deslocamento, transportação, transferência. Não importa se são meras imagens, essas
metáforas conseguem carregar a obsessão dos teóricos por transporte fácil e comunicação
rápida. Uma teoria mais poderosa, colocamos, é aquela que com menos elementos e menos
e mais simples transformações faz possível apanhar qualquer outra teoria (passada e futura).
Cada vez que uma teoria poderosa é celebrada, é sempre possível refrasear essa admiração em
termos da mais trivial luta pelo poder: segurar este lugar permite-me segurar todos os outros. É
esse o problema que temos encontrado ao longo deste artigo: como congregar muitos aliados
num mesmo lugar (Latour, 1988b). A inscrição permite a conscrição!

63 Um vínculo similar entre a habilidade para abstrair e o trabalho prático de mobilizar recursos
sem transformá-los aparece em boa parte das ciências cognitivas. Nos testes de Piaget, por
exemplo, joga-se água com muito barulho desde uma proveta alta e fina para uma curta e
plana. Se as crianças dizem que o volume de água mudou, elas são não-conservadoras. Mas
como qualquer observador dos laboratórios sabe, a maioria dos fenômenos dependem de
qual medição é lida ou em qual se acredita em caso de discrepância. A passagem de não-
conservador para conservador pode não ser uma modificação na estrutura cognitiva, mas
uma mudança nos indicadores: leia a altura da água na primeira proveta e acredite nesta
mais do que na leitura da proveta plana. A noção de «volume» sustenta-se entre as provetas
calibradas exatamente como a endorfina de Guillemin sustenta-se entre os muitos picos de
pelo menos cinco instrumentos diferentes. Em outras palavras, Piaget está pedindo a suas
crianças para fazerem uma experiência comparável em dificuldade a uma de um ganhador de
Prêmio Nobel mediano. Se uma mudança no pensamento acontece, não tem nada a ver com a
mente, mas com a manipulação do arranjo do laboratório. Fora deste arranjo, não é possível
oferecer uma resposta acerca do volume. A melhor prova disto é que sem provetas calibradas
industrialmente Piaget mesmo seria totalmente incapaz de decidir o que é conservado (veja-
se também Cole e Scribner, 1974: último capítulo). Assim, de novo, a maior parte do que se
atribui a priori a «funções cognitivas superiores» pode se tratar de tarefas concretas feitas com
novos objetos calibrados, graduados e escritos. De maneira mais geral, Piaget fica obcecado
com a conservação e o deslocamento pelo espaço sem alteração (Piaget e Garcia, 1983). Pensar
é equivalente a adquirir a habilidade de se mover tão rápido quanto possível, conservando
o padrão tanto quanto possível. O que Piaget toma como a lógica da psiquê, é a lógica
mesma da mobilização e a imutabilidade, tão peculiar a nossas sociedades científicas quando
desejam produzir fatos fortes para dominar em grande escala. Não surpreende que todas essas
«habilidades» para se moverem rápido num tal mundo se aprimorem com a escolarização!17

64 Estamos agora mais perto de entender a matéria que constitui o formalismo. O ponto de partida
é que estamos sempre em dúvida entre as muitas e frequentemente contraditórias indicações
dos nossos sentidos. A maior parte do que chamamos «abstração» é na prática a crença de que
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se deve acreditar mais num traço escrito do que em qualquer indicação contrária dos sentidos.18

Koyré, por exemplo, mostrou que Galileu acreditava no princípio de inércia com base nas
matemáticas, mesmo contra as evidências oferecidas a ele não só pelas Escrituras, mas também
pelos sentidos. Koyré afirma que esta rejeição dos sentidos se devia à filosofia platonista de
Galileu. Pode ser. Mas o que significa isto na prática? Significa que, ao encarar muitos indícios
contrários, Galileu, na última instância, acreditava mais no diagrama triangular para calcular a
lei da queda dos corpos, do que em qualquer outra visão de corpos caindo (Koyré, 1966:147).
Na dúvida, acredite nos traços escritos em termos matemáticos, não importa a que absurdos
estes possam nos levar.19

65 Depois da reformulação magistral de Eisenstein do argumento do Livro da Natureza, e depois
da redefinição de Alper da «cultura visual», a etnografia da abstração fica mais fácil: Que
sociedade é essa em que uma forma matemática escrita, impressa, tem mais credenciais, em
caso de dúvida, que qualquer outra coisa: o sentido comum, um sentido que não seja a visão,
a autoridade política, a tradição ou mesmo as Escrituras? É obvio que esta caraterística da
sociedade é sobredeterminada, dado que pode encontrar-se na Lei escrita (Clanchy, 1979); na
exegese bíblica e na história da geometria (Husserl, 1945; Derrida, 1967; Serres, 1980). Sem
esta peculiar tendência para privilegiar o que está escrito, o poder da inscrição se perderia
por inteiro, como aponta Edgerton na sua discussão dos diagramas chineses. Não importa
quão belas, ricas, precisas ou realistas as inscrições podem ser, ninguém acreditaria no que
elas mostram se elas pudessem ser contestadas por alguma evidência de origem local ou
sensorial ou por pronunciamentos das autoridades locais. Sinto que daríamos um gigantesco
passo adiante se pudéssemos relacionar esta caraterística particular da nossa cultura com a
necessidade de mobilização que tenho esboçado várias vezes. A maior parte do «domínio»
da psicologia cognitiva e da epistemologia não existe senão em relação com este estranho
quebra-cabeça antropológico: o treinamento (frequentemente em escolas) para manipular
traços escritos, para arranjá-los em cascatas, e para acreditar no último da série mas do que em
qualquer outra evidência em contrário. É na descrição deste treinamento que a antropologia
da geometria e das matemáticas poderia ser decisiva (Livingston, 1986; Lave, 1985, 1986;
Serres, 1982).

5. Papelagem
66 Há duas maneiras com que os processos de visualização nos quais estamos todos interessados

se podem ignorar; uma é a de atribuir à mente científica o que se deve atribuir às mãos, os
olhos e os signos; a outra é a de focar exclusivamente nos signos qua signos, sem considerar
a mobilização da qual eles são apenas a culminação. Todas as inovações em produção de
imagens, equações, comunicações, arquivos, documentação, instrumentação ou argumentação
serão selecionadas a favor ou contra dependendo de como afetam simultaneamente tanto a
inscrição quanto a mobilização. Este vínculo é visível não apenas nas ciências empíricas, não
apenas no (antigo) reino do formalismo, mas também em muitos empreendimentos «práticos»
dos quais a ciência é com frequência indevidamente extraída.

67 Num belo livro, Booker retraça a história do desenho na engenharia. A perspectiva linear
(ver acima) progressivamente «mudou o conceito de pintura que passou de ser apenas uma
representação para ser uma projeção no plano» (p. 31). Mas a perspectiva dependia ainda da
posição do observador, de tal maneira que os objetos não podiam na realidade movimentar-se
por qualquer parte sem corrupção. As obras de Desargue e Monge

ajudaram a mudar o «ponto de vista» ou a maneira de olhar para as coisas mentalmente. No
lugar das imaginárias linhas do espaço —tão difíceis de conceber claramente— que eram a base
da perspectiva nesse tempo, a geometria projetiva permitiu a perspectiva ser vista em termos de
geometria sólida. (Booker, 1982:34)

68 Com a geometria descritiva, a posição do observador se torna irrelevante. «Pode-se ver e
fotografar a partir qualquer ângulo ou se projetar num plano —isto é, se distorcer— e o
resultado mantém-se verdadeiro» (p. 35). Booker e melhor ainda Baynes e Push (1981) num
livro esplêndido (ver também Deforges, 1981), mostram como uns poucos engenheiros podem
dominar enormes máquinas que não existem ainda. Tais feitos não se podem imaginar sem
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desenho industrial. Booker, citando um engenheiro, descreve a mudança de escala que permite
a poucos dominar muitos:

Uma máquina que tem sido desenhada é como uma realização ideal dela, mas num material que
custa pouco e que é mais fácil de manejar que o ferro ou o aço […]. Se tudo é bem pensado antes,
e as dimensões essenciais determinadas por cálculos ou por experiência, o plano de uma máquina
ou de uma instalação de máquinas pode rapidamente ser posto no papel e a coisa toda assim como
os detalhes pode então ser submetida da forma mais conveniente à crítica mais severa […]. Se
no começo há dúvidas acerca de qual de vários arranjos possíveis é o mais desejável então todos
eles são esboçados, comparados entre si, e o mais conveniente pode facilmente ser escolhido.
(Booker, 1982, 187)

69 O desenho industrial não apenas cria um mundo de papel que pode ser manipulado como
se fosse tridimensional. Ele cria também um lugar comum para que muitas outras inscrições
venham a se juntar; margens de tolerância se podem traçar no desenho, este pode ser usad
para fazer cálculos econômicos, para definir as tarefas a serem feitas, ou para organizar as
reparações e as vendas.

Mas os desenhos são da máxima importância não só para o planejamento como também para
a execução, desde que por meio deles as medidas e proporções de todas as partes possam ser
tão nítida e definitivamente determinadas a partir do começo, de maneira que quando se passa
para manufatura precisa-se apenas imitar nos materiais usados na construção exatamente o que
é mostrado no desenho.
Cada parte da máquina se pode em geral manufaturar independentemente de cada uma das outras;
é possível portanto distribuir todo o trabalho entre um grande número de trabalhadores. […]
Nenhum erro substancial pode surgir num trabalho organizado desta forma e se acontece, numa
rara ocasião, que um erro foi feito, sabe-se imediatamente de quem foi a culpa. (Booker, 1982,
188).

70 Reinos da realidade que parecem muito afastados (mecânica, economia, marketing,
organização científica do trabalho) encontram-se a centímetros de distância uma vez aplanados
sobre a mesma superfície. A acumulação de desenhos num espaço oticamente consistente,
mais uma vez, é o «permutador universal» que permite ao trabalho ser planejado, despachado,
realizado, e a responsabilidade atribuída.20

71 A qualidade conectiva dos traços escritos é ainda mais visível no mais desprezado dos objetos
etnográficos: o arquivo ou registro. A «racionalização» atribuída à burocracia desde Hegel
e Weber tem sido atribuída por erro à mente dos burocratas (prussianos). Mas está tudo nos
arquivos mesmos. Um bureau é, em muitos sentidos, e cada ano mais, um pequeno laboratório
no qual muitos elementos podem se conectar graças ao estabelecimiento duma média da
sua escala e natureza: textos legais, especificações, padrões, folhas de pagamento, mapas,
levantamentos (desde a conquista normanda, como mostrado por Clanchy, 1979). A economia,
a política, a sociologia e as ciências duras não entram em contato pela grandiosa entrada
da «interdisciplinariedade», mas pela porta de trás do arquivo. O «cracia» da burocracia é
misterioso e difícil de ser estudada, mas o «buro» é uma coisa que pode ser empiricamente
estudada e que explica, graças à sua estrutura, como um poder é dado a uma mente mediana
apenas por olhar para arquivos: domínios que se encontravam muito longe ficam literalmente a
centímetros de distância; domínios embrulhados e enrolados viram planos; pode se olhar para
milhares de ocorrências sinoticamente. Mais importante, uma vez que os arquivos começam
a ser reunidos em toda parte para garantir alguma circulação de dupla mão de móbiles
imutáveis, eles podem se arranjar em cascata: arquivos de arquivos podem ser gerados e este
processo pode ser continuado até que alguns poucos homens considerem milhões como se
tivessem-nos na palma da mão. O senso comum zomba com ironia desses «gratte-papiers» ou
«embaralhadores de papeis», e não raro se pergunta para que é toda essa «fita vermelha»;21 mas
o mesmo se poderia perguntar ao resto da ciência e a tecnologia. Na nossa cultura «embaralhar
papeis» é a fonte de um poder essencial, que constantemente escapa à atenção devido a sua
materialidade ser ignorada.

72 McNeill, no seu fundamental livro The Pursuit of Power (1982), utiliza esta habilidade para
distinguir a burocracia chinesa da ocidental. A acumulação de registros e ideogramas faz o
império possível. Mas tem uma grande desvantagem com ideogramas; depois de coletados,
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não há como arranjá-los numa cascata em uma forma tal que milhares de registros possam se
transformar em um, isto é, literalmente «pontualizados» mediante habilidades geométricas e
matemáticas. De forma que, novamente, se mantemos em foco ao mesmo tempo a qualidade
dos signos e o processo de mobilização, podemos entender por que certos limites foram
colocados no passado para o crescimento do império chinês, e por que esses limites para a
mobilização de recursos em grande escala se quebraram na Europa. Fica difícil superestimar o
poder que é ganho pela concentração de arquivos redigidos em forma homogênea e combinável
(Wheeler, 1969; Clanchy, 1979).

73 Este papel do burocrata qua cientista qua escritor e leitor é sempre mal-entendido porque
aceitamos sem questionar que existem, em algum lugar da sociedade, macro atores que
naturalmente dominam a cena: as Corporações, o Estado, as Forças Produtivas, as Culturas,
o Imperialismo, as «Mentalités», etc. Uma vez aceitas, estas grandes entidades são então
usadas para explicar (ou não-explicar) aspectos «cognitivos» da ciência e da tecnologia. O
problema é que essas entidades não poderiam existir em absoluto sem a construção de grandes
redes nas quais numerosos e fiéis registros circulam em ambas direções, registros que são,
por sua vez, resumidos e expostos para convencer. Um «estado», uma «corporação», uma
«cultura» ou uma «economia» são o resultado de um processo de pontualização que obtém
uns poucos indicadores a partir de muitos traços. Para poder existir, essas entidades têm de ser
agregadas em algum lugar (Chandler, 1977; Beniger, 1986). Longe de serem a chave para a
compreensão da ciência e da tecnologia, essas entidades são na realidade as coisas que uma
nova compreensão da ciência e da tecnologia deveria explicar. Aqueles atores de grande escala
aos quais os sociólogos da ciência adoram atribuir «interesses», são imateriais na prática até
que mecanismos precisos para explicar a sua origem ou extração e as suas mudanças de escala,
sejam propostos.

74 Um homem não é nunca muito mais poderoso do que outro —mesmo desde um trono; mas
um homem cujos olhos dominam registros através dos quais diferentes tipos de conexões são
estabelecidas com milhões de outros registros, pode se dizer que domina. Esta dominação, no
entanto, não é dada, mas lentamente construída, e pode corroer-se, interromper-se ou destruir-
se se os registros, arquivos ou figuras se imobilizam, ficam mais mutáveis, menos legíveis,
menos combináveis ou pouco claros quando expostos. Em outras palavras, a escala de um
ator não é um termo absoluto mas relativo, e varia de acordo com a habilidade para produzir,
capturar, resumir ou interpretar informação acerca de outros lugares e tempos (Callon &
Latour, 1981). Inclusive a noção mesma de escala é impossível de entender sem uma inscrição
ou um mapa em mente. Um «grande homem» é um pequeno homem olhando para um bom
mapa. Atlas transforma-se, no frontispício de Mercator, de um deus que carrega o mundo em
um cientista que o segura na sua mão!
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Mercator — Frontispício do Atlas de 1595

Gallica — Biblioteca Nacional da França
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007364h/f3

75 Desde o começo desta apresentação sobre visualização e cognição venho reformulando a
simples questão do poder: como os poucos conseguem dominar os muitos. Depois da grande
reconceitualização de McNeill da história do poder em termos de mobilização, esta antiga
questão de filosofia politica e sociologia pode se formular de outra maneira: como podem
lugares e tempos distantes e exóticos congregar-se em um lugar numa forma que permita que
todos estes lugares e tempos sejam representados simultâneamente, e que permita as ordens
retornarem a seus lugares de origem? Falar em poder é uma tarefa mistica e interminável; falar
em distância, congregação, fidelidade, sumarização, transmissão, etc., é uma tarefa empírica,
como tem sido ilustrado num estudo recente de John Law acerca da rota portuguesa para as
especiarias da Índia (1986). Ao invés de usar entidades de grande escala para explicar a ciência
e a tecnologia como a maioria dos sociólogos da ciência faz, deve-se partir das inscrições
e da sua mobilização e ver como estas ajudam entidades pequenas a se tornarem grandes.
Nesta mudança de um programa de pesquisa para outro, «ciência e tecnologia» deixarão
de ser o misterioso objeto cognitivo a ser explicado pelo mundo social. Estas se tornarão
uma das principais fontes de poder (McNeill 1982). Aceitar sem discussão a existência de
macro atores sem estudar o material que faz deles «macro», é fazer tanto a ciência quanto
a sociedade misteriosas. Tomar a fabricação de várias escalas como nosso principal centro
de interesse é fundar os meios práticos de alcançar o poder em alicerces firmes (Cicourel,
1981). O Pentágono não vê mais da estratégia dos russos do que Guillemin a sua endorfina.
Eles simplesmente puseram fé em aspectos superpostos de diversa qualidade, opondo uns aos
outros, retraçando os passos de aqueles que são duvidosos e gastando bilhões em criar novos
ramos de ciência e de tecnologia que possam acelerar a mobilidade das inscrições, aperfeiçoar
a sua imutabilidade, aumentar a sua legibilidade, garantir a sua compatibilidade ou agilizar a
sua exposição: satélites, redes de espionagem, computadores, bibliotecas, radioimunoensaios,

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007364h/f3
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rádios, arquivos ou levantamentos. Nunca vão ver mais do fenômeno do que conseguirem
construir através desses muitos móbiles imutáveis. É muito óbvio, mas raramente visto.

76 Se esta pequena passagem de uma divisão social/cognitivo para o estudo de inscrições
se aceita, então a importância da metrologia aparece sob a luz adequada. A metrologia
é a organização científica de medidas e standards estáveis. Sem ela nenhuma medida é
estável o suficiente para permitir a homogeneidade das inscrições nem o seu retorno. Não
surpreende então ler que a metrologia custa quase três vezes o orçamento de Pesquisa e
Desenvolvimento, e que esta cifra corresponde apenas aos primeiros elementos da cadeia
metrológica (Hunter, 1980). Graças à organização metrológica, a constantes físicas básicas
(tempo, espaço, peso, longitude de onda), assim como muitos estândares químicos e biológicos
podem estender-se a «toda parte» (Zerubavel, 1982; Landes, 1983). A universalidade da
ciência e da tecnologia é um clichê da epistemologia, mas a metrologia é a realização prática
desta mística universalidade. Na prática é custosa e cheia de buracos (veja-se Cochrane, 1966
para a história do National Bureau of Standards). A metrologia é somente o componente oficial
e primário de um número sempre crescente de atividades de mensuração que empreendemos
todos na vida diária. Cada vez que olhamos para o nosso relógio de pulso ou que pesamos uma
linguiça no açougue, cada vez que laboratórios aplicados medem a poluição por chumbo, a
pureza da água, ou controlam a qualidade de bens industriais, permitimos que mais móbiles
imutáveis atinjam novos lugares. A «racionalização» tem bem pouco a ver com a razão de
buro- e tecnocratas, mas tem muito a ver com a manutenção de cadeias metrológicas (Uselding,
1981). Este construto de longas redes fornece a estabilidade das principais constantes físicas,
mas tem muitas outras atividades metrológicas para medições menos universais (enquetes,
questionários, formulários, relatórios ou contas).

77 Tem mais um domínio no qual esta etnografia da inscrição pode trazer alguma «luz». Quero
falar sobre ele uma vez que no começo desta resenha rejeitei a dicotomia entre explicações
«mentalistas» e «materialistas». Entre os móbiles imutáveis interessantes encontra-se um que
tem recebido tanto muita como muita pouca atenção: o dinheiro. A antropologia do dinheiro
é tão complicada e enredada como a da escritura, mas uma coisa fica clara. Tão logo o
dinheiro começa circular por diferentes culturas, desenvolve algumas caraterísticas definidas:
é móbil (uma vez em pedaços pequenos), é imutável (uma vez que em metal), é contável
(desde que cunhado), combinável, e pode circular das coisas avaliadas ao centro que avalia e
voltar. O dinheiro tem recebido demasiada atenção porque se pensa nele como algo especial,
profundamente inserido na infraestrutura das economias, quando é apenas um dos muitos
móbiles imutáveis necessários para um lugar exercer poder sobre muitos outros lugares longe
no espaço e no tempo. Como um tipo de móbil imutável entre outros o dinheiro, no entanto, tem
recebido muita pouca atenção. Este é usado para codificar qualquer tipo de assunto exatamente
na forma em que La Pérouse codificou todos os lugares em longitude e latitude (de fato, no seu
diário de bordo La Pérouse registra tanto os lugares no mapa quanto os valores de cada bem
como se fosse ser vendido em um outro lugar). Desta maneira, é possível acumular, contar,
expor e recombinar todos os estados de coisas. O dinheiro não é mais nem menos «material»
que a cartografia, o desenho técnico ou a estatística.

78 Uma vez que seu caráter ordinário é reconhecido, a «abstração» do dinheiro não pode mais
ser objeto de um culto feitichista. Por exemplo, a importância da arte da contabilidade tanto
em economia quanto em ciência cai muito bem no lugar. O dinheiro não é tão interessante
como tal, mas como um tipo de móbil imutável que enlaça bens e lugares; assim, não é
surpresa ele fundir-se rapidamente com outras inscrições como figuras, colunas e contabilidade
de partidas dobradas (Roover, 1963). Não é de se admirar que, através da contabilidade,
seja possível ganhar apenas recombinando números (Braudel, 1979, especialmente vol. 3;
Chandler, 1977). Aqui de novo, não se deve colocar muita ênfase na visualização de números
per se; o que realmente se deve salientar é a cascata de inscrições móbiles que finaliza
numa conta, que é, literalmente, o único que conta. Exatamente como com qualquer inscrição
científica, em caso de dúvida o contador novo prefere acreditar na inscrição, sem importar
quão estranhas as consequências e contraintuitivo o fenômeno. A história do dinheiro é desta
forma apreendida pela mesma tendência que todos os outros móbiles imutáveis; todas as
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inovações que possam acelerar o aumento do poder mobilizador do dinheiro são mantidas:
cheques, endossos, papel moeda ou dinheiro eletrônico. Esta tendência não se deve ao
desenvolvimento do capitalismo. «Capitalismo» é, pelo contrário, uma palavra vazia até
que não se proponham instrumentos materiais para explicar alguma capitalização, seja de
espécimes, livros, informação ou dinheiro.

79 Portanto, o capitalismo não pode ser usado para explicar a evolução da ciência e da tecnologia.
Parece-me que deveria ser bem ao contrário. Uma vez que a ciência e a tecnologia são
reformuladas em termos de móbiles imutáveis deve-se poder explicar o capitalismo como
outro processo de mobilização e constrição. Indicação disto são as muitas fraquezas do
dinheiro; o dinheiro é um bom móbil imutável que circula de um ponto para outro, mas
carrega muito pouco consigo. Se o nome do jogo é acumular suficientes aliados num lugar
para modificar as convicções e o comportamento de todos os outros, o dinheiro é um recurso
pobre enquanto isolado. Torna-se útil quando é combinado com todos os outros dispositivos de
inscrição; desta forma, diferentes pontos do mundo são realmente transportados, numa forma
manejável, para um lugar particular, que então vira centro. Igual a imprensa de Eisenstein, que
é um fator que permite todos os outros se fundirem entre si, o que conta não é a capitalização
do dinheiro, mas a capitalização de todas as inscrições compatíveis. No lugar de falar em
comerciantes, príncipes, cientistas, astrônomos e engenheiros como relacionados entre si de
alguma forma, parece-me que poderia ser mais produtivo falar em «centros de cálculo». A
moeda em que são feitos os cálculos é menos importante do que o fato de que estes são feitos
unicamente com inscrições e que misturam neles inscrições provenientes das mais diversas
disciplinas. Os cálculos em si são menos importantes do que a forma na qual são arranjados
em cascatas, e do que a bizarra situação na qual acredita-se na última inscrição mais do que
em qualquer outra coisa. O dinheiro per se não é decerto o padrão universal procurado por
Marx e por outros economistas. Esta qualificação se deve atribuir aos centros de cálculo e
à peculiaridade dos traços escritos que fazem com que rápidas translações entre um meio
e outro sejam possíveis. Muitos esforços têm sido feitos em vincular a história da ciência
com a história do capitalismo, e tantos outros em descrever o cientista como capitalista.
Todos esses esforços (incluindo o meu —Latour & Woolgar, 1979, cap. 5; Latour, 1984a)
estavam condenados desde o começo posto que aceitavam sem discussão a divisão entre
fatores mentais e materiais, um artefato da nossa ignorância das inscrições.22 Não há uma
história dos engenheiros, uma dos capitalistas, outra dos cientistas, outra dos matemáticos e
outra dos economistas. Na realidade, há apenas a história singular destes centros de cálculo.
Não é apenas porque olham exclusivamente para mapas, livros contábeis, desenhos, textos
legais e arquivos, que cartógrafos, comerciantes, engenheiros, juristas e funcionários públicos
levam vantagem sobre todos os outros. É porque ao sobrepor, embaralhar, recombinar e
resumir todas essas inscrições, emergem fenômenos totalmente novos que ficam escondidos
para as pessoas das quais foram extraídas.

80 De maneira mais precisa, deveríamos conseguir explicar, com o conceito e o conhecimento
empírico destes centros de cálculo, como pessoas insignificantes, trabalhando apenas com
papéis e signos, tornam-se as mais poderosas de todas. Papéis e signos são incrivelmente fracos
e frágeis. Eis porque explicar tudo com eles parece risível no começo. O mapa de La Pérouse
não é o Pacífico, assim como os desenhos e patentes de Watt não são as máquinas, ou as
taxas de câmbio dos banqueiros a economia, ou os teoremas de topologia o «mundo real».
O paradoxo é justamente esse. Ao trabalhar apenas com papéis, em frágeis inscrições que
são imensamente menos que as coisas das quais foram extraídas, é todavia possível dominar
todas as coisas e todas as pessoas. O que é insignificante para todas as outras culturas torna-
se o mais significante, o único aspecto significante da realidade. Os mais fracos, ao manipular
inscrições de todos os tipos exclusiva e obsessivamente, viram os mais fortes. É esta a visão
de poder a que chegamos ao seguir este tema da visualização e da cognição em todas as suas
consequências. Se você deseja compreender o que designa o conjunto das coisas, então olhe
para o que desenha o conjunto das coisas.23
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Notas

1 Por exemplo, a divisão de Levi-Strauss entre bricoleur e engenheiro ou entre sociedades frias e quentes
(1962); ou as distinções de Garfinkel entre o modo de pensamento cotidiano e o científico (1967);
ou as muitas «coupures épistémologiques» que separam a ciência do senso comum, da intuição ou de
seu próprio passado (1934, 1967); ou mesmo a cuidadosa distinção de Horton entre a aceitação do
monstruoso e a sua evasão (1977) ou entre teorias primárias e secundárias (1982).
2 Goody (1977) aponta para a importância das tarefas práticas no manejo de gráficas (listas, dicionários,
inventários), e conclui seu fascinante livro afirmando que «se queremos falar de uma “mente selvagem”,
aqueles são alguns dos instrumentos da sua domesticação» (p. 182). Cole e Scribner (1974) mudaram o
foco das tarefas intelectuais para as práticas educativas; a habilidade para criar silogismos é retirada da
mente e colocada na manipulação de diagramas no papel. Hutchins (1980) faz o contrário ao transformar
o reciocinio «ilógico» dos habitantes da ilha de Trobriand numa lógica bem rigorosa, simplesmente
adicionando os sistemas de uso da terra que dão sentido aos até então abruptos saltos na continuidade.
Eisenstein passa dos estados mentais e da tradição filosófica para a pesquisa do poder da imprensa (1979).
Perret-Clermont (1979), no começo uma das alunas de Piaget, enfoca a sua atenção no contexto social de
muitas situações de prova. Ela mostra como crianças «não-conservadoras» tornam-se conservadoras em
questão de minutos simplesmente porque outras variáveis (sociais ou pictóricas) são levadas em conta.
Lave tem explorado em estudos pioneiros, como as habilidades matemáticas podem ser completamente
modificadas dependo se é permitido ou não às pessoas usarem papel e lápis (Lave, 1986, 1988; Lave,
Murtaugh e De La Rocha, 1983). Ferguson tem procurado relacionar a imaginação dos engenheiros
com as habilidades para desenhar de acordo com regras de perspectiva e códigos de sombras e cores
(1977): «Em geral, foi o pensamento não-verbal que fixou os contornos e preencheu os detalhes do nosso
entorno material […]. As pirâmides, as catedrais e os foguetes existem não graças à geometria, à teoria
de estruturas ou à termodinâmica, mas graças a que antes foram uma imagem —literalmente uma visão
— nas mentes daqueles que os construíram» (p. 835) (Veja também Ferguson, 1985). Esses são estudos
que colocaram em prática a estratégia concisa [deflating] que procuro resenhar aqui.
3 Imaging, no original. O autor joga aqui e em outros lugares do texto com o duplo sentido imaginar/
criar imagens. N. do T.
4 Um fato é mais forte ou mais fraco em função do que acontece depois com ele em outras mãos. Cada
um de nós age como um multi-condutor das muitas reivindicações com que nos deparamos: podemos
não nos interessar, ou ignorá-las, ou interessarmos mas modificá-las e torná-las algo completamente
diferente. Às vezes de fato agimos como um condutor e repassamos a reivindicação sem modificação
adicional. (Para isto ver Latour e Woolgar, 1979; Latour, 1984b.)
5 O episódio encontra-se registrado no diário de La Pérouse com data de julho de 1787 (Voyage de La
Pérouse autour du monde, Paris, Imprimerie de la République, 1797, v. 3, p. 36-37, <https://archive.org/
details/voyagedelaprouse03lapr>): «Nous parvînmes enfin à leur faire comprendre que nous désirions
qu'ils figurassent leur pays, et celui des Mantcheoux. Alors , un des vieillards se leva , et avec le bout
de sa pique , il traça la côte de Tartarie , à l'Ouest, courant à peu près Nord et Sud. A l'Est, vis-à-vis,
et dans la même direction , il figura son île ; et en portant la main sur la poitrine , il nous fit entendre
qu'il venait de tracer son propre pays : il avait laissé entre la Tartarie et son île un détroit, et se tournant
vers nos vaisseaux, qu'on apercevait du rivage , il marqua par un trait qu'on pouvait y passer. Au Sud
de cette île , il en avait figuré une autre , et avait laissé un détroit, en indiquant que c'était encore une
route pour nos vaisseaux. Sa sagacité pour deviner nos questions était très grande , mais moindre encore
que celle d'un autre insulaire , âgé à peu près de trente ans , qui , voyant que les figures tracées sur le
sable s'effaçaient, prit un de nos crayons avec du papier ; il y traça son île , qu'il nomma Tchoka , et il
indiqua par un trait la petite rivière sur le bord de laquelle nous étions , qu'il plaça aux deux tiers de la
longueur de l'île , depuis le Nord vers le Sud : il dessina ensuite la terre des Mantcheoux, laissant, comme
le vieillard, un détroit au fond de l'entonnoir, et à notre grande surprise , il y ajouta le fleuve Ségalien ,
dont ces insulaires prononçaient le nom comme nous ; il plaça l'embouchure de ce fleuve un peu au Sud
de la pointe du Nord de son île , et il marqua par des traits , au nombre de sept, la quantité de journées
de pirogue nécessaire pour se rendre du lieu où nous étions , à l'embouchure du Ségalien ;». N do T.
6 «A ciência e a tecnologia têm avançado em uma relação mais do que direta à habilidade dos homens para
inventar métodos pelos quais fenômenos que de outra forma seriam conhecidos apenas pelos sentidos
do tato, do ouvido, do gosto e do olfato são trazidos para dentro do campo do reconhecimento e as
mensurações visuais deixando-os sujeitos àquela simbolização lógica sem a qual o pensamento racional
e a análise são impossíveis» (Ivins, 1973, 13).
7 «As caraterísticas mais marcadas da representação pictórica europeia desde o século XIV, tem sido dum
lado o constante aumento do seu naturalismo e do outro a sua extensão puramente lógica e esquemática.
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Entende-se que ambos se devem na maior parte ao desenvolvimento e a impregnação de métodos que têm
fornecido símbolos, repetidamente em formas invariantes, para a representação da consciência visual e
uma gramática da perspectiva que fizeram possível estabelecer relações lógicas não apenas dentro do
sistema de símbolos mas entre esse sistema e as formas e posições dos objetos que simbolizam» (Ivins,
1973, 12).
8 O método de «distance point» corresponde à chamada terceira projeção de Ptolomeu. A autora citada
contrasta esta técnica de perspectiva, preferida pelos nórdicos, com o «ponto de fuga» de Alberti. N. do T.
9 «Os artistas nórdicos carateristicamente procuraram representar transformando a extensão da visão na
sua pequena e plana superfície de trabalho […]. É a capacidade da superfície da pintura para conter uma
tal imagem do mundo —um agregado de vistas— o que caracteriza muitas pinturas no norte» (Alpers,
1983, 51).
10 «Assembled»: a pesar de existir em português a palavra ensamblar, ela não é muito usada. O termo
«assembly», particularmente importante no pensamento de Latour, pode significar ao mesmo tempo,
de um lado, «agregação» ou «montagem», no sentido de «juntar as peças de», e, por outro lado,
«assembleia» ou «congregação», no sentido político. Trata-se de um conceito chave que, na teoria do
autor, contrapõe o dicotomismo modernista ao relacionismo não-moderno. N. do T.
11 A prova de que o movimento vem primeiro, para Eisenstein, reside no fato de acarretar exatamente
o efeito contrário nas Escrituras. A acurácia da mídia revela mais e mais incorreções na mensagem,
que é logo questionada. A beleza da construção de Eisenstein radica na forma em que obtém duas
consequências opostas da mesma causa: a ciência e a tecnologia aceleram-se; o Evangelho torna-se
duvidoso (Latour, 1983).
12 Por exemplo, Mukerji retrata um geógrafo que odeia os novos livros de geografia mas precisa
gritar seu ódio em forma impressa: «Ironicamente, Davis fez a sua viagem porque não acreditava que
a informação impressa fosse tão completa como os relatos orais das experiências; mas decidiu fazer
a viagem após ler livros holandeses de geografia e produziu da sua viagem outro texto geográfico/
navegacional» (Mukerji, 1983, 114).
13 Eis porque não incluo na discussão a enorme literatura sobre neurologia da visão ou psicologia da
perceção (veja-se por exemplo Block, 1981; de Mey, 1982). Estas disciplinas, porém importantes, fazem
tanto uso do processo mesmo que desejo estudar que são tão cegas como as outras a uma etnografia das
habilidades e truques da visualização.
14 «Um "poder de escritura" constitui-se como uma peça essencial nas engrenagens da disciplina.
Em muitos pontos, modela-se sobre os métodos tradicionais da documentação administrativa mas com
técnicas particulares e inovações importantes» (Foucault, 1975, 191).
15 Estas simples mudanças são com frequência transformadas por filósofos em completas rupturas com
o senso comum, em «coupures épistémologiques» como em Bachelard. Não é por causa da naïveté dos
empiricistas que se tem de voltar ao poder das teorias para dar sentido aos dados. O foco em inscrições
e manipulação de traços encontra-se exatamente na metade entre o empiricismo e o argumento de
Bachelard sobre o poder das teorias.
16 Um bom exemplo é o da termodinâmica de Carnot estudado por Redondi (1980). O know-how de
Carnot não é o de construir máquinas e sim diagramas. Estes diagramas desenham-se de tal forma
que permitem movimentar-se de um motor para o outro, e de fato para motores inexistentes apenas
desenhados no papel. As máquinas de vapor reais tridimensionais são interessantes, mas situadas e
embaraçosas. A termodinâmica é para elas o que o mapa de La Pérouse é para as ilhas do Pacífico.
Quando se vai da máquina para a teoria ou de uma ilha para o mapa, não se vai do concreto para o
abstrato, do empírico para o teorético, se vai de um lugar que não domina ninguém para um lugar que
domina todos os outros. Se você entende de termodinâmica, você entende todos os motores (passados,
presentes e futuros —veja-se Diesel). A questão sobre teorias é: quem controla quem e em qual escala.
17 Uma interessante demostração a contrario é fornecida pelo estudo de Edgerton acerca dos desenhos
técnicos chineses (1980). Ele afirma que os artistas chineses não têm interesse em figuras, ou, mais
exatamente, que eles não tomam as figuras como um espaço em perspectiva no qual um engenheiro pode
trabalhar e fazer cálculos e previsões, mas como ilustrações. Em consequência, todos os vínculos entre
as partes da máquina viram enfeites (uma complexa parte de uma bomba, por exemplo, torna-se ondas
numa lagoa após algumas cópias!). Ninguém poderia dizer que os chineses não são capazes de abstrair,
mas não seria absurdo dizer que eles não colocam toda a sua confiança na escritura e na criação imagens.
18 Num belo artigo Carlo Ginzburg fala de «paradigma indiciário [trace]» para designar esta obsessão
peculiar da nossa cultura, que ele retraça [traces] —precisamente!— desde a medicina grega até as
histórias detetivescas de Conan Doyle, passando pelo interesse de Freud pelos lapsus e a detecção de
falsificações de arte (1980). Recaindo, no entanto, num preconceito clássico, Ginzburg coloca a física e
as ciências duras fora deste paradigma porque, ele argumenta, estas não confiam em indícios, mas em
fenômenos abstratos e universais!
19 Ivins explica, por exemplo, que a maioria das paralelas da geometria grega não se encontram porque
elas são tocadas com as mãos, conquanto as paralelas renascentistas se encontram uma vez que são vistas
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unicamente no papel (1973:7). Jean Lave, nos seus estudos sobre os clientes de mercearias na Califórnia,
mostra que as pessoas que enfrentam uma dificuldade na sua computação raramente apegam-se ao papel
e nunca colocam sua confiança no que se encontra escrito (Lave et al., 1983). Fazer isto, sem importar
quão absurdas as consequências, requer ainda mais um jogo de circunstâncias peculiares relacionadas a
montagens de laboratório, mesmo se são estes, como diz Livingston (1986), «laboratórios planos». Em
um das suas doze ou quase origens da geometria Serres afirma que ao ter inventado o alfabeto e desta
forma quebrado qualquer conexão entre as formas escritas e o significado, os gregos tiveram de lidar
com representações pictóricas. Ele argumenta que o que veio a ser chamado de formalismo é um texto
alfabético que tenta descrever diagramas visuais: «O que é esta geometria na prática? Não com relação
às "ideias" que supõe, mas à atividade que representa. Ela é em primeiro lugar uma arte gráfica. Ela é,
em segundo lugar, uma linguagem que fala do desenho traçado, esteja este ausente ou presente» (Serres,
1980, 176).
20 O vínculo entre o pensamento técnico e o desenho técnico é tão próximo que os acadêmicos
estabeleceram ele mesmo sem desejá-lo. Por exemplo, Bertrand Gille, ao dar conta da criação dum novo
«sistema técnico» em Alexandria durante o período helênico, é obrigado a dizer que é a disponibilidade de
uma boa biblioteca e a reunião de uma coleção de modelos em escala de todas as máquinas previamente
inventadas, que transformou a «mera prática» em tecno-logia (1980). O que faz do «sistema técnico»
um sistema é a visão sinótica de todas as realizações técnicas anteriores tiradas do seu isolamento. Este
vínculo é mais claramente visível quando um dispositivo de inscrição é engatado a uma máquina em
funcionamento para fazê-la compreensível (Hills e Pacey, 1981; Constant, 1983). Uma boa interpretação
do mundo de papel que é necessário para fazer um computador real se pode encontrar em Kidder (1981).
«A alma da máquina» é uma pilha de papel...
21 «Red tape», expressão utilizada para denotar burocracia excessiva. N. do T.
22 A direção a que vamos ao levantar tais questões é bem diferente da tomada tanto pela sociologia
da ciência quanto pelas ciências cognitivas (especialmente quando tentam fundir-se como na síntese de
Mey (1982)). Têm sido feitas recentemente duas tentativas de relacionar a estrutura fina das habilidades
cognitivas com a estrutura social. A primeira utiliza as redes de Hesse e os paradigmas de Kuhn
(Barnes, 1982); a segunda os «jogos da linguagem» de Wittgenstein (Bloor, 1983). Estas tentativas são
interessantes mas elas ainda procuram responder a pergunta que a presente resenha deseja rejeitar: como
as habilidades cognitivas relacionam-se com as nossas sociedades. A questão (e por isto as variadas
respostas) aceita a ideia segundo a qual o material de que a sociedade está feita é em alguma forma
diferente daquele das nossas ciências, nossas imagens ou a nossa informação. O fenômeno que desejo
enfocar é ligeiramente diferente daqueles revelados por Barnes e Bloor. Lidamos com um só quebra-
cabeça etnográfico: algumas sociedades —bem poucas, de fato— realizam-se através da acumulação
em grande escala. A obsessão com o deslocamento rápido e com a invariância estável, com enlaces
fortes e seguros, não é parte da nossa cultura, ou «influenciada» por interesses sociais: é a nossa cultura.
Com demasiada frequência os sociólogos procuram por relações indiretas entre «interesses» e detalhes
«técnicos». A razão da sua cegueira é simples: eles limitam o significado de «social» à sociedade, sem
perceber que a mobilização de aliados e, em geral, a transformação de associações fracas em fortes, é
o que «social» também significa. Por que procurar relações rebuscadas quando os detalhes técnicos da
ciência falam diretamente de invariância, associação, deslocamento, imutabilidade, e assim por diante?
(Law, 1986; Latour, 1984b; Callon, Law & Rip, 1986).
23 «If you want to understand what draws things together, then look at what draws things together».
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Resumos

 
Seria bom conseguir definir o que é específico da nossa moderna cultura científica. Seria
melhor ainda poder encontrar a explicação mais econômica (que não a mais economicista)
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das suas origens e caraterísticas especiais. Para poder chegar à uma explanação concisa é
melhor não apelar a aspectos universais da natureza. Hipóteses acerca de mudanças na mente
ou na consciência humana, na estrutura do cérebro, nas relações sociais, nas «mentalidades»
ou na infraestrutura econômica, postuladas para explicar a emergência da ciência ou as suas
realizações atuais, são simplesmente muito grandiosas —por não dizer hagiográficas— na
maioria dos casos, e claramente racistas em mais do que alguns outros. A navalha de Occam
deveria recortar estas explicações. Nenhum «homem novo» emergiu de repente em algum
momento do século XVI, e não há mutantes com cérebros maiores trabalhando dentro de
modernos laboratórios que pensam de forma diferente do resto de nós. A ideia de que uma
mente mais racional e um método científico mais estrito emergiram da escuridão e do caos é
uma hipótese complicada demais.
modernidade, móbiles imutáveis, centros de cálculo

Visualisation and Cognition: Thinking with Eyes and Hands
It would be nice to be able to define what is specific to our modem scientific culture. It would
be still nicer to find the most economical explanation (which might not be the most economic
one) of its origins and special characteristics. To arrive at a parsimonious explanation it is
best not to appeal to universal traits of nature. Hypotheses about changes in the mind or
human consciousness, in the structure of the brain, in social relations, in “mentalités”, or in the
economic infrastructure which are posited to explain the emergence of science or its present
achievements are simply too grandiose, not to say hagiographic in most cases and plainly racist
in more than a few others. Occam’s razor should cut these explanations short. No “new man”
suddenly emerged sometime in the sixteenth century, and there are no mutants with larger
brains working inside modern laboratories who can think differently from the rest of us. The
idea that a more rational mind or a more constraining scientific method emerged from darkness
and chaos is too complicated a hypothesis.
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CAPÍTUW 3

MÁQUINAS

Introducáo
As incertezas do construtor de fatos

Na Parte 1 deste livro vimos como podemos viajar através
da tecnociéncia sem sermos intimidados pela literatura técni-
ca nem pelos laboratórios. Quando qualquer controvérsia se
acalora, sabemos como acompanhar o acúmulo de artigos e nos
orientar nos laboratórios que estáo por trás dos artígos. Para
adquirir esse conhecimento, porém, tivemos de pagar um pre-
c;o que pode ser sumariado pelos tres principios metodológicos
. que apresentei: primeiro, desistir de qualquer discurso ou opi-
niáo sobre ciencia feíta e, em lugar disso, seguir os cientistas
em acáo: segundo, desistir de qualquer decisáo sobre a subje-
tividade ou a objetividade de uma afirmacáo com base simples-
mente no exame dessa afírmacño e, em vez disso, acompanhar
sua história tortuosa, de máo em máo, durante a qual cada um
o transforma mais em fato ou mais em artefato, finalmente,
abandonar a suficiencia da Natureza como principal explica-
cáo para o encerramento das controvérsias e, ero vez disso, con...
tabilizar a longa e heterogénea lista de recursos e aliados que
os cientistas estavam reunindo para tornar a discordancia irn-
possível.
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LATOUR, Bruno. 2000. Máquinas; Centrais de cálculo. In: Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. (Trad. Ivone C. Benedetti) São Paulo: Editora da UNESP, pp.169-237; 349-420. [1987]
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o quadro da tecnociéncia revelado por este método é o de
urna retórica fraca tornando-se cada vez mais forte amedida
que o tempo passa, a medida que os laboratórios váo sendo
equipados, os artigos publicados e novos recursos arre gimen-
tados para apoiar controvérsias cada vez mais acerbas. Leitores,
escritores e colegas sáo forcados a desistir, a aceitar as proPOSI-
cóes ou a discutí-las por meio da reexecucáo de tudo o que foi
feito em laboratório. Esses tres possíveis resultados podenam ser
explorados com mais detalhes por outros estudos,da literatura
científica e dos laboratórios.' Esses estudos, porem, por mais
necessários que sejam, nao resolveriam urna das principais limi ..
tacóes da Parte 1 deste livro: os discordantes rarissimamente se
empenham numa confrontacáo como essa; perrnanecendo roda o
resto igual, o vencedor é quem tem o laboratório maior ou o me-
lhor artigo. Para maior clareza, comecei com os tres resultados
expostos antes, como se a tecnocíéncia fosse semelhante a urna
luta de boxeo Na prática, há um quarto conjunto de resultados,
que é muito mais comum: náo senda tuda igual, é possível ga-
nhar com muitos outros recursos que náo só artigos e laborató-
rios. É possível, por exemplo, jamais encontrar nenhum discor-
dante jamais despertar o interesse de ninguém, jamais aceitar
a superioridade de forcas dos outros, Em outras palavras, é pre-
ciso garantir primeiro a posse de muitos baluartes para que a
retórica mais forte da ciencia adquira toda a forca de urna vez
por todas.

Para tracar esse fundamento preliminar, precisamos lem-
brar nosso primeiro princípio: o destino de uma afírmacáo de-
pende do comportamento dos outros. Voce pode ter um
artigo definitivo provando que aTerra é oca e que a Lua e fei-
ta de queijo fresco, mas esse artigo náo será definitivo se curras
pessoas náo o tomarem e usarem como fato, mais tarde. Voce
precisa delas para que seu artigo seja decisivo. Se elas nrern
vocé, se ficarem indiferentes, se descartarem o arngo, ele esta

Para urna apresentacáo dosestudos de laboratório, verKnorr (1981),Knorr
& Mulkay (1983) e Lynch (1985).

liqüidado. Portanto, urna afírrnacáo está sempre em situacáo de
risco, de modo muito semelhante ao que acontece com urna
bola de rúgbi. Se nenhum jogador a pegar, ela simplesmente
ficará pausada no gramado. Para que ela volte a mover-se, é
preciso que haja urna acáo, que alguém a pegue e atíre-a; mas
o arremesso depende, por sua vez, da hostilidade, da velocída-
de, da perícia ou da tática dos outros, Em qualquer ponto, a
trajetória da bola pode ser interrompida, defletida ou desviada
pelo outro time - que aqui desempenha o papel dos discordan-
tes - e interrompida, defletida ou desviada pelos jogadores de
seu próprio time. O movimento total da bola, de urna afirma-
cáo, de um artefato, dependerá até certo ponto da acáo do
autor, mas em muito maior grau da acáo de urna multidáo so-
bre a qual o autor tem pouco controle. A construcáo de fatos,
como um jogo de rúgbi, é um processo coletivo.

Cada elemento da cadeia de indivíduos necessários para
passar a caixa-prera adiante pode agir de maneiras rnultifá-
rias: as pessoas em questáo podem simplesmente larga-la, ou
aceita-la como é, ou mudar as modalidades que a acompa-
nham, ou modificar a afirmacáo, ou apropriar-se dela e colo-
cá-la em contexto completamente diferente. Em vez de agí-
rem como condutores, 00 semícondutores, seráo multiconduw..
res, e imprevisíveis. Para ter urna idéia do trabalho de alguém
que queira estabelecer um fato, é preciso imaginar a cadeia
das milhares de pessoas necessárias para transformar a primei-
ra afirmacáo numa caixa-preta e o ponto em que cada urna
delas pode ou náo, de maneira imprevisível, transmitir a afír-
macáo, modífíca-Ia, altera-la OU transformá-la em artefato,
Como é possível ter domínio sobre o destino futuro de urna
afirmacáo que é resultado do comportamento de todos esses
aliados infiéis?

Essa questáo é a mais difícil de todas, pois todos os atores
estáo fazendo alguma coisa com a caixa-preta. Mesmo na me-
Ihor das hipóteses, eles náo a transmitem pura e simplesmente,
mas acrescentam elementos seus ao modificarem o argumento,
fortalece-lo e incorporá-Io em novos contextos. A metáfora do
jogo de rúgbi logo deixa de valer, pois a bola permanece a mes-
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ma O tempo todo - a náo ser por alguns arranhóes -, ao passo
que, nesse jogo da tecnociéncia a que estamos assistindo, o
objeto é modificado a medida que vai passando de máo em
máo. Ele náo só é coletivamente transmitido de um ator pata o
próximo, como também é coletivamente composto pelos atores.
Essa acáo coletiva suscita entáo mais duas perguntas. A quem
se pode atribuir a responsabilidade pelo jogo? Que objeto foi
passado de máo em máo?

Um exemplo facilitará o entendimento do problema do
construtor de fatos. Diesel é conhecido como o pai do motor a
dieseL2 Essa patemidade, porém, náo é táo imediata quanto a
saída de Atená da cabeca de Zeus. O motor náo emergiu certa
manhá da cabeca de DieseL O que emergiu foi a idéia de um
motor perfeito que funcionasse de acordo com os principios
termodinámicos de Carnot. Seria um motor cuja ignicáo pode-
ria ocorrer sem aumento de temperatura, paradoxo que Diesel
resolveu inventando novas maneiras de injetar e queimar o
combustíveL Nesse ponto da história, temos um livro publica-
do e uma patente registrada por ele; portante, temos um mun-
do de papel semelhante ao estudado antes aqui, Alguns estu-
diosos, entre os quais Kelvin, ficaram convencidos, en-
quanto outros acharam a idéia impraticável,

Diesel está agora díante de um problema. Precisa dos
outros para transformar o projeto bidimensional e a patente
na forma de um protótipo tridimensional em funcionamento.
Atrai urnas empresas novas, montadoras de máquinas - a
Maschinenfabrik Augsburg-Nümberg, conhecida como MAN,
e a Krupp -, que estáo interessadas, na esperanca de aumen-
tar eficiencia e versatilidade com uma máquina Carnot per-
feíta, já que a eficiencia das máquinas a vapor nos anos 1890
era baixíssima. Como veremos, a realidade tem muitos mati-
zes, como a objetividade, e depende inteiramente do número
de elementos amarrados a alegacáo feíta. Durante quatro

2 Nesta introducáo, baseio-me no artigo de Brvaru (1976); ver também seu
artigo de 1969.

anos, Diesel tentou conseguir uro motor que funcionas se,
construindo-o com a ajuda de alguns engenheiros e máqui-
nas da MAN. A realiza<;do progressiva do motor foi possíbílíra-
da pela importacáo de todos os recursos disponíveis para a
oficina, como acontece ern qualquer laboratórío. As habilida-
des técnicas e as ferramentas para a construcáo dos pistóes e
das válvulas eram resultado de trinta anos de experiencia da
MAN e estavam disponíveis no local como parte da rotina. A
questáo da combustáo logo se mostrou mais problemática,
uma vez que o ar e o combustível precisam ser misturados numa
fracáo de segundo. Foi encontrada uma solucáo que utilizava
injecáo de ar comprimido, mas isso exigía bombas enormes e
novos cilindros para o ar; o motor ficou grande e caro, incapaz
de competir no mercado de motores pequenos e versáteís.
Modificando todo o projeto do motor muitas vezes, Diesel aca-
bou por afastar-se da patente original e dos principios apresen-
tados em seu livro.

O número de elementos agora amarrados ao motor de
Diesel está aumentando. Primeiro, tínhamos a termodinámi-
ca de Carnot rnais um livro mais urna patente mais os COmen-
tários animadores de Lord Kelvin. Agora temos também a
MAN mais a Krupp mais alguns protótipos mais dois erige-
nheiros que ajudam Diesel mais o know-how local mais algu-
mas firmas interessadas mais um novo sistema de injecáo de
ar, e assim por diante. A segunda série é uro poueo rnaior, mas
o motor perfeito da primeira foi transformado no processo; em
particular, a temperatura constante foi abandonada. Ele ago-
ra é um motor de pressáo constante e, em nova edicáo de seu
Iivro, Diesel precisa lutar para conciliar o afastamento do pri-
meiro motor, mais "teórico", coro o que vai sendo lentamente-
construído.
Mas em que grau o real é real? Em junho de 1897 o motor

é solenemenre apresentado ao público. As preocupacóas de um
construtor de caixa-prera agora assume nova dimensáo. Diesel
precísa que outros tornero seu motor e o transformem numa
caixa-preta que funcione bem em milhares de cópias por todo
o mundo, incorporado como elemento náo-problemático ern fá-
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bricas, navios e carrrínhóes. Mas o que faráo com ele essas ou-
rras pessoas? Até que pontO o protótipo deverá ser transforma-
do antes de ser transferido de Augsburg para Newcastle, París
ou Chicago? Inicialmente, Diesel acha que ele náo deve sofrer

alguma: funciona. Basta comprar a lícenca, pa-
gar o royalty, e nós mandaremos projetos, alguns
para ajudar, alguns mecánicos para cuidar do motor e, s,: voce
náo ficar satisfeito, receberá seu dinheiro de volta! Nas maos de
Diesel o motor é urna caixa-preta fechada, exatamente da mes-
ma maneira como o GRF era um fato indiscutível para Schallv,
símplesmente a espera de ser adotado por artigos científicos
ulteriores (ver Capítulo 1).

Contudo, essa náo era a opiniáo da firma que comprara os
prototipos. Esperava-se que ele náo fosse problemático, mas o
motor continuava falhando, morrendo, desconjuntando-se-
Em vez de continuar fechada, a caixa-preta se abriu, e teve de
ser examinada todos os dias por mecánicos e engenheiros intri-
gados que viviam discutindo uns com os outros, exatamente
como os leitores de Schally toda vez que tentavam obter o seu
GRF para aumentar o comprimento de tibias em seus próprios
laboratórios. Urna após outra, as empresas que haviam compra-
do lícencas de fabricacáo devolviam os protótipos a Diesel e
pediam o dinheiro de volta. Diesel faliu e teve um esgotamen-
to nervosa. Em 1899, o número de elementos amarrados ao
motor de Diesel havia diminuido, em vez de aumentar. A reali-
dade do motor regredira ern vez de progredir, O motor, de modo
muito semelhante ao GRF de Schallv, tornou-se menos real. De
artefato factual, se me permitem usar os dais significados ao
mesmo tempo, ele se transformou em artefato ficticio, num
desses sonhos de que está cheia a história da técnica.

Alguns engenheiros da MAN, porém, continuam traba-
lhando num novo protótipo. Diesel náo está mais no comando
das Grande número de modificacóes é feito em um
exemplar que funciona durante odia numa fábrica de fósforos
e é vistoriado todas as noites, Cada engenheiro acrescenta al-
guma coisa ao projeto e o aperíeicoa um pouco. O motor náo é
mais urna caixa-preta, porém, pode ser levado, por meto de um

número maior de cópias, para muitos outros lugares, e váo-se
sornando modífícacóes. Vai senda transferido de um lugar para
outro sem ter de ser reprojetado. Mais ou menos em 1908,
quando a patente de Diesel vence e cai em domínio público, a
MAN já consegue por a venda um motor diesel que pode ser
comprado como equipamento náo-problernático, embora novo,
e incorporado na indústria como urna a mais, Entrernen-
tes, as firmas que haviam desistido retomam o projeto, acres-
centando sua contribuícáo ao construírem motores para finali-
dades específicas.

Um pouco antes de Diesel se suicidar pulando do navio
que o levava aInglaterra, os motores diesel já se haviam final-
mente disseminado; mas seriam o motor de Diesel? Tantas pes-
soas o haviam modificado desde a patente de 1887 que nasceu
urna polémica em torno da responsabilidade por aquela acáo
coletiva que tornou real o motor. Num encontro de 1912 da
Sociedade Alemá de Arquitetos Navais, Diesel afirmou que
outros apenas deselvolveram seu motor original. Porém, vários
de seus colegas argumentaram, no mesmo encontro, que entre
o novo motor real e a patente inicial havia, na melhor das hi-
póteses, ligeira relacáo, e que a maior parte do crédito cabia a
centena de engenheiros que haviam sido capazes de transfor-
mar urna idéia inexeqüível num produto comercializável. Ar-
gumentavam que Diesel poderia ser o epónimo para a acáo
coletiva, mas que nao era a causa da acáo; era no máximo a
inspiracáo, e nao, digamos, o motor do seu motor.

Como deveremos seguir esses objetos móveis que se trans-
formam de máo em máo e váo senda feitos por um grande nú-
mero de diferentes atores, antes de terminarem como caixa-
preta bem escondida debaixo de um capo de carro, acionada
por um giro de chave de um motorista que náo precisa saber
nada sobre a termodinámica de Carnot? Pelo know-how da
MAN ou pelo suicídío de Diesel?

Urna série de termos é tradicionalmente usada para contar
essas histórias. Primeiro, pode-se considerar que todos os mo-
tores diesel se situam numa trajetória que passa por diferentes
fases, das idéias ao mercado. Essas fases, que todos admitem ser
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pouco claras, recebem diferentes nemes. A idéia de um motor
perfeito, que Diesel tinha ern mente, é chamada de inven,áo.
Mas quando, como vimos, a idéia precisa ser desenvolvida
para se transformar num protótipo praticável, entra-se numa
nova fase que se chama desenvolvimento - donde a expressao
Pesquisa e Desenvolvimento, que veremos no Capítulo 4. Ino-
va,ilo muitas vezes é a palavra usada para a fase seguinte, na
qual alguns protótipos sao preparados para serem copiados em
milhares de exemplares que seráo vendidos mundo afora.

Esses termos, porém, nao sao de grande utilidade. Desde o
início, Diesel tinha uma nocáo geral nao só de seu motor, mas
também do mundo economico no qual devia trabalhar, do
modo como as lícencas eram concedidas, da organiza,ao da
pesquisa, das companhias que deveriam ser preparadas para
construí-lo. Em outro livro, Diesel chegava a designar, com
base na solidariedade, o tipo de sociedade que estaria mais
ajustada para o tipo de novidade técnica que ele desejava in-
rroduzir. Por isso, nao se pode fazer urna distin,ao nítida entre
invencáo e ínovacáo- Em 1897, o gerente da MAN, Diesel e os
primeiros investidores acharam que o desenvolvimento havia
terminado e que a ínovacáo estava come,ando, e no entanto
passaram-se mais dez anos para ser atingido tal estágio, perío-
do em que Diesel foi 11 bancarrota. Portanto, essa distin,ao
entre fases nao é dada de ímediato. Ao contrário, fazer separa-
,áes entre as fases e ímpó-las é um dos problemas do inventor:
será que a caixa-preta é realmente preta? Quando é que a dís-
cordáncia vai acabar? Será que agora vou achar quem acredi-
te e compre? Finalmente, nem mesmo é indubitável que a pri-
meira invencáo deva ser buscada na mente de Diesel. Milhares
de engenheiros estavam ao mesmo tempo 11 cata de um motor
de combustáo mais eficiente. O primeiro lampejo de íntuícáo
poderla náo estar ero urna mente apenas, m:as ern muitas.

Se a nocáo de fases separadas é inútil, também o é a de
rrajetória. Nao descreve nada, porque é mais um problema que
deve ser solucionado. Diesel realmente afirmava haver uma só
trajetória a ligar sua patente originária aos motores reais. Essa
seria a única maneira de falar em termos de "paternidade" do

projeto. Mas isso foi discutido por centenas de engenheiros,
que afirrnavam ser diferente a genealogia do motor. De qual-

modo, se Diesel estava tao certo de sua progenie, por que
nao o chamar de motor Camot, porquanto foi de Carnot que
ele tomou a idéia original? Mas como a patente original nunca
funcionou, por que náo chamá-lo de motor MAN, ou, motor de
injecáo de ar com pressáo constante? Veremos que falar de fa-
ses numa trajetória é como tirar fatias de um paté feito de cen-
tenas de nacos de carne. Ainda que palatável, ele nao tem
relacáo nenhuma com as articulacóes naturais do animal. Para
usar outra metáfora, empregar esses termos seria como assistir
a um jogo de rúgbi no televisor, em que só se mostrasse uma
bola fosforescente. Toda a correria, os lances e o entusiasmo dos
jogadores seriam substituídos por um ponto sem sentido, a zi-
guezaguear.

Por mais ineptos que sejam na descricáo da construcáo de
fatos, esses termos tradicionais sao úteis para a contabilidade
ou seja, para calcular quanto dinheiro e quantas pessoas sáo
investidos (como veremos no próximo capítulo). Da ínvencáo
ao desenvolvimento e deste 11 inovacáo e 11 venda, o dinheiro
que deve ser investido aumenta exponencialmente, assim
como o tempo que deve ser despendido em cada fase e o núme-
rode pessoas que participam da construcáo. A propagacáo das
caixas-pretas no tempo e no espaco é paga por um fantástico
aumento no número de elementos que devem ser interligados.
Bragg, Diesel ou West (ver Introducáo) podem ter idéias rápi-
das e baratas, que rnantém alguns colaboradores ocupados
durante alguns meses. Mas para construir um motor ou um

para venda, é preciso mais pessoas, mais tempo,
mais dinheiro, Este capítulo pretende acompanhar esse drásti-
co aumento nos números.

Esse aumento nos números está necessariamente ligado ao
problema do construtor do fato: como propagar-se no tempo e
no espaco. Se Schally for a única pessoa que acredita no GRF
enráo o GRF permanecerá num lugar de New Orleans, com a
aparencia de um monte de palavras numa velha separata. Se
Diesel for a única pessoa que acredita em seu motor perfeito, o
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Parte A
Translacáo de interesses

(1) Translacáo um:
eu quero o que vocé quer

Precisamos de outras pessoas que nos ajudem a
urna afírmacáo em fato. O pnmeiro modo, o mais facil, e en

otor ficará para sempre numa gaveta de escritório, em Augs-
Para propagarem-se no espaco e romarem-se du_radou-

ros eles todos precisam (nós todos precisamos) das acoes
curros. Mas como seráo essas a,óes? MUltas, na marona as
vezes imprevisíveis, que transformaráo o objeto ou a afirma:
cáo transportada. Portanto, estamos diante de urna mcerteza.
ou os outros nao romam a ero suas máos ou a tomam.
Se náo romarem, a afirmacáo ficará limitada a ur:' ponto no
tempo e no espaco: eu, meus sonhos, minhas fantasías ...
a romarem nas máos, poderáo transfonná-la tanto que ficara

irreconhecível. .
Para sair dessa incerteza precisamos fazer duas corsas ao

mesmo tempo:

• alistar outras pessoas para que elas participem da constru,áo
do fato; . _. s

la P rtamento delas para tornar preV1S\VelS sua• contro r o com o
acóes.

Aprimeira vista, essa solu,áo parece táo contraditória
d - a impressáo de ser inexeqüível. Se outras pessoas forem a IS-
t:das, transfonnaráo tanto as alegacóes, que elas
irreconhecíveis. Portante, a própria a,áo de envolve-las prova
velmente dificultará o controle. A solucáo para essa contr:d,-
_ _ - b - . a de translaráo. ehamarei de translacáo acao e a nocao aSlC' .
. rcrpretacáo dada pelos construtores de fatos aos seus mteres-

e aos das pessoas que eles alistam. Examinemos essas estra-
tégias com mais detalhes.

1
!¡
1

",,
contrar pessoas que acreditem irnediatamente na afírmacáo,
que invístam no projeto ou que comprem o protótipo é adaptar
o objeto de tal maneira que ele atenda aos inter-esses explícitos
dessas pessoas. Como indica a expressáo latina "mrer-esse", "in';'
teresse" é aquilo que está entre os atores e seus objetivos, crian-
do assim uma tensáo que fará os atores selecionarem apenas
aquilo que, em sua opiniáo, os ajude a alcancar esses objetivos
entre as muitas possibilidades existentes. Nos capítulos prece-
dentes, por exemplo, vimos muitos contendores empenhados
em polémicas. Para resistir aos desafíos de seus oponentes, pre-
cisaram firmar posicóes em torno de argumentos menos centro-
vertíveis, de caixas-pretas mais simples, de assuntos menos dís-
cutíveis, reunindo em torno de si laboratórios grandes e efici-
entes. Se alguém desse a um dos contendores uma dessas caí-
xas-pretas, é provável que ela fosse agarrada com mais avidez,
e mais rapidamente transformada em fato. Suponhamos, por
exemplo, que, enquanto Diesel estava as voltas com seu protó-
tipo, alguém chegasse com um novo instrumento que rnostras-
se, num diagrama tracado por um indicador simples, de que
maneira a pressáo muda com a mudanca do volume a medida
que o pistáo entra no cilindro, de tal forma que a área do dia-
grama medisse o trabalho feito. Diesel o agarraria no ato, por-
que essa seria urnamaneira mais nítida de "enxergar" o modo
como o pistáo invisíve1 se move, e porque essa seria urna ilustra-
,¡jo gráfica, para todos verem, de que o seu motor cobre urna
área maior que qualquer outro, O ponto essencial é que, ao
adotar o indicador para promover seus objetivos, Diesel em-
presta sua forca ao inventor, atendendo aos objetivos des te.
Quanto maior o número de elementos desse tipo a que Diesel
conseguir se ligar, maior será sua probabilidade de transformar
seu próprio protótipo num motor que funcione. Mas esse movi-
mento rambérn serve para o indicador, que entáo passa a ser um
componente cortiqueiro da bancada de testes. Os dois interes-
ses estáo-se movendo na mesma dírecáo,

Suponhamos, para tomar outro exemplo, que Boas, o an-
tropólogo americano, esteja empenhado em feroz controvérsia
contra os partidários da eugenía, que convenceram a tal ponto
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Também há desvantagens. Em primeiro lugar, como tantas
pessoas estáo ajudando a construir nosso fato, de que maneira
a nossa própria contribuicáo será avaliada? Será que nao vai
ficar obscurecida? Ou pior, será que outras pessoas nao se apos-
sarao dela, dizendo que executaram a maior parte do trabalho,
como aconteceu com Diesel? Em segundo lugar, como precisa-
ráo sair de seu caminho para seguir a direcáo dos outros (ver
Figura 3.1, Traslado 1 ), os contendores nao teráo controle so-
bre aquilo que será feito com o que eles disserem pela rnultidáo
que estáo seguindo. Essa é urna grande dificuldade quando os
outros se convencem tanto, que transformam nossas afirmacóes
titubeantes em asseveracóes de alcance gigantesco. Quando
Pasteur elaborou urna vacina contra a cólera das aves, que
curou algumas galinhas, despertou o interesse de tantos grupos
poderosos, entre autoridades sanitárias, médicos veterinários e

FIGURA 3.1

1 Desvio
Translacáo 2 V

Retorno
Translacáo 3

relatório de Mead, ou a "corajosa revolucáo" de Freeman, O
importante aqui é que a maneira mais fácil de alistar pessoas
na construcáo de fatos é deixar-se alistar por elas! Ao promc-
yermos o interesse explícito delas, também favorecemos o nos-
so. A vantagern dessa estratégia da "carona" é que nao preci-
samos de nenhuma outra forca para transformar urna
em fato; um contendor fraco pode entáo tirar proveito de um
outro, muitíssimo mais forte.

BRUNO LATOUR

o Congresso dos Estados Unidos da existencia do determinismo
biológico que este barrou a imigracáo de quem tivesse genes
"defeituosos.J Suponhamos, agora, que uma jovem antropóloga
demonstre que, pelo menos em uma das ílhas Samoa, a bíolo-
gia nao pode ser a causa da crise das adolescentes po:que
determinismo cultural é forte demais. Será que Boas nao tera
"interesse" no relatório de Mead - sobretudo porque a mandou
para lá? Todas as vezes que os partidários da eugenia
seu determinismo cultural, Boas reforcará sua posicao pericli-
tante com o contra-exernplo de Mead. Mas sempre que Boas e
outros antropólogos fizerem isso, estaráo ajudando a empurrar
mais para o lado do fato aquilo que é narrado por Mead. Ima-
gine-se agora que o relatório de Mead nao interesse a ninguém,
nao seja retomado por ninguém e permaneca para sempre em
(Pacífico) limbo. Unindo sua tese a luta de Boas, Mead forca
todos os outros partidários do determinismo cultural a se toma-
rem seus corteligionários construtores: todos eles, de bom gra-
do, transformam as afirrnacóes dela nos fatos mais sólidos que
apareceram em antropologia durante muitas décadas.
Freeman, outro antropólogo, quer solapar o fato Mead, tambem
tern de vincular sua luta a outra mais ampla, a dos socíobiólo-
gos. Até entáo, sempre que os socíobíólogos lutavam contra o
determinismo cultural, tropecavam no fato Mead, que se tor-
nara formidável gracas a acáo coletiva de geracóes sucessivas
de antropólogos. Os sociobiólogos aderem entáo com avidez a
tese de Freeman porque esta lhes permite líbertarem-se desse
irritante contra-exemplo, e emprestam a ele suas formidáveis
forcas (firmas de publicidade, lígacóes com a mídia). Com essa
ajuda, aquilo que poderia ter sido um "ataque ridículo" trans-
forma-se em "corajosa revolucáo" que ameaca destruir a repu-
tacáo de Mead. _ .

Como enfatizo no Capítulo 2, nenhum desses emprestlmos,
sozinho será suficiente para pór fim a controvérsia: algumas
pessoas podem contestar o indicador adotado por Diesel, ou o
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fazendeiros, que estes saltaram para a conclusáo de que aque-
le seria "o comeco do fim de todas as doencas infecciosas em
homens e animáis"." Essa nova alegacáo era urna composi,ao
feita, em pequena medida, do estudo de Pasteur com algumas
galinhas e, em medida bem maior; de ínteresses dos grupos
envolvidos. A prova de que essa amplitude nao se devia ao
estudo de Pasteur, mas sim a interesses estranhos é que muitas
outras profissóes que Pasteur ainda nao conseguira interessar -
os médicos, por exemplo - acharam que aqueles mesmos expe-
rimentos erarn deficientes, duvidosos, prematuros e ínconclu-
dentes.

Portante, pegar carona é precário: as vezes é preciso
cer a indíferenca dos outros grupos (que se recusam a acredi-
tar e a emprestar suas próprias forcas), e as vezes é preciso
refrear seu entusiasmo súbito. Por exemplo, urna das pessoas
que nao foram convencidas por Pasteur foi Koch, seu rival
alemao. Mais tarde, porém, em 1890, Koch teve de dar urna
conferencia no congresso da Associacáo Médica Internacio-
nal, em Berlim5 Ele despertara com tanto sucesso o interesse
de todos em seu estudo sobre a tuberculose, fora tao sagaz ao
vincular sua ciencia ao nacionalismo do kaiser Guilherme,
que todos estavam dispostos a acreditar riele. De fato dis-
postes que, quando ele aludiu, durante sua a
urna possível vacina contra a tuberculose, todos o
dizer que ele tinha a tal vacina. Todos se puseram a seus pes e
o aplaudiram freneticamente, e Koch, embaracado com aqu:-
la rransformacáo coleriva de sua afirmacáo num fato, nao
ousou dizer que nao tinha chegado a vacina alguma. Quan:
do os pacientes tuberculosos chegaram em bandos a Berltm a
procura de injecóes, ficaram amargamente decepcIOnados,
pois Koch nao póde cumprir sua promessa pública... Atender
a outros interesses explícitos nao é estratégia segura. Deve
haver caminhos melhores.

4 Baseio...me aquí no artigo de Geison sobre Pasteur (1974).
5 Sobre esse dramático episódio, ver Dubas & Dubas (1953).

(2) Translacáo dois
- Eu quero; por que vocé nao quer?

Seria bem melhor se as pessoas mobilizadas para construir
nossas afirmacóes nos seguissem, em vez de percorrerem outros
caminhos. Essa é de fato urna boa idéia, mas parece que nao há
motivo algum no planeta para que as pessoas saiam do caminho
delas e sigam o nosso (Figura 3.1, Translacáo 2), especialmen-
te se formos pequenos e impotentes, enquanto elas sao fortes e
poderosas. Na verdade, há só um motivo para isso: o caminho
delas estar bloqueado.

Por exemplo, um rico comerciante, interessado por filoso-
fía, deseja criar urna Fundacáo para o estudo das origens das
habilidades lógicas do homem. Seu sonho mais acalentado é
que os cientistas descubram neurónios específicos para a índu-

e a deducáo, Conversando com cientistas, ele lego perce-
be que estes consideram seu projeto prematuro, nao podem
ajudá-lo ainda a atingir esse objetivo, mas, apesar disso, pe-
dern-Ihe que invista o dinheiro - agora sem objetivo - na pes-
quisa que eles estáo realizando. Ele entáo inaugura urna Fun-
dacáo onde as pessoas estudam neurónios, o comportamento
das enancas, ratos em labirintos, macacos em florestas tropi-
cais, e assim por diante... Os cientistas estáo fazendo o que
querem com o dinheiro dele, e nao o que ele queria.

Essa estratégia, como se pode ver na Figura 3.1, é simétri-
ca a precedente. O milionário, trocando de interesse assume
. os dos cíentístas. Esse deslocamento do interesse explícito nao
é muito exeqüível; é raro. Alguma coisa mais é necessária para
torná-lo factível.

(3) Translacáo tres:
se vocé desviasse um pouquinho...

Como a segunda estratégia só raramente é possível, é pre-
ciso imaginar outra mais poderosa, tao irresistível quanto o
conselho que a serpente deu a Eva: "Vocé nao pode atingir seu
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.. f se trilhar o meu caminho, vaiobjetivo indo em rente, mas Ih" N nova
l mazs' d p a' seria um ata o. essachegar até e e e ress , _ n

translacáo dos interesses dos outros, os contendores nao te -
tam afastá-los de seus objetivos. Simplesmente se
ara guía-los por um atalho, Isso é que sejam

trés condícóes: o caminho princIpal esta
bloqueado; o novo desvio está bem sinalizado; o desVIO parece

pequeno, did dado
Os neurofisiologistas nunca teriam respon I o o m _

como indiquei acima quando sondados pelo homem de
cios Aa contrário, argumentariam que. o objetivo do milíoná
rio é de fato atingível, mas nao agora. E necessário um desVlO-
zinho de alguns anos pela neurologia deles antes os neu-
_. d . d áo e da deducáo que ele tem em vista, seJamroruos oa mouc , fínanci tdos
por firn descobertos. Se ele concordar em ínanciar os u

l.ue estáo senda feitos com o comportamento da acen ca ma
duas sinapses nervosas, lago capaz de entender as

habilidades lógicas do set humano. E só seguir o guia e ter
confianca, . . h r n

No comeco deste século os arquitetos navais tm am ap ido
. d . s e mais fortes usan odido a construit navíos e guerra maiore _. d

cada vez mais aco. No entanto, as bússolas magnéticas aqre-
les encouracados enlouqueciam com tanto. ferro em va tao
Embota fossem mais fortes e maiores, os navíos de guerra,
todo eram mais vulneráveis que antes, pois se perdiam no mar.

, líd d Sperry apareceuFoi nessa altura que um grupo, I era o por '. d . .
com uma solucáo: sugeriram que os arquitetos esistis-
sem da bússola magnética e, em seu lugar, usassem
toSCÓ icas que nao dependiam de campos magnetlcos.. as
eles a büssola gitoscópica? De jeito nenhum: Ela ainda
nao era uma caixa-preta a venda: por isso, era precIso que um

. e . d A Marinha precisava tnvestrr nas pes-desvío rosse negocia o. _ l .
uisas de Sperry para converter a idéia dele numa busso a gi-
q _. fim conseguir fazer que seus naviosroscopica operante e, no ,

6 Baseio-me aqui eroHughes (1971).

de guerra voltassem a navegar em linha reta. Sperry assumiu
uma tal posícáo que agora a versáo comum de seus interesses e
os da marinha pode ser assím expressa: "Vocé nao consegue
pilotar direito seus navios; eu náo consigo transformar minha
bússola gitoscópica em coisa real; espere um pouco, venha pelo
meu caminho, e daqui a pouco os seus navios poderño voltar a
fazer uso pleno de seus terríficos poderes, e minha bússola gi-
roscópíca estará espalhada por navios e avióes na forma de
caixas-pretas bem fechadas".

Essa comunháe, de interesses é resultado de uma difícil e
tensa que pode desfazer-se em algurn ponto. Em
particular, ela se baseia numa espécie de contrato implícito:
deve haver um retomo a estrada principal, e o desvio deve Ser
pequeno. O que acontecerá se ele for langa, tao langa que aos
olhos dos grupos envolvídos ele se mostre como uma mudanca
de tota, e nao como um atalho? Imagine-se o milionário, a ler
durante dez anos artigos científicos sobre impulsos nervosos ern
sinapses, a espera da descoberta dos neuróníos da e da

para qualquer dia, Morrería de tédío antes de concre-
tizar seus sonhos. Poderia achar que aquele nao era o desvio
sobre o qual haviam concordado, mas sim uma nova rota. Po-
deria até perceber que fora posta em prática a segunda estraté-
gia, e nao a terceira, e entáo decidir encerrar as
fechar as tomeiras e demitir os cientistas que nao só o faziam
de bobo, como também usavam seu dinheíro.

Foi isso o que ocorreu corn Diesel. AMAN estava pronta
. para esperar alguns anos, a emprestar engenheitos, com a idéia
que eles lago voltaríam as suas atividades costumeiras de fabri-
car motores, mas em maior escala. Se o retomo é adiado, a
direcáo pode sentir-se lesada, como Se estivesse lobrigando o
segundo tipo de pelo véu do terceíro. Se todos co-
mecam a pensar dessa maneira, Diesel é visto como um parasí-
ta da MAN, desviando seus recursos para promover seus sonhos
egotístas. Os interesses sao elásticos, mas, assim como a borra-
cha, há urn ponto em que se tompem ou voltam para trás.

Assím, ainda que seja melhor que o segundo, esse terceito
modo de translacionar o interesse dos outros tem suas desvan-
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tagens. Está sempre aberto aacusacáo de trambique - bootleg-
ging, para usar a expressáo dos dentistas americanos -, ou
seja, díante da indefinicáo do tamanho do desvio e da sua
duracáo, este pode ser visto como um cabal descaminho, ou
mesmo como um seqüestro. Portante, o apoio pode ser nega-
do antes queWatson e Crick descubram a estrutura de dupla
hélice, que Diesel tenha tempo para fazer seu motor, que
West possa construir seu computador Eagle, que Sperry che-
gue asua bússola giroscópica, e que os neurofísiologistas des-
cubram como uma sinapse dispara impulsos nervosos. Náo há
padróes aceitos para medir os desvios, pois a extensáo "acei-
tável" é resultado de negocíacóes. A MAN, por exemplo, co-
mecou a ficar preocupada depois de uns poucos anos, mas as
fundacóes médicas privadas que investiram nos grandes acele-
radores de Lawrence em Berkeley náo se preocuparam, muito
embora Lawrence estivesse trabalhando a favor da física das
partículas enquanto alegava estar construindo fontes maiores
de radíacáo para a terapia do cáncer! 7 Dependendo das habi-
lidades dos negociadores, algumas centenas de dólares podem
parecer um desperdicio intolerável de dinheiro, ao passo que
construir cíclotrons pode parecer o único caminho certo para a
cura do cáncer,

Há duas outras limitacóes para essa terceira estratégia. Em
primeiro lugar, sempre que o caminho costumeiro náo estiver
bloqueado, sempre que náo estiver bem claro para determina-
do grupo que o caminho costumeiro náo pode ser trilhado, é
impossível convencer alguém a fazer um desvío. Em segundo
lugar, feito o desvio e estando todos satisfeitos, é muito difícil
definir quem é responsável pela mudanca. Por ter ajudado
Sperrv, a Marinha pode reivindicar os méritos da adocáo da
bússola giroscópica que, náo fosse ela, poderia ter permaneci-
do como um vago croqui ou um projeto de um engenheíro, Mas
como, sem a bússola giroscópica de Sperrv, a Marinha temia
que seus encouracados se perdessem no mar, este poderia per-

7 Sobre isso,verKevles(1978) acercadasvárias estratégias para interessar urna
scctedade no desenvolvimentode urna profissáo.
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afirmar ser a forca ativa por trás da Marinha P d
adver acerba luta pela atribui"áo dos méritos mesm . °d e
tu o corre bem. J o guau o

(4) Transla<;3:o quatro:
remanejando interesses e objetivos

uma quarta estratégia para superar as desvan-
crceira.

deve ser de impossível avaliacáo

(b) deve ser possível alistar outras pessoas mesm
percurso previsto náo esteja claramente o que seu

(e) deve ser impossível definir quern - li dalista' e a ista o e quem,

(d) obstante, os construtores do fato devem apare
como a uruca forca propulsora. cer

b
:ara¡ realizar aquilo que pareceria tarefa impossível ha- um

o stacu o que d ' - ' ,
interesses os
teresse 1"'" usei a expressao In...
'1' -e,xp icito sem margem para controvérsia: a Marinha o

rmnonário aMAN térn ' t' ,
, J In eresses, e 1550 acontece com todos o
outros atores que temos acompanhado. Todo 1 b s
ou menos o s e es sa em mais

o

ao estreilto cdírculo delineado pelas tres estraté;:::r:c:::tago

grupos a ista os sabem que sáo um grupo, b d' s
rem chegar, s b ' o, sa ern aon e que-
sabem té ' a em se o cammho previsto está interrompido'

a e que ponto estáo dispostos a se afastar dele' b '
quando voltaram para ele' finalment b ' sa em
deve b ,e, sa em quanto mérito

ca er aos que os ajudaram por algum tempo. Sabem muí-
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tol" Sabem demais porque esse conhecimento limita os moví-
mentos dos contendores e paralisa as negociacóes. Enquanto
um grupo possuir tanto conhecimento, será extremamente di-
fícil alistá-lo na construcáo do fato, e ainda mais difícil contro-
lar seu comportamento. Mas como evitar esse obstáculo? A
resposta é simples e radical. Acompanhando os construtores do
fato em acáo, veremos um de seus mais extraordinários feitos:
eles iráo abolir os interesses explícitos, para aumentar sua mar-
gem de manobra.

(A) Tática um: desZocar objetivos

Ainda que sejam explícitos, o significado dos objetivos das
pessoas pode ser interpretado de muitas maneiras. Um grupo
que tem urna solucáo está aprocura de um problema, mas nín-
guém tern o problema. Pois bem, por que náo lhes arranjar o
problema? Se um grupo sente que seu caminho habitual náo
está interrompido, náo será possível mostrar-Ihe outro cenário,
no qual ele tome para si um grande problema?

Quando Leo Szilard comecou a discutir com o Pentágono,
no início dos anos 1940, sua proposta de construir urna arma
atómica os generais náo estavam interessados nísso.? Alegavam
que sempre demora urna geracáo para se inventar um novo sis-
tema bélico, que aplicar dinheiro naquele projeto poderia ser
bom para físicos fazerem física, mas náo para soldados travarem
guerras. Portante, viam a proposta de Szilard como um típico
caso de desvio de verba: a melhor ocupacáo para os físicos se-
ria o aperfeicoamento de sistemas bélicos já existentes. Como
achavam que seu caminho costumeiro de inventar armas náo
estava bloqueado, os generais náo viam motivos para encarar a

8 Esse conhecimento parece excessivo a muitos sociólogos da ciencia (ver
Waalgar(1981),Callan & Law (1982),Hindess (1986b)),e parecerazoável
a Barry Bames (1974), fundador da teoría do interesse, a Bloor (1976) e a
Shapin (1982).

9 VerSzilard(1978,p.8S).

proposta de Szilard como solucño para um problema inexisten-
te. Entáo Szilard a trabalhar os objetivos dos milita-
res. "já imaginaram se os alemáes conseguem a bomba atómica
primeiro? Co_mo é que voces váo fazer para ganhar a guerra _
objerívo explicito - com todas essas armas antigas e obsoletas?"
Os generaís tinham de ganhar urna guerra; e "guerra", na sua

usual, significa guerra clássica: depoís da mtervencáo
de Szilard eles aínda tinham de ganhar a guerra, só que agora

urna guerra nova, atómica. A de significa-
do e Iigeira, mas suficiente para mudar a posicáo dos físicos ató-
micos: inúteis na primeira versáo, eles se tornam necessários na
segunda. A máquina de guerra náo está mais sendo invadida
por físicos trambiqueiros. Agora, ela está correndo a toda velo-
cidade ern á progressiva da vaga paten-
te de Szilard numa bomba náo táo vaga...

(B) Tática dois: inventar novos objetivos

Deslocar os objetivos dos grupos que seráo alistados, crian-
do-se o problema para em seguida oferecer urna possível solu-

é átimo, .mas ainda há as impostas pelas metas
ongmaís, Assírn, nesse exemplo, Szilard poderia convencer o
Pentágono a travar urna guerra nuclear, mas náo a perdé-la ou
a financiar balé clássico. A margem de liberdade aumentaria
muito se pudessem ser criados novos objetivos.

Quando George Eastman tentou entrar no ncgócío de ven-
da de chapas fotográficas, lago percebeu que só conseguia con-
vencer uns poucos amadores bem equipados a comprar sua
chapa e seu papel.'? Eles estavam acostumados a trabalhar em
laboratóríos semiprofissionais, em casa. Outras pessoas nao es-
tavam mteressadas ern fazer fotografias. Náo queriam comprar
desajeírada, e caras caixas-pretas (naquela época, no sentido

da palav:,aJ). Eastman entáo imaginou a de "foto-
grafía amadora : todos, dos 6 aos 96 anos de idade, tinham a

10 Baseio,meaquinoartigode]enkins (1975).



CIENCIA EM Ac;:Ao 191

(C) Tática tres: inventar novas grupos

possibilidade, a capacidade, o dever, o desejo de tirar fotog ra-

fia. Corn essa idéia de mercado de massa, Eastman e seus ami-
gos precisaram definir o objeto que convenceria todos a tirar
fotografias. Poucas pessoas estavam prontas para um langa
desvio por laboratórios caros. A Eastman Company teve de
encurtar muito o desvio para alistar todo o mundo. Para que
ninguém hesitasse em tirar fotografias, O objeto deveria ser
barato e fácil, táo fácil que, como dizia Eastman: "Yace aperta
o botáo e nós fazemos o resto", OU, como se diz na Franca, "Clic,
clac, merci Kodak". A máquina ainda náo estava ali, mas East-
man já sentia os contornos do objeto que tornaria sua compa-
nhia indispensável. Antes, poucas pessoas haviam almejado
tirar fotografías- Se Eastman tivesse sucesso, todos teriam esse
objetivo, e a única maneira de atender a esse anseio seria coro...
prar a máquina e os filmes no revendedor local da Eastman

Company.

11 VerRozenkranz (1972) e Warkins (1984).

Em meados do século XIX, ricos e pobres, capitalistas e pro-
letariado, eram alguns dos grupos mais solidamente definidos
em razáo da luta de classes, As autoridades sanitárias que de:

ínspecionar as cidades européias e americanas, para
torna-las seguras e higiénicas, eram constantemente obstadas
pelas hostilidades entre pobres e ricos." O mais simples dos re-
gulamentos sanitários era considerado radical demais o. . ' u, ao
contrano, era VIstocomo mais uro aceite para que os ricos ver...

os pobres. Quando falaram pela primeira vez de um
micróbio como causa essencial das infeccóes, Pasteur e os sani-
taristas. náo encararam a sociedade como um grupo constituí-
do de riCOS e pobres, mas como uma lista diversificada de gru-
pos. doentes pessoas sadias mas perigosas portado-
ras dos pessoas imunizadas, pessoas vacinadas, e as-
sim por diante, Na verdade, também induíram um bocado de
atores niío-humanos na defínícáo dos grupos: mosquitos, parasi-
tas, ratos, pulgas, mais alguns milhóes de leveduras, bactérias,
micrococos e outros bichinhos, Depois desse remanejamento,
os pertmentes náo eram os mesmos: o filho de um ri-

senhor poderia morrer simplesmente porque a pau-
perruna Criada era portadora do bacilo da febre tifóide. Con-
seqüentemente, emergiu um tipo diferente de solidariedade.
Enquanto a sociedade era constituída apenas por dasses os
sanítaristas náo sabiam como se tornar indispensáveis. Seus

náo eram seguidos, suas solucóes náo eram aplica-
das. Assim que os grupos recé m-formados se sentiram amea-
cados pelo inimigo recérn-inventado, criou-se um interesse

e, com isso, grande expectativa em torno das solucóes
dos biólogos; os sarutanstas, aliados aos microbiólogos, foram
colocados no centro de todas as regulamentacóes V .fíl . , . > • acmas,
1 tros, ann ... scpticos, conhecimentos que até entáo haviam
permanecido restritos a alguns laboratórios disseminararn-se
por todos os lares.

BRUNO LATOUR

É mais fácil dizer que fazer. Interesses sáo conseqüéncie
daquilo que os grupos estiveram antes ocupados a fazer. A
MAN constrói motores a vapor; pode ser convencida a cons-
truir motores diesel, mas náo seria facilmente convencida a
fazer iogurte. O Pentágono quer ganhar a guerra; poderia
ser convencido a ganhar urna guerra atómica, mas náo a
dancar, e assim por diante. A capacidade de inventar novas
objetivos é limitada pela existencia de grupos já definidos.
Seria bem melhor definir novas grupos, que poderiam entáo
ser dotados com novas objetivos, os quais poderiam, por sua
vez, ser atingidos apenas da ajuda aos contendores
na de seus fatos. A primeira vista, parece ímpos-
sível inventar novas grupos; na prática, é a estratégia mais
fácil e, sem sombra de dúvida, a mais eficiente. Por exemplo,
Eastman náo podía impar um novo objetivo - tirar fotogra-

fias _ sem tirar do nada um nova grupo: o fotógrafo amador

de 6 a 96 anos.

190
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Para citar outro exemplo, em 1871, após a guerra franco.
prusslana,. uro frances argumentava que, se Os fran-
ceses haviam derrotados, era porque os soldados alernáes
eram mais saudaveis. Essa é a primeira translacño que dá

ác do d aumanova versao o esastre militar. A seguir, ele continua, argu-
que o melhor estado de saúde dos alemáes se devia

a supenondade deles em matéria de czene";nc b" A I-d . - aslCas. trans acao
b?IS expoe ,uma nova interpreta<;ao da utilidade das ciencias
asicas, Apos o que: ele explicava que a ciencia era superior na

porque tmha bases mais sólidas. Terceira translacáo,
entao contava ao leitor que a Assembléia Francesa, naquele

momento, estava cortando yerbas para as ciencias básicas. Isso
contríbu¡ para um quarto deslocamento: nenhuma desforra
se;la jamais possível se nao houvesse dinheiro, visto que nao há

sem dmheíro, nao ha soldados sadíos sem ciencia e nao
há desforra sem soldados. No fím, ele sugere ao leitor o que
fazer: escreva ao seu deputado para Íevá-Ío a mudar o voto
Todos os lígeiros deslocamentos váo sendo suavemente arn-
nhados um no outro, de tal forma que o mesmo leitor, que ano

pronto para pegar o rifle e marchar para a fronteira
a A sacia e combater os alemáes, agora, com a mesma energia
esem se abster de seu objetivo, está escrevendo uma carta in.
dignada ao seu deputado na Assembléia!

.'...
...'.

Distánclaem ao interesse original

TranSlayao 4

FIGURA 3.2

(D) Tática quatro: tornar invisível o desvio

12 VerCallon (1981).

A terceira tática tem também suas desvantagens, Enquan-
to um grupo - mesmo artificialmente constituído - for capaz de
detectar algum hiato crescente entre seus objetivos - mesmo
deslocados - e os dos grupos alistadores, a margem de negocía-
<;ao destes últimos será muito restrita, As pessoas ainda pode-
ráo enxergar a díferenca entre o que queriam e o que conseguí-
ram; ainda poderáo sentir que foram enganadas. É, pois, neces-
sária uma quarta jogada que transforme o desvio numa deriva-
cáo progressíva, de tal forma que o grupo alistado ainda acre-
dite estar percorrendo uma linha reta, sem abandonar seus pró-
prios interesses.

No Capítulo 1, estudei uma derivacáo dessas. Os dirigen.
tes de uma grande empresa estavam aprocura de novos carros,
mais eficientes. Haviam sido convencidos por seu grupo de
pesquisas de que os carros elétricos com células de combustível
eram a chave do futuro. Essa foi a primeira translacáo: "carros
mais eficientes" igual a "células de combustível", Mas, como
nada se sabia sobre células de combustível, foram convencidos
pelo diretor de pesquisas que o enigma crucial a ser atacado
era o comportamento dos eletrodos na catálíse." Com isso,
teve-se a segunda translacáo. O problema, conforme lhes dis-
seram mais tarde os engenheiros, era o fato de o eletrodo ser tao
complexo que eles deveriam estudar um único poro de um
único eletrodo. A terceira translacáo agora é: "estu do da catá-
lise" = "estudo de um poro" (ver Capítulo 1, sentenca [8]).
Mas, como a série de translacóes é uma relacáo transitiva, a
versáo final retida pelo Conselho de Adminístracáo foi: "carros
novos e eficientes" = "pesquisa do modelo monoporo", Por mais
distanciada que a derivacáo possa mostrar- se, nao é sentida
como um desvío. Ao contrário, passou a ser o único caminho
direto para se chegar ao carro. Os interesses do Conselho tém
de passar por esse poro do mesmo modo como o camelo pelo
buraco da agulha!
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Agora deve estar claro por que usei a palavra rranslacáo.
Além de seu significado lingüístico de traducáo
de uma língua para outra), também tem um sígníficado geo-
métrico (nansposícáo de um lugar para outro). Transladar in-
teresses significa, ao mesmo tempo, oferecer novas interpreta-

desses interesses e canalizar as pessoas para dírecóes dife-
rentes. "Vá adesforra" passa a significar "escreva urna carta";
"construa uro novo carro" passa realmente a significar "estude
um poro de um eletrodo". Os resultados de tais translacóes sáo
um movimento lento de um lugar para outro. A principal van-
tagem dessa mobilizacáo lenta é que problemas de ámbito res-
trito (como o do para a ciencia ou o do modelo
monoporo) agora estáo solidamente amarrados a problemas
bem mais amplos (a sobrevivencia do país, o futuro dos carros),
na verdade ráo bem amarrados que ameacar os primeiros equi-
vale a ameacar os segundos. Sutilmente urdida e cuidadosa-
mente atirada, essa fíníssíma rede pode ser muito útil para
manter os grupos em suas malhas.

(E) Tática cinco: vencer as provas de

Todos os lances anteriores aumentam enormemente o es-
paco de manobra dos contendores, especialmente o último, que
dissolve a nocáo de interesse explícito. Náo é mais possível
dizer quem é alistado e quem está alistando, quem está saindo
do próprio caminho e quem náo está. Mas esse sucesso traz pro-
blemas em seu bojo. Como poderemos saber quem fez a coisa,
ou entáo, como os construtores do fato poderáo dizer com segu-
ranca que os fatos finalmente construídos sáo seus? O tempo
todo estivemos diante desse problema: com o motor de Diesel,
com a vacina de Pasteur, com a bússola giroscópica de Sperry.
Todo o processo de alistamento, por mais sagaz que seja sua
gestáo, poderá ser se a outras pessoas for atribuí-
do o mérito por ele. Inversamente, podem ser enormes os ga-
nhos provenientes da simples dissolucáo do mérito, mesmo que
o processo de alistamento tenha sido mal gerido.

Depois da leitura de um famoso trabalho de Pasteur sobre a
fermentacáo, um cirurgiáo ingles, Lister, "teve urna idéia": as in...

em incisóes - que matavam a maioria de seus pacientes, se
nao todos - podiam ser semelhantes á ferrnentacáo." Imitando o
modo como Pasteur manipulara o vinho em fermentacáo, Lister

que, os germes das incisóes e deixando que o
oxigemo passasse atraves do curativo, a infeccáo seria debelada e
a cicatrizacáo da incisáo ocorreria sem problemas. Depois de muí-
tos anos de ensaios, inventou a assepsia e a antí.. sepsia. Espere aí!
Inventou? Comeca urna nova discussáo, Nao, nao inventou, por...
que muitos cirurgióes tiveram antes a idéia de vincular ínfeccáo e
fermenracáo e de deixar o ar passar pelo curarivo; muitos colegas
trabalharam com ele e contra ele durante muitos anos antes que
a assepsia se tomasse urna caixa ...preta rotineira ero todas os cen...
tros cirúrgicos. Além disso, em muitas conferencias, Lister atribuía
graciosamente suas idéias originais a Pasteur. Assim em certo sen-
tido, ele "símplesmente desenvolveu" o que estava ero genne, di...
gamos, na de Pasteur. Mas Pasteur nunca fez da assepsia
e da anti-sepsia uma prática aplicável em cirurgia; Lister fez. Por
isso, em outro sentido, Lister fez tudo. Os historiadores, assim
como os próprios atores, deleitam-se em definir quem ínfluencíou
quem, quem deu uma contribuicáo de menor importáncia e a
quem se deve a conrríbuícáo mais importante. A cada novo teste-
munho, alguém maís, ou algum outro grupo, ganha os créditos de
parte ou de todo o movimento.

Assim, para que náo haja confusáo, devemos distinguir, de
um lado, o recrutamento de aliados para a construcáo coletiva
de um fato ou de uma máquina e, de outro, as atribuiq8es de res-
ponsabilidade aqueles que fizeram a maior parte do trabalho. Por
definícáo, e de acordo com nosso primeiro principio, visto que a
construcáo dos fatos é coletiva, cada um é táo necessário quan-
to qualquer outro. Náo obstante, é possível, apesar dessa neces-
sidade, levar todos a aceitar umas poucas pessoas, ou mesmo uma
só, como principal causa do trabalho coletivo. Pasteur, por exern-
plo, náo só recrutou muitas fontes de apoio, como também se es-

13 Sobre essanocáo de "idéía", vera últimapartedeste capítulo.
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forcou por manter seu laboratório como origem do movimento
geral que era constituido por grande número de cientistas, auto-
ridades públicas, engenheiros e empresas. Além de ele ter de
aceitar os pontos de vista e seguir os movimentos de todos esses
grupos _ para ampliar seu laboratório -, tinha também de lutar
para que todos aparecessem como simples "aplicadores" de suas
idéias e seguidores de suas diretnzes. Os dois movimentos devem
ser cuidadosamente distinguidos porque, embora sejam comple-
mentares na estratégia bem-sucedida, conduzem a direcóes
opostas: o recrutamento de aliados supóe ir tao longe e fazer tan-
tas concessóes quanto for possível, ao passo que a de
responsabilidade requer a maior límitacáo possível do número de
atores. A questáo de saber quem segue e quem é seguido nao
deve ser formulada de maneira nenhuma por quem quiser que o
primeiro movimento tenha sucesso, e no entanto deve ser resol-
vida para que o segundo movimento se complete. Embora DIe-
sel tivesse seguido muitas das pessoas que recrutara, translacio-
nando o interesse delas numa mistura ambigua, no fim teve de
levá-las a considerar sua própria ciencia como a líderanca que
e/as haviam seguido.

Chamarei de mecanismo primário aquele que possibilita
resolver o problema do alistamento e fazer urna acáo coletiva
passar de "germe" a assepsia, a bússolas giroscópicas, a GRF ou
a motores diesel reais. A esse, deve ser acrescentado um meca-
nismo secundário, que poderia nao ter relacáo alguma com o
primeiro e que é tao controverso e acerbo quanto os outros.

Urna metáfora militar ajudará a lembrar esse ponto essen-
cial. Quando um historiador diz que Napoleáo caru:!uziu o Gran-
de Exército através da Rússia, todo leitor sabe que Napoleáo,
com seu próprio corpo, nao era suficientemente forte para vencer,
digamos, a batalha de Borodíno." Durante a batalha, meio mi-
lháo de pessoas está tomando iniciativas, misturando comandos,
ignorando ordens, fugindo ou morrendo corajosamente- Esse
mecanismo gigantesco é muito maior do que aquilo que Napo-

14 Esse exemplo é extraído da deTolstoi (1983).

leáo pode manipular ou mesmo enxergár do topo de uma colina.
Contudo, depois da batalha, seus soldados, o tsar, Kutuzov, que
comanda o exército russo, o POyO de Paris, os historiadores, todos
atribuem a ele e só a ele a responsabilidade pela vitória - que,
nesse caso, acabou mais tarde por ser urna derrota. Todos con-
cordaráo que deve haver alguma relacáo entre o que N apoleáo
fez durante a batalha e o que centenas de milhares de outras
pessoas fizeram, mas também concordaráo que essas relacóesnao
podem ser postas na sentenca "Napoleáo venceu porque tinha o
poder e os outros obedeceram". Exatamente o mesmo se diga das
relacóes entre um punhado de cientistas e milhóes de outras
pessoas. Suas complicadas e imprevisíveis relacóes nao podem
ser explicadas por uma simples ordem de comando que fosse das
ciencias básicas ao restante da sociedade através da ciencia
aplicada e do desenvolvimento.

Outras pessoas decidiráo que Diesel foi um mero precursor
ou que Pasteur realizou todo o trabalho básico no que se refere a
assepsia, ou entáo que Sperry contribuiu de maneira pouco im-
portante para a bússola giroscópica. Mesmo quando todas essas
questóes sao depois tratadas por historiadores, a pesquisa que
estes fazem acrescenta um importante laudo pericial ao processo
de julgamento, mas nao poe fim ao processo e nao substitui o tri-
bunal. Na prática, porém, as pessoas tomam algumas versóes
mais críveis que outras. Todos podem, no final, aceitar que
Diesel "teve a idéia" do motor, que Lister "inventou" a assepsia
com a ajuda das dissertacóes de Pasteur, ou que Napoleáo "con-
duziu" o Grande Exército. Por urna razáo que se tomará mais
clara na Parte C, essa dístribuicáo secundária de flámulas e me-
dalhas nunca deve ser confundida com o processo primário.

(5) Translacáo cinco:
tornar-se indispensável

Os contendores agora tém bastante liberdade de movimen-
to coro essas cinco táticas, na tentativa de interessar as pessoas
pelo resultado de suas alegacóes, Com astúcia e paciencia, de-
veria ser possível ver todos contribuindo para a propagacáo de
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urna tese no tempo e no espaco - e ela lago se transformaria em
caixa-preta comum nas rnáos de todos. Se tal ponto fosse atingi-
do, nao seria necessária mais nenhuma estratégia: os contendo-
res teriam símplesmente de se tornar indispensáveis. Nao precisa-
riam atender aos interesses dos outros - primeira rranslacáo -
nem convence-los de que os caminhos habitualmente trilhados
estáo bloqueados - segunda - nem atraí-los para um
pequeno desvio - terceira translacáo; nem sequer seria mais
necessário inventar novas grupos, novos objetivos, criar sub...rep...
ticiamente derivacóes nos ínteresses, ou travar ferozes batalhas
pela atribuicáo das responsabilidades. Os contendores simples-
mente se sentariam ero seus lugares, e os outros passariam sem
esforco por entre eles, adotando suas teses, comprando seus pro-
dutos, participando de bom grado da construcáo e da dissemina-

de caixas-pretas. As pessoas simplesmente correriam para
comprar as máquinas fotográficas Eastman Kodak, tomar as inje-

de Pasteur, experimentar os novos motores de Diesel, insta-
lar novas bússolas giroscópicas; acreditariam nas de
Schallv sem nenhuma sombra de dúvida e reconheceriam respei-
rosamente os díreitos de propriedade de Eastman, Pasteur, Die-
sel, Sperry e Schally.

As incertezas do construtor de fatos nao teriam apenas so-
lucóes paliativas. Estariam inteiramente resol vidas. Nenhuma
negociacáo e nenhum deslocamento seriam necessários, pois os
outros fariam o movimento, a solicitacáo, a concessáo e anego..
cíacáo. Seriam eles que teriam de sair de seu caminho. Nas
Figuras 3.1 e 3.2 ilustrei as quatro rranslacóes. Todas levam a
quinta, que, literalmente, as sumaria. No sentido geométrico
de rranslacáo, parece que, seja lá o que se faca e para onde se
vá, é preciso passar pela posicáo dos contendores e ajudá-los a
promover seus interesses. No sentido lingüístico da palavra
translado, parece que uma versáo traduz todas as outras, ad-
quirindo urna espécie de hegemonia: seja lá o que se queira,
tambérn isso será desejado. O diagrama deixa claro que, do pri-
meiro ao último, os contendores mudaram da mais extrema fra-
queza - que os forcava a seguir os outros - amais extrema for-
- que obriga todos os outros a seguí-los.

Parte B
Mantendo na linha os
grupos interessados
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Vimos na introducáo a este capítulo que duas coisas sao
necessárias para construir urna caixa...preta: ero primeiro lugar,
é preciso alistar outras pessoas para que elas acreditem na caí-
xa-preta, para que a comprem e disseminem no tempo e no es-

em segundo lugar, é preciso controlá-las, para que aqui-
lo que elas adotam e disseminam permaneca mais ou menos
inalterado. Se as pessoas nao estiverem interessadas, ou se elas
fizerem coisa inteiramente diferente com a alegacáo feíta, a
propagacáo no tempo e no espaco de um fato ou de uma máqui-
na nao ocorrerá. Algumas pessoas se entretém com uma idéia

Tal estratégia é exeqüível? Seguindo de perto cientistas e
engenheiros, veremos que é prática comum, mas, para que haja
éxito, é preciso arregimentar outros aliados, e a maioria deles
nao tem cara de homem nem de mulher,

FIGURA 3,)
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durante alguns dias, mas esta logo desaparece, sendo substituí-
da por outra. Projetos que despertam grande entusiasmo logo
sáo engavetados. Certas teorias, que ensaiaram infestar o mun-
do encolheram e acabaram por se transformar na idéia fixa de
algum lunático num asilo. Mesmo os colegas que tenham sido
"firmemente" convencidos por alguma demonstracáo de labo-
ratório podem mudar de idéia urn mes depoís, Fatos indubitá-
veis sáo rapidamente transformados em fíccáo, e as pessoas,
espantadas, perguntam: "Como pudemos acreditar num absur-
do desses?". Indústrias consolidadas, que pareciam ter a capa-
cidade de durar para sempre, de repente se tomam obsoletas e
comecam a desintegrar-se, sendo substituídas por outras mais
novas. Proliferam discordantes que interrompem a propagacáo
de fatos ou artefatos.

Na Parte A, vimos como executar metade do servico, ou
seja, como interessar os outros. Agora precisamos tratar da
outra metade: como tomar previsível o comportamento deles.
É urna tarefa bem mais difícil.

(1) Urna cadeia é tao forte
quanto seu elo mais fraco

Primeiro, convém avaliar a dificuldade da tarefa. Quando
Diesel conseguiu interessar a MAN em seu projeto de motor
perfeíto, recebeu de empréstimo dinheiro, oficinas, assistentes,
e foi-lhe concedido algum tempo. O problema dele era manter
esses elementos unidos aos outros, que estava trazendo para o
contrato: a termodinámica de Camot, o principio da ignicáo a
temperatura constante e suas próprias opiníóes sobre o futuro
mercado. De inicio, todos esses elementos sáo símplesmente
reunidos num lugar de Augsburg. O que poderia atá-los com
mais firmeza? Um protótipo que funcionasse e pudesse depois
ser usado como peca única de um equipamento convencional
em outras situacóes - um submarino ou um caminháo, por
exemplo. O que acontecerá se Diesel náo puder manter todos
esses elementos juntos? A resposta é simples: eles se dispersarJo

com a mesma facilidade com que foram reunidos. Cada um dos
elementos seguirá seu próprio caminho: a MAN continuará
construindo motores a vapor, os auxiliares se mudaráo para
outros empregos, o dinheiro escoará para outro lugar, a termo-
dinámica de Camot continuará como ponto obscuro da física
básica, a ígnícáo a temperatura constante será lembrada como
um beco sem saída da tecnología e o próprio Diesel se dedica-
rá a outras ocupacóes, deixando poucos vestígios nos livros de
história.

Assírn, o número de interesses alistados é grande, porém
insuficiente, porque o trabalho de costurá-los e amarrá-los
pode ser desfeíro, Pasteur fora capaz de convencer os fazendeí-
ros criadores de gado de que a única maneira de resolver a
terrível praga do antraz passava por seus laboratórios da École
Normale Supérieure, na Rue d'Ulm, em Paris. Batendo dentro
do peito de Pasteur estavam milhares de interesses, embutidos
uns nos outros, todos prontos para aceitar o atalho que ele pro-
pusesse via microscópio, cultura artificial de micróbios e vaci-
na prometida. Porém, é considerável a derivacáo entre interes-
sar-se pela pecuária e observar micróbios proliferar numa placa
de Petri: a multidáo que se juntara poderia debandar rápida-
mente. Depois de alguns meses de esperancas, todos poderiam
ter ido embora decepcionados, acusando Pasteur de os ter lu-
dibriado ao criar em seu laboratório artefatos pouco pertinen-
tes para fazendas e gado. Pasteur se tomaria entáo um mero
precursor da vacina contra o antraz, e seu papel na história
diminuiria na mesma medida. Alguma coisa mais seria neces-
sária para amarrar de maneira duradoura os recursos para ali
desviados e os interesses envolvídos.

Eastman teve a brilhante idéia de inventar um novo gru-
po de pessoas de 6 a 96 anos, que foi dotado de um grande
desejo de tirar fotografías. Esse alistamento dependia de urna
máquina fotográfica que fosse de simples operacáo, o que sig-
nifícava urna cámara com filme, e náo com as chapas de vidro
entáo usadas, que eram caras, frágeis e desajeitadas. Mas o
que aconteceria se o filme corresse táo frouxo que todas as
fotos saíssem desfocadas? O que aconteceria se a ernulsáo

UFRGS
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que reveste a película formasse bolhas? Por mais que as pes-
soas achassem a fotografía fascinante, por maior que fas se a
Eastman Company, por mais inteligente e interessado que
Eastman fosse, os interesses agregados se desassociariam. East-
man, coro seu sonho de mercado de massa, passaria a ser uro
dos muitos precursores na langa história da fotografía popular.
Outros tomariam suas patentes e talvez até comprassem sua
empresa.

Alguma coisa mais é necessária para que a justaposicáo de
interesses deixe de ser temporária e passe a ser duradoura. Sem
essa "coisinha", a reuniáo das pessoas necessárias para transfor..
mar uma alegacáo numa caixa-preta terá comportamento im-
previsível: elas díscordaráo, abriráo a caixa-preta, mexeráo
nela; piar: perderáo o interesse e simplesmente a largaráo. Esse
comportamento "perigoso" deve ser impossibilitado; ou melhor,
deve-se fazer que seja considerado impensável.
Já conhecemos a resposta, pois vimos falando dísso há tres

capítulos: a única maneira de manter os discordantes encurra-
lados é atar o destino da alegacáo com tantos elementos con-
gregados que ela resista a todas as tentativas de desagregacáo.

O primeiro protótipo montado por Diesel é muito parecido
com o GRF de Schally ou com os malfadados raios N de Blon-
dlot: a cada novo teste, ele vacila. No comeco, Diesel amarra
o destino de seu motor ao de qualquer combustível, achando
que com todos eles ocorreria ignicáo a pressáo altíssima, Para
ele, era isso o que fazia seu motor ser tao versátil. Precisa de
pressáo elevadíssima para obter esse resultado, com pistóes,
cilindros e válvulas suficientemente forres para resistir a mais
de 33 atmosferas. AMAN foi capaz de fomecer-lhe excelentes
máquinas operatrizes e ótimo know-how para que lago fosse
possível obter pressáo tao alta. Mas entáo, nada aconteceu.
Nem todos os combustíveis sofríam ignicáo. Foi traído por esse
aliado, que esperava nao ser problemático nem infiel. A ígnícáo
s6 ocorria com o querosene, e assim mesmo de vez ero quando.
Como manter "na linha" a ignicáo do querosene? Diesel deseo-
briu que isso dependia da mistura correta de ar e combustível.
Para manter constante essa mistura, ele precisava introduzir o

combustível e o ar no cilindro sob pressáo altíssima. Mas para
obter esse resultado era preciso incorporar bombas potentíssí-

válvulas resistentes e grande quantidade de tubulacóes
nao previstas no projeto original. O motor podia funcionar mas
ia ficar grande e caro. '

O que está entáo acontecendo? Diesel precisa mudar de sis-
tema de alia7lfas: com pressáo elevada mais qualquer combustível
mais direta haveria motores de qualquer tamanho que
mteressanam a todos e se propagariam por toda parte. Mas essa
sétie de assocíacóes é desmantelada na oficina de Augsburg, tao
lagoexperimentada. O motor nao gira nem sequer um tempo.
Por ISSO, tenta-se uma nova série de aiiancas: pressáo elevada
mais querosene mais injecáo de ar, o que dá um motor grande e
caro que gira em marcha lenta durante alguns segundos.

Estou ouvindo a objecáo do leitor: "Mas será que temas
mesmo de entrar nesses detalhes para entender como os outros
devem ser controlados?". Sim, porque sem esses detalhezinhos
os outros niio sfío controlados! Assim como o discordante do
Capítulo 2, eles pressionam o novo projeto, e a coisa toda se de-
sagrega. Para resistir a discordancia, ou seja, para resistir aos
testes de forca, Diesel precisa inventar uma bomba de injecáo
que mantenha o ar e o querosene juntos, permita que a pressáo
elevada ponha a mistura em faca o motor funcionar e,
portanto, mantenha aMAN sob controle. Mas se o querosene,
o ar e a MAN sao mantidos sob controle, o mesmo nao acorre
com o amplo mercado previsto por Diesel. Oeste ele tem de
desistir. Tareando no escuro da oficina, Diesel precisa optar por
aliancas, Precisa definir o que 77Ulis quer manter sob controle.
De início, nao há motor algum que possa ser aliado ao ar, a
qualquer combustível e as necessidades de todos. Algu77Ul coi-
sa precisa ceder: um combustível, o querosene, a injecáo direta
os. principios de Carnot, o mercado de massa, a de

a paciencia da MAN, os direitos a patentes... Alguma
COIsa.

A mesma escolha acontece no laboratório de Pasteur. Ha-
verá alguma coisa que possa ser usada para amarrar os interes-
ses dos fazendeiros antes que eles todos partarn, cheios de ran-
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cor e desdém? Um bacilozinho numa amostra de urina nao vai
adiantar, mesmo senda visível ao microscópio. Despertará pou-
co interesse em pessoas que foram até o laboratório atraídas
pela promessa de que lago estariam de volta as suas fazendas,
ordenhando vacas mais saudáveis e tosquiando ovelhas mais
robustas. Se Pasteur estava usando o seu bacilo para fazer bio-
química ou taxionomia, para definir se aquilo era um animal ou
um líquen, outras pessoas, como bioquímicos ou taxiólogos,
estariam interessadas, mas nao fazendeiros. Quando Pasteur
mostra que ovelhas inoculadas com culturas envelhecidas do
bacilo resistem a doenca mesmo se depois forem inoculadas
com culturas virulentas, os bioquímicos e os taxiólogos se inte-
ressarn uro pouco, mas os fazendeiros se interessam muito. Ero
vez de perderem interesse, passam a ter mais. Essa é uma vaci-
na para prevenir a ínfeccáo, alguma coisa fácil de relacionar
com as condicóes da fazenda. Mas o que aconteceria se a vaci-
na funcionasse de maneira imprevisível? Novamente, o interes...
se poderia fraquejar, e a decepcáo voltaria. Pasteur precisa
entáo de um método novo e confiável para transformar a pro-
dueño da vacina numa caixa-preta rotineira que possa ser inje-
tada por qualquer veterinário. Seus colaboradores descobrem
que tuda depende da temperatura da cultura: 44°C durante
alguns dias, ótimo; a cultura envelhece e pode ser usada como
vacina; a 45°C, o bacilo marre; a 41°C, ele muda de forma,
esporula e se torna imprestável como vacína. Sao esses detalhe-
zinhos que amarram os interesses dos fazendeiros alistados.
Pasteur precisa achar as maneiras de tornar previsíveis fazen-
deiros e bacilos. E precisa continuar descobrindo novas manei-
ras, pelo menos enquanto quiser manter unidos fazendeiros e
micróbios. Uma pontinha frouxa nesse emaranluuJo (lash-up),t5
e todos os esforcos estáo perdidos.

A captacáo dos interesses das pessoas e sua translacáo para
levá-las a atuar na construcáo de uma caixa-preta conduz -
devo admitir - a ninharias. Por mais langa que seja, qualquer

15 O termo foi propostoporLaw (1986), relativamente asuanocáo de
"engenhariaheterogénea".

cadeia construída só será tao forte quanto seu elo mais fraco,
ainda que alguns de seus elementos possam ser grandiosos.
Pouco importa que Eastman tenha mobilizado toda a sua em-
presa para conquistar o mercado amador; pouco importa que
ele tenha inventado urna nova caixa, uro novo carretel, uro
novo filme, urnanova catraca para a nova mola que segurava os
negativos; se a emulsáo do filme formar bolhas, será o fim de
todo o empreendimento. Haverá um elo a menos na langa ca-
deia." Um aliado pequenino estará faltando. A troca do papel
pelo celulóíde permite que Eastman de um basta as irritantes
bolhas. Essa parte da máquina, pelo menos, se torna indiscutí-
vel. Ela anda agora de máo em máo como um objeto, e pode co-

a interessar as pessoas para as quais foi construída. A
atencáo se volta agora para outro elo faltante: é preciso inven-
tar novas máquinas que facarn langas fítas de celulóide. Para
manter tuda na línha, é preciso arranjar e reunir outros alia-
dos, e assim por diante.

(2) Associando-se a novos
e inesperados aliados

Agora cornecamos a entender que nao haverá como amar-
rar grupos interessados - mobilizados na parte A - se outros
elementos nao forero amarrados coro eles: pistáo, ar, querosene,
urina como meio de cultura, mícróbios, carretel, emulsáo, ce ...
lulóide etc. Mas também entendemos que nao é possível amar-
rar elementos a esmo, É preciso fazer escolhas. A decisáo de
Diesel de adatar a injecáo de ar sígníficava que muitos com-
pradores potenciais deveriam ser abandonados e que os princi-
pios de Carnot talvez nao fossem tao fáceis de aplicar. A busca
de Pasteur por um novo meio para sua vacina implicava a re-
núncia a outros interesses ero bioquímica e taxionomia. Os

16 A esse respeito, ver a nocáo de "saliente reverso" proposta por Hughes
(1983).
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amadores podiam ser conquistados pela nova máquina Kodak
de Eastman, mas os semiprofissionais que faziam suas próprias
chapas e as revelavam seriam postos de lado, e esperava-se que
a ernulsáo do novo filme nao fízesse bolhas. Como em O prín-
cipe, de Maquiavel, a construcáo progressiva de um império é
uma série de decisóes quanto a alíancas: com quem posso co-
laborar? Quem devo excluir? Como posso obter a fidelidade
deste? E aquele, será confiável? Esse porta-voz é digno de cré-
dito? Mas o que nao ocorreu a Maquiavel é que essas aliancas
podem transcender os limites existentes entre seres humanos e
"coísas", Sempre que um aliado é abandonado, é preciso re-
erutar substitutos; sempre que um elo forte rompe uma alían-

que seria útil, devem ser introduzidos novos elementos
para desagregá-la e utilizar os elementos dissociados. Essas
estratégias "maquiavélicas" se tornam mais visíveis quando
acompanhamos cientistas e engenheiros. Ou melhor, chama-
mos de "cientistas" e "engenheiros" aqueles que sao suficíen-
temente sutis para incluir no mesmo repertório de manobras
recursos humanos e náo ..humanos, aumentando assim sua mar..
gem de negociacáo.

Tomemos como exemplo a Bell Companv." As linhas te-
lefónícas, em seus primórdios, só eram capazes de transmitir a
voz humana por poucos quilómetros. Além de certo limite, a voz
ficava truncada, sofria interferencia da estática, era inaudí-
ve\. A mensagem era deturpada, nao era transmitida. Se os
sinais fossem "reforcados" a cada treze quilómetros, a distan-
cia poderia aumentar. Em 1910, foram inventados repetidores
mecánicos para retransmitir a mensagem. Mas esses repetido-
res, caros e pouco confíáveis, só podiam ser instalados em
poucas linhas. A Bell Company foí capaz de expandir-se, mas
nao muito, e certamente nao no deserto ou nas Grandes Pla-
nicies dos Estados Unidos, onde todas as espécies de peque-
nas companhias telefónicas vicejavam em meio a perfeito
caos. Ma Bell, como é alcunhada pelos norte-americanos, re-

17 Baseío-me aquino artigodeHoddeson (1981).

almente entendia de entre as pessoas mas, com
aquele repetidor mecánico, muita gente que pudesse querer
passar por sua rede nao conseguiría. Uma ocorrida
em Sao Francisco em 1913, representou um desafio para a
Bel\. E se fosse possível interligar as costas Leste e Oeste com
uma linha telefónica? [á imaginou? Uma linha transcontinen-
tal ligando os Estados Unidos e transformando a Bell no ínter-
mediário indispensável de cem milhóes de pessoas, eliminan-
do todas as pequenas companhias? Mas que pena! É impossí-
vel, pelo custo do repetidor. Esse era o elo que faltava naque-
la nova alianca planejada entre a Ma Bell e todos os america-
nos. O projeto se desintegra, vira sonho. Nada de linha trans-
continental por enquanto. É melhor mandar missivas pelo
correio.

[ewett, um dos diretores da Bell, procura possíveis novas
aliancas que ajudem a companhia naquela dificuldade. Lern-
bra-se de que fora aluno de Millikan, quando este era ainda
um jovem professor. Agora, físico famoso, Millikan trabalha
com o elétron, objeto novo na época, que está sendo lentamen-
te construído em seu laboratório, assim como todos os outros
actantes que vimos no Capítulo 2. Uma das características do
elétron é que ele tem pouca inércia. [ewett, que era doutora-
do em física, está pronto para um desvíozinho. Alguma coisa
que nao tenha inércia perde pouca energia. Por que nao falar
com Millíkan sobre um possível novo repetidor? O laboratório
deste, contudo, nada tem para oferecer. Nada pronto para ven-
da. Nenhuma caíxa-preta que repita mensagens a longas dis-
tancias de maneira barata e segura. O que Millikan pode fa-
zer, porém, é pór a de ]ewett alguns de seus
melhores alunos, aos quais a Bell ofereceria um laboratório
bem equipado. Nessas alturas, a física de Millikan está parci-
almente ligada ao destino da Bell, que, por sua vez, está par-
cialmente ligada ao desafio representado pela exposicáo de
Sao Francisco, segundo uma cadeia de translacóes sernelhan-
te as que estudamos antes. Através de uma série de pequenos
deslocamentos, elétrons, Bell, Millikan e linha continental
estáo mais próximos um do outro do que jamais estiveram. Mas

1:
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ainda é mera justaposicáo. Os dirigentes da Bel! Company logo
poderáo perceber que a física é boa para os físicos, mas nao
para os homens de negócios; os elétrons podem recusar-se a
pular de um dos eletrodos dos novos tríodos para o outro quan-
do a tensáo ficar alta demais, e encher o vácuo com urna nu-
vem azul; o Conselho de Administracáo pode já nao achar tao
necessário assim obter a linha.

Essa mera justaposicáo sofre urna transformacáo quando
Amold, um dos físicos recrutados, transforma um tríodo paren-
teado por outro inventor. Em vácuo extremo, mesmo com ten-
sao muito elevada, a menor vibracáo de urna das extremidades
desencadeia forte víbracáo na outra, É entáo criado um objeto
novo através de novos testes no laboratório recém-aberto: elé-
trons que amplífícam muito os sínais. Esse novo repetidor ele-
trónico logo foi transformado numa caíxa-preta pelo trabalho
coletivo da Ma Bel! e incorporado como peca comum de equi-
pamento em seis locais ao longo dos 5.500 quilómetros de cabos
que atravessavam o continente. Em 1914, a linha transconti-
nental, impossível com o outro repetidor, torna-se real. Ale-
xander Bel! chama Watson, que nao está mais no andar de
baixo, porém a milhares de quilómetros de distancia. A Bel!
Company agora é capaz de expandir-se por todo o continente:
consumidores que antes nao haviam sentido o menor ínteres-
se em telefonar para a outra costa agora o fazem com freqüén-
cia, passando pela rede da Bel! e contribuindo para sua ex-
pansáo - como previsto pela quinto translacáo descrita antes.
Mas os limites da física também foram transformados, transfe-
rindo-se de laboratórios modestamente equipados em univer-
sidades para muitos laboratórios bem-dotados em indústrias;
a partir daí, muitos estudantes podem seguir carreira em físi-
ca industrial. E Mil!ikan? Também mudou, visto que muitos
dos efeitos estabilizados pela prime ira vez em seu laboratório
passaram a ser usados rotineiramente em linhas telefónicas de
todos os lugares, o que possibilitou urna expansáo fantástica
de seu laboratório. Alguma coisa mais também mudou, Os
elétrons. A lista de acóes que definía seu ser aumentou dras-
ticamente quando todos aqueles laboratórios o submeteram a

novos e inauditos testes. Os elétrons domesticados passaram
entáo a fazer parte da sinuosa alíanca que permitiu á Bel! Com-
pany vencer suas rivais. No fim, cada ator dessa historieta foi
empurrado para fora de seu caminho habitual e transformado
em algo diferente, em razáo das novas alíancas de que foram
forcados a participar.

Nós, os leigos, distantes da prática da ciéncia e da lenta
construcáo de artefaros, nao ternos idéia da versatilidade das
aliancas que os cientistas estáo dispostos a fazer. Pensamos
sempre em limites bem definidos que excluem elementos "ir-
relevantes": elétrons nada térn a ver com altos negócios; mi-
cróbios de laboratórios nada térn a ver com fazendas e gado;
a termodinámica de Carnot está infinitamente distante dos
submarinos. E estamos certos. Há inicialmente urna enorme
distancia entre esses elementos; no corneco, eles sao de fato
irrelevantes. Mas "relevancia", como todo o resto, é coisa que
se faz. Como? Pela série de translacóes que esboceí. Quando
Jewett vai atrás de Millikan pela primeira vez, os elétrons sao
débeis demais para terem qualquer conexáo fácil com a Ma
Bell. No fim, dentro do tríodo reprojetado por Arnold, eles es-
tao transmitindo de modo confiável a ordem de Alexander
Bel! a Watson. As companhias menores deveriam achar que a
Ma Bel! jamais as derrubaria, pois era impossível instalar urna
linha transcontinental. lsso sem os elétrons, Ao acrescentar
elétrons, Millikan, seus alunos e um novo laboratório á sua
lista de aliados, a Ma Bel! modifica as relacóes de forca, Sen-
do antes fraca em longas distancias, agora é mais forte em
todas as distancias.

Sempre achamos que é importante definir a natureza das
alíancas: os elementos sao humanos ou nao-humanos? Sao téc-
nicos ou científicos? Sao objetivos ou subjetivos? No entanro, a
única questáo que realmente importa é: esta nova associa,ilo é
mais fraca ou mais [one que aquela? A ciencia veterinária nao
tinha a menor relacáo com a biologia praticada em laboratórios
quando Pasteur cornecou seu estudo. lsso nao significa que
essa conexáo nao possa ser construída. Através da formacáo de
urna longa lista de aliados, o minúsculo bacilo atenuado pela
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cultura passa de repente a ter grande peso nos interesses dos
.fazendeiros. Na verdade, é isso que, definitivamente, inverte o
equilíbrio de forcas, Os veterinários, com toda a sua ciencia,
agora tém de passar pelo laboratório de Pasteur e adotar sua
vacina como uma incontestável caixa-preta. Ele se tomou in-
dispensável. O uso das estratégias apresentadas na Parte A
depende inteiramente dos novos e inesperados aliados que fo-
ram tomados relevantes.

A conseqüéncia des ses lances ousados que alistam atores
recérn-formados (micróbíos, elétrons) em nossos assuntos hu-
manos é que nao há como nos contrapor a eles senáo atacando
esses "detalhes técnicos". Assim como a corrida das pravas
descrita no Capítulo 1, depois de comecar nao há como evitar
minudéncias, pois é isso que faz a díferenca. Sem construir la-
boratórios caros, com que nao podiam arcar, na tentativa de
atrair a física e os elétrons para o seu campo, as pequenas com-
panhias telefónicas eliminadas pela Bell nao poderiam resistir.
Os laboratórios estudados no Capítulo 2 agora ocupam o cen-
tro dessas estratégias por meio das quais sao mobilizados novas
atores que constituem um enorme reservatório de forcas. Os
porta-vozes capazes de falar em favor dos novos e invisíveis ato-
res sao agora o pivó sobre o qual repousa a balanca do poder:
urna nova característica dos elétrons, uro grau a maís no meio
de cultura, e toda a multidáo agregada se desagrega ou se co-
liga irreversivelmente.

Os detalhes mais íntimos de uma ciencia obscura podem
transformar-se num campo de batalha, assim como um povoa-
do modesto se transformou no cenário da batalha de Waterloo.
Em Edimburgo, por exemplo, no início do século XIX, a dasse
média em ascensáo se irritava com a superioridade social da
classe alta." Aplicando a estratégia aqui descrita, ela procura-
va aliados inesperados para reverter aquela situacáo, Foi assim
que aderiu de pronto a um movimento científico chamado fre-
nologia, gracas ao qual praticarnente qualquer pessoa podia ler

18 Baseío-me aqui ero Shapin (i 979).

as qualidades dos outros nas protuberancias do cránio e na for-
ma do rosto. Esse uso das características cranianas ameacava
reformular mteiramenre a trama social escocesa, exatamente
como os higienistas fizeram acima com os micróbios (p. 191).
Para aquilatar o valor moral de alguém as perguntas nao eram
mais: quem sao seus pais? Quáo antiga é sua linhagem? Quan-
tas sao as suas propriedades? Mas apenas: seu cránío possui a
forma que expressa virtude e honestidade? Aliando-se a freno-
logia, a dasse média podía mudar sua posícáo em relacáo adas-
se alta - a principio nao interessada na ciencia do cránio _ re-
manejando todos para grupos que ganhariam nova ímportán-

Para resistir aos estudiosos do cránio, Dutras cientístas pre-
cisavam entrar de cabeca na questáo. Assím, teve início urna
controvérsia ,que nao versava sobre as classes sociais, mas sobre
neur.ologia. A medida que essa controvérsia se aquecia, a dis-
cussao passava a ser travada dentro da própria cíéncía do crá-
nio; na verdade, ela se transferiu literalmente para dentro do
cránío. Imprimíram-se estampas, abriram-se cráníos, realiza,
ram-se dissecacóes, tudo para dizer com.cerreza se a estrutura
interna do encéfalo podia ser prevista a partir da forma exter-
na do cránio, como alegavam os frenologistas. Assim como os
discordantes do Capítulo 2, os cientistas recém-recrutados sub.
meteram aprova as conexóes estabelecidas pelos frenologistas.
E quanto mais experimentavam, mais se aprofundavam no en-
céfalo, queimando as pestanas para distinguir se o cerebelo, por
exemplo, estava ligado ao resto do carpo por cima OU por baixo.
Movendo-se lentamente através das várias translacóes, os con-
tendores foram dar no cerebelo; e isso porque este mostrou ser
o elo fraco.

(3) Maquinacóes de forcas

Os grupos interessados podem, portanto, ser controlados a
medida que, movimentando·se através de uma série de trans-
lacóes, acabam senda capturados por um elemento completa-
mente novo, tao fortemente amarrado que nada pode salta-lo.
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Sem entender direito como tuda aquilo acontecia, as pessoas
comecaram a dar telefonemas transcontinentais, a bater foto-
grafías, a vacinar gatos e filhos, a acreditar em frenologia. As
incertezas do construtor de fatos estáo assim resolvidas, visto
que todas essas pessoas contribuem de bom grado para a maior
expansáo dessas muitas caixas-pretas. Surge, porém, um pro-
blema novo e mais profundo, causado exatamente pelo sucesso
de todas as tramas vistas aqui. Esses novas e inesperados alia-
dos, arregimentados para manter os primeiros grupos sob con-
trole, como poderáo, por sua vez, sermantidos sob controle? Nao
constituiriio eles outra justaposicáo provisória de máos que se
ajudam, mas estáo prontas a separar-se? O frasco de vacina de
Pasteur nao poderá estragar-se? O que impede que os novos
protótipos de tríodos se desliguem depois de poucas horas? E se
acontecer de o cerebelo ser uma mistura informe de tecido
encefálico? Quanto ao motor diesel, já sabemos que nao é con-
fíável; vai ter de ser corrigido por mais tempo que o computa-
dor Eagle. De que modo essas montagens desorganizadas deve-
ráo ser transformadas em um todo tao firmemente colado que
possa ligar os grupos alistados de forma duradoura? Maquiavel
sabia perfeitamente que as que ligavam cidades e
coroas sao mutáveis e incertas. Mas nós estamos considerando
alian'$as muito mais mutáveis e incertas entre cérebros, mícró-
bias, elétrons e combustíveis, do que as necessárias para unir
cidades e coroas. Se nao há como tomar os novas aliados mais
confiáveis que os antigos, entáo todo o empreendimento se
arruinará, e tuda o que se alegar voltará a ser sobre um único
lugar e um único momento.

A resposta nos parece tao óbvia que nem nos damos conta
de sua símplicídade e originalidade. O meio mais simples de
transformar o conjunto justaposto de aliados num todo que
atue com unicidade é atar as forcas reunidas uma a outra, ou
seja, construir urnamáquina. Máquina, como o nome indica, é,
antes de tuda, maquinacáo, estratagema, um tipo de esperteza
em que as forcas usadas mantérn-se mutuamente sob controle,
de tal modo que nenhuma delas possa escapar do grupo. lsso
constitui uma máquina diferente da ferramenta, que é um ele-

mento isolado, seguro diretamente pela máo de uma pessoa."
Por mais úteis que sejam, as ferramentas nunca transformam o
Sr. Fulano de Tal em Sr. Fulano de Tais! O truque é cortar a
lígacáo que cada ferramenta tem com cada corpo e interligá-
los de outra maneira. O piláo é uma ferramenta nas máos de
uma mulher; com ele, ela é mais forte do que quando canta
apenas com as máos, pois é capaz de moer trigo. No entanto, se
o piláo for preso a uma estrutura de madeira, e se essa estrutu-
ra for presa as pás de uma moenda que utilize vento, tern-se
uma máquina, um moinho de vento que póe nas máos do mo-
leiro um agregado de forcas que nenhum ser humano poderá
jamais igualar.

É essencial notar que as habilidades necessárias para ir
do piláo ao moinho de vento sao exatamente simétricas as que
vimos na Parte A. Como se valer do vento? Como levá-lo a
relacionar-se com o trigo e o páo? Como translacionar sua
forca de tal maneira que, seja lá o que ele faca ou deixe de
fazer, o trigo fique sempre bem maído? Sim, podemos utilizar
as palavras translacáo e interesse aqui também, porque nao é
nem mais nem menos difícil interessar um grupo na fabrica-

de uma vacina do que interessar o vento na fabrícacáo do
páo. Complicadas negociacóes precisam estar senda feitas o
tempo todo em ambos os casos para que as aliancas provisórias
náo se rompam.

Por exemplo, os grupos de fazendeiros que foram reunidos
podem, como mostrei, perder o interesse. Quanto ao vento, o
que pode acontecer com ele? Simplesmente varrer com seu
sopro moinhos frágeis, rasgando pás e asas. O que o mecánico
deve fazer para manter o vento em seu sistema de aliancas,
apesar do modo como ele muda de dírecáo e de forca? Precisa
negociar. Precisa criar uma máquina que seja receptiva ao ven-
to, mas também imune a seus efeitos indesejáveis. O truque
será cortar a associacáo entre o mecanismo das pás e a torre
sobre a qual o moinho foi construído. Agora é o topo do moinho

19 Quanto a isso e ao que vem a seguir, verLeroi-Gourhan (1964).
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que gira. Naturalmente, há um preco para isso, pois agora é
necessário ter um número maior de manivelas e um complica-
do sistema de rodas, mas o vento estará transformado em alia-
do confiável. Por mais que ele sopre, seja qual for sua vontade,
o moinho reagirá como uma só peca, resistindo a dissociacáo,
apesar ou por causa do maior número de pecas de que agora é
constituido. O que acontece as pessoas que se reúnem em tor-
no do moleiro? Elas também estáo definitivamente "interessa-
das" no moinho. Queiram o que quiserem, por melhores que
sejam no manejo do piláo, o caminho delas agora passa pelo
moinho. Assim, elas sáo mantidas sob controle, tanto quanto O

vento." Se o vento tivesse derrubado o moinho, elas poderiam
ter abandonado o moleiro para seguir seus caminhos habituais.
Agora que o topo do moinho gira, gracas a um complicado sis-
tema de castanhas e cavilhas, náo podem competir com ele.
Trata-se de uma maquinacáo inteligente, náo? E por causa
disso o moinho transformou-se ern ponto de passagem obríga-
tória das pessoas, por causa do trigo e do vento. Se o moinho
de vento, sozinho, náo der conta do recado, entáo pode-se
decretar a ilegalidade da moedura doméstica de trigo. Se a
nova lei náo funcionar imediatamente, use-se a moda ou o
bom gosto, qualquer coisa que habitue as pessoas ao moinho e
as leve a esquecer seus pilóes. Eu disse que as alíancas sáo
"maquiavélicas"!

Ainda assim, é difícil entender como uma profusáo de for-
<;as pode ser mantida sob controle por maquinacóes relativa-
mente simples como os moinhos de vento. Um problema fica
claro: o processo de recrutamento e manutencáo dos aliados
implica o aumento da complexidade da máquina. Até mesmo o
melhor mecánico achará difícil regular a máquina - verificar o
vento, consertar as pás, aplicar a lei - de tal forma que todos os
aliados fiquem contentes. Quando se parte para máquinas mais

20 A tradicional díferenca entreosseres humanos - quesáo capazes defalar e sao
dotadosde vontade - e os nao-humanos - supostamentemudose desprovi-
dosde vontade e desejos- nao é essencial e tampouco suficiente aquipara
romper a necessáriasimetria. A respeito, verCallon (1986).

complexas, é só uma questáo de saber quem/o que se desagre-
ga primeiro.

Seria melhor se as forcas congregadas pudessem controlar-
se mutuamente, se cada uma delas desempenhasse o papel de
mecánico das ourras; se isso fosse factível, o mecánico poderia
sair de cena e ainda assim tirar proveito do trabalho coletivo de
todos os elementos congregados, que estariam conspirando
entre si para realizar o objetivo dele. lsso significaria que, na
prática, as forcas congregadas se moveriam por si mesmas! lsso,
de ínício, parece risível, pois significaria que elementos náo-
humanos desempenhariam o papel de inspetor, supervisor, con-
ferente, analista e relator, com o fim de manter na linha as for-
<;as congregadas. Sígnífícaria outra confusáo de fronteiras, a
extrapolacáo para a natureza de estratagemas sociais.

Também neste caso estamos táo habituados a aceitar essa
solucáo que é difícil imaginar quáo originais foram os estrata-
gemas que geraram autómatas. Por exemplo, no primeiro motor
a vapor de Newcomen, o pistáo seguia o vapor em condensacáo,
empurrado por pressáo atmosférica, que, assim, emprestava sua
forca a bomba que extraía a água que inundava a mina de
carváo e a tornava imprestável...21 Foi feita uma longa série de
associacóes, como as estudadas na Parte A, que uniam o desti-
no das minas de carváo ao peso da atrnosfera através da máqui-
na a vapor. O ponto aqui é que, quando ele atingia o fim do
cilindro, um novo fluxo de vapor precisava ser injetado através
de uma válvula aberta por um trabalhador que a seguir a fe-
chava de novo quando o pistáo atingisse o topo de seu curso.
Mas por que deixar a abertura e o fechamento da válvula por
conta de um rrabalhador cansado, mal pago e náo-confiável,
quando os movimentos ascendentes e descendentes do pistáo
poderiam ser levados a dizer aválvula quando abrir-se e quan-
do fechar-se? Quanto ao mecánico que uniu o pistáo com um
excéntrico a válvula, este transformou o pistáo em seu próprio
inspetor; consta-se que antes era um garoto cansado e pregui-

21 Sobre o motor deNewcomen, verGille (1978)
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O pistáo é mais confiável que o garata, pois, através do
excentrico, está diretamente interessado, digamos, na correta
cronometragem do fluxo de vapor. Com certeza mais direta-
mente interessado que qualquer ser humano. Assim nasceu um
automatismo, um dos primeiros de uma langa série.

A habilidade dos engenheiros está em multiplicar os artifi-
cios que levam cada um dos elementos a ser interessado no
funcionamento dos outros. Esses elementos podem ser livre-
mente escolhidos entre atores humanos ou nao-humanos." Por
exemplo, nos primórdios da indústria da fiacáo do algodáo na
Inglaterra, um trabalhador estava "preso" a máquina de tal
modo que qualquer falta de atencáo acarretava nao uma pe-
quena deficiencia no produto, que pudesse ser disfarcada, mas
uma ruptura grosseira e óbvia, que redundava na perda dos
ganhos que pudessem advir do trabalho naquela Nesse
caso, parte da máquina era usada para supervisionar o traba-
lhador. Um sistema de pagamento, de deteccáo de erro, um
trabalhador, uma máquina de fiar o algodáo, tuda estava amar-
rado para transformar o emaranhado todo num autómato de
funcionamento regular. A congregacáo de aliados desordena-
dos e náo-confiáveis vai, pois, senda transformada lentamente
em alguma coisa muito parecida com um todo organizado.
Quando tal caesáo é obtida, temas finalmente uma caixa-preta.

Até agora venho usando essa expressáo em excesso e de
maneira demasiado ampla, com a significacáo de fato plena-
mente aceito ou de objeto nao-problemático. Nao seria possí-
vel definí-la apropriadamente antes de vermos as maquinacóes
finais que transformam uma reuniáo de torcas num todo que
pode ser usado para controlar o comportamento dos grupos alis-
tados. Enquanto nao puderem ser transformados em autómata,
os elementos que o construtor de fatos quer propagar no tempo
e no nao constituem caixa-preta. Nao atuam como tal.
Podem ser dissociados, desmantelados, remanejados, transferi-
dos. A camera Kodak é feita de um pouco de tuda: madeira,

22 Para um manual, bibliografia e urna introducáo a essas estratégias, ver
MacKenzie & Wajcman (1985).

aco, emulsáo, celulóíde. Os semiprofissionais da época abrem
suas máquinas e fazem suas próprias emulsóes e reveladores,
fabricam seu próprio papel. O objeto é desmembrado toda vez
que uma nova foto é tirada, de tal modo que nao é uno, mas
constitui um feixe de recursos desconexos de que outras pes-
soas podem apropriar-se. Agora, a nova Kodak automática nao
pode ser aberta sem problemas. É feita de muito mais e é
manejada por uma rede comercial muito mais complexa, mas
age como peca única. Para o usuário recentemente convencí-
do, ela é um objeto, por mais pecas que contenha e por mais
complexo que seja o sistema comercial da Eastman Company.
Por isso, nao é simplesmente uma questáo de número de alia-
dos, mas de sua atuacáo como um todo unificado. Com o auto-
matismo, grande número de elementos é levado a agir com
unicidade, e a Eastman tira proveito do conjunto todo. Tem-se
uma caixa-preta quando muitos elementos sao levados a atuar
como um só,

Agora é fácil entender por que, desde o comeco deste li-
vro, nao foi feita nenhuma dístincáo entre o que é chamada de
fato "científico" e o que é chamada de objeto "técnico" Oil

artefato. Essa divísáo, embora tradicional e prática, desmembra
artificialmente a questáo de como formar aliancas para resistir
a controvérsias. O problema do construtor de "fatos" é o mes-
mo do construtor de "objetos": como convencer outras pessoas,
como controlar o comportamento delas, como reunir recursos
suficientes num único lugar, como conseguir que a alegacáo ou
o objeto se disseminem no tempo e no espaco. Em ambos os
casos, sao os outros que térn o poder de transformar a alegacáo
ou o objeto num todo duradouro. Na verdade, como vimos
antes (Capítulo 2), sempre que um fato comeca a ser indiscu-
tível, os outros laboratórios passam a ser com ele alimentados o
mais rapidamente possível. Mas a única maneira de novas fatos
indiscutíveis passarem a alimentar outros laboratórios, a única
maneira de todo um campo estável da ciencia ser mobilizado
para outros campos é ele ter-se tomado um autómata, uma
máquina, uma peca a mais do equipamento de um laboratório,
outra caíxa-preta. As técnicas e as ciencias sao fenómenos tao
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homólogos que me pareceu correro utilizar para ambas a ex-
pressáo "caixa..preta", mesmo que de maneira poueo rigorosa,
para designar os seus resultados.

Contudo, apesar dessa impossibilidade de distinguir cien-
cia e técnica, ainda é possível detectar, no processo de alista-
mento de aliados e de controle de seu comporramento, dois
momentos que permítiráo ao leitor náo se afastar muito do senso
comum, considerando alguma díferenca entre "cíéncia" e "tec ...
nología". O primeiro momento é quando aliados novos e ines-
perados sáo recrutados - o que na maioria das vezes é mais
visível em laboratórios, na literatura científica e técnica, nas
discussóes acaloradas; o segundo momento é quando todos os
recursos reunidos sáo postos para atuar como um todo inque-
brantável- e isso é, no mais das vezes, visível em motores, má...
quinas e aparelhos em geral. Essa é a única distincáo que pode
ser feíta entre "ciencias" e "técnicas" se quisermos continuar
observando de perto cientistas e engenheiros, enquanto eles
constroem suas sutis e versáteis aliancas.

Partee
Modelo de dífusáo versus
modelo de translacáo

A tarefa do construtor de fatos está agora claramente
definida: há um conjunto de estratégias para alistar e interes-
sar os atores humanos e um segundo conjunto para alistar e
interessar os atores náo-humanos a fim de conservar os primei-
ros. Quando essas estratégias tém sucesso, o fato construído se
torna indispensável; é ponto de passagem obrigatória para to-
dos quantos quiserem promover seus próprios interesses. Pouco
numerosas e indefesas no inicio, a ocuparem alguns pontos fra-
cos, essas pessoas acabam depois controlando verdadeiras for-
talezas. Todos adotam as afirmacóes ou os protótipos das máos
de contendores bem-sucedidos. Conseqüentemente, as alega-
cóes se transformam em fatos indiscutíveis e os protótipos sáo
transformados em pecas de uso rotineiro. A cada nova pessoa

que acredita na alegacáo, a cada novo consumidor que compra
o produto, a cada artigo ou livro em que o argumento é incor-
porado, a cada motor em que a caixa-preta é embutida, a sua
propagacáo vai ocorrendo no tempo e no espaco,

Se tudo corre bem, comeca a parecer que as caixas-pretas
deslizam facilmente através do espaco por virtude de seu pró-
prio ímpeto, que se estáo tornando duradouras gracas as sua
própria torca interna. No fim, se tudo correr muito bem mesmo,
parecerá que fatos e máquinas se propagam através das mentes,
das fábricas e das casas, retardadas apenas num punhado de
países muito grandes e por uns poucos sujeitos muito burros. O
sucesso na construcáo de caixas-pretas tem como estranha
conseqüéncia a geracáo dos seguintes OVNIs: "progresso irre-
versível da ciencia", "irresistfvel poder da tecnología", mais
misteriosos que discos voadores que f!utuam sem gasto de ener-
gia pelo espaco e duram para sempre, sem envelhecimento ou
decadencia! Será essa uma estranha conseqüéncía? Náo para
nós, visto que, em cada capítulo, aprendemos a identificar o
hiato que separa a ciencia pronta da ciencia em construcáo.
Mais uma vez, nosso velho amigo [ano está falando duas lín-
guas ao mesmo tempo: o lado direito está falando em termos de
trans1afoes sobre controvérsias ainda náo decididas, enquanto
o lado esquerdo fala de fatos e máquinas consolidados com a
linguagem"tia difusiio. Se quisermos aproveitar nossas viagens
pelos locais de construcáo da ciencia, será crucial distinguir as
duas vozes,

(1) Vis inertia...

Em nossos exemplos, observamos que a cadeia de pessoas
que adotam as alegacóes varia com o tempo, em razáo dos muí-
tos elementos aos quais elas sáo amarradas. Se as pessoas qui-
sessem abrir as caixas, discutir os fatos, apropriar-se deles, uma
verdadeira massa de aliados organizados em estratos acorreria
para resgatar as declaracóes feítas e forcar os discordantes a
concordar; mas os aliados nem sequer pensaráo em discutir as
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declaracóes, pois isso contraria seus próprios interesses, táo
bem traduzidos pelos objetos novas. A discordáncia virou algo
impensável. Nesse ponto, essas pessoas náo fazem mais nada
com os objetos senáo passá-los adíante, reproduzi-los, com-
prá-Ios, acreditár neles. O resultado dessa adocáo sem trope-

é a existencia de um número maior de cópias do mesmo
objeto. Foi isso o que aconteceu com a dupla hélice a partir de
1952, com o Eclipse MV/8.000 a partir de 1982, com o motor de
Diesel a partir de 1914, com o polónio dos Curie a partir de
1900, com a vacina de Pasteur a partir de 1881, com o GRF de
Guillemin a partir de 1982. Passam a ser aceitos por tantas
pessoas que parecem fluir táo facilmente quanto a voz de
Alexander Bell através dos milhares de quilómetros da nova
linha transcontinental, ainda que sua voz seja amplificada a
cada 21 quilómetros e completamente decomposta e recom-
posta mais de seis vezes! Também parece que todo o trabalho
agora está terminado. Vomitadas poralguns centros e labora-
tórios, coisas e crencas novas váo emergindo, flutuando lívre-
mente através de mentes e máos, povoando o mundo com
suas réplicas.

Chamarei essa descricáo de fatos e máquinas em movimen-
to de modelo de difusao. Tem certo número de características
estranhas que, se levadas a sério, dífícultaráo dernais a com-
preensáo do tema deste livro,

Em primeiro lugar, parece que, concordando as pessoas táo
facilmente em transmitir o objeto, é o próprio objeto que as
forca a assentir. Parece entáo que o comportamento das pessoas
é causado pela difusáo dos fatos e das máquinas. Esquecerno-
nos de que é o comportamento de obediencia das pessoas que
transforma declaracóes em fatos e máquinas; as elaboradas es-
tratégias que conferem ao objeto os contornos que propiciaráo
o assentimento também sáo esquecidas. Ignorando as muitas
estratégias maquiavélicas descritas neste capítulo, o modelo de
dífusáo inventa um determinismo técnico, com paralelo no
determinismo científico. O motor de Diesel, de moto próprio,
salta agarganta do consumidor, impondo irresistivelmente seu
próprio uso em caminhóes e submarinos; quanto ao polónio dos

Curie, poliniza avontade as mentes abertas do mundo acadé-
mico. Os fatos agora tém urna vis inertia própria. Parecem mo-
ver-se sem a ajuda das pessoas. E o mais fantástico é que pare-
cem poder até mesmo existir sern as pessoas.

A segunda conseqüéncia é táo bizarra quanto a primeira.
Como os fatos agora sáo dotados de urna inércia que náo depende
da acáo das pessoas ou de seus muitos aliados náo-humanos, o que
os impele? Para resolver essa questáo, os adeptos do modelo de
dífusáo precisam inventar um novo sistema de acasalamento. Su-
póe-se que fatos se reproduzem! Sáo esquecidas as muitas pessoas
que os transportam de máo em máo, as inumeráveis entidades
atuantes que conformam os fatos e sáo por eles conformadas, as
complexas negocíacóes para definir que associacáo é mais forre ou
mais fraca; sáo esquecidos os tres capítulos anteriores, pois de ago-
ra em diante estamos no reino das idéias que procriam idéias que
procriam ídéias, Apesar de ser difícil representar os motores de
Diesel, bicicletas ou usinas atómicas reproduzindo por acasala-
mento, as trajetórias (ver p.l75) sáo tracadas de tal modo que pa-
recem linhagens e genealogias de "pura extracáo técnica". Histó-
ria das ídéias, história conceitual da ciencia, epistemologia, sáo
esses os nomes da disciplina - que deveria ser considerada impró-
pria para menores - para a explícacáodos obscuros hábitos de re-
producáo dessas racas puras.

O problema do sistema de acasalamento de fatos que se di-
fundem com forca própria é a inovacáo. Fatos e máquinas estáo
mudando constantemente, e náo sáo simplesmente reproduzidos.
Ninguém conforma a ciencia e as tecnologias, a nao ser no come ...

assim, no modelo de difusáo, a única explícacáo razoável para
a ínovacáo está com os iniciadores, os primeiros cientistas. Por
isso, para conciliar inércia e inovacáo, foi inventada a nocáo de
descoberta; aquilo que estava ali o tempo todo (micróbios, elé-
trons, motor de Diesel) precisa de algumas pessoas náo para con-
forrná-lo, mas para ajudá-lo a vir a público." Essa nova e bizarra
"reproducáo sexual" é metade constituída por urna história das

23 Para urna introducáo críticaanocác dedescoberta, verBrannigan (1981).
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idéias e metade por urna história dos grandes inventores e des-
cobridores, os Diesel, os Pasteur, os Curie. Mas entáo ternos
um novo problema. Os iniciadores, em todas as histórias que
contei, sao uns poucos elementos numa multidáo. Nao podem
ser a causa de movimento tao geral. De modo particular, nao
podem ser a causa das pessoas que acreditam neles e estáo in-
teressadas em suas alegacóesl Pasteur nao tem forca suficiente
para propelír sua vacina mundo afora, nem Diesel seu motor,
nem Eastman sua Kodak. Mas isso nao é problema para os nos-
sos "difusíonistas". Eles simplesmente fazem dos inventores se-
res tao grandes que tém forca de gigante para propelir todas
essas coisas! Desproporcionalmente inflados, os grandes ho-
mens de ciencia sao agora genios de dimensóes mitológicas. O
que Pasteur e Diesel nao podiam fazer, essas nova figuras, tam-
bém chamadas "Pasteur" e "Diesel", podern. Com essa forca
fabulosa, é canja para esses Super-hornens tomar indiscutíveis
os fatos e eficientes as máquinas!

Os grandes iniciadores se tornaram tao importantes para o
modelo de dífusáo que seus defensores, iludidos por sua própria
lógica maníaca, precisam descobrir a qualquer custo quem
realmente foi o primeiro. Essa questáo, de fato secundária, pas-
sa a ser crucial aqui, pois o vencedor leva tudo. A questáo da
atríbuicáo de influencia, prioridade e originalidade entre os
grandes cientistas é levada tao a sério quanto a da descoberta
do herdeiro legítimo de um império! Os rótulos de "precursor",
"genio desconhecido", "figura secundaría", "catalísador", "for-
propulsora" constituem questáo tao pontilhosa quanto a eti-

queta de Versalhes no tempo de Luís XIV; os historiadores
apressam-se em providenciar genealogias e brasóes, O meca-
nismo secundário prevalece sobre o principal.

O mais engracado nesse conto de fadas é que, por mais
cuidado que haja na atribuicáo desses rótulos, os grandes cien-
tistas sao sempre uns poucos nomes numa multídáo que nao
pode ser aniquilada nem mesmo pelos mais entusiastas defen-
sores do modelo de dífusáo, Diesel, como vimos, nem tudo fez
no motor que leva seu nome. Nao foi Pasteur quem fez da as-
sepsia urna prática, quem impediu que milhóes de pessoas fícas-

sem escarrando, quem distribuiu as doses da vacina. Até mes-
mo os mais fanáticos dífusíonísras precisam concordar. Mas isso
nao os incomoda. Mergulhando cada vez mais em suas fanta-
sías, inventam genios que fizeram isso tudo, mas apenas "abstra-
tamente", "como semente", só "na teoría". Eliminando numa
penada multidóes de atores, agora pintam genios que tém idéias.
O resto - argumentam - é mero desenvolvimento, simples des-
dobramento dos "principios originais" que realmente contam,
Milhares de pessoas trabalham, centenas de milhares de novos
atores sao mobilizados nesses trabalhos, mas só uns poucos sao
indicados como motores a moverem a coisa toda. Como é óbvio
que eles nao fízeram tanto, dotam ...nos com "idéias originarias".
Diesel "teve a ídéia'' de seu motor; Pasteur "teve a idéia da
assepsia" ... É irónico ver que as "idéias", tao apreciadas quando
se fala de ciencia e tecnologia, sao um ardil para escapar das
absurdas conseqüéncias do modelo de difusáo, e de explicar -
ou justificar - o fato de as poucas pessoas que fízeram tudo,
apesar de tudo, fízeram tao pouco.

O modelo de dífusáo seria mais urna esquisitice insignifi-
cante, nao fosse por suas conseqüéncias finaís serem levadas a
sério mesmo por aqueles que estejam querendo estudar o tra-
balho interno da tecnociéncia.

Os leitores atentos que aceitarem o que vimos argumen-
tando até aqui podem achar que é fácil questionar o modelo de
dífusáo, Se a interpretacáo dada por ele é risível, a impressáo
da qual ele brota é genuína. Parece funcionar nos poucos casos
ero que fatos e artefatos convencem as pessoas e, por essa razáo,
parecem fluir. Portanto, os leitores podem achar que o modelo
de dífusáo se desintegrará quando os fatos forem interrompi-
dos, defletidos, ignorados ou deturpados. A acáo das muitas
pessoas irromperá necessariamente no quadro, país nao há mais
ninguém amáo para "difundir" os fatos. Pois bem, quem assim
pensar estará simplesmente demonstrando que ainda é inge-
nuo e que subestima a capacidade que tem urna inrerpretacáo
de resistir a qualquer evidencia em contrário. Quando um fato
nao ganha crédito, quando urna inovacáo nao é adotada,
quando urna teoria é usada de modo completamente diferente,



224 BRUNO LATOUR CIENCIA EM Ac;ÁO 225

o modelo de difusáo simplesmente diz que "alguns grupos estáo
resistindo" .

Na história de Pasteur, por exemplo, os adeptos do modelo de
difusáo precisam admitir que os médicos náo estavam lá táo in-
teressados ern seus resultados; achavam que eram prematuros,
náo-cientfficos e pouco úteis. Na verdade, eles náo tinham muí-
to uso para as vacinas porque a medicina preventiva era algo
muito distante. Em vez de observar como o programa de pesqui-
sas do Institut Pasteur estava sendo constantemente modificado
por dezenas de pessoas para convencer quase todos os médicos,
o modelo de dífusáo simplesmente diz que as idéias de Pasteur
estavam sendo bloqueadas por cerros grupos que náo tinham es-
clarecimento ou que tinham "interesse díreto" na manutencáo
de técnicas mais antigas. Pintam os médicos como um grupo
corporativo, egoísta, atrasado e reacionário que retardou em urna
geracáo a propagacáo da idéia de Pasteur, Assim, o modelo de
dífusáo desenha urna linha tracejada ao longo do trajeto que a
"ídéia" deveria ter seguido, para depois, visto que a idéia náo vai
muito longe e nem muito depressa, criar os grupos resistentes.
Com esta derradeira ínvencáo, rnantém-se tanto o princípio de
inércia como a fantástica forca que o desencadeia no comeco, e
a gigantesca estatura dos grandes homens que deram momentum
ao todo é amplificada. Os difusionistas simplesmente acrescen-
tam ao quadro grupos sociais passivos que, pela sua própria inér-
cia, podem retardar o trajeto da idéia ou absorver o impacto da
técnica. Em outras palavras, o modelo de dífusáo agora inven-
ta urna sociedade para responsabilizá-la pela inconstancia da
dífusáo de idéias e máquinas. Segundo esse modelo, a socieda-
de é simplesmente um meio de diferentes resistencias percorri-
do por idéias e máquinas. Por exemplo, o motor de Diesel que
se disseminou nos países desenvolvidos em razáo do momentum
que lhe foi dado por Diesel poderia perder velocidade ou mes-
mo parar ern algum país subdesenvolvido, onde ficaria enferru-
jando numa doca, sob chuva tropical. Segundo o modelo de di-
fusáo, isso seria explicado em termos de resistencia, passivida-
de ou ignorancia da cultura local. A sociedade ou os "fatores so-
ciais" apareceriam só no fim da trajetória, quando alguma coisa

náo desse cerro. A isso se deu o norne de princípio de assimetria:
só se apela para os fatores sociais quando o verdadeiro trajeto da
razáo "entorta", mas nao quando vaí ero linha reta."

A sociedade inventada para manter o modelo de dífusáo
tero outra estranha característica. Os "grupos" que a compóern
nem sempre interrompem ou defletem o trajeto normal e lógi-
co das idéias: eles podem mudar repentinamente: de resistores
ou semicondutores passam a ser condutores. Por exemplo, os
mesmos médicos que náo estavam lá muito felizes com Pasteur
até 1894 de repente fícaram interessados em seu trabalho, Isso
náo é problema para o modelo de difusáo: eles simplesmente
comutaram sua posicáo. Ligaram-se. Os resistores comecam a
conduzir, os reacionários a progredir, e quem andava para trás
de repente comeca a andar para frente! Como se ve, náo há
limites para o conto de fadas. Esquecem-se da cuidadosa co-
producáo, entre os colaboradores de Pasteur e os médicos, de
um objeto novo, um soro contra a difteria que, ao contrário da
vacina preventiva, era finalmente urna ajuda para a cura. As
longas translacóes necessárias para convencer cavalos, difte-
ria, hospitais e médicos a se associarem nesse objeto novo sao
esquecidas. Passando batido por complicados sistemas de asso-
ciacóes, o modelo de difusáo simplesmente extrai um soro -
que estava ali o tempo todo, pelo menos "em princípio" - e
depois inventa grupos que inicialmente resistiram, mas aos
quais finalmente "ocorreu" aceitar a descoberta.

(2) Associacóes mais fracas e mais fortes

Voltemos a Diesel para entender as díferencas entre o mo-
delo de difusáo e o de translacáo, Vimos que o motor de Diesel
era um esboce na patente, depois um projeto, depois um protó-

24 DefinidoporDavidBloorem seu livro clássico (1976), ao qualele opóe seu
princípio de simetría, que requer que urna explicacáo se aplique nosmesmos
termos tanto a vencedorescomo a perdedores.

¡
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tipo, depois alguns protótipos, depois nada, depois de novo um
único novo protótipo, depois nao mais urn protótipo mas um npo
reproduzível em várias cópias, depois milhares de motores _de
diferentes subtipos. Assim, houve de fato uma proliferacáo.
Primeiro, seguindo as translacóes, vimos que esse aumento no
número de cópias teve de ser compensado com um aumento no
número de pessoas interessadas em seu destino. Segundo, per-
cebemos que esse aumento nas cópias e nas pessoas teve de ser
obtido por meio de profunda no projeto e nos
principios do motor; o motor mudou, já náo era o mesmo. Ter-
ceiro, vimos que ele se transformara tanto durante. a transla-

que houve uma discussáo sobre a sua real autona. E quar-
to vimos que, por volta de 1914, houve um momento em que, - .
as pessoas podiam aceitar o motor nao como prototipo, mas
como cópia, levando-o da oficina de Augsburg sem o transfor-
mar profundamente nem arrastar consigo dezenas de mecáni-
cos e advogados especialistas em patentes; finalmente, o mo-
tor era uma caíxa-preta a venda, capaz de interessar nao só
engenheiros e pesquisadores, mas também "simples consumi-
dores". É nesse ponto que saímos da hístória, mas é também
nesse ponto que o modelo de dífusáo parece melhor que o de
rranslacáo, porque nao há necessidade de mais ninguém para
dar forma a caixa-preta. Exístern apenas consumIdores que
compram-

Até que ponto o "simples consumidor" é simples? O con-
sumidor é "simples" porque nao precisa reprojetar o motor,
abandonando a ínjecáo por jato de ar para voltar ainjecáo di-
reta, ou trocando válvulas, ou perfurando novas cilindros e
pondo o motor para funcionar na bancada de testes. Mas o
consumidor nao pode ser tao "simples" que nao faca a manu-
tencáo do motor, pondo óleo e combustível, cuidando de seu
arrefecimento, fazendo uma revisáo de vez em quando. Mesmo
depois de passadas as fases de desenvolvimento e inovacáo, a
existencia da mais preta das caixas-pretas amda tem de ser
mantida por consumidores náo tao simples. Podemos facilmen-
te imaginar uro de situacóes ero que uro consumí-
dar mal informado ou mesmo tolo leve um motor a falhar, mor-

rer ou fundir. Como dizem os engenheiros, nenhuma máquina é
aprova de burrice. Essa cópia do motor, em particular, nao fun-
cionará mais, porém ficará exposta aacáo lenta da ferrugem.

Há outro problema com os "simples" consumidores. Vale
lembrar a máquina Kodak de Eastman. Sua operacáo era mais
simples que tudo o que fora feito antes. ''Aperte o botáo, nós
fazemos o resto", era o que díziam. Mas tinham de fazer o resto,
e o resto era muita coisa. A simplifícacáo da máquina fotográ-
fica que possibilitou despertar o interesse de todos em sua dis-
serninacáo por milhóes de cópias precisou ser obtída com a
arnplíacáo e a complicacáo da rede comercial de Eastrnan.
Quern aperta o botáo nao ve os vendedores e as máquinas que
fazern as longas tiras de película de celulóide nem os técnicos
que fazem a ernulsáo finalmente aderir de maneira apropriada;
nao os ve, mas nem por isso eles podem deixar de estar ali. Se
nao estiverern, o botáo será apertado e nada mais acontecerá.
Quanto mais automática e mais preta a caíxa-preta, maior o
número de pessoas que precisa acompanhá-la. Em muitas situ-
acóes, como todos nós sabemos muito bem, a caixa-preta rem
um triste fím porque nao há vendedores, técnicos que a conser-
tern, pecas de reposicáo. Todo leitor que já viveu em países
subdesenvolvidos ou usou alguma máquina recérn-desenvolvi-
da saberá avaliar o número antes desconhecido das pessoas
necessárias para que o mais simples dos aparelhos funcione! Por
isso, nos casos mais favoráveis, mesmo ero se tratando de urna
pe<;a corriqueira do equipamento, para que continue existindo,
a caíxa-preta exige um consumidor ativo e precisa ser acompa-
nhada por outras pessoas, Por si, ela nao tem inércia.

Entendido isso, podemos tirar as conclusóes das duas pri-
meiras partes desre capítulo: a caixa-preta se move no espaco
e se torna duradoura somente através da acáo de muitas pes-
soas; se nao houver mais ninguém para adotá-la, ela acabará,
desaparecerá, por maior que seja o número de pessoas que a
tenham usado antes. Mas o tipo, o número e as qualificacóes
das pessoas que compóem essa cadeia sofreráo modíficacóes:
inventores como Diesel ou Eastman, engenheiros, mecánicos,
vendedores e também "consumidores ignorantes", no fimo Em
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suma, há sempre muitas pessoas passando o objeto adiante, mas as
pessoas náo sao sempre as mesmas. Por que nao? Porque as primei-
ras amarraram o desrino do motor a outros elementos, para que
o motor possa passar para máos diferentes e dísseminar-se mais
facilmente. Será entáo possível ver umas poucas cópias do motor
Diesel mudando devagar através de constantes modificacóes em
seu projeto, na bancada de testes, e depois observar, de repente,
muitas cópias do mesmo projeto senda compradas e vendidas a
muita gente. Sempre há gente, mas nem sempre a mesma. Por-
tanto, a história do motor diesel pode ser analisada do ponto de
vista da forma mutante do motor - ligado a diferentes pessoas -
ou do ponto de vista do tipo mutante das pessoas - ligadas ao
motor. É a mesma história vista da perspectiva das pessoas alista-
das, da Parte A, ou das coisas alistadas, da Parte B.

Analogamente, o polónio dos Curie foi primeiro uma alega-
reformulada após cada ensaio feito num único laboratório

de París, em 1898. Para convencer os díscordantes de que aque-
la era de fato uma nova substancia, os Curie precisaram modifi-
car as provas e reformular a definicáo de seu objeto. Para cada
suspeita de que ela pudesse ser um artefato, eles criavam uma
prova que ligasse seu destino a alguma parte mais antiga e me-
nos discutível da física. Há um momento nessa história em que
a alegacáo passa a ser um objeto novo e até mesmo parte da
natureza. Nesse ponto, o tipo de gente necessária para dotar o
fato de durabilidade e amplitude precisa ser modificado. O po-
lónio agora pode transferir-se das máos dos Curie para outras
máos mais numerosas, porém muito menos informadas. Agora ele
é um elemento radiativo corriqueiro num grande recipiente de
chumbo, e uma nova casa é preenchida nas versóes mais novas
da tabela periódica. lá nao mais apenas uns poucos luminares,
num outro laboratório, que acreditam nele, mas também cente-
nas de físicos entusiasmados. Lago ele será conhecido por "sim-
ples estudantes". É necessária uma cadeia contínua de pessoas
que usem o polónio, que o testem e acreditem nele para que ele
continue existindo: mas náo sáo sempre as mesmas pessoas nern
sao as mesmas as suas qualificacóes. Assim, a hístória do polónio
- como todas as que foram até agora contadas neste livro - pode

ser narrada a partir da observacáo das pessoas convencidas ou
das novas associacóes feitas para convence-las. É a mesrna aná-
lise de dais angulas diferentes, visto que o tempo todo o polónio
é constituído por essas pessoas convencidas de que essas associ-
acóes sao inabaláveis.

Agora podemos generalizar um pouco a partir do que
aprendemos. Tome uma caixa-preta qualquer e congele a ce-
na: vocé pode entáo considerar o sistema de aliancas que ela
une de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, observando
quem ela tem por finalidade alistar. Em segundo, considerando
a que ela está ligada, a fim de tornar o alistamento inelutável.
Por um lado, podemos tracar seu sociograma; por outro, o seu
tecnograma. Para cada ínforrnacáo obtida num sistema há tam-
bém uma ínformacáo no outro. Se alguém me disser que o
motor de Diesel agora tem uma forma estável, eu direi quantas
pessoas da MAN tiveram de trabalhar nele e falarei sobre o novo
sistema de injecáo direta que foi preciso criar para que o mo-
tor pudesse ser comprado por "meros consumidores". Se al-
guém me disser que acha que o polónio na verdade é bismuto
(ver p.148), poderei dizer que essa pessoa trabalha no laborató-
rio dos Curie, em Paris, por volta de 1900. Se alguém me mos-
trar um soro para a difteria, perceberei a que distancia essa
pessoa está da pesquisa original que visava fazer vacinas, e di-
rei quais os médicos que estaráo interessados. Se alguém me
mostrar um veículo elétrico que funcione abase de células de
combustível, saberei quem vai ter de ser persuadido na empre-
sa. Se alguém propuser construir um computador de 16 bits
para competir com o VAX 111780 da DEC, saberei quem é essa
pessoa, quando e ande ela está. Essa pessoa é West, está na
Data General, no fim da década de 1970. Sei disso porque sao
poucos os lugares no planeta ande alguém tem recursos e cora-
gem para desagregar a caixa-preta que a DEC montou e produ-
zir uma nova marca de computador. Também saberei um boca-
do sobre quem me disser que está a espera do técnico para
consertar seu computador Apple, ou que acredita que a Lua é
feita de queijo fresco, ou que nao acha que o segundo amino-
ácido da estrutura do GHRH seja realmente a histidina.
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Náo se deve deixar de notar que a caixa-preta fica entre
esses dois sistemas de aliancas, que ela é ponto de passagem
obrigatório interligando os dois e que, quando é bem-sucedida,
concentra em si o maior número possível de solidíssimas asso-
ciacóes, especialmente se tiver sido transformada em autóma-
ta. É por isso que chamamos essas caixas-pretas de "fatos ine-
gáveis", ou "máquinas altamente sofisticadas", ou "teorías efi-
cazes", ou "pravas irrefutáveís". Todos esses adjetivos que alu-
dem a forca e solidez apontam corretamente para o número
desproporcional de associacóes feitas em tomo dessas caixas-
pretas, táo desproporcional que realmente mantém no lugar a
multidáo de aliados. Porém, essa desproporcáo muitas vezes nos
leva a esquecer que essas associacóes mantém coisas e pessoas
amarradas só enquanto todas as outras estratégias térn sucesso.
Porventura esses produtas da ciéncia e da técnica escapariam
ao sistema de complicadas alíancas com que se faz política, por
exemplo? Seriam eles menos "sociais", como se diz ingenua-
mente? É pouco provável; se tivessem de ser qualificados nes-
ses termos - que nao sao -, teriam de ser descritos como mais,
muito mais "socíais".

Se agora deixarmos que a cena congelada se moya, obser-
varemos urna caixa-preta mudando, simultaneamente, aquilo
de que é feita e a pessoa a quem está convencendo. Cada mo-
dificacáo em um sistema de aliancas é visíve! no outro. Cada

alteracáo no tecnograma é feita para superar uma limitacáo no
sociograma, ou vice-versa. Tudo acontece como se as pessoas
cujos passos seguimos estivessem entre dois conjuntos de in-
juncóes, apelando de um para o outro sempre que as negocia-
cóes emperravam. Num dos lados, há pessoas caminhando na
mesma dírecáo, ou entáo em dírecáo contrária, ou indiferen-
tes, ou entáo, embora indiferentes e hostis, passíveis de serem
convencidas a mudar de opiniáo. No outro lado, há atores náo-
humanos de todas as cores e matizes: alguns hostis, outros indi-
ferentes, alguns já dóceis e acessíveis, outros, ainda, embora
hostis ou inúteis, passíveis de serem convencidos a seguir outro
caminho. O inventor do Post-it, um papelzinho amarelo, ade-
rente, para marcar livros, hoje táo amplamente usado, é um bom
exemplo." A descoberta de uma cola que nao cola foi conside-
rada um erro pela 3M, empresa cujo trabalho costuma ser o de
fazer colas que colem muito bem. Essa náo-aderéncia transfor-
mou-se ern vantagem quando o inventor percebeu que cense-
guia marcar os livros dos Salmos sem besuntar nem desgastar as
páginas. Infelizmente, essa vantagem náo foi admitida pelo
departamento de marketing, para o qual aquela invencáo náo
tinha mercado nem futuro. Situado exatamente no meio dos
tecnogramas e dos socíogramas, o inventor tem de escolher:
modificar a invencáo ou modificar o departamento de marketing.
Optando por manter a invencáo como está, ele lanca máo de
táticas sutis para balancar o departamento de marketing, distri-
buindo protótipos de sua ínvencáo para todas as secretárias e
dizendo-lhes que, quando quisessem mais, ligassem direta-
mente para o departamento de marketing! É idéntica a sutileza
que se enconrra em criar uma cola que náo cola ou em fazer
um departamento de marketing vender o que ele náo quer ven-
der. Aliás, o Post-it é formado pelos dois conjuntos de estratégi-
as: uma para alistar os outros, a outra para controlar o compor-
tamento deles.

25 Esseexemplo, e muitos curros, é apresentado no livro de dívulgacáo escrito
por Peters & Austin (1985).



(3) Quarta regra metodológica

Entre todas as características que díferem nos dois mode-
los, uma é especialmente importante: a sociedade. No modelo
de difusáo, a sociedade é feita de grupos que tém interesses;
esses grupos tém atitudes de resistencia, aceitacáo ou indife-
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em relacáo a fatos e máquinas, e estes térn sua própria
inércia. Por eonseguinte, ternos ciencia e técnica, de uro lado,
e sociedade, de outro. No modelo de translacáo, porém, náo
existe tal distincáo, pois só há cadeias heterogéneas de associ-
acóes que, de tempos em tempos, criam pontos de passagem
obrigatórios. Podemos ir alérn: a crenqa na existencia de uma
sociedade separada da tecnociéncia é resultado do modelo de
difusáo. Uma vez que fatos e máquinas tenham sido dotados de
inércia própria, e uma vez que a acáo coletiva de atores huma-
nos e náo-humanos associados tenha sido esquecida ou posta
de lado, entáo é preciso inventar uma sociedade para explicar
por que fatos e máquinas náo se disseminam. Cria-se uma divi-
sáo artificial entre as associacóes mais fracas e mais fortes: fa-
tos sao amarrados a fatos; máquinas a máquinas; fatores sociais
a fatores sociais. É assim que se acaba ficando com a idéia de
que há tres esferas: Ciencia, Tecnologia e Sociedade, havendo
necessidade de estudar as influencias e os impactos que cada
uma delas exerce sobre as outras!

Mas o pior está por viro Agora que se inventou uma sociedade
desmembrando artificialmente associacóes e translacóes e compri-
mindo os fatores sociais em minúsculos guetos, algumas pessoas
tentam explicar ciencia e tecnología pela influencia desses fatores
sociais! Aa determinismo técnico acima, acrescenta-se agora uro
determinismo social ou cultural ou económico. Esse é o significa-
do da palavra social em expressóes como "estudos sociais da cien-
cia" ou "ínterpretacáo social da tecnología". Os analistas que, coro
base em grupos de interesses, explicam como se dissemina uma
ídéia, como urna teoria é aceita ou urnamáquina é rejeitada nao
tém consciencia de que os mesmos grupos, os mesmos interesses
que eles véem como causas em suas explicacóes sáo conseqüéncia
da extracáo e da purificacáo artificiaís de um punhado de víncu-
los que provém dessas idéias, teotias ou máquinas. O determinis-
mo socialluta corajosamente contra ° determinismo técnico, en-
quanto nenhum das dais existe senáo na fantasiosa descricáo pro-
posta pelo modelo de difusáo.

Embora náo se deva gastar tempo demais com o modelo de
difusáo, será crucial, se quisermos continuar nossa viagem pela
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Podemos ir um pouco além. Somos todos multicondutores
e podemos largar, transferir, defletir, modificar, ignorar, detur-
par ou adotar as alcgacóes que precisem de nossa ajuda para
se disseminar e durar. Quando - rarissimamente - os multi-
condutores, atuando como condutores, símplesmente trans-
mitem uma crenca sem demora e deturpacáo, o que significa?
Que muitos elementos acompanham as alegacóes ou os obje-
tos em movimento e, literalmente, mzmtérn na linha as suces-
sivas máos necessárias asua sobrevivéncia. Quando - no mais
das vezes - interrompem a disserninacáo das alegacóes que até
entáo passaram de máo em máo sem nenhum problema, os
multicondutores também nos ensinam alguma coisa. Como
sáo capazes de interromper, essas pessoas devem estar ligadas
a novos interesses e novas recursos que contrabalancem os
outros. E as mesmas licóes podem ser tiradas quando - como
ocorre quase sempre - as pessoas ignoram, defletem, modifi-
cam ou adotam as caixas-pretas. O leitor agora pode enxer-
gar a conclusáo? Entender o que sáo fatos e máquinas é o
mesmo que entender quem sáo as pessoas. Quem descrever os
elementos controladores que foram reunidos entenderá os gru-
pos que sáo controlados. Inversamente, quem observar os no-
vos grupos interligados verá como as máquinas funcionam e por
que os fatos sáo duros. A única questáo em comum é aprender
quais associaq6es sao mais fortes e quais sao mais fracaso Nunca
estamos diante de "ciencia, tecnologia e sociedade", mas siro
de uma gama de associacóes mais fortes e mais fracasó portan-
to, entender o que sáo fatos e máquinas é o mesmo que enten-
der quem sáo as pessoas. Esse preceito essencial constituirá
nosso terceiro principio.

232
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tecnociéncia, estarmos imunizados contra a nocáo de que há
urna sociedade e "fatores sociais" capazes de conformar, influ-
enciar, dirigir ou retardar a trajetória da ciencia e da técnica
puras. No fim do Capítulo 2, apresentei nossa terceira regia
metodológica: a Natureza nao pode ser usada como explicacáo
para a resolucáo das controvérsias, porque é só depois que as
controvérsias foram resolvidas que sabemos de que lado ela
está. ''A Natureza só resolve questóes resolvidas", diz o lado
esquerdo de nosso [ano, que nao sente a contradicáo. Quanto
as náo-resolvidas, nas quais o lado direito de Jano está traba-
lhando, ainda nao sabemos o que as resolve, mas nao é a Natu-
reza. Portanto, esta fíca atrás dos fatos depois que eles sao feí-
tos; nunca quando estáo senda feitos.

.,¡
¡
¡

Se quisermos continuar sem sermos molestados pelo mode-
lo de dífusáo, teremos de apresentar urna quarta regra metodo-
lógica, tao básica quanto a terceira e simétrica a ela, que se
aplica asociedade.

[á nas primeiras páginas deste livro, o leitor pode ter nota-
do a chocante ausencia das entidades que tradicionalmente
constituem a sociedade, ausencia que pode ser até mais cho-
cante do que o aparecimento tardio da Natureza no fim do
Capítulo 2. Depois de tres capítulos, nao se disse sequer urna
palavra sobre classes sociais, capitalismo, infra-estrutura eco-
nómica, grandes monopólios, díferencas entre os sexos; nao foi
feito sequer um estudo sobre cultura, sequer urna alusáo ao im-
pacto social da tecnologia. Nao é minha culpa. Minha sugestáo
foi seguir cientistas e engenheiros em trabalho, e acorre que
eles nao sabem do que é [eita a sociedade, tanto quanto nao co-
nhecem de antemáo a natureza da Natureza, É por nao sabe-
rem nada sobre ambas que estáo tao ocupados a experimentar
novas associacóes, a criar um mundo interno para trabalhar, a
deslocar interesses, a negociar fatos, a remanejar grupos e a re-
erutar novas aliados.

Em seu trabalho de pesquisa, eles nunca sabem ao certo
que associacáo vai resistir e qual vai ceder. No início, Diesel
tinha certeza de que todos os combustíveis dariam ignicáo em
altas temperaturas e que todos os grupos de consumidores fíca-
riarn interessados ero seu motor mais eficiente. Mas a maioria
dos combustíveis rejeitou o motor, e a maioria dos consumido-
res perdeu o interesse. Comecando com um estado estável da
Natureza e da sociedade, ele precisou lutar muito por outro
motor, interligando querosene, injecáo de ar e urn número
mínimo de consumidores. Os higienistas também cornecaram
com um estado fíxo da sociedade - a luta de classes - e com
determinado estado da Natureza - as doencas miasmáticas.
Quando os partidários de Pasteur lhes ofereceram os micróbios
isso representou urna definicáo nova e imprevisível da Nature-
za e da sociedade: um novo vínculo social, o micróbio, interli-
gou homens e animais, e os ligou de forma diferente. Nao ha-
via nada no estado estável da sociedade ou da Natureza que
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tornasse necessária ou previsível urna alíanca entre as altas fi-
naneas da Bell e os elétrons. A Bell Company foi profundamen-
te modificada por sua alianca com a física de Millikan; já nao
era a mesma Bell, mas também já nao era a mesma física, o
mesmo Millikan ou os mesmos elétrons. Éprecisamente gracas
a versatilidade e a heterogeneidade das aliancas que os pes-
quisadores podem superar o dilema do construtor de fatos:
como interessar as pessoas e como controlar o comportamento
delas, Quando estudamos os cientistas e engenheiros traba-
lhando, as únicas duas perguntas que nao devem ser feitas sao:
o que é realmente a Natureza? De que é realmente feita a so-
ciedade?

A sociedade
é a causa da
resolucáo das
controvérsias.

FIGURA 3.6

Um estado
estável da

sociedade será
conseqüéncia da
resolucéo das
controvérsias.

precisamos conhecé-las, O estado estável da sociedade está
distante tres capítulos! A introducáo prematura de urna socie-
dade plenamente amadurecida seria tao prejudicial a nossa
viagem quanto desenhar um quadro completo da Natureza.
Mais exatamente, os mesmos argumentos usados coro respeito
aNatureza precisam ser simetricamente usados em relacáo aso-
ciedade. Como poderíamos tomar tantas precaucóes, nao acre-
ditando diretamente no que os cientistas e engenheiros dizem
sobre objetividade e subjetívídade, e acreditar de pronto no
que outros cientistas (sociais desta vez) dizem sobre sociedade,
cultura e economia? Neste ponto, precisamos muito de um re-
gra de simetria que nao conceda a sociedade privilégios nega-
dos a Natureza. Nossa quarta regra metodológica, portanto, é
exatamente igual a terceira - com a substituicáo da palavra
"natureza" pela palavra "sociedade" - e funde as duas: urna vez
que a resolucáo de urna controvérsia é a causa da estabilidade
da sociedade, nao podemos usar a sociedade para explicar
como e por que urna controvérsia foi resolvida. Devemos con-
siderar simetricamente os esforcos para alistar e controlar recur-
sos humanos e náo-humanos,

Para fazer essas perguntas precisamos esperar até que os
cientistas e seus aliados - entre os quais, evidentemente, de-
vem ser incluidos os cientistas sociais - tenham terminado o
trabalho! Findas as controvérsias, emergirá um estado estável
da sociedade, juntamente com uma interpretacáo estável dos
interesses de seus membros. Se estudarmos fatos e grupos pron-
tos, entáo interesses e Natureza estaráo claramente articulados
pela face esquerda de Jano. Mas isso nao acontece quando
observamos os fatos em construcáo, Poderla parecer urna con-
seqüéncia estranha, mas é urna conseqüéncia necessária: para
seguir cientistas e engenheiros, nao precisamos saber do que é
feíta a sociedade e o que é a Natureza; mais exatamente, nao
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por nossa "cultura". Na Figura 5.5 esbocei duas possíveis versóes
das na primeira, traca-se urna linha divisória entre
Eles e Nós; na segunda, medem-se as muitas variacóes nas di-
mensóes das redes. O Grande Divisor parte da suposicáo de
que há, no lado direito, um conhecimento incrustado na soci-
edade, e, no lado esquerdo, um conhecimento independente
da sociedade. Náo partimos dessa suposicáo. A fusáo geral entre
conhecimento e sociedade é a mesma em todos os casos - urna
espiral no diagrama -, mas a extensáo da curva varia entre um
e outro caso.

FIGURA 5.5

As palavras "ínteresse" e "desínteresse", assim como "ra-
cional" ou "irracional", nao terosentido enquanto nao conside..
ramos o movimento do cientista mundo afora. Essa constituirá
nossa sexta regra metodológica: diante de uma acusacáo de irra-
cionalidade, ou simplesmente de crencas em alguma coisa,
nunca acharemos que as pessoas acreditam em coisas ou sáo
irracionais, nunca procuraremos saber que regra da lógica foi
infringida, mas simplesmente observaremos o ángulo, a dire-

o movimento e a escala do deslocamento do observador.
Obviamente, agora que nos livramos de todos aqueles deba-

tes sobre "racionalidade", "relativismo", "cultura" e tamanhodo
Grande Divisor, ternos mais urna pergunta para responder, e a
mais difícil de todas: de onde vem a díferenca de escala?

/,1

CAPÍTULü6

CENTRAIS DE CÁLCULO

Prólogo
Domesticacáo da mente selvagem

Na madrugada de 17 de julho de 1787, Lapérouse, capi-
táo do I.:Astrolabe, desembarcou num lugar desconhecido do
leste do Pacífico, numa área chamada "Segalien" (Sacalina)
nos velhos livros de viagem que levava consigo. Aquela terra
seria urna península ou urna ilha? Ele náo sabia, ou seja, nin-
guém em Versalhes, na corte de Luís XVI, ninguém em Lon-
dres, ninguém em Amsterdá, na sede da Companhia das Ín-
dias Ocidentais, poderia olhar um mapa do oceano Pacífico e
dizer se a forma impressa daquilo que se chamava "Sacalina"
estava ligada aÁsia ou dela separada por um estreito. Alguns
mapas mostravam urna península, outros urna ilha, e seguiu-
se feroz disputa entre os geógrafos europeus sobre a precisáo
e a credibilidade dos livros de viagem e a exatidáo dos reco-
nhecimentos feítos. Fora em parte em razáo do grande núme-
ro dessas disputas - note-se a sernelhanca com o que estuda-
mos na Parte I - em torno de tantos aspectos do Oceano Pa-
cífico, que o rei dera aquele encargo a Lapérouse.iequipara



1 Sobre esse epísódío, ver Lapérouse (s. d.) e Bellec (1985).

dois navios e ordenara que ele desenhasse um mapa comple-
to do Pacífico. '

Os dois navios, assim como os satélites científicos de hoje
ero día, foram aprovisionados coro todos os instrumentos e os
conhecimentos científicos disponíveis; neles foram postas os
melhores relógios para a leitura do tempo, portanto para a
mensuracáo mais precisa da longitude, e bússolas para medir a
latitude; foram contratados astrónomos para reparar os relógios,
vigiá-los e manejar os instrumentos; botánicos, mineralogistas
e naturalistas foram levados a bordo para colher amostras; fo-
ram recrutados artistas para desenhar e pintar retratos das amos-
tras que fossem pesadas ou frágeis demais para sobreviver a
viagem de volta; na biblioteca do navio, foram postos todos os
livros e relatórios de viagem que haviam sido escritos sobre o
Pacífico, para cotejo com aquilo que os viajantes vissem; os dois
navios foram latados de mercadorias e tudo o que pudesse ser
barganhado, com o fim de avaliar, pelo mundo todo, os
relativos do ouro, da prata, de peles, peixes, pedras, espadas,
tudo enfim que pudesse ser comprado e vendido com lucro,
tentando-se assim estabelecer rotas comerciais para a navega-
cáo francesa.

Naquela manhá de julho, Lapérouse estava surpreso e feliz.
Os poucos selvagens - todos homeos - que haviam ficado na
praia e trocado salmáopor pedacos de ferro eram bem menos "sel-
vagens" que muitos dos que ele havia visto naqueles dois anos
de viagem. Eles nao só pareciam seguros de que Sacalina era urna
ilha como também demonstravam entender o interesse dos na-
vegadores pela questáo e saber o que era desenhar um mapa da
terra vista de cima. Um velho chinés desenhou na areia o país
dos "Mantchéoux", ou seja, a China, e sua ilha; entáo, indicou
com gestos o tamanho do estreito que separava as duas terras. A
escala do mapa, porém, era duvidosa, e a maré montante logo

apagar o precioso tracado. Por isso, um chinés mais
jovem pegou o cademo de notas de Lapérouse, um lápis e dese-

nhou outro mapa, anotando a escala com pequenas marcas, das
quais cada urna significava um dia de viagem de canoa. Nao
tiveram tanto sucesso na indícacáo da escala da profundidade
do estreito; como os chineses tivessem poucas nocóes sobre ca-
lado d'água, os navegadores nao puderam saber ao certo se os
ilhéus estavam falando em medidas relativas ou absolutas. Por
causa dessa incerteza, Lapérouse, depois de agradecer e recom-
pensar os informantes mais prestativos, decidiu partir na manhá
seguinte para observar o estreito pessoalmente, e - oxalá - cru-
zá-lo e chegar a Kamchatka, Mas o nevoeiro, a adversidade dos
ventos e o mau tempo impossibilitaram a observacáo, Muitos
meses depois, quando eles finalmente chegaram a Kamchatka,
nao tinham visto o estreito, mas confiaram nos chineses e afir-
maram que Sacalina era de fato urna ilha, Lapérouse pediu en-
tao a De Lesseps, jovem oficial, que levasse para Versalhes todos
os mapas, cademos de notas e dados astronómicos que haviam
coligido ao longo daqueles dois anos. De Lesseps fez a viagem a
pé e a cavalo, sob a protecáo dos russos, carregando consigo
aqueles preciosos cademinhos de viagem; um dos milhares de
itens nele consignados afirmava que a questáo da ilha Sacalina
estava resolvida e indicava a provável posicáo do estreito.

Esse seria o tipo de episódio que poderia ter sido utilizado,
no comeco do Capítulo 5, para manifestar o Grande Divisor. A
primeira vista, parece que as díferencasentre o empreendimento
de Lapérouse e o dos nativos é tao colossal que justifica urna
profunda distincáo nas habilidades cognitivas. Em menos de tres
séculos de viagens como aquela, a nascente ciencia da geo-
grafía reunira mais conhecimentos sobre a forma da Terra do
que obtivera em milenios. A geografia implícita dos nativos é
explicitada pelos geógrafos; o conhecimento local dos selvagens
se transforma em conhecimento universal dos cartógrafos; as
eren,as imprecisas, aproximadas e infundadas dos autóctones
se transformam em eonheeimento preciso, certeiro e fundamen-
tado. Para os partidários do Grande Divisor, parece que ir da
etnogeografia ageografia é como ir da infáncia a idade adulta,
da paixáo a razáo, da selvageria a civilizacáo, ou de intuicóes
de primeiro grau para a reflexáo de segundo grau.
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Contudo, assim que aplicamos a sexta regra metodológica,
o Grande Divisor desaparece, e tornam-se visíveis outras pe-
quenas díferencas, Como mostrei no último capítulo, essa re-
gra exige que nao tomemos nenhuma posicáo a respeito de
racionalidade, mas que simplesmente consideremos o movímen-
to do observador: angula, direcáo e escala.

Lapérouse cruza o caminho dos pescadores chineses em
angulo reto; nunca se viram antes, e os grandes navios nao es-
tao lá para ficar. Os chineses vivem ali desde tempos imemoriais,
ao passo que a frota francesa fíca ali durante um día. Aquelas
familias de chineses, pelo que se sabe, ficaráo por lá durante
anos, talvez séculas; os navios fAstrolabe e La Boussole tém de
chegar aRússia antes do fim do veráo, Apesar da brevidade do
prazo, Lapérouse nao cruza simplesmente o caminho dos chi-
neses, ignorando o povo que está na praia. Aa eontrário, apren-
de com eles o máximo que pode, descrevendo sua cultura, seu
sistema político e sua economia - depois de um dia de obser-
vacáo ' -, enviando seus naturalistas a floresta para colher
amostras, fazer anotacóes, observar a posicáo de estrelas e pla-
netas. Por que tém tanta pressa? Se estivessem interessados na
ilha, nao poderiam ficar mais? Nao, porque o interesse que tém
pelo lugar é menor que o interesse em levá-lo de volta, primeiro
para o navio, depois para Versalhes.

Mas nao só térn pressa como também estáo sofrendo enorme
pressáo para conseguirem tracados de certa qualidade. Por que
nao é suficiente levar de volta para a Franca diários pessoais,
lembrancas e troféus? Por que estáo senda todos tao instados a
tomar notas precisas, a confirmar o vocabulário de seus informan-
tes, a ficar despcrtos até tarde da noite anotando tuda o que
virem e ouvirem, rotulando amostras, verificando mil vezes o
funcionamento de seus relógios astronómicos? Por que nao rela-
xam, aproveitam o veráo e a carne tenra de salmáo que pescam
com tanta facilidade e cozinham na praia? Porque o pessoal que
os mandou para tao longe nao está tao interessado na volta de-
les quanto na possibilidade de mandar outras frotas depois. Se
Lapérouse tiver sucesso em sua rnissáo, o próximo navio saberá,
antes de avistar terra, se Sacalina é urna península ou urna ilha,

a profundidade do estreito, quais os ventas dominantes, quais
os costurnes, os recursos e a cultura dos nativos. Em 17 de julho
de 1787, Lapérouse é mais fraeo que seus informantes; nao sabe
qual a forma da terra, nao sabe aonde ir; está amercé de seus
guias. Dez anos depois, em 5 de novembro de 1797, o navio in-
gles Neptuna, aportando de novo na mesma baía, estará muito
mais [otte que os nativos, pois a bordo teráo mapas, descrícóes,
livros de bordo, náuticas - gracas aos quais, só para
comecar; eles já saberáo que aquela é a "mesma" baía. Para o novo
navegador que entrar na baía, as características mais importan-
tes da terra estaráo senda vistas pela segunda vez _ a primeira
vez foi quando, em Londres, ele leu os cadernos de notas de
Lapérouse e estudou os mapas tracados a partir dos dados trazi-
dos por De Lesseps a Versalhes.

O que acontecerá se a missáo de Lapérouse nao tiver su-
cesso? Se De Lesseps for marta e se o precioso tesauro ficar es-
palhado em algum lugar da tundra siberiana? Ou se alguma
mola dos relógios náuticos funcionar mal, tornando nao-fide-
digna a maioria das longitudes? A estará perdida.
Ainda por muitos anos certo ponto do mapa do Estado Maior
da Armada continuará duvidoso, O navio mandado a seguir
será tilo fraco quanto fAstrolabe, observando a ilha (ou será pe-
nínsula?) de Segalien (ou Sacalina?) pela primeira vez, procu-
rando novamente informantes e guias nativos; a linha divisó-
ria continuará como está, bem pequena, pois a fraca e incerta
tripulacáo do Neptuna terá de confiar em nativos tao pobres e
fracos quanto eles. Entretanto, se a míssáo tiver sucesso, aquí-
lo que foi inicialmente urna pequena linha divisória entre o na-
vegador europeu e os pescadores chineses fícará maior e mais
profunda, pois a do Neptuna terá menos para apren-
der com os nativos. Embora nao seja tao grande no comeco, a
diferenca entre as habilidades dos franceses e as dos navega-
dores chineses crescerá se Lapérouse for parte de urna rede
através da qual a etnogeografia do Pacífico acumula na Euro-
pa. Lentamente comecará a tomar forma urna assimetria entre
os chineses "parados" e o geógrafo "ero movimenro", Os chi ...
neses permanecerán selvagens (para os europeus) e tao fortes
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quanto a rrípulacáo do Neptuna, se os cadernos de notas de
Lapérouse nao chegarem a Versalhes. Se chegarem: o Neptuna
terá mais condicóes de domesticar os chineses, pois a terra, a
cultura, a língua e os recursos deles seráo conhecidos a
do navio inglés antes que se diga uma palavra sequero
obtendo graus relativos de selvageria e domesticacáo por meto
de grande número de pequenos instrumentos que tornam a
selvageria conhecida de antemáo, previsível. .

Nada revela com mais clareza os campos opostos, digamos,
em que estáo os dois grupos de navegadores do o tipo d:
interesse que eles térn por inscricóes. A acumulacáo que dara
origem a assimetria dependerá inteiramente da possibilidade de
levar de volta, para o lugar de a expedicáo foi enviada,
alguns tracados obtidos na viagem. por que _os europeus
estáo tao obcecados por posicóes, relógíos, diários, rotulos, dICIO-
nários, amostras, herbários. Tudo depende disso: o navlO
LAstrolabe pode até afundar, mas que as ínscricóes e
cheguem a Versalhes. Esse navio a Pacífico e um
instrumento, de acordo com a defínicáo do Capítulo 2. Os chi-
neses, porérn, nao estáo assim táo interessados ero mapas e
cricóes - nao porque sejam incapazes de traca-los (ao contrano,
suas habilidades surpreendemmuito Lapérouse),mas simplesmen-
te porque as ínscricóes nao sao o objetivo final da via,gem deles.
Os desenhos nao passam de intermediários nos íntercámbios en-
tre eles, intermediários que sao gastos nessas trocas, e nao ca,n...
siderados importantes em si. Os pescadores sao capazes de cnar
essas ínscricóes a vontade em qualquer superficie, como areia
ou mesmo papel, quando encontram alguém suficientemente tolo
para ficar só um dia em Sacalina, querendo saber rudo de-
pressa para que algum outro estrangeiro desconhecido va para
lá depois, com mais seguranca. Nao há por que falar em díferen-
cognitiva entre os navegadores chineses e os franceses; mal-

entendido entre eles é tao completo quanto entn: a mae e a
crianca no Capítulo 5 e pelo mesmo motivo: o que e intermedi-
ário e sem importancia transformou-se em comeco e fim de um
ciclo de capítalizacáo. A díferenca no dos doís gru-
pos é suficiente para produzir a díferenca de enfase nas mscn-

cóes. O mapa desenhado na areia nao tem valor para o chinés,
que nao se importa que a maré o apague; é um teso uro para
Lapérouse, seu principal tesouro. Duas vezes, em suas longas
viagens, o capitáo teve a felicidade de contar com um mensa-
geiro fiel para levar suas notas de volta para casa. De Lesseps
foi o primeiro; o capítáo Phillip, que ele conheceu em Botany
Bay, na Austrálía, em janeiro de 1788, foi o segundo. Nao hou-
ve terceira vez. Os dais navios desapareceram, e os únicos tra...
cos seus encontrados, entrado já o século XIX, nao foram ma-
pas e herbários, mas um punho de espada e um pedaco da popa
que ostentava urna flor-de-lis e se transformara em porta de
cabana de um selvagem. Na terceira parte da jornada, os na-
vegadores franceses nao tinham sido capazes de domesticar
terras e povos selvagens; conseqüentemente, nada se sabe ao
certo sobre esse trecho da viagem.

Parte A
Acáo a distancia

(l) Ciclos de acumulacáo

Acaso poderíamos dizer que os marinheiros chineses que
Lapérouse encontrou nao conheciam a forma de suas costas?
Nao, eles a conheciam muito bem; e tinham de conhecer, pois
haviam nascido ali, Acaso poderíamos dizer que aqueles chí-
neses nao conheciam a forma do Atlántico, do Canal da Man-
cha, do rio Sena, do parque de Versalhes? Sim, permitimo-nos
dizer que eles nao tinham a menor idéia sobre essas coisas e
que, provavelmente, nem estavam ligando. Acaso poderíamos
dizer que Lapérouse conhecia aquela parte de Sacalina antes
de aportar? Nao, aquele foi seu primeiro encontro com aquelas
terras; ele precisava ratear no escuro, ir sondando o fundo ao
longo da costa. Poderíamos dizer que a do Neptuna
conhecia aquela costa? Sim, podemos; eles tinham acesso as
notas de Lapérouse, cujos desenhos podiam comparar com aquí-
lo que estavam vendo pessoalmente; menos sondagens, menos
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o povo do local. Qual poderia ser esse "extraordinário artifí-
cío"? Sabemos, pelo Prólogo, que nao basta ao estrangeiro ter
sido precedido por um, por dois ou por centenas de outros, se
esses predecessores tiverem perecido sem deixar traeos, volta-
do com histórias obscuras, ou entáo conservar para si rotas que
só eles sabem ler, porque, nesses tres casos, o novo marinheiro
nada terá ganho com as viagens de seus predecessores; para ele,
tudo estará acontecendo pela primeira vez. Nao, ele só tirará
algum proveito se os outros navegadores tiverem encontrado
urna maneira de trazer aquelas terras de volta consigo, de tal
maneira que o novo navegante possa ver a ilha de Sacalina pela
primeira vez sossegadamente, em casa ou no Estado Maior da
Armada, fumando o seu cachimbo...

Como vemos, o que se chama de "conhecimento" nao pode
ser definido sem que se entenda o que significa a aquisicáo do
conhecimento. Em outras palavras, "conhecimento" nao é algo
que possa ser descrito por si mesmo ou por oposicáo a "ignoran.
cía" ou "crenca", mas apenas por meio do exame de todo uro
ciclo de acumulacáo: como trazer as coisas de volta a um lugar
para que alguém as veja pela primeira vez e outros possam ser
enviados para trazer mais outras coisas de volta. Como famílí-
arizar-se com coisas, pessoas e eventos distantes? Na Figura 6.1
esbocei o mesmo movimento da Figura 5.4, mas em vez de ceno
trar-rne na acusacáo que acorre na interseccáo, centrei. ..me no
processo de acumulacáo,

tateios no escuro. Portante, o conhecimento que os pescadores
chineses tinham, e que Lapérouse nao possuía, havia sido, de
alguma mistetiosa maneira, passado para a tripulacáo do .navio
ingles. Assim, gracas a essa pequena vinheta, ralvez sejamos
capazes de definir a palavra conhecimento.

Na ptimeira vez em que um evento nos ocorre, nada sabe-
mos sobre ele; a saber alguma coisa pelo menos na
segunda vez em que ele ocorre, ou seja, quando nos é familiar.
Diz-se que alguém tem muitos conhecimentos rudo o
que acontece é apenas um caso dos outros evento: la
dos um membro da mesma familia. Essa definicáo, porem, e

geral e dá vantagens demais aos pescadores chine:
ses. Eles nao viram Sacalina só duas vezes, mas centenas e ate
milhares de vezes, no caso dos mais ídosos. Assím, sempre co-
nheceráo mais que aqueles estrangeiros brancos, barbudos e
caprichosos que chegaram de madrugada e saíram ao entarde-
cero Os estrangeiros morreráo em caminho, por tu-
fóes, traídos por guias, destruídos por algum navio espanhol ou
portugués, mortos pela febre amarela, ou simplesmente devora-
dos por alguns canibais vorazes... o que provavelmente :conte.
ceu a Lapérouse. Em outras palavras, os estrangelros serao sem-
pre mais fracos que qualquer povo, terra, clima, recite que en-
contrem pelo mundo; estaráo sempre amercé deles. Aqueles que.
saem das terras onde nasceram e cruzam o caminho de outras
pessoas desaparecem sem deixar traeos. Nesse caso, nao há se-
quer tempo para criar- se um Grande Divisor; nao ocorre
so de acusacáo, nenhuma prova de forca entre as dIferentes so-
cio.lógicas, visto que o elemento em movimento nesse jogo, que
é o estrangeiro, desaparece no primeiro encontro.

Se definirrnos conhecimento como familiaridade com even-
tos, lugares e pessoas, que sáo vistos e revistos muitas vezes,
entáo o estrangeiro será sempre o mais fraco, exceto se,
algum extraordinário artificio, tudo o que lhe acontecer esn-
ver acontecendo ao menos pela segunda vez; se as ílhas onde
ele nunca aportou já tiverem sido vistas e atentamente estu-
dadas como aconteceu com o navegador do Neptuna, entáo, e
só entáo, o estrangeiro em movimento poderá ser mais forte que

Indo
embora

FIGURA 6.1

t C. {? J Voltando

I Iftl U'
...... Cruzando o caminho dos outros
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A expedícáo número um desaparece sem deixar traeos, e
por isso náo há díferenca no "conhecímento" entre a primeira
e a segunda, que vai tateando no escuro sempre a mercé de
cada um dos POyOS cujo caminho cruza. Mais feliz que a pri-
meira, essa segunda expedicáo náo só volta como também traz
alguma coisa (X2 no desenho) que possibilita a terceira familia-
rizar-se tanto com a costa que logo é possível ir para outras terras,
levando de volta para casa partes do mapa de um novo territó-
rio (X3). A cada volta desse ciclo de acumulacáo, mais ele-
mentos váo sendo reunidos no centro (representado por um
círculo, no alto); a cada volta, cresce a assimetria (ernbaíxo)
entre os estrangeiros e os nativos, terminando hoje em alguma
coisa que de fato se parece com um Grande Divisor, ou pelo
menos com uma relacáo desproporcional entre os que estáo
equipados com satélites capazes de detectar "locais" em ma-
pas de computador sem nem mesmo saírem do ar condiciona-
do de suas salas ero Houston, e os inermes nativos que nem
sequer véem os satélites a passar-lhes por cima da cabeca.

Náo cabe pressa na definicáo de quais sáo esses "extra-
ordinários artifícios", de o que sao essas coísas representa ...
das pelo "X" no desenho, trazidas pelos navegadores. Primeiro
precisamos entender em que condicóes um navegador pode
ir alérn-mar e voltar, que é o modo como se pode tracar um
ciclo. Para isso, precisamos tomar um exemplo bem anterior,
quando essas viagens alérn-mar eram ainda muito arrisca-
das. Tres séculos antes de Lapérouse, em 1484, o rei Dom
[oáo II de Portugal convocou uma pequena delegacáo cien-
tífica para ajudar os navegadores a encontrar o caminho para
as Índias. 2

Na ocasiáo, uma primeira condicáo já estava preenchida:
as pesadas e robustas caravelas projetadas pelos portugueses náo
se desintegravam mais nas tempestades ou nas longas perma-
nencias em alto-mar; gracas a madeira de que eram feitas e a

2 Baseio-me aquino relatode Law (1986). Ero todaessaredefinicáo do capita-
lismoerotermosde redesde langa dístáncia, o trabalho essencial é, obvía-
mente, o de Braudel (1979-1985).

maneira como suas carenas eram beneficiadas, aquelas embar-
cacóes eram mais fortes que as ondas e as correntes, Na definí-

do termo que apresentei no Capítulo 3, atuavam como um
elemento; haviam-se transformado em maquinacáo inteligente
para controlar as muitas forcas que punham a prova a sua re-
sistencia. Por exemplo, todos os tipos de dírecáo dos ventos,
em vez de diminuírem a velocidade dos navios, eram trans-
formados em aliados por uma cornbinacáo inusitada de velas
latinas e quadradas. Com essa cornbinacáo, precisava-se de
uma tripulacáo menor para manejar um navio maior, o que
tornava seus homens menos vulneráveis a desnutricáo e as
pragas, e os capitáes menos expostos a motins. Por serem maio-
res as caravelas, era possível embarcar canhóes maiores, o que,
por sua vez, tornava mais previsível O resultado de quaisquer
recontros militares coro as inúmeras, porém pequenas, piro ...
gas dos nativos. As dimensóes maiores também facilitavam a
tarefa de trazer de volta uma carga maior (se houvesse via-
gem de volta).

Quando a delegacáo científica foi reunida, as caravelas já
eram ferramentas muito móveís e versáteis, capazes de impar
obediencia a ondas, ventos, tripulacóes, canhóes e nativos, mas
náo ainda a recifes e linhas de costas submarinas. Estes contí-
nuavam mais poderosos que as caravelas, pois apareciam ines-
peradamente, destrocando um navio após outro. Como locali-
zar de antemáo todas as rochas em vez de ser, digamos, locali-
zado por elas sem aviso prévio? A solucáo da delegacáo consis-
tíu ero usar todos os meios auxiliares mais improváveis, como o
sol e as estrelas, cuja lenta declinacáo poderia ser transforma-
da, com a ajuda de instrumentos para determinacáo de ángu-
lo, de tabelas de cálculo, de treinamento dos pilotos, numa
aproxímacáo náo lá muito precisa da latitude. Depois de anos
de compilacáo, a delegacáo escreveu o Regimento do Astrolá-
bio e do Quadrante. Esse livro, a bordo de cada navio, dava ori-
entacóes práticas sobre o modo de usar o quadrante e de me-
dir a latitude, com a introducáo de dados como data, hora e
ángulo do Sol com o horizonte; além disso, a delegacáo compi-
lou todas as marcacóes de boa qualidade que haviam sido feí-



360 BRUNO LATOUR CIENCIA EM Ac;:Ao 361

tas em várias latitudes, acrescentando sistematicamente cada
uma que fosse confiáve1. Antes dessa delegacáo, cabos, recites
e baixios eram mais fortes que todas as embarcacóes; depois
dela, porém, as caravelas, mais a delegacáo, mais os quadran-
tes, mais o Sol tinham inclinado o equílíbrío de forcas a favor
das caravelas portuguesas: as perigosas linhas de costa náo
podiam mais erguer-se traicoeiramente e interromper o moví-
mento do navío.

Além disso, mesmo com a disciplina e o controle de ven-
tos, madeiras, linhas de costa, tripulacóes e Sol, todos clara-
mente alinhados ao lado do rei Dom [oáo, náo havia garantias
de que seria tracado um ciclo de acumulacáo que comecasse
com o rei e terminasse no rei, em Lisboa. Por exemplo, os navios
espanhóis podiam tirar as caravelas do rumo; os capitáes, com
navios cheios de especiarias preciosas, podiam trair o rei e
vende-las em outrO lugar, para seu próprio proveito; os inves-
tidores lisboetas podiam fícar com a maior parte do lucro e
frustrar as tentativas de equipar uma nova frota e assim con-
tinuar o ciclo. Portante, além de todos os esforcos em termos
de projetos navais, cartografía e instrucóes náuticas, o rci pre-
cisava inventar outras novas maneiras de obter a obediencia
de investidores, capitáes, inspetores de alfándega, precisava
insistir em contratos legais que pudessem, na medida do pos-
sível, por meio de assinaturas, testemunhas e juramentos so-
lenes, comprometer pilotos e almirantes; precisava ser infle-
xível quanto a feitura de livros contábeis, quanto a novos
esquemas de levantar dinheiro e repartir proventos; precisa-
va insistir para que os diários de bordo fossem bem escritos,
mantidos fora do alcance dos inimigos e trazidos de volta a
seus escritórios para que as ínforrnacóes neles contidas fos-
sem devidamente compiladas.

Juntamente com os do Prólogo, este exemplo nos introduz
no estágio mais difícil dessa longa viagem, náo por oceanos, mas
pela tecnociencia. Esse caráter cumulativo da ciencia foi sem-
pre o que mais impressionou cientistas e epistemologistas. Mas
para entendé-lo, precisamos ter em mente todas as condicóes
que possibilitam a ocorréncia de um ciclo de acurnulacáo. Neste

ponto, as dificuldades parecem enormes, porque essas condi-
cóes transcendem em muito as dívisóes geralmente feitas entre
história económica, história da ciencia, história da tecnologia,
política, administracáo ou legíslacáo, pois o ciclo tracado pelo
rei Dom [oáo pode sofrer solucáo de continuidade: um con-
trato legal pode ser anulado por um tribunal, uma alíanca
política pode mudar tudo e pór a Espanha em situacáo de
vantagem, a madeira dos navios pode nao resistir a uro tufáo,
um cálculo malfeito no Regimento pode fazer toda uma frota
dar acosta, um erro de aprecamento pode tomar vá uma com-
pra, um micróbio pode trazer a praga de volta com as especi-
arias... Náo há nenhuma maneira de organizar corn clareza
esses elos em categorías, pois eles foram rodos urdidos juntos,
como os muitos fios de um macramé, para que um compen-
sasse a fraqueza do outro, Todas as dístíncóes que podería-
mos desejar fazer entre domínios (economia, política, cien-
cia, tecnologia, lei) sáo menos importantes que o movimento
sem-par que leva todos esses domínios a conspirar pelo mes-
mo objetivo: um ciclo de acumulacáo gracas ao qua! um pon-
to se transforma em centro, agindo a distancia sobre muitos
outros pontos.

Se quisermos concluir nossa jornada, teremos de definir
as palavras que nos ajudaráo a acompanhar essa heterogénea
mistura, sem sermos interrompidos e frustrados sempre que os
construtores de ciclos engatam outra marcha e mudam de um
domínio para o mitro. Chamaremos de "conhecimento" aquí-
lo que se acumula no centro? Obviamente essa náo é uma boa
escolha terminológica, pois a farníliarizacáo com acontecimen-
tos longínquos, como os dos exemplos apresentados, implica
reís, oficios, marinheiros, tipos de madeira, velas latinas, ce-
mércio de especiarias, todo um feíxe de coisas que normal-
mente nao se incluem no termo "conhecimento", Chamare-
mos entáo de "poder"? Também poderia ser um erro, porque
náo deixa de ser absurdo classífícar sob esse título coisas como
estimativa de terras, preenchimento de diários de bordo, pre-
paracáo da carena, mastreacáo, Talvez pudéssemos falar em
"dinheiro" OU, mais abstratamente, ero "lucro", pois isso é o que
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o ciclo vem a ser. Mais uma vez, poderia ser uma escolha erra-
da, porque nao ha como chamar de lucro o punhadinho de
números que De Lesseps levou de volta a Versalhes ou o que
os navegadores puseram nas máos do rei Dom [oáo; tampouco
é o lucro a maior motivacáo de Lapérouse e de seus naturalis-
tas, geógrafos e lingüistas. Por isso, como devemos chamar aquilo
que se traz de volta? Evidentemente, podemos falar em "capi-
tal", que é alguma coisa (dinheiro, conhecimento, crédito,
poder) sem outra funcáo além do reinvestimento instantáneo
em outro ciclo de acumulacáo. Nao seria ruim essa palavra, es-
pecialmente porque vem de caput, cabeca, chefe, centro, ca-
pital de um país, e essa é realmente uma caracterizacáo de
Lisboa, Versalhes, de todos os lugares capazes de reunir o co-
meco e o fim de um tal ciclo. Porém, com o uso dessa exprcssáo
incorre-se numa peticáo de principio: o que é capitalizado é
necessariamente transformado em capital, e nao nos diz o que
é; além disso, a palavra "capitalismo" teve urna história cheia
de confusóes...

Nao, remos de nos desfazer de todas as categorias como essas
de poder, conhecimento, lucro ou capital, porque elas dividem
um tecido que desejamos íntegro, para estudá-lo da maneira
que escolhemos. Felizmente, ao nos libertarmos da confusáo
criada por todos esses termos tradicionais, a questáo fíca bem
simples: como atuar a distancia sobre eventos, lugares e pessoas
pouco conhecidos? Resposta: trazendo para casa esses aconte-
cimentos, lugares e pessoas. Como fazer isso se estáo distantes?
Inventando meios que (a) os tornem máveis para que possam
ser trazidos, (b) os mantenham estáveis para que possam ser tra-
zidos e levados sem dístorcóes, decomposícáo ou deteríoracáo,
e (e) sejam combináveis de tal modo que, seja qual for a maté-
ria de que sao feitos, possam ser acumulados, agregados ou
embaralhados como um maco de cartas. Se essas condícóes
forem atendidas, entáo uma cidadezinha provinciana, um obs-
curo laboratório ou uma empresa de fundo de quintal, inicial-
mente tao fracos quanto qualquer outro lugar, se transforma-
ráo em centros capazes de dominar a distancia muitos outros
lugares.

(2) A mobilizacáo dos mundos

Consideremos agora alguns dos meios que possibilitam
mobilidade, estabilidade ou combinabilidade para melhorar
e tornar exeqüível a dorninacáo a distancia. A cartografía é
um exemplo tao decisivo que a escolhi para introduzir o as-
sunto. Nao há como trazer as próprias terras para a Europa,
nem é possível reunir em Lisboa ou em Versalhes milhares de
pilotos nativos dizendo em todas as suas línguas aonde os na-
vegadores devem ir e o que fazer, Contudo, todas as viagens
seráo desperdicadas se delas nada voltar além de fábulas e
troféus. Uro dos "meios extraordinários" que precisam ser
maquinados é o uso de navíos como instrumentos, ou seja,
como tira-linhas que, enquanto navegam, váo desenhando
numa folha de papel a forma da terra encontrada. Para obter
esse resultado, é preciso disciplinar os capitáes de tal manci-
ra que, aconteca o que acontecer, eles tomem as posicóes, des-
crevam os baixios e mandem tudo de volra, Nem isso é sufici-
ente, porém, porque o centro que reúne todos esses cadernos
de notas, escritos de maneiras diferentes, de acordo com as
diferentes horas e locais em que é feita a anotacáo, produzi-
ráo nos mapas rascunhados um caos de formas conflitantes que
mesmo os capitáes e pilotos experientes teráo dificuldade para
interpretar. Conseqüentemente, será preciso colocar um nú-
mero muito maior de elementos a bordo dos navios, para que
eles possam ajustar e disciplinar a extracáo de latitudes e lon-
gitudes (relógios náuticos, quadrantes, sextantes, especialis-
tas, diários de bordo já impressos, mapas anteriores). Os na-
víos passam a ser instrumentos caros, mas o que trazern ou
mandam de volta pode ser transcrito no mapa quase ímedía-
tamente. Ao codificarem tudo o que véern das terras em ter-
mos de longitude e latitude (dois números) e ao mandarem
esse código de volta, a forma das terras por eles vistas pode
ser redesenhada por aqueles que nao as viram. Entendemos
agora a importancia crucial desses punhados de números car-
regados mundo afora por De Lesseps e pelo capitáo Martín,



do Neptuna: eles eram alguns desses elemenros estáveis, mó-
veis e combináveis, gralSas aos quais uro centro se tornava ca ...
paz de dominar terras distantes.

Nesse ponto, os que sáo mais fracos, porque no centro, sem
visáo, comecam a ser os rnais forres, a conhecer mais lugares,
nao só mais que os nativos, como também mais que qualquer
capitáo navegador; ocarreu urna "revolucáo copernicana".
Essa expressáo foi cunhada pelo filósofo Kant para descrever
o que acontece quando uma disciplina antiga, duvidosa e
tr6pega se roma cumulativa e "ingressa no seguro caminho
da ciencia". Em vez de a mente dos cientistas ficar dando
voltas em torno das coisas - explica Kant -, sao as coisas que
dáo voltas em romo da mente, donde uma revolucáo tao ra-
dical quanto a que se diz ter sido desencadeada por Copérni-
co. Em vez de serem dominados pelos nativos e pela nature-
za, como o infeliz Lapérouse, que punha a vida em risco todos
os días, os cartógrafos da Europa comecam a reunir em seus
estúdios - os laboratórios mais importantes e caros de todos
até o fim do século XVIII - as posicóes geográficas de rodas as
terras. De que tamanho aTerra ficou nesses estúdios? Nao
maior que um atlas cujas pranchas podem ser aplanadas, com-
binadas, embaralhadas, sobrepostas, redesenhadas a vontade.
Qual é a conseqüéncia dessa mudanca de escala? O cartó-
grafo domina o mundo que domina Lapérouse. O equilíbrio
de forcas entre os cientistas e aTerra foi invertido; a carro-
grafia ingressou no seguro caminho da ciencia; foi constituí-
do um centro (Europa) que comeca a fazer o resto do mundo
girar em torno de si.

Outra maneira de provocar a mesma revolucáo copernica-
na é fazer As formas das terras precisam ser codifica-
das e desenhadas para se tornarem móveis, mas nao é isso o que
se deve fazer com rochas, pássaros, plantas, artefatos, obras de
arte. Estes podem ser retirados do contexto em que estáo e le-
vados embora durante as Portante, a história da ci-
encia é em grande parte a história da mobilizacáo de qualquer
coisa que possa ser levada a mover-se e embarcar numa via-

gem para casa, entrando no censo universal. O resultado, po-
rérn, é que em vários casos o problema é a estabilidade, pois
muitos desses elementos morrem - como os "felizes selvagens"
que os antropólogos nunca se cansavam de mandar para a Eu-
ropa -, enchern-se de larvas - como os ursos pardos que os zoó-
logos empalhavam depressa demais -, ou secam - como os pre-
ciosos graos que os naturalistas atiravam a esmo em solo dema-
siado pobre. Mesmo os elementos que conseguem agüentar a
viagem - como fósseis, rochas ou esqueletos - podem deixar
de ter significado nos poróes dos museus que estáo sendo cons-
truídos nos centros, porque nao chegaram com contexto sufi-
ciente. Assim, muitas devem ser as invencóes que aumentem
a mobílídade, a estabilidade e a permutabilidade dos artigos
colhidos e colecionados. Muitas instrucóes precisam ser dadas
a quem é enviado mundo afora, sobre a maneira de empalhar
animais, dessecar plantas, rotular amostras, dar-lhes nomes,
espetar borboletas, pintar retratos dos animais e das árvores que
nao podem ser levados para casa ou domesticados. Feito isso,
iniciadas e mantidas as grandes colecóes, ocorre novamente a
mesma revolucáo. Os zoólogos, em seus museus de história
natural, sem andar mais que algumas centenas de metros e abrir
mais que uma dezena de gavetas, viajam por todos os conti-
nentes, climas e períodos. Nao precisam arriscar a vida nessas
novas arcas de Noé; só precisam agüentar a poeira e a sujeira
que o uso do gesso provoca. Nao é de espantar que comecem a
dominar a etnozoologia de todos os outros povos. O contrário é
que deveria surpreender. Muitas características comuns, que
nao poderiam ser visíveis entre perigosos animais distantes no

e no tempo, podem mostrar-se facilmente entre uma
caixa e outra! Os zoólogos veem caisas novas, pois essa é a pri-
meira vez que tantas criaturas juntas sao postas diante dos olhos
de alguérn; é isso o que acontece nesse misterioso início de uma
ciencia. Como eu disse no Capítulo 5, é simplesmente uma
questáo de escala. Nao é com díferencas cognitivas que deve-
mos nos admirar, mas com essa mobilizacáo geral do mundo que
dota alguns cientistas de casaca, em algum ponto de Kew Gar-
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dens, com a capacidade de dominar visualmente todas as plan-
tas da Terra.'

Náo há razáo, porém, para limitar a rnobilizacáo de traeos
estáveis e combináveis aos lugares onde os seres humanos po-
dem ir em carne e osso durante urna expedicáo. Em vez disso,
é possível usar sondas. Por exemplo, quem quer abrir um poco
petrolffero gostaria muito de saber quantos barris de petróleo
tem debaixo dos pés. Mas náo há como entrar no solo e ir ver.
Foi por isso que, no início da década de 20, Conrad Schlum-
berger, um engenheiro francés, teve a idéia de enviar urna cor-
rente elétrica através do solo para medir a resistencia elétrica
dos estratos de rochas em vários lugares.' Inicialmente, os si-
nais devolviam formas desconcertantes a quem os mandava, táo
desconcertantes quanto as que os primeiros navegadores trou-
xeram aos primeiros cartógrafos. No entanto, esses sinais eram
suficientemente estáveis para permitir, depois, que os geólogos
fossem dos novos mapas elétricos aos mapas dos sedimentos
antes desenhados, e destes aqueles, num movimenw de ida e
volta. Em vez de simplesmente extrair petróleo, passou a ser
possível acumular traeos em mapas, o que, por sua vez, permí-
tia que os engenheiros dirigissem a exploracáo menos cegamen-
te. Foi iniciado um ciclo de acumulacáo em que petróleo, di-
nheiro, física e geologia ajudaram a acumular-se reciprocamen-
te. Em algumas décadas, dezenas de diferentes instrumentos
haviam sido concebidos e acumulados, transformando lenta-
mente as invisíveis e inacessíveis reservas ero registros de pros,
peccáo que alguns homens podiam dominar com um olhar, Hoje,
as torres sáo usadas náo só para extrair petróleo, mas também
para levar sensores de todos os tipos para as profundezas do solo.
Na superficie, os engenheiros da Schlumberger, num caminháo
cheio de computadores, estaráo lendo os resultados de todas

3 A literatura que trata dasexpedícoes e dascolecóes nao émuito extensa,mas
há algunsestudos interessantes.Entreeles estáo Brockway (1979) e Pyenson
(1985).

4 Esse exemplo é extraído de AlIaud & Marttin (1976).

essas medicóes inscritas em centenas de papéis milimetrados
de centenas de metros.
_ A vantagem desse registro de prospeccáo náo está
so na mobihdade que confere aestrutura profunda do solo náo
só nas relacóes estáveis que cria entre uro mapa e essa estrutu-
ra, mas nas que permite. De início, náo há um nexo
sl;"ples entre dinheiro, barris, petróleo, resistencia, calor; náo
ha um modo simples de amarrar um banqueiro de Wall Street
a um gerente de prospeccáo da sede da Exxon, a um técnico
especializado em sinais fracos de Clamart perto de París a

físí d " umgeo lSICO e Ridgefield. Todos esses elementos parecem perten-
cer a diferentes reinos da realidade: economia, física, tecnolo-
gia, informática. Se, em vez disso, considerarmos o ciclo de
acumulacáo de móveis estáveis e combináveis, literalmente
veremos como eles se combinam. Consideremos, por exernplo,
o registro _de prospeccáo que se le "de relance" numa platafor-
ma petrohfera do Mar do Norte: todas as leituras sáo primeiro
codificadas em sinais binários e guardadas para cálculos futu-
ros mais elaborados, quando sáo reinterpretadas e redesenha-
das.em computadores, cujas impressoras vomitam relatórios náo
mais expressos em ohms, microssegundos ou microeletrovolts
mas diretamente em quantidade de barris de petróleo. Nessas
alturas, náo é difícil entender como os gerentes que atuam na
plataforma podem planejar sua curva de producáo, como os eco-
nomistas podem acrescentar a esses mapas seus próprios cálcu-
los, os banqueiros podem usar depois esses gráficos para
avahar a empresa, como os gráficos podem ser arquivados para
ajudar o governo a calcular as jazidas realmente existentes
problema este bastante controverso. Muitas coisas que
podem ser feítas com o mundo podem ser feitas com esse mun-
do de papel.

Para ocorra urna revolucáo copernicana, náo importa
quais os meios usados, desde que seja alcancado este objetivo:

tr?ca entre o que canta como centro e o que canta como
penfena.,Por exemplo, nada nos domina mais que as estrelas.
Parece_ nao hav:r nenhuma maneira de inverter a escala para
que nos, os astronomos, passemos a ser capazes de dominar o
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céu que está sobre nossas cabecas. Mas a sítuacáo logo se in-
verte quando Tycho Brahe, dentro de um observatório bem
equipado, construído para ele em Oranenbourg, comeca nao
só a anotar nas mesmas cartas homogeneas as posicóes dos pla-
netas, mas também a reunir as observacóes feitas por outros
astrónomos da Europa, a quem pediu que usassem os formulá-
rios impressos que lhes mandava." Mais uma vez comecará a
descortinar-se um virtual ciclo cumulativo se todas as obser-
vacóes feítas em lugares e momentos diferentes forem reuni-
das e expostas sinopticamente. O tracado desse círculo será
ainda mais rápido se o mesmo Brahe for capaz de reunir no
mesmo lugar nao só observacóes recentes feitas por ele e pelos
colegas, mas também todos os livros antigos de astronomia que
o prelo póe a disposicáo a baixo custo. Sua mente nao sofreu
mutacáo alguma; seus olhos nao se libertaram subitamente de
velhos preconceitos; ele nao está olhando para o céu de veráo
com mais atencáo do que qualquer um antes dele. Mas ele é,
siro, o primeiro que, num relance, considera o céu de veráo,
mais suas próprias observacóes, mais as de seus colaboradores,
mais os livros de Copérnico, mais as muitas versóes do Alma-
gesto de Ptolomeu; é o primeiro que se situa no corneco e no
fím de uma vasta rede que dá origem aquilo que chamarei de
móveis imutáveis e combináveis. Todos esses gráficos, essas tabe-
las e trajetórias estáo sempre ao alcance da máo e sao combi-
náveis avontade, tenham eles vinte séculos ou um dia de ida-
de; cada um deles traz corpos celestes que pesam bilhóes de
toneladas e distam centenas de milhares de milhas para as di-
mensóes de um ponto num pedaco de papel. Seria entáo de
surpreender se Tycho Brahe impelisse a astronomia ainda mais
para "o seguro caminho da ciencia"? Nao, mas devemos ficar
admirados diante dos humilíssimos meios que transformam es-
trelas e planetas em pedacos de papel no interior de observató-
rios que logo seráo construídos por toda a Europa.

5 Baseio-rne aqui eroEisenstein(1979). Seu livro é essencíal para todososque
queiram - como ela diz - "montar o cenário para urna nova revolucáo
copemicana".

A dificuldade da tarefa de dominar aTerra ou O céu quase
se equipara ade dominar a situacáo económica de um país. Nao
existe telescópio que a mostre, nao há colecáo para ser feíta,
expedícáo para colocá-Ía no mapa. Também no caso da econo-
mia, a história de uma ciencia é a história dos meios inteligen-
tes usados para transformar tudo o que se faz, se vende e se
compra em algo que possa ser mobilizado, reunido, arquivado,
codificado, recalculado e mostrado. Esse meio consiste em fa-
zer pesquisa, espalhar pesquisadores pelo país, todos com o
mesmo questionário predeterminado para ser preenchido, fa-
zendo a todos os empresários as mesmas perguntas sobre suas
empresas, suas perdas e ganhos, suas previsóes sobre a futura
saúde da economia. A seguir, reunidas todas as respostas, po-
dem ser preenchidas outras tabelas que resumem, organizam,
simplificam e classificam as empresas de uma nacáo. Alguém
que olhe para os gráficos finais estará, de algum modo, con-
templando a situacáo económica. Evidentemente, como dísse-
mas nos capítulos anteriores, surgiráo controvérsias sobre a pre-
císáo desses gráficos e sobre quem deve ser considerado o por-
ta-voz da economia. Mas como também sabemos, a controvér-
sia será realimentada com outros gráficos, acelerando o ciclo
de acumulacño. Os agentes alfandegários térn estatístícas que
poderáo ser acrescentadas aos questionários; agentes fiscais,
sindicatos, geógrafos, jornalistas, todos produzem enorme quan-
tidade de registros, pesquisas de opiniáo e gráficos. Aqueles que
ficam nas agencias de estatísticas podem combinar, reorgani-
zar, sobrepor e recalcular esses números, que váo dar num "pro-
duto nacional bruto" ou numa "balanca de pagamentos'', exa-
tamente como outros, em agencias diferentes, váo dar em "ílha
Sacalina", "taxionomia dosmamíferos", "jazidas petrolíferas" ou
"novo sistema planetário".

Todos esses objetos ocupam o corneco e o fim de um ciclo
semelhante de acumulacáo; nao importa se estáo longe ou per-
to, se sao infinitamente grandes ou pequenos, infinitamente
velhos ou novos, todos terminam numa escala tal que possa ser
dominada com o olhar; num ponto ou noutro, eles assumem a
forma de uma superfície plana de papel que pode ser arquiva-
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da, presa a uma parede e combinada com outras; todos ajudam
a inverter o equilíbrio de forcas entre quem domina e quem é

dominado.
Na verdade, expedicóes, colecóes, sondas, observat6rios e

pesquisas sáo apenas alguns dos muitos meios gracas aos quais
um centro pode atuar a dístáncia. Miríades de outros apare-
cero assim que comecamos a seguir os dentistas ero acáo, mas
todos obedecem amesma pressáo seletiva. Tudo o que puder
aumentar a mobilidade, a estabilidade ou a permutabilidade
dos elementos será bern-vindo e selecionado desde que acele-
re o ciclo de acumulacáo: um novo método de impressáo que
aumente a mobilidade e a confiabilidade na criacáo de várias
c6pias de um texto, um novo método para a criacáo de gravu-
ras mais precisas para os livros científicos, um novo sistema de
projecáo que permita tracar mapas com menos deforrnacáo, uma
nova taxionomia química que permita a Lavoisier anotar as
combinacóes de mais elementos, mas também novos recipien-
tes para conservar animais ero clorofórmio, novas corantes para
colorir micr6bios em culturas, novos esquemas de classífícacáo
em bibliotecas para encontrar documentos mais depressa, no-
vos computadores para amplificar sinais fracos dos telesc6pios,
agulhas mais sensíveis para registrar mais parámetros nos mes-
mos eletrocardiogramas.6 Se surgirem ínvencóes que transfor-
mem no mesmo código binário de computadores números, ima-
gens e textos provenientes do mundo todo, entáo realmente a
manipulacáo, a combinacáo, a mobilidade, a conservacáo e a
apresentacáo gráfica seráo fantasticamente facilitados. Quan-
do se ouve dizer que alguém "domina" mais urna questáo, com
o significado de que sua capacidade mental é maior, primeiro é

preciso observar que ínvencóes estáo por trás da mobilidade,
da imutabilidade ou da versatilidade de seus gráficos; é s6
depois, se por algum extraordinário acaso algo ainda ficar sem
explicacáo, que se pode pensar em capacidade mental. (No fim

6 Para uroestudo geraldessaquestáo, ver o volumepormiroorganizado ero
línguafrancesa, juntamentecoro}. deNoblet (Latour &De Noblet, 1985).

da Parte B, transformarei isso em regra metodol6gica, depois
de acrescentar um elemento crucial.)

(3) Construindo O espaco e o tempo

o caráter cumulativo da ciencia é o que tanto espanta os
observadores: motivo por que criaram a nocáo de Grande Divisor
entre nossa cultura científica e a de todos os outros, Compara-
da acartografia, azoologia, aastronomía e aeconomia, parece
que cada etnogeografia, etnozoologia, etnoastronomia, etno-
economia é peculiar a um s6 lugar e estranhamente náo-cu-
mulativa, como se estivesse para sempre cravada num canti,
nho do espaco e do tempo. No entanto, uma vez observado o
ciclo de com a mobilízacáo do mundo que ele de-
sencadeía, a superioridade de alguns centros sobre aquilo que,
por contraste, parece ser periferia pode ser documentada sem
nenhuma linha divisória entre culturas, mentes ou lógicas. A
maior parte da dífículdade que temos na compreensáo da ci-
encia e da tecnologia provém de nossa crenca em que 1

e tempo existern mdependentemente como estruturas inflexí-
veis de referencia em cujo interior ocorreriam acontecimentos e:
lugares: Essa crenca impossibilita entender que diferentes espa-
cos e diferentes tempos podem ser produzidos no interior das re-
des construídas para mobilizar, acumular e recombinar o mundo.

Por exemplo, se imaginarmos que o conhecimento que os
pescadores chineses tinham da ilha Sacalina está incluido na
cartografía científica elaborada por Lapérouse, entáo de fato,
por comparacño, ele parecerá local, implícito, incerto e fraco.
Mas ele náo está incluído, assim como as opinióes sobre o clí-
n;a náo constituem um subconjunto de meteorologia (ver Ca-
pitulo 5, Parte A). A cartografía é uma das redes que acumu-
lam tracados em alguns centros que, por si s6s, sáo táo locais
quanto cada um dos pontos que Lapérouse, Cook ou Magalháes
cruzaram; a única diferenca está na lenta construcáo de um
mapa nesses centros, mapa que define um movimento de ida e
volta entre a periferia e o centro. Em outras palavras, náo pre-
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cisamos opor O conhecimenro local dos chineses ao conheci-
mento universal dos europeus, mas apenas dois conhecimen-
tos locais, só que um tem forma de rede, e transporta máveis
imutáveis num trajeto de ida e volta para atuar a distancia.
Como dissemos no Prólogo, quem inclui e quem é incluído,
quem localiza e quem é localizado nao sao coisas que constituam
díferencas cognitivas ou culturais, mas que resultam de uma
luta constante: Lapérouse foi capaz de pór Sacalina no mapa,
mas os canibais do sul do Pacífico que interromperam sua via-
gem o puseram no mapa deles!

A mesma linha divisória parece estar presente entre a etnota-
xionomia local e as taxionomias "universais" quando as redes de
acumulacáo sao retiradas do quadro. Poderá a botánica, por exem-
plo, alijar todas as etnobotánícas, engolindo-as como subconjun-
tos? Poderá a botánica ser construída em toda parre, num espaco
universal e abstrato? É certo que nao, porque precisa de milhares
de caixotes bem protegidos com planras dessecadas, colecionadas,
rotuladas; também precisa de instituicóes de grande porte, como
Kew Gardens ou o Jardin des Planres, onde as amostras vivas sao
semeadas, cultivadas e protegidas conrra a fertilizacáo cruzada. A
maioria das etnobotánicas implica o conhecimento de algumas
centenas e, as vezes, de alguns milhares de tipos (o que já é mais
do que elas conseguem manejar), mas em Kew Gardens, os
novos conhecimentos constituídos pelas muitas páginas de
herbários trazidas de todas as partes do mundo por expedícóes
de todas as nacóes da Europa implicam o manejo de dezenas e
as vezes de cenrenas de milhares de tipos (o que é demais para
a possibilidade de manejo de qualquer um). Por isso, é preciso
imaginar novos métodos de inscricáo e rotulacáo para limitar
esse número outra vez (ver Parte B). Botánica é o conhecimen-
to local gerado no interior de ínstituicóes coligidoras como o
[ardin des Plantes ou Kew Gardens. Nao se estende muito além
(ou, caso se estenda, como veremos na Parte e, será através da
expansáo da rede também).7

7 Sobre essacomparacáo entrebotánicos e etnobotánicos, verConklin(1980).

Para conrinuarmos nossa jornada precisamos empurrar de
volta para suas redes essas imensas extensóes de espaco e tempo
geradas pela geología, pela astronomia, pela microscopia etc.:
esses fenrogramas, bilhóes de eletrovolts, zeros absolutos e éons
de tempos; por mais infinitamente grandes, longas ou pequenas
que sejam, essas escalas nunca sao muito maiores que os poucos
metros quadrados de um mapa geológico ou astronómico, e nun-
ca muito mais difíceis de ler que um relógio. Nós, leitores, nao
vivemos no interior do espaco, que comporta bilhóes de galáxias;
ao contrário, esse espaco é gerado no interior do observatório
quando, por exemplo, um computador conta ponrinhos numa
chapa fotográfica. Supor, por exemplo, que é possível juntar numa
síntese os tempos da astronomia, da geologia, da biología, da
primatologia e da antropologia tem mais ou menos o mesmo sen-
tido que haveria em fazer uma sínrese entre tubulacóes e cabos
de água, gás, eletricidade, telefone e televísáo.

O leitor se senrirá envergonhado por nao conseguir captar
o significado de "milhóes de anos-luz"! Bobagem, pois a segura
compreensáo que o astrónomo tem deles vem de uma regüinha
que ele segura com firmeza sobre um mapa do céu, como o lei-
tor faz com o mapa rodoviárío quando sai para uma viagem de
férias, Astronomia é o conhecimento local produzido dentro dos
centros que reúnem fotografías, espectros, sinais de radío, fo-
tos infravermelhas, tudo o que produza um rracado que outras
pessoas consigam dominar facilmente. O leitor fíca sem jeito
porque os nanómetros das células vivas lhe confundem as idéias!
Mas nao sígnificarn nada para ninguérn, justamenre porque
confundem as idéias, Comecarn a significar alguma coisa quan-
do se transformam em centímetros numa fotografia em escala da
célula, feita em microscópio eletróníco, ou seja, quando o olho
enxerga na escala e na distancia que lhe sao familiares. Nada
é estranho, infinito, gigantesco ou distante nesses centros que
acumulam tracados, exatamenre o contrário: eles acumulam
tantos tracados para que tudo se torne familiar, finito, próximo
e útil.

Parece estranho, a?rimeira vista, afirmar que espaco e tern- \
po podem ser construidos localmente, mas essas sao as cons- I

1
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trucóes mais comuns de todas. O espaco é constituido pOt des-
locamentos reversíveis, e o tempo, por deslocamentos irrever-
síveis. Como tuda depende de deslocar elementos, cada inven-

de um novo móvel imutável vai tracar um
diferente.

Quando o físíologista francés Marey, no fim do século XIX,
inventou a metralhadora fotográfica, com a qual era possível cap-
turar O movimento de uma pessoa e rransformá-lo numa bela ima-
gem, estava remanejando completamente uma parte do espaco-
tempo. Antes, os fisiologistas nunca tínham conseguido dominar
o movimento da corrida de uma pessoa, do galope dos cavalos, do
v60 dos pássaros, mas apenas formas humanas estáticas ou animais
acorrentados. O novo dispositivo de inscricáo levou os objetos vi-
vos para as mesas dos estudiosos, mas com uma díferenca crucial:
o /luxo írreversível do tempo agora era sinopticamente posw dian-
te de seus oUJos. Na verdade, transformara-se num espaco ao qual,
novamente, era possível aplicar réguas, geomerria e matemática
elementar. Cada uma das invencóes semelhantes as de Marey
colocou a fisiologia numa nova curva cumulativa.

Para citar um exemplo mais antigo, enquanto as caravelas
portuguesas desapareciam em meio a viagem, nao era possível
retratar nenhum espaco além do Cabo Bojador. Assim que co-
mecaram a ir e voltar, um espaco crescente comecou a dese-
nhar-se em tomo de Lisboa. Era um novo tempo: antes, nada
distinguia facilmente um ano do outro naquela tranqüila ci-
dadezinha da ponta da Europa; nela, "nada acontecia", como
se o tempo estivesse congelado. Mas quando as caravelas co-
mecaram a voltar coro troféus, butim, ouro e especiarias, "acon-
teceram" coisas em Lisboa, transformando a cidadezinha pro-
vinciana em capital de um império maior que o romano. A
mesma construcáo de uma nova história também foi sentida ao
longo das costas da África, da Índia e das Molucas; nada seria
como antes depois que uma nova rede cumulativa comecou a
levar as especiarias para Lisboa, e nao para o Cairo. O único
modo de limitar essa construcáo de um novo seria
interromper o movimento das caravelas, ou seja, construir GU'"

tra rede com oríentacáo diferente.

Vejamos outro exemplo dessa construcáo, menos grandio-
so que a expansáo portuguesa. Quando o ptofessor Bijker e
seus colegas entram no laboratório hidráulico de Delft, na Ho-
landa, estáo preocupados com a futura forma de uma nova bar-
ragem que irá ser construida no porto de Rotterdá, o maior
do mundo. O problema deles é estabelecer equilibrio entre a
água dos rios e a água do mar. Um número tao grande de
barragens já havia diminuído o /luxo dos rios que o sal, peri-
goso para a preciosa cultura de /lores, estava penetrando cada
vez mais pelas terras. A nova barragem irá afetar a água sal-
gada ou a doce? Como saber antes? A resposta do professor
Bijker é radical. Os engenheiros constroem uma barragem,
medem a água salgada e a doce que entra durante alguns
anos, em diferentes condicóes de clima e maré, e depois des-
troem a barragem e constroem outra, recomecam a medicáo,
e assim por díante, uma dúzia de vezes até que tenham dímí-
nuído ao máximo possível a captacáo de águas marítimas. Vin-
te anos e muitos milhóes de florins mais tarde, o Laboratório
de Hidráulica será capaz de dizer as autoridades portuárias
de Rotterdá, com alto grau de confiabilidade, que forma a
barragem deve ter. Será que as autoridades váo mesmo espe-
rar vinte anos? Será que váo gastar milhóes de /lorins com a
construcáo e a demolicáo de cais, atrapalhando o tráfego de
um porto tao movimentado?

Nao precisam, porque os anos, os rios, a quantidade de flo-
rins, os cais e as marés foram postos em escala reduzida num
galpáo que o professor Bijker, como um Gulliver moderno, pode
percorrer com algumas passadas. O Laboratório de Hidráulica
encontrou modos de tornar o porto móvel, desconsiderando
fatores julgados irrelevantes, como casas e gente, e criando
nexos estáveis de dupla direcáo entre alguns elementos do
modelo em escala e os do porto de tamanho real, como largura
do canal, intensidade de /luxo, duracáo das marés. Outros fa-
tores que nao podem ser postas em escala reduzida, como a
própria água ou a areia, foram simplesmente transferidos do mar
e dos rios para as bacias de argamassa. A cada dais metros, fo-
ram instalados captores e sensores, todos ligados a um cornpu-
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tador de grande porte que traca, sobre papel milimetrado, a
quantidade de água salgada e doce de cada urna das
daquele porto liliputiano. Sao criados nexos de dupla dirccáo
entre esses sensores e os outros, bem menos numerosos, maio-
res e mais catos que foram colocados no porto de verdade- Como
o modelo em escala ainda é grande demais para ser abarcado
num relance, foram instaladas cameras de vídeo por meio das
quais urna sala de controle pode se o protónpo
marés, a máquina de fazer ondas e as vanas comportas
funcionando corretamente. A seguir, o gigante professor Bíjker
toma um modelo em argamassa da nova barragem, com um
metro de comprimento, fixa-o no lugar e lanca urna primeira
leva de marés a cada doze minutos; retira aquele, experimenta
outro e continua.

Nao há dúvida de que ocorreu outra "revolucáo copemi-
cana". Náo sáo muitas as maneiras de dominar urna sítuacáo.
Ou vocé a domina fisicamente, ou póe do seu lado um grande
número de aliados, ou entáo tenta chegar antes dos outros.
Como fazer isso? Simplesmente invertendo o fluxo do tempo.
O professor Bijker e seus colegas dominam o problema, impoem-
se a ele muito mais facilmente que os funcionários do porto que
estáo lá na chuva, como pontinhos na paisagem. Qualquer
coisa que aconteca no em escala real já terá sido
vista pelos engenheiros. Lentamente, eles se foram familiari-
zando com todas as possibilidades, ensaiando todos os roteiros
com calma, capitalizando no papel os possíveis resultados, com
o que ganham muitos mais anos de experiencia que os outros;
A ordem do tempo e do espaco foi completamente reíeita. Sera
que eles falam com mais autoridade e mais certeza que os tra-
balhadores que estáo construindo a barragem de verdade? Claro
que sim, pois já cometeram todos os possíveis engan?s e toli-
ces, protegidos no galpáo de madeira de Delft, .consummdo
nas argamassa e alguns salários, inundando aCldentalmente nao
mílhóes de laboriosos holandeses, mas algumas dezenas de
metros de piso de concreto. Por mais surpreendente que a
superioridade obtida pelo professor Bijker sobre os
arquitetos e pedreiros em termos de forma da barragem nao é

mais sobrenatural que a de Marey, dos portugueses ou do as-
trónomo. Simplesmente depende da possibilidade de construir
um espaco-tempo diferente.

Agora ternos urna idéía muito mais clara do que é acornpa-
nhar ciennstas e engenheiros em acáo. Sabemos que eles nao se
estendem "por toda parte", como se existisse uro Grande Divisor
entre o conhecimento universal dos ocidentais e o conhecimen-
to local de todo o resto, mas que transitam pelo interior de urna
rede estreita e frágil, que reúne as galerias de um cupinzeíro,
interligando mnhos a fontes de alimento. No interior dessas re-
des, eles aperfeícoam a círculacño de tracados de todo tipo,
aumentando-lhes a mobilidade, a velocidade, a confiabilidade
e a de combinar-se. Também sabemos que essas re-
des sao construídas com material homogéneo mas que, ao
contrano, exigem a urdidura de inúmeros elementos diferentes
o que toma sem sentido a questáo de saber se elas sao "cíentífi-
cas" "té . "" "." H l, ecrncas, econormcas', po ítícas" ou "administrativas"

sabemos que os resultados da construcáo, da am:
e da manutencáo dessas redes é a possibiiidade de agir a

dístáncía, ou seja, fazer nesses centros certas coísas que as vezes
lhes possibilitam dominar espacial e cronologicamente a perife-
na. Agora que delineamos a capacidade geral que térn essas redes
de atuar a distancia, e que retratamos a mobilizacáo e o acúmu-
lo de tracados, é preciso tratar de dois outros problemas: o que
se faz nos centros com os tracados acumulados que confere van-
tagem decisiva a quem lá se situa (Parte B), e o que é preciso
fazer para manter a existéncia da rede, para que as vantagens
obtídas nos centros exercam alguma influencia sobre o que acon-
tece a distancia (Parte C).

Parte B
Centráis de cálculo

_ Agora, depois de seguir expedicóes, colecóes e investiga-
e de acompanhar a ínstalacáo de novos observatórios de

novos dispositivos de inscricáo e de novas sondas, somos ;on-
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duzidos de volta aos centros onde esses ciclos comecaram, den-
tro desses centros, amostras, mapas, diagramas, registros, ques-
tionários e formulários de todos os tipos sáo acumulados e usa-
dos por cientistas e engenheiros para acelerar a corrida proba-
tória; todos os domínios ingressam no "seguro caminho da ci-
encia" quando seus porta-vozes tém tantos aliados a seu lado.
O pequeno número de cientistas é mais que compensado pelo
grande número de recursos que eles sáo capazes de angariar.
Os geólogos agora podem mobilizar náo um pequeno número
de rochas e de belas aquarelas de paisagens exóticas, mas cen-
tenas de metros quadrados de mapas geológicos de diferentes
partes da Terra. Quando urna bióloga molecular fala de muta-

no milho, náo tem mais a seu lado uns sabuguinhos silves-
tres, mas sim livros de registro com milhares de resultados de
fertilízacóes cruzadas. Os diretores dos órgáos censitários ago-
ra náo térn em suas escrivaninhas apenas recortes de jornais
com opinióes sobre a grandeza e a riqueza do país, mas urna
verdadeira provisáo de estatísticas que, extraídas de cada pe-
voado, classificam o POyO do país por idade, sexo, raca e condi-
cóes financeiras. Quanto aos astrónomos, urna cadeia de radio-
telescópios funcionando em conjunto transforma toda aTerra
numa só antena que envia milhares de fontes de ondas de rá-
dio através de catálogos compuradorizados para seus escritóri-
os. Sempre que um instrumento é ligado a alguma coisa, é
despejada urna grande massa de ínscricóes que movimenta mais
urna vez o fiel da balanca porque leva o mundo para dentro
desses centros - pelo menos no papel. Essa mobilizacáo de tudo
o que pode ser inscrito e levado de lá para cá é o elemento
principal da tecnociéncia, e devemos te-lo em mente se qui-
sermos entender o que acontece dentro desses centros.

(1) Amarrando firmemente
todos os aliados

Quando entramos nos lugares onde sáo reunidos tracados
estáveis e móveis, o primeiro problema com que nos defronta-

mos é como nos livrar deles. Náo é paradoxo, mas simplesmente
resultado da organizacño dos instrumentos. Cada viagem de
exploracáo, cada expedícáo, cada nova ímpressáo, cada noite
de observacáo do céu ou cada nova pesquisa de opiniáo públi-
ca vai contribuir para gerar milhares de engradados de amostras
ou folhas de papel. Épreciso lembrar que as poucas pessoas que
ficam nos museus de história natural, nas divísóes de estudo
geológico e de levantamento censitário ou em outros laborató-
rios náo tém um cérebro colossal. Assim que o número ou a
escala dos elementos aumenta, elas se sentem perdidas como
qualquer outra pessoa. A primeira conseqüéncía do próprio
sucesso da mobilízacáo e da boa qualidade dos instrumentos é
que elas se afogam numa enxurrada de inscricóes e amostras.
Em si mesma, a mobilizacáo de recursos náo é garantía de viró-
ria; ao contrário, um geólogo rodeado por centenas de engra-
dados cheios de fósseis náo-classíficados náo está em melhor
posicáo para dominar a Terra do que se encontrava enquanto
viajava pela Patagónia ou pelo Chile. Essa avalancha de ins-
cricóes é, digamos, urna vinganca do mundo mobilizado. "Que
aTerra venha a rním, e náo eu á Terra", diz o geólogo que dá
início a uma revolucáo copernicana. "Pois bem - responde a
Terra - eís-rne aquí!" O resultado é a cabal confusáo nos po-
róes do prédio da Dívísáo de Estudos Geológicos.

Em vista dessa situacáo, deve ser realizado um trabalho
complementar nos centros, para circunscrever as e
inverter o equilibrio de forcas mais urna vez. Definí antes a
estabilidade dos tracados como a possibilidade de ir dos cen-
tros para a periferia e desta para os centros; essa característi-
ca é essencialíssima quando se vai dos tracados de primeiro
grau para os de segundo, que possibíliram o manuseio dos pri-
meiros.

(A) Resolvendo alguns problemas logísticos

Por exernplo, o diretor do censo náo consegue lídar ao
mesmo tempo com os cem milhóes de questionários levantados
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pelos pesquisadores de campo. Enxergaria apenas resmas de
papel e, já para comecar, nem iria saber quantos questionários
tetiam sido feítos. Uma solucáoé fazer com os questionátios aquilo
que os questionários fizeram coro as pessoas, ou seja, extrair
deles alguns elementos e colocá-los em outro formulário mais
imóvel, mais combináve1. A operacáo de ticar a lápis linhas e
colunas é humilde mas crucial; na verdade, é a mesma opera-

através da qual o que as pessoas disseram ao pesquisador
foi transformado em itens do questionário ou através da qual a
ilha Sacalina foi transformada por Lapérouse ern latitude e lon-
gitude num mapa.

Em todos os casos, o mesmo problema é parcialmente resol-
vido: como manter os informantes ao nosso lado enquanto estáo
distantes. Nao é possívellevar as pessoas ao Instituto de Estatís-
ricas, mas os questionários, siro; náo é possível exibir todos os
questionários, mas sim um computo em que cada resposta é re-
presentada por um tique numa coluna correspondente a sexo,
idade etc. Entáo, surgirá um novo problema se os cómputos
estiverem bem-feitos: haverá marcacóes demais em colunas
demais para que a mente de qualquer um, por melhor que
seja, abarque tudo ao mesmo tempo. Portante, estamos nova-
mente atolados em formulários, exatamente como na fase dos
questionários e, antes, no contato coro as pessoas. Agora é ne ...
cessário um formulário de terceiro grau para registrar nao mais
marcacóes, mas os totais encontrados no fim de cada linha e
de cada coluna. O número é uma das muitas maneiras de
sornar, sumariar, totalizar - como indica o name "total" - de
juntar elementos que nao estáo ali. A expressáo "1.456.239
bebés" nao é mais constituída por bebés choróes tanto quan-
to a palavra "cáo" nao é uro cáo latindo. No entanto, urna vez
computada no censo, a expressáo estabelece algumas relacóes
entre os escritórios dos demógrafos e os bebés que choram na
regiáo pesquisada.

Contudo, a avalancha está sendo transferida para algum
outro lugar do Instituto de Estatísticas, porque uma quanti-
dade enorme de totais agora é despejada por milhares de mar-
cacóes em colunas ou por buraquinhos dos cartóes perfura-

dos. É preciso criar novas inscricóes de quarto grau (porcen-
tagens, por exemplo, ou gráficos, ou diagramas setoriais) para
enxugar os totats novamente, mobilizá-Ios num formulário
ayresentável, que conserve ainda algumas de suas caracte-
nsncas, Essa cascata de inscricóes de quarta, quinta e enési-
ma ordem nunca vai acabar, especialmente se a populacáo,
os computadores, a profíssáo de demógrafo, as estatísticas a
economia, o instituto eensitário, tudo isso crescer junto. Ero
todos os casos, a inscricáo de enésima ordem agora passa a
ocupar o lugar dos formulários da ordem n-I exatamente como
estes, por sua vez, ocuparam o lugar dos formulários do nível
aba!xo. Já sabemos, pelos capítulos anteriores, que essas trans-

e representacóes podem ser discutidas, mas nao é o que
nos mteressa aquí: o que nos interessa é que, ero caso de dís ...

outros cómputos, códigos, indicadores, parámetros e
me_todos de cálculo permitiráo que os discordantes voltem da

mscrícáo final aos questionários arquivados e, destes,
as pessoas que moram na regiáo pesquisada. Ou seja, foram
estabelecidas algumas relacóes de duas direcóes entre a mesa
do diretor e a: pessoas entrevistadas, relacóes gracas as quais o
diretor, em nao havendo discordante, poderá participar de al-
gumas controvérsias falando em nome de seus milhóes de alia-
dos bem enfíleírados e lindamente apresentados.

Esse exemplo é suficiente para definir o trabalho comple-
mentar necessário a transformacáo das inscricóes. Que nome
daremos a esse trabalho? Diremos que a tarefa consiste em fa-
zer que muitos ajam como um só: ou em expandir a rede: ou
ero simplificar mais urna vez as inscricóes: ou em construir uma
sucessáo de representantes; ou em "pontualizar" uma infinidade
de traeos, ou, simultaneamente, em mobilizar elementos, man-
tendo-os a distancia. Seja qual for o nome, sua forma geral é

detectada: as pessoas que ficam dentro dos centros
estao ocupadas construindo elementos com propriedades tais
que, quando alguém toma os elementos finais, também está to-
mando, de algum modo, todos os outros, construindo, portan-
to, centros dentro de centros.



8 Baseio-rneaquíno trabalho de (1986). Ver também sua
tese (1981); sobre o rrabelho de Mendeleiev, ver Dagognet (1969).

Um outro exemplo vai dar urna idéia mais precisa desse
trabalho complemenrar, que náo deve ser separado do resranre
da construcáo da rede. Quando organizaram seu primeiro en-
contro inrernacional em Karlsruhe, em 1860, OS químicos eu-
ropeus esravam num estado de confusáo semelhanre ao que
delineei anres, pois cada nova escola de química, cada novo
instrumento estava produzindo novos elemenros químicos e cen-
renas de novas reacóes." Lavoisier arrolara 33 substancias sim-
ples, mas, com a íntroducáo da eletrólise e da análise espec-
tral, a lista havia aumentado para setenta a época do encon-
tro. Na verdade, a sucessáo de transforrnacóes já estava em an-
damento; cada substáncia fora rebarízada e rotulada com urna
unidade cornum (o peso atómico, padronizado no encontro de
Karlsruhe). o que permitía criar listas de substancias e classífí-
cá-las de várias maneiras, mas náo era suficiente para dominar
a multiplicidade de reacóes. Conseqüentemente, os cursos in-
trodutórios da nova profissáo de químico eram constituidos por
longas e relativamenre caóticas listas de reacóes. Para solucio-
nar eSsa confusáo, dezenas de químicos estavam, na época,
ocupados em classificar substancias químicas, ou seja, em cri-
ar algum tipo de tabela com colunas, concebida de tal forma
que, considerada sinopticamente, rornava possível abarcar a
química do mesmo modo como aTerra podia ser avistada num
mapa ou um país em estatísticas. Mendeleiev, que recebera a
incumbencia de escrever um livro didático de química, era um
deles. Acreditando ser possível encontrar urna real,
e náo criar mera filatelia, fez a distincáo entre "substancia" e
"elemento". Escreveu cada elemento numa carta e abriu o
baralho como num jogo de paciencia, tentando encontrar al-
gum parámetro recorrente.

Náo há razáo para desistir de seguir os cientistas só porque
eles estáo lidando com papel e lápis em vez de trabalhar em
laborarórios ou viajar pelo mundo. A construcáo do formulário
de enésima ordem náo é nada diferente do formulário de or-
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dem n-I, embora as vezes mais evasivo e muito menos estuda-
do. A desse novo jogo de paciencia invenrado por
Mendeleiev nao e apenas procurar criar urna forma que utilize
lmhas e colunas para incluir todos os elementos - todo mundo
havia feito isso antes; a dificuldade está em decidir, nos casos
em que alguns elemenros náo se encaixem ou em que náo haja
elemento para encher urna casa, se a tabela esbocada deve ser
descartada ou se os elementos faltantes devem ser trazidos de
outro lugar ou descobertos mais tarde. Depois de muito Iutar
com diferentes tabelas e muitos contra-exernplos, Mendeleiev
fixou-se, em marco de 1869, numa solucáo que o satisfazia: urna

que, horizontalmente, arrolava os elementos por peso
atorruco e, verticalmente, segundo as valencias, o que exigia a
exclusáo de alguns elementos e a descoberta de outros. Cada
elemenro estava agora situado num novo formulário, na ínter-
seccáo de urna longitude e urna latitude; os que fícavam na
mesma linha horizonral eram próximos em termos de peso ató-
nuco, embora distantes em termos de propriedades químicas;
os que ficavam na mesma linha vertical eram semelhantes em
termos de propriedades, embora cada vez mais distanres em
te;mos de peso atómico. Criava-se, portanto, um novo espaco:
cnavam-se novas relacóes de distancia e proximidade novas
vizinhancas, novas famílias: aparecia urna periodicidade (don-
de o nome da tabela) que estivera invisível até entáo no caos
da química.

A cada de tracados para um novo tracado, al-
guma corsa e ganha. Luís XVI, em Versalhes, pode fazer coisas

o mapa (por exemplo, tracar fronreiras para repartir o Pa-
cífíco), o que nem os chineses nem Lapérouse podiam fazer; o
professor Bíjker pode fícar conhecendo o futuro do porto de
Rotterdá (por exemplo, verificando sua resistencia a urna ele-
vacáo do Mar do Norte) antes de seus funcionários, dos marí-
nheiros e do próprio Mar do Norte; os demógrafos podem ver

na final que resume o censo (por exemplo, urna
etana) que nenhum pesquisador de campo, nenhum

dos POlitICOS, nenhuma das pessoas entrevistadas podia ver
antes; Mendeleiev pode, antecipadamenre, ter algum conheci-
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mento sobre as casas vazias de sua tabela antes mesmo das pró-
prias pessoas que descobriráo os elementos faltantes (como
Lecoq de Boisbaudran, com o gálio, que ocupava a casa vazia
da tabela com o nome de eka-alumínio).'

É importante fazer justica a inteligencia desse trabalho
complementar que acorre nos centros, sern exagerá-lo e sem
esquecer o que ele exatamente é: um trabalho complementar,
uma ligeira intensifica\;áo de uma das tres qualidades das ins-
cricóes. quais sejam, mobilidade, estabilidade e permutabili-
dade. Primeiro, o ganho nem sempre compensa as perdas im-
plicadas na translacáo de uma forma para outra (ver Parte C):
ter o mapa em Versalhes náo impedia que as possessóes de Luís
XVI fossem tomadas pelos ingleses; nao há garantia de que
aquilo que acontece no modelo de Delft será imitado pelo por-
to de Rotterdá na próximo século; planejar um índice de nata-
lídade crescente nos escritórios do Instituto de Estatística nao
é exatamente o mesmo que conceber novas bebes; quanto a
tabela de Mendeleiev, lago seria abalada pelo surgimento dos
monstros da química radioativa cujo lugar nao podia definir.
Segundo, quando há um ganho, este nao consiste num poder
sobrenatural conferido aos cientistas por algum anio enviado
diretamente do céu, O ganho está no próprio formulário. Por
exemplo, a ajuda suplementar oferecida pelo mapa está no fato
de a superficie do papel ser plana, portanto facilmente abarca-
da pelo olhar, podendo-se nela pintar, desenhar, sobre por e ins-
crever muitos elementos diferentes. Calculou-se que o dese-
nho de um mapa da Inglaterra com 200 cidades (o que signifi-
ca incluir 400 longitudes e latitudes) permite tracar 20 mil iti-
nerários de uma cidade aoutra (o que produz um ganho de 50
para 1!). 10 De modo semelhante, as casas vazias da tabela de
Mendeleiev sao-lhe oferecidas pelo formato geométrico cons-
tituído por linhas e colunas. Na verdade, seu sucesso na preví-

9 N averdade, a tabela ganhou forca depoís, quandose observou a inesperada
correspondencia entre a classificacáo e a recria atómica, que a explicava

retrospectivamente.
10 Este exemplo é elaborado em Polanyi (1974, p.83).

sao de que aquelas casas seriam preenchidas por elementos
desconhecidos é impressionante. Extraordinário também é o fato
de reacóes químicas que ocorriam em boióes e destiladores de
toda a Europa terem sido levadas a determinar um desenho
simples de linhas e col unas através de uma longa cadeia de
translacóes, Em outras palavras, é a logística dos móveis imutá-
veis que temos de admirar e estudar, e náo o aparentemente
miraculoso aumento de forca obtido pelos cientistas que quei-
mam as pestanas em seus gabinetes.

(B) Calculando, enfim...

Dentro dos centros, a logística exige a rápida mobiliza-
cáo do número máximo de elementos e sua maior fusáo possí-
vel. Gabaritos, totais, gráficos, tabelas, listas, sáo essas algumas
das ferramentas que possibilitam o tratamento complementar
das inscricóes. Existern algumas outras que receberam aten-
cáo insuficiente ou excessiva. Excessiva porque sáo objeto de
culto; insuficiente porque pouquíssimas pessoas as estudaram
desapaixonadamente. Por conseguinte, náo é amplo o corpus
de literatura empírica no qual possamos confiar como guia de
nossa viagem, o que foi possível nos outros capítulos. Quan-
do chegamos ao reino dos cálculos e das teorias, verno-nos
quase de máos vazias. Até o fim desta parte, devo confessar
que contan;os apenas com um programa de pesquisa, e náo

um acumulo de resultados; o que nos sobra é obstinacáo,
e nao recursos.

O risco da cascata antes apresentada é terminar com al-
guns números controláveis, porém insignificantes, insuficien-
tes de maneira em caso de controvérsia, visto que os
aliados terao desertado nesse ínterim. Em vez de redundarem
ero capitalizacáo, os centros teráo acabado com prejuízo. O ideal
seria reter o máximo possível de elementos e ainda ser capaz
de controlá-los. A estatística é um bom exemplo de instrumento
que, simultaneamente, resolve os dois problemas. Por exemplo
seapresento ao diretor do censo o aumento médio da popula-
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cáo do lugar, ele ficará interessado, mas também decepciona-
do, porque nesse processo terá perdido a dispersáo (a mesma
média poderia ter sido obtida por umas poucas famílias com oito
filhos ou por grande quantidade de familias com dais fílhos e
meio). A simpliñcacáo terá sido tal que o diretor só disporá de
uma versáo empobrecida do censo. Se for inventado um novo
cálculo que, mesmo passando pelas várias simplificacóes, man-
tenha tanto a média como a dispersáo dos dados, entáo parte
do problema estará resolvida. A invencáo da variáncia é um
desses dispositivos que continuam resolvendo os importantes
problemas das inscricóes: mobílídade, permutabilidade e fíde-
dignidade. O mesmo se diga da invencáo da amostragem. O
que é a amostra mínima que permite representar o maior nú..
mero de características? A estatística, como indicam o nome e
a história, é a ciencia por excelencia dos porta-vozes e dos es-
tadistas."

Tomemos outro exemplo, o trabalho de Reynolds, engenhei-
ro ingles especializado em mecánica dos fluidos que, na virada
do século, estava estudando o complexo problema da turbulén-
cía." Como é possível relacionar os muitos casos de turbulencia
observados em maquetes ou nos rios? Esses casos já estáo resu-
midos ero sentencas de forma "quanto mais... tanto mais",
"quanto mais... tanto menos". Quanto maior o fluxo, tanto
maior a turbulencia; quanto maior o obstáculo encontrado pelo
fluxo, tanto maior a turbulencia; quanro mais denso um flui-
do, tanto mais propenso a turbulencia; finalmente, quanto mais
viscoso um fluido, menos turbulencia ocorrerá (o óleo contor-
na mansamente um obstáculo que desencadearia turbilhóes
com água). Será que essas sentencas podem ser mais firmemente
atadas umas as outras numa ínscricáon+1?Em vez de ticar casas

11 Parauroestudo interessante, verFourquet (1980), acercadaconstrucáo do
INSEE, o instituto nacional francés deestatísticas.

12 VerStevens (1978). Sobre essa questáo das relacóes entre os modelosem
escalae os cálculos, provavelmenteo melhorlivroaindaé o de Black (1961).
Menos conhecído, porém muito útil, é o trabalho de Dagognet. Ver, em
particular, seu livrorecente (1984).

atribuir um símbolo a cada uma das pala-
ja CItadas e substituir os comparativos "mais"

e menos por e divisáo. O novo resumo terá agora
a segumte forma:

é proporcional a V(elocidade)
T e proporcíonal a C(omprimento do obstáculo)
Té proporcional a D(ensidade)

Té inversamente proporcional a Vi(scosidade), ou T _I_
V

_ Essa nova, nao parece acrescentar muita coisa:
que agora e possível exibi-la sinopticamente numa

ainda mais curta:

T (relaciona-se com) VCD
Vi

. Nem agora o ganho foi grande; o novo resumo simplesmente
afirma que existem estreitas entre esses elementos e
indica, grossomodo, qual o tipo de relacáo, Depoís de fazer mais
umas mexidas para que as unidades se compensem reciproca-
mente e um número dimensional, Reynolds vai dar
numa nova formula:

R= VCD
Vi

Alguma coisa foí ganha COm a manutencgo da fórmula de
Reynolds ou trata-se simplesmente de um resumo abreviado de
todas as posslblhdades? Assim como ocorreu com a tabel d
Mendeleiev e_na verdade com todas as

nesta secao, alguma coisa foi ganha, porque cada transla-
cao recombma os nexos entre elementos (criando, assim, um
novo espaco-ternpo). que pareciam táo divergentes
quanto um riacho rápido correndo contra uma pedra e um gran-
de no remansoso mterrompido por uma barragem, ou urna pena
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caindo no ar e um corpo nadando em melado, podem produzir
turbulencias muito parecidas se tiverem o "mesmo número de
Reynolds" (como agora se chama). R é agora um coeficiente
que pode marcar todas as possíveis turbulencias, seja de ga-
láxias no céu ou de nós numa árvore, e, realmente, como
lembra o norne "coeficiente", leva todas as turbulencias a
agir no laboratório do físico como se fossem uma só. Melhor
ainda, o número de Reynolds permite que o professor Bijker
em seu laboratório ou um engenheiro aeronáutico num túnel
de vento definam o modo de por determinada situacáo em
escala reduzida. Desde que o modelo reduzido apresente o
mesmo número de Reynolds da situacáo real, poderemos tra-
balhar com ele, ainda que "pareca" inteiramente diferente.
Díferencas e semelhancas sao recombinadas tanto quanto os
tipos de ínscricóes nas quais de vemos acreditar mais do que
ero outras.

Embora essa seja de fato uma vantagem decisiva conferida
por aquilo a que se dá, adequadamente, o nome de equacáo
(porque inter-relaciona coisas diferentes e as toma equivalen-
tes), nao convém exagerá-la. Em primeiro lugar, uma equacáo
nao tem natureza diferente de todas as outras ferramentas que
permitem reunir, mobilizar, organizar e apresentar elementos;
nao é diferente de uma tabela, de um questionário, de uma lista,
de um gráfico, de uma colecáo; é sírnplesmente, como ponto
final de uma longa cadeia, um meio de acelerar ainda mais a
mobilidade dos tracados; de fato, as equacóes sao subconjuntos
de transIa,;ao e devem ser estudadas como todas as outras trans-
lacóes. Em segundo lugar, nao devem ser apartadas de toda a
construcáo da rede, da qual nao passam de minúscula parte;
por exemplo, gracas ao número de Reynolds, os cientistas po-
dem ir de um modelo em escala reduzida a outro, podem tran-
sitar rapidamente de um exemplo de turbulencia a outro, dis-
tante no espaco e no tempo; muito bem, mas ele só funciona-
rá enquanto houver centenas de engenheiros hidráulicos tra-
balhando com turbulencias (e estes, por sua vez, trabalham
com escala reduzida só quando os seus laboratórios térn ca-
pacidade para participar da construcáo de portos, barragens,

condutos, avióes etc.). Só quando as redes estáo instaladas é
que a invencáo do número de Reynolds pode fazer alguma di-
ferenca. Para usar uma metáfora, diremos que ele desempe-
nha o mesmo papel da plataforma giratória no antigo sistema
ferroviário; é importante, mas o sistema nao se reduz a ela,
pois seu papel só é assim tao importante enquanto a rnobiliza-

estiver em andamento (as plataformas giratórias, por exem-
plo, deixaram de ser importantes quando a tracáo elétrica pas-
SQU a permitir que os motores se movimentassem ero ambas as
dírecóes) .

As equacóes nao sao boas apenas para aumentar a mobili-
dade dos tracados capitalizados; também sao boas para intensifi-
car sua permutabílídade, transformando certos centros naquilo
que chamei de centrais de cálculo. Uma central dessas foi cons-
truída por Edison em Menlo Park, onde foi inventada a famosa
lampada incandescente no fim da década de 1870.13 Gracas aos
cademos de notas de Edison foi possível nao só reconstruir sua
estratégia, nao só acompanhar o modo como seu laboratório foi
construído, como também observar seu trabalho com papel e lá-
pis nas inscricóes de enésimo grau. Tanto quanto na história do
rei Dom [oáo (ver Parte A) ou em qualquer outro caso, o traba-
lho "intelectual" nao deve ser separado da construcáo da rede
em que Edison se inseria. A estratégía dele era levar sua empre-
sa a substituir as companhias de gás, o que significava elaborar
um sistema completo para produzir e distribuir eletricidade por
todos os lugares pelo mesmo custo final do gás. [á em 1878, Edí-
son a trabalhar com o mais clássico dos cálculos: con-
tabilidade e economia básica. Quanto custaria o sistema por ele
projetado, considerados os de motores a vapor, geradores,
engenheiros, seguranca, cobre, e assim por diante? Um dos re-
sultados de sua primeira estimativa no papel mostrou que o item
mais caro era o cobre necessário aos condutores. O preco do cobre
era tao alto que, já de início, incapacitava a eletricidade de
competir com o gás. Portanto, alguma coisa precisava ser feita
com o cobre.

13 Baseío-me aqui no artigo exemplardeHughes (1979).



390 BRUNO LATOUR CIENCIA EM Ac;:Ao 391

i
I¡

I

Aí entra a principal vantagem logística de se escreverem
todas as inscricóes na forma de equacáo. Para calcular a quan-
tidade de cobre necessária, Edison nao só usou a contabílida-
de, mas também urna das equacóes de Joule (criada antes por
um processo semelhante ao da equacáo de Reynolds): a perda
de energia é igual ao quadrado da corrente multiplicado pelo
comprimento do condutor multiplicado por urna constante, tudo
isso dividido pela secáo transversal do condutor.

Qual é a relacáo entre física e economia? Nenhuma, se
considerarmos o laboratório de Joule, de um lado, e as insta-
lacóes de urna usina, do outro, Nos cadernos de Edíson, po-
rérn, elas se fundem aos poucos num tecido compacto porque
inscritas mais ou menos da mesma forma e apresentadas sinop-
ticamente aos seus olhos. A malha de associacóes em que Edi-
son trabalha está sendo alinhavada pelas equacóes. Ao mani-
pular as equacóes, ele traz a tona sentencas como: quanto mais
se aumenta a secáo transversal para reduzir a perda de distri-
buicáo, mais cobre será necessário. 1S80 é física, economia ou
tecnologia? Nao importa, é urna só malha que traduz a pergun-
ta "como reduzir o pre<;o do cobre" ero"comomanipularas clás-
sicas equacóes da física". Edison está agora rodeado por um
conjunto de injuncóes heterogéneas; tenta descobrir o que é
mais forte e o que é mais fraco (ver Capítulo 5). O ao
consumidor tem de ser igual ao do gás: é ponto pacífico; o mesmo
se diga do do cobre no mercado, da lei de Joule, da lei
de Ohm que define a resisténcia como tensáo elétrica dividi-
da pela corrente

Tensao
Resistéricía =

Corrente

Evidentemente, se a corrente puder ser diminuída, tarn-
bém poderá haver diminuicáo na seccáo transversal e no gasto
com o cobre. Mas, de acordo com a leí de Ohm, isso significa-
ria aumentar a resisténcia do filamento, o que implica urna
lampada de alta resistencia quando todos estavam procurando

urna de baixa resisténcia, pela dificuIdade de se encontrar um
filamento que nao queimasse. Essa injuncño será tao absoluta
quanto as outras? Edison agora póe a prova essa cadeia de as-
sociacóes e avalia até que ponto ela é absoluta. A equacáo
apresentada nao escapa da rede em que Edison está localiza-
do; nao é por estar escrita em termos matemáticos que, de re-
pente, ela nos leva para outro mundo. Bem pelo contrário, ela
concentra num só ponto aquilo de que a rede é feita, seus pon-
tos fortes e fracos. Comparada as outras ínjuncóes, a quantida-
de de resistencia parece ser o elo mais fraco. Precisa ceder. Por
mais dificil que pareca, Edison decide buscar urna lampada de
alta resistencia porque esse é o único modo de manter todos os
outros elementos em seus devidos lugares. Tomada a decisáo

envia suas tropas para urna pesquisa de um ano que:
utilizando o método "tentativa e erro", tinha a rnissáo de en-
contrar um filamento que resistisse sem se queimar. A lampa-
da Incandescente de alta resisténcia é o resultado final do
cálculo 'apresentado.

Esse exemplo nao sómostra como campos estranhos podem
ser combinados e influenciar, se mutuamente, urna vez que
tenham a forma comum de cálculo, como também revela a
vantagem final - e principal - das equacóes. Desde o comeco
deste lívro venho apresentando os cientistas e engenheiros na
atividade de mobilizar grande número de aliados, cotejar as

forcas, inverter o equilíbrio de forcas, por a prova
associacoes fracas e fortes, amarrar fatos e mecanismos. De fato,
tive de substituir cada urna das tradicionais linhas divisórias
por urna distincáo relativa entre assocíacóes mais fortes e mais
fracaso Estamos agora nos aproximando do fím de nossa longa
Jornada porque as equacóes produzidas na ponta final da capí-
talizacáo constituem, literalmente, a soma de todas essas mo-
bilizacóes, avaliacóes, testes e elos. Elas nos dizem o que está
associado a qué; definem a natureza da relacáo, finalmente,
muitas vezes expressam uma medida da resisténcia de cada
associacáo que deve ser rompida. Está claro que é cabalmente
impossível entendé-las sem levar em conta o processo de mobí-
lizacáo (e essa é a razáo por que nao falei delas antes); no en-
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tanto, constituem o cerne da rede científica, sendo mais im-
portante observá-las, estudá-las e interpretá-las do que aos fa-
tos ou mecanismos, porque reúnem estes últimos e os levam para
dentro das centrais de cálculo.

(2) Qual é O cerne do formalismo

Acompanhando a cascara de ínscricóes tracada pelos cien-
tistas, che gamos a um ponto que deveria ser o mais fácil de nossa
viagem, pois agora podemos colher os beneficios de nosso tra-
balho anterior sobre associacóes mais fracas e mais fortes. Infe-
lizmente, essa também é a parte que foi mais ou menos evitada
por estudiosos anteriores, o que significa que ainda precisamos
ser muito cuidadosos na definicáo do que ternos de estudar e
de quem devemos seguir. Duas palavras problemáticas foram
antes usadas para explicar o que acontece nas centrais de cál-
culo: abstracáo e teoría. Vejamos o que significam.

(A) Acabando com as "teotias abstratas"

Nas cascatas por nós observadas na secáo anterior, sempre
fomos de urna atividade prática e localizada para outra; na ver-
dade, cada estágio de translacáo simplíficava, pontuava e re-
sumia o estágio imediatamente abaixo. Mas essa atividade de
re-representacáo" dos apoiadores era realmente muito concre-
ta; implicava folhas de papel, laboratórios, instrumentos, gaba-
ritos, tabelas, equacóes: acima de tuda, foi imposta pela ne-
cessidade de mobilízacáo e acáo a distancia, e nunca abando-
nou a estreita rede que a tornou possível. Se por "abstracáo"
entendermos o processo pelo qual cada estágio extrai elemen-
tos do estágio inferior de tal maneira que reúne num lugar tantos

14 Essa palavra útil [oí proposta por E. Gerson e L. Star para descrever ero
grande parteo mesmomecanismoa quedet aquío nome de "cascara", Este
capítulodeve muito aoTremonr lnsritute, naCalifómia.

recursos quanto for possível, pois bem, estudamos (e continua-
mos a estudar) o processo de abstracáo, exatamente como exa-
minaríamos urna refinaria em que o óleo in natura fosse ficando
gradualmente mais puro. Infelizmente, porém, o significado da
palavra "abstracáo" transferíu-se do produto (inscricóes de
enésima ordem) nao só para o processo, mas também para amente
do produioi. Está, pois, implicado que os cientistas das centrais
de cálculo pensariam "abstratamente", ou pelo menos mais abs-
tratarnente que os outros. Dir-se-ia que Lapérouse atua mais
abstratamente que os chineses quando lida com latitudes e
longitudes, e que Mendeleiev pensa mais abstratamente que
um químico prático quando espalha suas cartas. Embora essa
expressáo tenha tanto significado como dizer que urna refina-
ria refina o petróleo "refmadamente", ela já é suficiente para
confundir o problema. O trabalho concreto de fazer abstracóes
é totalmente estudável; porém, se ele se transformar em algum
fator mental misterioso, entáo é melhor esquecer, pois ninguém
nunca terá acesso a ele. Essa confusáo entre o produto refina-
do e o trabalho concreto de refinacáo é facilmente esclarecida
quando se usa o substantivo "abstracáo", e nunca o adjetivo
ou o advérbio,

No entanto, essa regra simples de higiene é difícil de apli-
car ero razáo do culto das "teorías", Se coro a palavra "teoría"
forem indicadas as interseccóes gracas as quais os centros mo-
bilizam, manipulam, combinam, reescrevem e interligam todos
os tracados obtidos através das redes em permanente expan-
sao, entáo deveremos ser capazes de estudar totalmente as te-
orias, Como disse, sao centros dentro de centros acelerando
cada vez mais a mobilidade e a permutabilidade das inscricóes.
Estudá-Ios nao deveria ser mais dificil que entender o papel dos
trevos quando observamos os sistemas rodoviários, ou a funcáo
das comunicacóes digitais quando observamos urna rede tele-
fónica. Se a escala da mobilizacáo aumenta, entáo, necessari-
amente, os produtos situados na interseccáo de toda a rede térn
de aumentar também. Qualquer inovacáo nessas interseccóes
dará urna vantagem decisiva aos centros.



394 BRUNO LATOUR
CIENCIA EM A<;Ao 395

Essa situacáo é alterada se o significado da palavra "teoría"
se desloca pata um adjetivo ou um advérbio (diz-se que algu-
mas pessoas lidam com problemas mais "teóricos" ou pensam mais
"teoricamente"), mas é muito piarquando as "teorías" sáo trans-
formadas em objetos "abstratos", separados dos elementos que
interligam. Isso acontecerá, por exemplo, se o trabalho de Mer-
cator na descoberta de uma nova projecáo geométrica para os
mapas de navegacáo for desvinculado das víagens dos navega-
dores; ou se a tabela de Mendeleiev for dissociada dos muitos
elementos dos químicos, que ele tentou interligar num todo
coerente; ou se o número de Reynolds for desvinculado das tur-
bulencias experimentais que ele estava tentando classifícar com
um único coeficiente. Assim que se traca uma linha divisória
entre as teorias e as coisas das quais elas sao a teoria, a ponta da
tecnociéncia fica imediatamente envolta em brumas. Teorías,
agora transformadas ern objetos abstratos e autónomos, flutuam
como discos voadores acima do restante da ciencia, que, por

" . 1"" ,." 15contraste, se torna expenmenta ou empmca .
O pior ainda está por vir.É interpretado como milagre o fato

de as vezes essas teorias abstratas, independentes de qualquer
objeto, mesmo assim acabarem influenciando o que acontece
embaixo, na ciencia empírica! Milagre de fato é ver um trevo
combinar-se com precisao as rodovias cujo fluxo ele redistribui!
É engracado ver como os racionalistas admiram um milagre
desse tipo ao mesmo tempo que ridícularízam romeiros, dervi-
xes ou criacionistas. É tao grande o fascínio deles por esse mis-
tério que se deleitam dizendo que "a coisa menos compreensí-
vel do mundo é o mundo ser compreensível". Falar sobre teori-
as e depois se embasbacar com a "aplícacáo" delas nao faz mais

15 1550 nao significaque as"teorías" simplesmente acompanham o acúmulode
"dados" - aoccntrário, aquilo quesechamade "meramente colecionar selos"
muitas vezes é oposto a"ciencia real" -, mas siro que qualquer dísríncño
epistemológica a priori entreasduasimpossibilita o escudo. O problema é que
carecemosde escudos índependentes acercada construcáo desse contraste
entre"dados" e "teorías". Quanto adiligenciano estudo dasrelacóes entrea
físicae aquímica, verStengers (1983).

sentido do que falar de bracadeiras sem dizer o que elas aper-
tam, OU separar lacadas e malhas de rede. Fazer urna história
das "teorías" científicas teria tao pouco sentido quanto escre ..

uma hístóría do martelo sem levar em conta os pregos, as
tábuas, as casas, o carpinteiro e as pessoas que usam a casa, QU
uma históría do cheque sem o sistema bancário. Por si só, po-
rém, a crenca na teoria nao impressionaria muito se nao fosse
reforcada pelos julgamentos de responsabilidade que aprende-
mos a estudar nos Capítulos 3 e 4. Como o leitor pode lembrar,
o resultado desses julgamentos era responsabilizar por todo o
movimento os cientistas situados no fím do processo de mobili-
zacáo. Quando os dois processos se compóem, obtemos nao só
a assercáo de que os cientistas conduzem o mundo, mas tam-
bém de que as teorias dos cíentistas conduzem o mundo! A
pirámide de Quéops apóia-se agora no vértice, o que realmen-
te dificulta bastante a compreensáo do mundo.

Alguns preceitos baseados no senso comum seráo suficien-
tes para pór de novo a pirámide sobre a base. Primeiro, nós nos
absteremos de usar as palavras "abstracáo" e "teoría" nas suas
formas adjetivais OU adverbiaís. Em segundo lugar, nunca se-
pararemos as abstracóes ou as teorias das coisas das quais abs-
tracóes ou teorias elas sao, o que significa estar sempre viajan-
do pelas redes ao longo de sua maior extensáo. Em terceiro lugar,
nunca estudaremos um cálculo sem estudar as centrais de cál-
culo. (E, evidentemente, como aprendemos acima, nao con-
fundiremos os resultados do processo de atribuicáo com a lista
daqueles que realmente fízeram o trabalho.)

(B) Porque as formas importam tanto:
sétima regra metodológica

Talvez o melhor fosse desfazer-nos de palavras tao deturpa-
das como "abstracáo" e "teoría". No entanto, ainda que seja
fácil desfazer-nos delas e do culto que lhes é rendido, ainda
assim temos de explicar os fenómenos que elas indicam de for-
ma tao precária.
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Como vimos na secáo 1, construir centros implica trazer para
eles elementos distantes - permitir que os centros dominem a
distancia -, mas sem trazé-los "de verdade" - para evitar que
os centros sejam inundados. Esse paradoxo é resolvido crian-
do .. se inscricóes que conservero, simultaneamente, o mínimo
e o máximo possível, através do aumento da mobílidade, da es-
tabilídade ou da permutabilidade desses elementos. Esse rneio-
termo entre presenca e ausencia muitas vezes é chamado de
informa,ao. Quando se tem uma inforrnacáo em máos, tem-se
a forma de alguma coisa sem ter a coisa em si (por exemplo, o
mapa de Sacalina sem Sacalina, a tabela periódica sem as rea-
cóes químicas, um modelo do porto de Rotterdá sem oporto).
Como sabemos, essas informacóes (ou formas, ou formulários,
OU inscrícóes - todas essas expressóes designam o mesmo mo-
vimento e resolvem o mesmo paradoxo) podem ser acumula-
das e combinadas nos centros. Mas seu acúmulo tem mais um
subproduto inesperado. Como náo há limite para a cascara de
reescritura e re-representacáo, podem-se obter formas de ené-
sima ordem que se combínam com outras formas de enésima
ordern provenientes de regi6es completamente diferentes. Sáo
esses novos nexos inesperados que explicam por que as formas
importam tanto e por que os observadores da ciencia vibram
tanto com elas.

Primeiro, temos de elucidar um misteriozinho: como é que
as formas "abstratas" da matemática se aplicam ao "mundo
empírico"? Muitos livros foram escritos na tentativa de encon-
trar uma explicacáo para esse "conhecidíssimo fato", mas qua-
se nenhum deles se preocupou em confirmar sua existencia. Se
fosse observada a prática da ciencia, porérn, logo ficaria evi-
dente que isso nunca acontece. A matemática "abstrata" nun ...
ca é aplicada ao "mundo empírico". O que acontece é muito
mais engenhoso, muito menos místico e muito mais interessan ...
te. Em certo ponto da cascata, os instrumentos cornecam a íns-
crever formas, por exemplo, num papel milimetrado. Uma nu-
vem de pontos obtidos a partir do censo através de muitas trans-
formacóes termina, depois de mais alguns rearranjos estatísti-
cos, como uma linha num gráfico. É interessante notar que os

analisadores de aminoácidos também exibem seus resultados
em papel para gráfico. E o mais curioso é que o estudo de Ga-
lileu sobre a queda dos corpos também assume a forma de grá-
fico (quando reproduzido hoje em dial e tinha a forma de tri-
ángulo em seu próprio cademo de notas." A matemática pode
estar longe das famílias, dos aminoácidos e de esferas que ro-
lam sobre planos inclinados. Sim, mas uma vez que as famílias
os aminoácidos e os planos inclinados tenham sido levados:
através da logística acima, para uma folha de papel e induzi-
dos a tracar formas e números, entáo sua matemática está
muitíssimo próxima; literalmente táo próxima quanto duas fo-
lhas de papel num livro, A adequacáo da matemática ao mun-
do empírico é um mistérío profundo. A sobreposi<;áo de uma
forma matemática no papel e de outra forma matemática tra-
cada no impresso produzido por um instrumento náo chega a
ser um mistério profundo, mas de qualquer modo é um grande
feíto.'?

Se observássemos como os instrumentos dos laboratóríos
escrevem o Grande Livro da Natureza em formas geométricas
e matemáticas, poderíamos ser capazes de entender por que as
formas tém tanta primazia. Nas centrais de cálculo, obtérn-se
formulários a partir de domínios totalmente desvinculados, mas
COm a mesma forma (as mesmas coordenadas cartesianas e as
mesmas fun<;6es, por exemplo). Isso significa que seráo criados
nexos transversais além de todas as associacóes verticais feitas
pela cascata de reescritura. Portanto, alguérn que quisesse tra-
balhar com funcóes seria capaz de, em alguns anos, estar atu-
ando em balística, demografia, revolu<;áo dos planetas, jogos
de cartas, qualquer coisa - desde que antes exibidas nas coor-
denadas cartesianas.
.O próprio crescimento dos centros implica a rnultiplicacño

de Instrumentos que, por sua vez, obrigam a informa<;áo a as-

16 A respeito, verKoyré (1966-1978) e Drake (1970).
17 Issodeve sertomadoCOmreserva, visto nao havernenhum estudo referente
aantropologia da ciencia que cuide dessaquestáo. Urna tentativanessesen;
ndo encontra-se no recente livrode Livingston (1985).
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sumir forma cada vez mais matemática no papel. lsso significa
que quem calcula, seja lá quem for, situa-se num ponto cen-
tral dos cenrros porque tudo precisa passar por suas máos.

Por exemplo, uma vez que Sacalina esteja posta no mapa,
é possível aplicar sobre a superficie plana do papel uma régua
graduada e uma bússola, calculando uma possível rota: "Se
um navio chegar deste ponro, avistará a terra a 20' NNE de-
pois de urna rota de 120 milhas marítimas, manrendo o per-
curso a 350"'. Ou nao pode? Bem, tudo depende da maneira
como as marcacóes enviadas por Lapérouse sao postas no
mapa. Exatamente como Lapérouse transformou numa lista de
leituras de dois números (longitudes e latitudes) aquilo que
os chineses dísseram, essa lista é agora transformada em pon-
tos numa superfície curva que representa a Terra. Mas como
ir da superficie curva para a plana sern criar deformacóes?
Como manter a ínformacáo por meio de todas essas transfor-
macóes? Está aí um problema concreto e prático, mas nem La-
pérouse nem seus informantes chineses podem resolvé-lo. Esse
é o tipo de questáo que só pode ser resolvida nos centros por
pessoas que trabalham com formas de enésima ordem, seja qual
for sua origern. O problema acima é agora translacionado para
outro: como projetar uma esfera sobre urna superficie? Visto que
alguma coisa se perderá na projecáo, com o que ficar? Com os
angulos ou com as superficies? Mercator optou por atribuir mais
importancia aos ángulos na defínicáo das rotas dos navios e
desistir da representacáo precisa das superficies, que só é inte-
ressante para quem está em terra. O importante é que, urna
vez instalada a rede que, de algum modo, amarra as viagens
de Lapérouse ao gabinete dos cartógrafos, a menor alterOfI1o na
geometria projetiva pode ter enormes conseqüencias, pois será
alterado o fluxo das formas que chegam de todo o planeta e
voltam para todos os navegadores. O minúsculo sistema de
projecóes é um ponto de passagem obrigatório para a imensa
rede da geografia. Quem se situa nesse ponro, como Mercator,
fica com os louros.

Quando alguém pergunra de que modo a geometria ou a
matemática "abstrata" pode influenciar a "realídade" 1 na ver'

dade está admirando a estratégica assumida por aque-
les que trabalham nos centros com formas de formas. Estes
deveriam ser os mais fracos, por estarem mais distanres (como
muitas vezes se díz) de qualquer "aplícacáo", mas, ao contrá-
rio, podem ser os mais fortes pela mesma razáo, já que os cen-
tros acabam por controlar o espaco e o tempo: eles desenham
redes que se inrerligam nuns poucos ponros de passagem obri-
gatória. Urna vez que todos os tracados tenham sido nao só
escritos no papel, mas reescritos de forma geométrica e re-rees-
critos na forma de equacáo, náo é de admirar que quem con-
trola a geometria e a matemática seja capaz de intervir em
quase todos os lugares. Quanro mais "abstrata" sua teoria, maior
sua capacidade de ocupar centros dentro de centros. Ao pre-
ocupar-se com relógios e com a maneira de conciliar as Ieitu-
ras deles quando estáo tao distantes que o observador de urn
deles demora a enviar a ínformacáo ao observador do outro,
Einstein nao estava num mundo abstrato, estava bem no cen-
tro de todas as trocas de informacóes, atento ao aspecto mais
material dos dispositivos de inscricáo. como posso saber que
horas sao? Como saber que há sobreposicáo dos ponteiros do
relógio? Do que terei de desistir se quiser manter, acima de
tudo, a equivalencia de todos os sinais dos observadores em
caso de grande velocidade, grandes massas e grande distan-
cia? Se as centrais de cálculo quiserem manipular todas as
ínformacóes trazidas por todos os navegadores, váo precisar
de Mercator e de sua projecáo "abstrata": mas se quiserem
manipular sistemas que trafegam a velocidade da luz e ainda
assim manrer a estabilidade de suas ínformacóes, entáo precí-
sarao de Einstein e de sua relatividade "abstrata". Desistir de
uma rcpresentacáo clássíca do espaco-tempo nao é um preco
assim tao alto se a recompensa for urna fanrástica aceleracáo
dos tracados e o aumento de sua estabilidade, fidedignidade e
permutabilídade.

Em última instancia, se os matemáticos simplesmente pa-
rarem de falar em equacóes e geometria e comecarem a consí-
d ¡,,, " ." ." 1erar o numero ero 51, conjunto ero gera , "proxímidade",
"associacáo", mais central o trabalho se tomará, pois ísso con'
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centrará mais ainda O que acontece nas centrais de cálculo. O
simples acúmulo de papel com formas de enésima ordem torna
pertinente qualquer forma n+1 que possa, ao mesmo tempo,
conservar as características e desfazer-se da coisa (da "maté-
ria relevante"). Quanto mais heterogéneos e dominadores os
centros, mais formalismo exigiráo, simplesmente para se roan...
terem coesos e conservar seu império. Formalismo e matemáti...
ca sao atraídos pelos centros, se me permitirem essa metáfora,
como os ratos e os insetos o sao pelos celeiros.

Se quisermos seguir os cientistas e engenheiros até o firn,
teremos de penetrar, em algum momento, naquilo que se transo
formou no Santo dos Santos. Só algumas características estáo
claras nesse ponto. Primeiro, nao temas de supor a priori que o
formalismo escape a mobilizacáo, aos centros, a construcáo de
redes. Ele nao é transcendental, como dizem os filósofos para
explicar o incrível aumento de forcas que ele proporciona a
quem o desenvolve. Esse ganho propiciado pela manípulacáo
de formas de enésimo grau provém inteiramente do interior dos
centros e, provavelmente, é mais bem explicado pelos inúme-
ros novas nexos transversais que possibilita, Em segundo lugar,
nao precisamos perder tempo encontrando contrapartidas ern-
píricas para explicar essas formas por meio de manípulacóes
simples e práticas, semelhantes as realizadas fora dos centros.
A manípulacáo de seixos na praia de Sacalina nunca dará uma
teoria dos conjuntos OU uma topologia. Na verdade, a cascata
de inscricóes é uma manipulacáo prática e concreta de formu-
lários, mas cada produto final é uma forma que nao se asseme-
lha a coisa alguma do nível inferior - caso se assemelhe, signi-
fica que esse degrau da escada é inútil, que pelo menos essa
parte da translacáo falhou. Em terceiro lugar, nao precisamos
perder tempo algum procurando "explicacóes sociais" para es-
sas formas, se por social entendermos características da socie-
dade refletidas pela matemática de algum modo distorcido. As
formas nao distorcem nem representam mal coisa alguma; ace-
leram ainda mais o movimento de acúmulo e capitalizacáo.
'Como sugeri o tempo todo, o elo entre sociedade e maternáti-
ca é muito mais distante e muito mais imediato do que se es-

pera: elas explicitamente atam uns aos outros, com firmeza,
todos os possíveis aliados, constituindo na verdade o que é,
provavelmente, a parte mais coesa e "sociai" da sociedade. Ero
quarto lugar, nao há razáo para recorrer as convencóes even...
tualmente pactuadas pelos cientistas para explicar a bizarra
existencia dessas formas que niio parecem ter rela,do com coisa
nenhuma. N 8.0 sao menos reais nem mais estéreis nern mais
moldáveis que quaisquer outras inscricócs concebidas para
mobilizar o mundo e carreá-lo para os centros. Só que resistem
mais que qualquer outra coisa (segundo nossa definicáo de
realidade), pois multiplicam e intensificarn as relacóes de too
dos os outros elementos das redes. Em quinto lugar, para en-
contrarmos um caminho, precisaremos ficar com o grao de ver-
dade oferecido pelas quatro interpretacócs tradicionais das foro
mas individualmente (transcendentalismo, empirismo, deter-
minismo social e convencionalismo): as formas de enésima oro
dem conferem inesperado suplemento - como se vinda de ou-
tro mundo; sao resultado de um trabalho concreto de depura.
cáo - como se estivessem relacionadas com coisas práticas; con...
centram ainda mais as associacóes - como se fossem mais soci...
ais que a sociedade; estabelecem interconexóes entre mais ele-
mentas - como se fossem mais reais que qualquer outra con-
vencáo estipulada pelos homens.

Francamente, nao encontrei uro só estudo que atendesse
a esse quinto requisito. Dessa ausencia, poder-se-ra concluir
que as formas nao podem ser estudadas por meio de nenhum
tipo de inquiricáo como a que retratei neste livro porque fo-
gem de todo ao que acontece nas centrais de cálculo. Mas a
minha conclusáo é diferente; quase ninguém teve coragem
de fazer um estudo antropológico atento do formalismo. A
razáo para essa falta de coragem é muito simples: a priori, antes
do inicio do estudo, o olhar recai sobre a mente e sobre suas
habilidades cognitivas na busca de uma explicacáo das foro
mas. Qualquer estudo sobre matemática, cálculos, teorias e
formas em geral deveria fazer exatamente o contrário: primeiro
verificar como os observadores se movem no e no temo •
po, como a mobilidade, a estabilidade e a permutabilidade das
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inscricóes sao aumentadas, como as redes sao ampliadas, como
todas as ínformacóes sao atadas urnas as outras numa cascata
de rc-rcprcsentacáo, e se, por algum extraordinário acaso, al,
guma coisa ainda ficar sem explicacáo, entáo, e 56 entáo, sair
a cata de habilidades cognitivas especiais. O que eu proponho,
aquí, como sétima regra metodológica, é urna moratória nas ex,
plícacóes cognitivas para a ciencia e tecnologia! Ficaria ten-
tado a propor urna moratória de dez anos. Se quem acredita
em milagres tivesse tanta certeza de sua posicáo, aceitaria o
desafio.

Parte e
Metrologias

Fazer a translacáo do mundo para os centros é urna coisa
(Parte A); ganhar forcas suplementares inesperadas por tra-
balhar nesses centros em ínscricóes de enésimo grau é outra
(Parte B). Resta um probleminha: as inscricóes finais nao sao
o mundo; apenas o representam ero sua ausencia. Novas es,
paces e tempos infinitos, buracos negros gigantescos, elétrons
minutíssimos, enormes economías, pasmosos anos, luz, compli-
cadíssimas maquetes, equacóes complexas, tudo isso nao ocu-
pa mais que alguns metros quadrados, dominados por peque-
níssima percentagem da populacáo (ver Capítulo 4). Na ver-
dade, foram descobertos muitos ardis e truques inteligentes
para inverter o equilibrio de forcas e tornar os centros maio-
res e mais sabidos do que tudo o que os dominara até entáo.
Contudo, nada estará irreversivelmente ganho nesse ponro se
nao houver um modo de fazer translacáo de volta da relacáo
de forca que foi tornada favorável ao campo dos cientistas.
Ainda é preciso trabalhar mais. Esse movimento do centro para
a periferia também precisa ser estudado, se quisermos seguir
os cientistas até o fimo Embora esta última parte da jornada
seja tao importante quanto as outras duas, geralmente é es-
quecida pelos observadores da ciencia pela estrambótica no-

de que "ciencia e tecnología" sao "universais", De acor-

do com essa nocáo, urna vez descobertas, as teorias e as formas
se disseminam "por toda parte" sem custo adicional. Essa apli-
cacáo de teorias abstratas em qualquer lugar e tempo parece
ser outro milagreo Como sempre, se seguirmos os dentistas e os .
engenheiros ero acáo teremos urna resposta mais terrena, po ...
rém mais interessante.

(1) Expandindo ainda mais as redes

Quando, em 5 de maio de 1961, Alan Shepard foi escolhi-
do para o primeiro vóo espacial americano a Mercúrio, aquilo
era urna primeira vez?l8Num certo sentido sim, pois nenhum ame-
ricano estivera no espaco antes. Noutro sentido nao, era ape-
nas a vez (n + 1). Ele repetira todos os possíveis movimentos
centenas de vezes no simulador, que é um outro tipo de mode-
lo em escala reduzida. Qual foi sua principal impressáo quan-
do finalmente saiu do simulador e entrou no foguete? Será que
foi: "igualzinho acentrífuga"? Ou "diferente do simulador: mais
fácil"? Ou: "Cara, nao era igual a centrífuga, nao, era mais
animado!"? Durante o curto vóo ele ficou comparando as se-
melhancas e ligeiras diferencas entre o enésimo ensaio no si-
mulador de vóo e o (n + 1) de verdade. O pessoal da torre de
controle estava surpreso com a calma de Shepard. Ele obvia-
mente tinha "estofo" para a coisa, pois náo sentia medo de partir
para o desconhecido. Mas o fato é que ele nao estava realmen-
te indo para o desconhecido, como Magalháes quando cruzou
o estreito que leva seu nome. [á estivera lá centenas de vezes
e uns macacos antes dele outras centenas de vezes, O admirá-
ve! nao é o fato de alguém poder ir para o espaco, mas sim o
fato de um vóo espacial completo poder ser simulado de ante-
rnáo, para depois ser lentamente ampliado para vóos nao-tri-

18 Baseto-me aquí no excelente livro de Wolfe 1983). Para vergonha da
classe, devemos confessar que alguns dos melhores livros sobre tecnociéncía
- os de Kídder, Watson e Wolfe, por exemplo - nao foram escritos por
académicos.
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pulados, depois para vóos com macacos, depois com um homem,
depois com muítos, através da íncorporacáo, dentro do Centro
Espacial, de um número cada vez maior de fatores trazidos de
volta para ele a cada novo ensaio. A lenta e progressiva expan-
sao de uma rede do Cabo Canaveral a órbita da Terra é uma
proeza maior do que a "aplicacáo" ao mundo de fora de cálcu-
los feitos dentro do Centro Espacial.

"Mais urna vez, nao será a aplicacáo da ciencia ao mundo
de fora dos laboratórios a melhor prova de sua eficácia, do po-
der quase sobrenatural dos cientistas? A ciencia funciona lá fora,
e suas previsoes se confirmam." Como todas as outras alegacóes
que encontramos neste capítulo, esta nao se baseia em estudo
independente e detalhado. Nunca jamais se viu fato, teoria ou
máquina que sobrevivesse fora da rede que lhe deu origem. Mais
frágeis que cupins, fatos e máquinas conseguem trafegar ao
longo de extensas galerias, mas nao conseguem sobreviver um
minuto nessa famosa e mítica "exterioridade", o "lá...fora" tao
decantado pelos filósofos da ciencia.

Quando terminaram seus cálculos, no início da década de
1980, os arquitetos, urbanistas e especialistas em energia solar
encarregados do projeto da aldeia solar de Frangocastello, em
Creta, tinham em seus escritórios de Atenas um modelo com-
pleto da aldeía em escala reduzída." Sabiam tuda o que havía
sobre Creta: energia solar, condícóes climáticas, demografía,
recursos hídricos, tendencias económicas, estruturas de con...
creta e agricultura em estufas. Haviam ensaiado e discutido
todas as possíveis configuracóes com os melhores engenheiros
do mundo e despertado o entusiasmo de muitos bancos de de-
senvolvimento europeus, americanos e gregos ao se decidirem
por um protótipo original de ótima qualidade. Assim como os
engenheiros de Cabo Canaveral, eles só precisavam ir "lá fora"
e aplicar seus cálculos, provando mais uma vez os poderes qua-
se sobrenaturais dos cientistas. Quando mandaram seus erige-

19 Este exemplo é extraídode umdos raros escudosempíricos de longo prazo
sobre um projeto técnico moderno em grande escala, feito por Coutouzis
(1984); ver também nosso artigo (Coutouzis& Latour; 1986).

nheiros de Atenas a Frangocastello para darem início as desa-
propriacóes e acertar detalhes, depararam com um "lá-fora"
totalmente inesperado. Os habitantes nao só nao estavam dis-
postas a abandonar suas terras em traca de casas na nova al-
deia, como também estavam dispostos a pegar em armas con-
tra aquilo que eles consideravam ser uma nova base militar
atómica dos Estados Unidos dísfarcada de aldeia de energia
solar. A aplicacáo da teoria foi ficando cada dia mais difícil,
pois a mobilizacáo da oposicáo ganhava forca, alistando o papa
e o Partido Socialista. Logo ficou claro que, nao sendo possível
enviar o exércíto para abrigar os cretenses a ocuparem espon ...
taneamente o futuro protótipo, era preciso dar início a urna ne ...
gociacáo entre os "de dentro" e "os de fora". Mas como chegar
a uma solucáo conciliatória entre uma nova aldeia solar e al-
guns pastores que só queriam tres quilómetros de estrada as-
faltada e um posto de gasolina? A solucáo conciliatória foi sirn-
plesmente desistir da aldeia solar. Todo o planejamento dos
especialistas tomou o caminho de volta para a rede e ficou li-
mitado a um modelo em escala reduzida, mais um dos muitos
projetos que os engenheiros guardam em suas gavetas. O "lá-
fora" aplicou um golpe fatal nesse exemplo de ciencia.

Como entáo se explica que em alguns casos as previsóes da
ciencia se cumpram e em outros elas malogrem de modo de-
plorável? A regra metodológica aqui aplicável é mais ou me-
nos óbvia: toda vez que alguém falar numa aplícacáo bern-su-
cedida de urna ciencia, procure ver se houve urna extensáo
progressiva de alguma rede. Toda vez que alguém falar de um
malogro da ciencia, procure descobrir que parte de que rede
foi furada, Aposto que sempre vai achar.

Nao havia nada mais dramático na época do que a previsáo
solenemente anunciada em maio de 1881 por Pasteur de que,
em 2 de junho do mesmo ano, todas as ovelhas nao vacinadas de
uma fazenda da aldeola de Pouíllv-Ie-Fort teriam morrido da
terrível doenca, o antraz, e que todas as ovelhas vacinadas esta-
riam em perfeíra saúde. Nao seria isso mílagre, como se Pasteur
tivesse viajado no tempo e pelo vasto mundo afora, prevendo com
um més de antecedencia o que aconteceria numa fazendola de
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Beaucer" Mas se, em vez de ficarmos embasbacados diante des-
se milagre, verificarmos o modo como urna rede se expande, com
certeza assistiremos a urna fascinante negociacáo entre Pasteur
e os representantes dos fazendeiros sobre a melhor maneira de
transfonnar a fazenda em laboratório. Pasteur e seus colaborado-
res já tinham feito aquela experiencia várias vezes no próprio
laboratorio, invertendo o equilíbrio de forcas entre homens e
doencas, criando urna epizootia artificial em escala reduzida em
seu laboratório (ver Capítulo 3). No entanto, nunca rinham fei-
to aquilo em escala real, nas fazendas. Mas náo eram tolos; sabi-
am que, numa fazenda suja, apinhada de espectadores, náo con-
seguiriam repetir exatamente a situacáo que lhes fora táo favo-
rável (e sofreriam o mesmo tipo de revés dos especialistas que
levaram sua aldeia aos cretenses). Se pedissem, porém, as pes-
soas que fossem ao laboratório deles, ninguém ficaria convenci-
do (assim como dizer a Kennedy que Shepard tinha voado mais
urnavez no simulador náo convenceria o pavo americano de que
os Estados Unidos se haviam desforrado da perda da prioridade
espacial para os russos). Tinham de chegar a urna solucáo con-
cilíatóría com os organizadores de um ensaio de campo, trans-
formar um número suficiente de condícóes da fazenda em con-
dicóes quase laboratoriais - para que se mantivesse o mesmo equi-
líbrio de forcas -, mas assumindo riscos suficientes - a fim de
que o teste fosse realista o bastante para figurar como um ensaio
de campo. No fim, a previsáo se cumpriu, mas na verdade era
urna retrovisao, exatamente como a antevisáo do professor Bijker
sobre o futuro do porto de Rotterdá (ver Parte A), na verdade
foi urna pós-visao. Dizer isso náo é diminuir a coragem de She-
pard no foguete, dos engenheiros gregos atacados pelos fazen-
deiros, ou de Pasteur assumindo o risco de cometer um terrí-
vel engano; assim como saber de anternáo que Hamlet vai
morrer no fim da náo diminui o talento do atoro Por mais
ensaios que faca, o ator talentoso náo deixa de ter medo do
palco.

20 Sobre esse episódio, verGeíson (1974).

A capacidade de previsáo da tecnocíéncía depende ínteí-
ramente de sua habilidade em propagar redes. O encontro com
o lado de fora provoca um caos completo. De todas as caracte-
rísricas da tecnociéncia, considero a mais interessante de es-
tildar essa capacidade de estender redes e de viajar dentro
delas; é a mais engenhosa e menos notada de todas (em razáo
da inércia do modelo descrito no fím do Capítulo 3). Fatos e
máquinas sáo como trens, eletricidade, bytes de computadores
ou legumes congelados: podem ir para qualquer lugar desde
que a trilha por eles percorrida náo seja interrompída de modo
algum. Essa dependencia e essa fragilidade náo sáo sentidas pelo
observador da ciencia porque a "universalidade" possibilita a
aplicacáo de leis da física, da biología ou da matemática em
toda parte em princípio. Na prática tudo é muito diferente. Pode-
se dizer que, em princípio, é possível aterrissar um Boeing 747
em qualquer lugar; mas tente na prática aterrissar um deles na
5' Avenida, em Nova York. Pode-se dizer que, em princípio, o
telefone nos póe tudo ao alcance da voz. Mas tente falar de

Diego com alguém no interior do Quénia que, na prática,
nao tem telefoneo Pode-se perfeitamente afirmar que a lei de
Ohm (Resistencia = Tensáo/Corrente - ver p.387) é univer-
salmente aplicável em princípio; mas tente demonstrá-Ia na prá-
tic a sem voltímetro, wattímetro e amperímetro. Pode-se per-
feiramenrs afirmar que, em princípio, um helicóptero da mari-
nha americana pode voar em qualquer lugar; mas tente con-
serta-lo no deserto iraniano depois de afogado por urna tern-
pestade de areia, a centenas de quilómetros do porta-avíóes.
Em todos esses experimentos mentais é fácil perceber a enor-
me díferenca que há entre princípio e prática, e que quando
tudo funciona de acordo com o planejado significa que nín-
guém se afastou nem um centímetro da rede bem guardada e
perfeitamente fechada.

Sempre que um fato se confirma e urna máquina funciona
significa que as condicócs do laboratório ou da fábrica de cer-
to modo foram expandidas. Um consultório médico de um sé-
culo atrás talvez fosse mobiliado com urna cadeira de bracos,
urna escrivaninha e, quem sabe, urna mesa de exame. Hoje em



(2) Atado por urnas poucas
cadeias rnetrológicas

dia, um consultório médico tern dezenas de instrumentos e
aparelhagem pata diagnóstico. Cada um deles (como o termó-
metro, o aparelho de medir a pressáo sangüínea ou o teste de
gravidez) passou do laboratório para o consultório por meio da
indústria. Se sua médica confirma a aplicacáo das leis da físío-
logia, ótimo, mas náo peca a ela que as confirme numa chou-
pana vazia ern plena selva, pois aí ela dirá: "Primeiro me devol-
varo os instrumentos!". Esquecer a expansáo dos instrumentos
quando se admira o bom andamento de fatos e máquinas seria
como admirar o sistema rodoviário, com todos os seus caminhóes
e carros velozes, e deixar de lado a engenharia civil, as ofici-
nas, os mecánicos e as pecas de reposicáo. Faros e máquinas
náo tém inércia própria (Capítulo 3); assim como os reis ou os
exércitos náo podem viajar sem comitiva ou equipamento.

A dependéncia que faros e máquinas tém em relacáo as
redes para fazerem a viagem de volta dos centros para a perife-
ria facilita muito a nossa tarefa. Teria sido impossível seguir as
leis "uníversais" da ciencia se estas fossem aplicáveis ero todos
os lugares sem aviso prévio. Mas a progressiva expansáo do
ámbito de aplícacáo de um laboratório é muito fácil de estu-
dar: é só seguir os traqos que essa aplicacáo vai deixando. Como
vimos na Parte B, um cálculo feíto no papel só se aplica ao mun-
do exterior se esse mundo exterior também é outro pedaco de
papel do mesmo formato. Inicialmente, esse requisito parece
marcar o fim do caminho dos cálculos: é impossível transfor-
mar Sacalina, Rotterdá, as turbuléncías, as pessoas, os micró-
bias, as redes elétricas e todos os fenómenos lá de fora num
mundo de papel semelhante ao que existe aqui dentro. Mas
isso seria náo admitit a engenhosidade dos cientistas que ex-
pandem para todos os cantos os instrumentos que produzem esse
mundo de papel. Metrologia é o nome desse gigantesco empre-
endimento para fazer que o mundo de fora passe a ser um mundo
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dentro do qual fatos e máquinas possam sobreviver. Os cupins
constroem suas galerias escuras COro uro mistura de lama e seus
próprios excrementos; os cientistas constroern suas redes ilu-
minadas conferindo ao mundo de fora a mesma forma de papel
que tém seus instrumentos no mundo de dentro. Em ambos os
casos, o resultado é o mesmo: pode-se viajar pata muito longe
sem sequer sair de casa.

No puro, abstrato e universal mundo da ciéncia, a exten-
sáo dos objetos novas criados nos laboratórios náo custa nada.
No mundo real, concreto e local da tecnociéncia, porém, custa
terrivelmente caro manter estável o mais simples dos paráme-
tros físicos. Um exemplo bastará. Se pergunto "Que horas sáo?",
para responder, o leitor deverá olhar o relógio. Náo há como
resolver essa questáo sem ler o mostrador desse instrumento
científico (o Sol pode servir, mas náo quando precisamos pe-
gar um trem). Por mais humilde que seja, entre os instrumen-
tos científicos o relógio é o que tem a história mais langa, o
que exerceu mais infiuéncia. Lembremos que Lapérouse le-
vava consigo náo menos do que doze relógios, e que tinha a
bordo diversos cientistas cuja funcáo era verificar e compa-
rar os movimentos desses instrumentos. Toda a viagem teria
sido feíta em váo se ele náo conseguisse manter o tempo cons-
tante. Hoje, se o meu relógio náo estiver certo com o do lei-
tor, um terceiro servirá de árbitro (urna estacáo de rádío, um
relógio de igreja). Se ainda houver desacordo quanto a qua-
lidade do relógio usado como árbitro, poderemos muito bem
ligar para o servico telefónico que informa a hora. Se um de
nós fosse tao obstinado quanto o discordante dos Capítulos 1
e 2, seria entáo necessário recorrer ao labirinto extraordina-
riamente complexo de relógios atómicos, a laser, de comuni-
cacóes via satélite: a Agéncia Internacional que coordena os
horários em todo o planeta. O tempo nao é universal, mas todo
dia vai ficando um pouco mais gracas a expansáo de urna rede
internacional que, através de elos visíveis e tangíveis, inter-
liga todos os relógios de referéncia do mundo e depois vai
organizando cadeias secundárias e terciárias de referéncia até
este relógio meio impreciso que tenho no pulso. Há urna tri-
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lha contínua de leituras, catalogacóes, formulários, linhas
telefónicas que ínterliga todos os relógios. Assim que saímos
dessa trilha, comecamos a ter dúvidas sobre a hora, e a única
maneira de voltar a ter certeza é entrar de novo em contato
com as cadeias metrológicas. Os físicos usam a linda palavra
constante para designar esses parámetros elementares neces-
sários para que a mais simples das equacóes seja escrita nos
laboratórios. Essas constantes, porém, sao tao inconstantes que
os Estados Unidos, de acordo com sua Agencia Nacional de
Pesos e Medidas, gastou 6% de seu Produto Nacional Bruto,
ou seja, tres vezes o que se gasta com P&D (ver capítulo 4),
só para manté-las estáveis!"

O fato de ser preciso um esforco muito maior para expan-
dir a ciencia do que para fazé-la pode surpreender aqueles que
a acham naturalmente universal. Nos números que apresentei
no Capítulo 4 inicialmente nao víamos sentido na massa de ci-
entistas e engenheiros empregados no gerenciamento de P&D,
em cargos administrativos, ínspecáo, producáo etc. (ver p.34).
Já nao nos surpreendemos mais. Sabemos que o número de ci-
entistas é pequeno demais para explicar o enorme efeito que
supostamente exercem, e que seus feitos circulam por "galeri-
as" frágeis, recentes, caras e escassas. Sabemos que aquilo que
chamamos de "ciencia e tecnología" constitui a ponta abstrata
de um processo muito mais amplo, com o qual tem apenas vaga
semelhanca. A enorme importancia da metrologia (assim como
a do desenvolvimento e da pesquisa industrial) nos dá uma
idéia, digamos, da nossa ígnoráncia.

Essas longas cadeias metrológicas necessárias a existencia
do mais simples dos laboratórios dizem respeito as constantes
oficiais (tempo, peso, medidas, padróes biológicos etc.), mas isso
constitui uma parcela minúscula de todas as medicóes feitas.
Estamos tao acostumados a presenca difusa de todos esses me-
didores, fichas, formulários e gabaritos que forram o caminho
para as centrais de cálculo, que nos esquecemos de considerar

21 Verartigo de Hunter (1980).

cada um deles como o tracado que ficou como vestigio indubi-
tável de uma invasáo anterior por alguma profissáo científica.
E só pensar nos tipos de respostas que podem ser dadas as se-
guintes perguntas: quanto ganhei este mes? Minha pressáo san-
güínea está alta ou baixa? Onde.rneu avó nasceu? Qual é o
ponto mais alto da ilha Sacalina? Quantos metros quadrados
tem meu apartamento? Quantos quilos vocé engordou? Quan-
tas notas boas minha filha tirou? Qual a temperatura hoje? Esta
caixa de cerveja é uma boa compra? Dependendo de quem faz
essas perguntas, a resposta poderá ser mais rigorosa ou menos
rigorosa. No primeiro caso, será preciso recorrer a um formulá-
rio: o extrato enviado pelo banco; a leitura da pressáo sangüí-
nea feita no aparelho do médico; a certídáo de nascimento
obtida no cartório ou uma árvore genealógica; a lista de faróis
do catálogo da Marinha; uma planta do apartamento; uma
balanca; uma ficha escolar obtida na secretaria da escola; um
termómetro; as dezenas de dados metrológicos presentes na
embalagem da cerveja (conteúdo, teor alcoólico, quantidade
de conservantes etc.). O que chamamos de "pensar com rigor"
numa situacáo de controvérsia implica trazer a tona urna des-
sas formas. Sem elas, simplesmente nao sabemos nada.

Se, por uma razáo ou por outra (crime, acidente, centro-
vérsia), a díscussáo nao for dirimida nesse ponto, seremos le-
vados a percorrer uma das muitas cadeias metrológicas que
empílham formulários até a enésima ordem. Nem mesmo a per-
gunta "quem é vocé" será possível responder, em algumas situa-
cóes extremas, sem sobrepor passaportes, impressóes digitais,
certidóes de nascimento, fotografías, ou seja, sem constituir um
arquivo que reúna muitos formulários diferentes, provenientes
de várias origens. Voc€ pode perfeitamente querer saber quem
é e ficar satisfeito com alguma resposta pouco rigorosa a essa
pergunta absurda, mas o policial, que faz a pergunta do ponto
de vista de um centro, quer uma resposta mais rigorosa, exata-
mente como quando Lapérouse insistiu nas perguntas aos pes-
cadores chineses para saber onde eles estavam em termos de
longitude e latitude. Agora entendemos o mal-entendido es-
tudado no Capítulo 5, Parte C, entre as maneiras mais ou me-
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nOS duras de solucionar o paradoxo vivido pelo cons:rutor de
fatos. As exigencias em termos de conheClmento sao, muito
diferentes se quisermos usá-lo para por fim a urna díscussáo
ou se quisermos participar da extensdo de rede. As so u-
óes intermediárias sáo suficientes no pnmetro caso (sei quen:
;ou, que horas sáo, se faz frío ou calor, se meu apartamento:
grande ou pequeno, se ganho o se minha fílha esta
estudando, se Sacalina é urna ílha ou nao). Mas todas essas
solucóes seráo consideradas insuficientes no segundo caso.
entendido será da mesma natureza e terá o mesmo sigru ca .,
concreto se um engenheiro do Exército, encarregado de
parar a aterrissagem de bombardeiros B52 numa ilha do Pací -
co, lá encontrar só urna faixa lamacenta de terra com un: as

poucas centenas de metros de comprimento. Val muito
decepcionado, e achará aquela pista de pouso InsuflClente.

A única maneira de preparar "pistas de pouso" em toda parte
para fatos e máquinas é transformar em instrumentos o maior
número possível de pontos do mundo externo. As paredes das
galerias do cupinzeiro científico sáo literalmente forradas de

papel. d . di
As máquinas, por exemplo, sáo desenha, as, .A:'

cutidas e calculadas antes de serem construidas- Ir da cie -
cia" para a "tecnologia" náo é ir um de um mundo de papel para
um mundo desarrumado, graxento e concreto. E Ir de um tra-
balho em papel para outro trabalho em papel, de
de cálculo para outra que reúne e maneja mais calculos 1 e
origens mais heterogeneas." Quanto mais modernas e comp

áquinas maior o númeto de formulários de que preci-
xasasm , -' 1 prosam para chegar a existir. A razáo para e sirnp es: no -
cesso de elas váo sumindo de vista porque c,adaurna
de suas oculta a outra amedida que todas se trans-
formando em caixas-pretas cada vez mais pretas (Cap'tulo 3).

22 Na pequena, porém fascinante literatura sobre o assunto, a
áo é constituída pelo rrabalho de Bcoker (1979) e Bavnes ug .

introducáo aínda maisbreve encontra-se eroFerguson (1977).

o grupo do Eagle, durante o processo de depuracáo do siste-
ma, precisou construir um programa de computador só para
manter o registro da seqüéncia de modificacóes feitas por cada
um no protótipo, só para lembrar que era exatamente o Eagle,
para mante-lo sinopticamente sob os olhos amedida que ele ia
ficando cada vez mais obscuro (Introducáo), De todas as par-
tes da tecnociéncia, as mais reveladoras sáo os desenhos dos
engenheiros e a organízacáo e gestáo dos tracados gerados si-
multaneamente por engenheíros, projetistas, físicos, economis-
tas, contadores e gente de marketing. É nelas que as distincóes
entre ciencia, tecnología, economia e sociedade se mostram
mais absurdas. As centrais de cálculos das principais indústri-
as construtoras de máquinas concentram nas mesmas escriva-
ninhas formulários de todas as origens, recombínando-os de tal
maneira que numa mesma tira de papel é possível encontrar a
forma da peca que vai ser construida (desenhada num espaco
geométrico codificado); a tolerancia e a calíbracáo necessária
a sua construcáo (todas as cadeias metrológicas no interior e
no exterior das formas); as equacóes físicas da resistencia do
material; os nomes das pessoas que trabalharam nas pecas: o
tempo médio necessário a realizacáo das operacóes (resultado
de décadas de tavlorismo): as dezenas de códigos que possibí-
litam o inventário; cálculos económicos: e assim por diante.
Quern quisesse tentar substituir a história comum dessas cen-
trais de cálculo por histórias distintas da ciencia, da tecnolo-
gia e da admínistracáo teria de proceder a um trabalho de es-
quartejamento.

Cada um desses formulários é necessário para que uma das
dezenas de ciencias implicadas na construcáo de máquinas
passe a ter qualquer relevancia. A contabilidade, por exern-
plo, é uma ciencia crucial e onipresente em nossas sociedades.
Sua expansáo, porém, limita-se estritamente a alguns formula-
rios que possibilitam a sua execucáo com o máximo de preci-
sáo possível. Como aplicar a contabilidade ao confuso mundo
de mercadorias, consumidores, indústria? Resposta: transfor-
mando cada uma dessas complexas ativídades de tal maneira
que, num ponto ou neutro, elas gerem um formulário pronta-
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mente aplicável a atividade contábil. Se cada hambúrguer
vendido nos Estados Unidos, cada xícara de café, cada passa-
gem de óníbus for acompanhado por um canhoto numerado ou
por uma daquelas notinhas vomitadas pelas caixas registrado-
ras, entáo os contadores, os administradores e os economistas
seráo capazes de expandir sua perícia no cálculo. Um restau-
rante, um supermercado, uma laja, uma linha de montagem
estáo o tempo todo gerando tantas leituras a partir de tantos
instrumentos quanto um laboratório (pense-se nas balancas, nos
relógios, nas registradoras, nos pedidos). Só quando o sistema
econiJmico se torna capaz de gerar esses formulários em número
suficiente para criar algo semelhante a economia é que os eco-
nomistas passam a fazer parte de uma profíssáo em expansáo.
Nao há por que limitar o estudo da ciencia aescrita do Livro
da Natureza e esquecer de estudar esse "Grande Livro da
Cultura", que exerce urna influencia muito mais mareante ero
nossa vida diária do que a outra - a mera ínformacáo bancá-
ria, por exemplo, é muitas ordens de grandeza mais importante
que a comunicacáo científica.

Mesmo a geografía, que parece tao imediatamente aplicá-
vel "ao mundo de fora", feito o mapa, nao pode se afastar mui-
to da rede sem o risco de se tornar inútil. Quando usamos um
mapa, raramente comparamos o que nele está escrito coro a
paisagem - para sermos capazes de tal feito, precisaríamos ser
topógrafos bem treinados, ou seja, estar bem próximos da pro-
fissáo de geógrafo. Nao, na maioria das vezes comparamos o que
lemas nos mapas com os sinais das rodovias, escritos na mesma
linguagem. O mundo de fora estará adaptado a aplicacáo do
mapa só quando todos os seus fatores pertinentes tiverem sido
escritos e marcados por sinais, balizas, placas, setas, nomes de
ruas e coisas assim, Para provar isso, basta tentar navegar com
um ótimo mapa ao langa de uma costa sem sínalizacáo, ou num
país ande todas as placas de rodovias tenham sido arrancadas
(como aconteceu com os russos ao invadirem a Tchecoslová-
quia, em 1968). A maior probabilidade é de ir dar acosta ou
perder-se. Quando o "lá-fora" é realmente encontrado, quan-
do as coisas de fora sao vistas pela primeira vez, é o fim da cien-

cia, pois a causa essencial da superioridade científica terá de-
saparecido.

A história da tecnociéncia é, em grande parte, a história de
todas as pequenas feitas ao langa da rede para acele-
rar a mobilidade dos tracados ou para aumentar a fidedignida-
de, a combinacáo e a coesáo deles, de tal modo que a acáo a
distancia se torne possível. Esse será o nosso sexto pnncípio.

(3) Ainda sobre a papelada

Se expandirmos o significado de metrologia, deixando de
abranger apenas a das constantes físicas básicas e
passando também a abarcar a em formulários de
um número máximo de características do mundo exterior, pode-
remos acabar estudando o mais desprezado de todos os aspectos
da tecnociéncia: a burocracia. Ah! esses burocratas, como sao
odiados; gente que só mexe com papéis, arquivos e fichas, que
nada sabe sobre o mundo real, mas que está sempre pondo for-
mulários sobre formulários só para ver se foram preenchídos cor-
retamente, curiosa raca de lunáticos que prefere acreditar num
papel a crer em qualquer outra fonte de informacño, mesmo que
esse papel contrarie asenso comum, a lógica e até seus próprios
sentírnentos. Compartilhando esse desdém, no entanto, nós, que
queremos seguir a ciencia ero acáo até o tiro, estaríamos come-
tendo um erro. Primeiro, porque o que é visto como defeito no
caso dos papelocratas é considerado grande qualidade sempre
que se trate dos outros papelocratas chamados cientistas e en-
genheiros. Acreditar mais no formulário de enésima ordem do que
no senso comum é próprio de astrónomos, economistas, banqueí.
ros, em suma de todos os que, nas centrais, tratam com fenóme-
nos ausentes por definicáo.

Seria também um erro, em segundo lugar, porque é por meio
da burocracia e por dentro dos arquivos que os resultados da
ciencia viajam para mais longe. Por exemplo, os registros de
prospeccáo produzidos pelos engenheiros da Schlumberger em
plataformas de petróleo (Parte A, secáo 2) passam a fazer parte
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de um arquivo pertencente a um banco da Wall Street que
combina geologia, economia, estratégia e lei. Todos esses cam-
pos náo correlatos sáo entretecidos quando se transforrnam em
folhas do mais desprezado de todos os objetos, o dossie, o poei-
rento dossié. Sem ele, porém, os registros de prospeccáo ficariam
onde estavam, na cabina ou no caminháo da Schlumberger, sem
nenhuma importancia para outras questóes. Os testes microbio-
lógicos feitos por bacteriologistas com água náo teriam impor-
tancia nenhuma se permanecessem no laboratório. Agora que
estáo integrados, por exemplo, em outro complexo arquivo da
Prefeitura que justapóe plantas de arquitetos, regulamentos
municipais, resultados de pesquisas, contagens de votos e pro-
postas de orcamento, sáo beneficiados por essas outras ativida-
des e habilidades. Entender a influencia da bacteriologia so-
bre a "sociedade" poderia ser tarefa difícil, mas sempre é possí-
vel observar de quantas operacóes legais, administrativas e fi-
nanceiras a bacteriologia participa: é só seguir seus rastros. Como
vimos no Capítulo 4, o caráter esotérico de uma ciencia é in-
versamente proporcional a seu caráter exotérico. Agora perce-
bemos que a administracáo, a burocracia e o gerenciamento
em geral sáo os únicos grandes recursos disponíveis para a ex-
pansáo realmente ampla: o governo subvenciona o laboratório
de bacteriologia que se tornou ponto de passagem obrigatório
para todas as tomadas de decisáo, Os vastos bolsóes isolados
da ciencia que vimos no comeco des te livro provavelmente
seráo mais entendidos se percebermos que estáo esparsos pelas
centrais de cálculo, dispersos por arquivos e fichários, disserni-
nados por toda a rede e só visíveis porque aceleram a mobiliza-

local de alguns recursos entre os muitos outros necessários
para administrar muitas pessoas em grande escala e a certa dis-
táncia."

A terceira e última razáo pela qual náo devemos desprezar
burocratas, administradores e escriturários, em suma esse Se-

23 Sobreessadispersáo dasciencias e sobremuitas microtécnicas de poder, ver
o trabalhodeFoucault, especialmente (1975).

tor terciário que apequena de todo as dímensóes da tecnoci-
éncia, é que ele constitui uma mistura de outras disciplinas que
devem ser estudadas com o mesmo método que apresentei neste
livro, ainda que náo sejam consideradas parte da "ciencia e
tecnología", Quando alguérn diz que quer explicar "socialmen-
te" o desenvolvimento da "ciencia e tecnología", recorre a en ..
tidades como política nacional, estratégias das multinacionais,
classes sociais, tendencias económicas mundiais, culturas na..
cionais, situacáo profissional, estratifícacáo, decisóes políticas
etc. Em nenhum ponto deste livro lancei rnáo de qualquer uma
dessas entidades; ao contrário, expliqueí várias vezes que serí-
amos táo agnósticos com respeito asociedade quanto fóramos
em relacáo aNatureza, e que dar explícacáo social náo impli-
ca nada de "social", mas apenas algo referente a solidez relati-
va das Mas tambérn prometí, no fim do Capítulo 3,
que em algum ponto encontraríamos um estado estável da so-
cíedade. Pois bern, aqui estamos: um estado estável da socie-
dade é produzido pelas multifárias ciencias administrativas
exatamente como a interpretacáo estável dos buracos negros é
fomecida pela astronomía, como a dos micróbios
é dada pela bacteriologia, ou como a de reservas
petrolíferas é apresentada pela geologia. Nem mais nem me-
nos. Terminemos com mais alguns exemplos.

O sistema económico, por exemplo, náo pode ser usado sem
problemas para explicar a ciencia porque ele próprio é um re-
sultado extremamente controverso de outra ciencia social: a
economia. Como vimos antes, ele é extraído de centenas de

de estatística, questionários, pesquisas e levanta-
memos, sendo tratado em centraís de cálculo. Alguma coisa
como o Produto Nacional Bruto é uma exposicáo visual de ené-
sIma ordem que, na verdade, pode ser combinada COm outros
formulários, mas que náo está mais [ora da frágil e minúscula
rede construida pelos economistas do que as estrelas, os elé-
trons ou as placas tectónicas. O mesmo se diga dos muitos as-
pectos da política. Como sabemos que o Partido A é mais forte
que o Partido B? Cada um de nós pode ter uma opiniáo sobre a

relativa desses partidos; na realidade, é em razáo de que
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cada um de nós tem uma opiniáo diferente que se deve mon-
tar um grande experimento científico para resolver a questáo.
Científico? Claro! O que é uma eleicáo nacional, se náo a trans-
formacáo, através de um instrumento pesado e caro, de todas
as opinióes em marcacóes em cédulas, marcacóes que seráo con-
tadas, somadas, comparadas (com muito cuidado e muita dis-
cussáo), o que terminará como apresentacáo visual de enésima
ordem: Partido A: 51%, Partido B: 45%; Nulos: 4%? Estabele-
cer dístíncáo ou oposicáo entre ciencia, política e economia náo
teria sentido do nosso ponto de vista, porque, em termos de
dimensóes, importancia e custo, os poucos números que deci...
dem o Produto Nacional Bruto ou o equilibrio político de for-

sao muito mais importantes, provocam muito mais inte-
resse, muito mais atencáo, muito mais paíxáo, muito maís
método científico do que uma nova partícula ou uma nova
fonte de radíacáo. Todos eles dependem do mesmo mecanis-
mo básico: ajuste dos dispositivos de inscricáo, focalizacáo das
controvérsias na apresentacáo visual final, obtencáo de re-
cursos necessários para a manutencáo dos instrumentos, cons...
trucáo de teorias de enésima ordern nos dossiés arquivados.
Náo, nosso método nada ganharia se explicasse as ciencias
"naturaís" mediante a invocacáo das ciencias "sociais". Nao
há a menor díferenca entre as duas, e ambas devem ser estu-
dadas da mesma maneira. Nenhuma delas deve ter mais cré-
dito nem ser dotada com o misterioso poder de pular fora da
rede que constrói.

O que esclarecemos a respeito de economía, política e
adminístracáo também se aplica a própria sociologia. Como
poderia alguém que decidiu seguir os cientistas em acáo es-
quecer-se de estudar os sociólogos em seu esforco de definir o
que é a sociedade, o que nos mantém grudados uns aos outros,
quantas classes existem, qual é o objetivo de se viver em socíe-
dade, quais sáo as principais tendencias de sua evolucáo? Como
acreditar mais nessas pessoas que nos dizem o que é a sociedade
do que em outras? Como transformar astrónomos em porta-ve-
zes do céu e ainda aceitar que os sociólogos nos digam o que é
sociedade? A própria definicáo de "socíedade" é o resultado

final, nos departamentos de sociologia, nas instituicóes de es-
tatística e nas revistas, da acáo de outros cientistas ocupados
coligindo pesquisas, questionários, arquivos, fichários de todos
os tipos, de cientistas que discutem, publicam artigos, organi-
zam outros encontros, Qualquer defínícáo consensual marca o
final feliz das controvérsias, como todas as solucóes que estu-
damos neste lívro, Nem mais nem menos. Os resultados dos es-
tudos sobre a constituicáo da sociedade náo se disseminam me-
lhor nem mais depressa do que os de economia, topografia ou
física de partículas. Esses resultados também morreriam se caís-
sem fora da minúscula rede táo necessária a sua sobrevivéncía.
A interpretacáo que um sociólogo faz da sociedade náo entra-
rá em lugar de nada do que nós pensamos da sociedade sem
disputas adicionais, livros, cátedras universitárias, posicóes no
governo, integracáo nas forcas armadas, e assim por diante,
exatamente como acontece com a geologia, a meteorologia ou
a estatística.

Náo, náo devemos negligenciar a rede administrativa que,
nas salas da Wall Street, no Pentágono, nos departamentos das
universidades, produz representacóes efémeras ou estáveis da-
quilo que é a situacáo das forcas, a natureza de nossa socieda-
de, o equilibrio militar, a saúde da economia, o tempo para que
um míssil balístico russo caia no deserto de Nevada. Confiar
nas ciencias sociais mais do que nas naturais poria em risco toda
a nossa jornada, porque teríamos de admitir que o espaco-tempo
elaborado dentro de uma rede por uma só ciencia se dissemi-
nou para fora e abarcou todas as outras, Náo estamos incluídos
no espaco da sociedade (construído por sociólogos mediante
tantas disputas) mais do que no tempo da geología (lentamen-
te elaborado nos museus de históría natural) ou do que no do-
mínio das neurociencias (cuidadosamente expandido pelos neu-
rocientistas). Mais exatamente, essa inclusáo nao é naturalmen...
te propiciada sem trabalho complementar; será obtida localmen-
te se as redes dos sociólogos, dos geólogos e dos neurocienrís.
tas forem expandidas, se tivermos de passar por seus laborató-
rios ou através de suas cadeias metrológicas, se eles tiverem sido
capazes de se tornar indispensáveis as nossas viagens e incur-
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sóes. A situacáo das ciencias é exatamente a mesma do gás, da
eletricidade, da TV a cabo, da rede de água ou de telefone:
em todos os casos, é preciso estar "ligado" a uma rede que é
cara e deve ser mantida e expandida. Este livro foi escrito com
o objetivo de criar uma pausa para que todos quantos queiram
estudar independentemente as expansóes de todas essas redes
possam tomar fólego. Para fazer um estudo desses é absoluta-
mente necessário nunca atribuir a nenhum fato e a nenhuma
máquina a mágica habilidade de sair da exígua rede ern que
sao produzidos e na qual circulam. O ar desse pequeno espaco
destinado a tomar fólego ficaria imedíatamente viciado se o
mesmo tratamento justo e simétrico nao fosse também dispen-
sado as ciéncias sociais e administrativas.

APENDlCEI

REGRAS METODOLÓGICAS

Regra l. Estudamos a ciencia ema,ao, e nao a ciencia ou a
tecnologia pronta; para isso, ou chegamos antes que fatos e
máquinas se tenham transformado em caixas-pretas, ou acom-
panhamos as controvérsias que as reabrem. (Introducáo)

Regra 2. Para determinar a objetividade ou subjetividade
de uma afirmacáo, a eficiencia ou a perfeícáo de um mecanis-
mo, nao devemos procurar por suas qualidades intrínsecas, mas
por todas as transforrnacóes que ele sofre depois, nas máos dos
outros. (Capítulo 1)

Regra 3. Como a solucáo de uma controvérsia é a causa da
representacáo da Natureza, e nao sua conseqüéncia, nunca po-
demos utilizar essa conseqüéncia, a Natureza, para explicar
como e por que uma controvérsia foi resolvida. (Capítulo 2)

Regra 4. Como a resolucáo de uma controvérsia é a causa
da estabilidade da sociedade, nao podemos usar a sociedade
para explicar como e por que uma controvérsia foi dirimida.
Devemos considerar simetricamente os esforcos para alistar
recursos humanos e nao-humanos. (Capítulo 3)

Regra 5. Com relacáo áquilo de que é feita a tecnociéncia,
devemos permanecer tao indecisos quanto os vários atores que
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RELATIVISMO

COMO ACABAR COM A ASSIMETRIA?

No infcio deste ensaio, eu propus a antropologia como modele de
descri<;ao de nosso mundo, ja que apenas e1a poderia ligar em urn mesmo
todo a trajet6ria estranha dos quase-obietos. Reconheci, entretanto, que
este modelo naD era vilivel, ja que naG se aplicava as ciencias e as tecnicas.
Se as etnociencias cram capazes de os que as ligavam ao
muncio social, naD se pade dizer 0 mesma das ciencias exatas, incapazes
de faze-lo. Para compreender porque era tao dificil aplicar as redes s6cio-
tecnicas de nosso muncio a mesma liberd.i'de de tom, foi preciso que eu
compreendesse 0 que entendemos por moderno. Se 0 que entendemos e
esta oficial que cleve distinguir totalmente os humanos e os
nao-humanos, entaD, de .fato, eimpasslvel que haja uma antropologia do
muncio moderno. Mas se desdobrarmos ao mesrno tempo a
e 0 trabalho de media<;ao que the da sentido, nos apercebemos retrospec-
tivamente que jamais fomos realmente modernos. Portanto a antropolo-
gia, que ate entao chocava-se com as ciencias e as tecnicas, pode novamente
tornar-se 0 modelo de que eu desejava. Incapaz de comparar os
pre-modernos aos modernos, poderia compara.-Ios aos nao-modernos.

Infelizmente, e diffcil reutilizar a antropologia em seu estado atual.
Formada pelos modernos para compreender aqueles que nao 0 erarn, ela
interiorizou, em suas praticas, em seus conceitos, em suas quest5es, a im-
possibilidade da qual falei anteriormente (Bonte e Izard, 1991). Ela mes-
rna evita estudar os objetos da natureza e limita a extensao de suas pes-
quisas apenas as culturas. Permanece assimetrica. Para que se torne com-
parativa e possa ir e vir entre os modernos e os nao-modernos, e precise
torna-la simetrica. Para tanto, cleve tornar-se capaz de enfrentar nao as

que nao nos tocam diretamente - somos sempre bastante crfti-
cos frente a elas - mas sim os conhecimentos aos quais aderimos total-
mente. Epreciso torna-la capaz de estudar as ciencias, ultrapassando os
limites da sociologia do conhecimento e, sobretudo,da epistemologia.

Este e0 prirneiro princfpio de simetria, que abalou os estudos sobre
as ciencias e as tecnicas, ao exigir que 0 erro e a verdade fossem tratados
da mesma forma (Bloor, 1982). Ate entao, a sociologia do conhecimento
s6 explicava, atraves de uma grande quantidade de fatores sociais, os des-
vios em a trajet6ria retilinea da razao. 0 erro podia ser explicado
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socialmente, mas a verdade continuava a sec sua propria Era
passivel analisar a em discos voadores, mas nao 0 conhecimento
dos buracos negros; era passivel analisar as ilus6es cia parapsicologia, mas
nao 0 saber dos psic61ogos; os erros de Spencer, mas nao as certezas de
Darwin. Farores sociais do mesma tipo naG podiam sec igualmente apli-
cados aos dais. Nestes dais pesos, duas medidas, encontramos a anriga
divisao cia antropologia entre ciencias - impossiveis de estudar - e etno-
ciencias - posslveis de estudar.

Os pressupostos cia sociologia do conhecimento jamais teriam
midado por muito tempo os etnologos se os epistem61ogos nao houves-
sem elevado a nfvel de principia fundador esta mesma assimetria entre as
verdadeiras ciencias e as falsas. Apenas estas ultimas - as ciencias "pros-
critas" - podem estar ligadas ao contexto social. Quanto as ciencias "san-
cionadas", apenas se tornam cientificas porque separam-se de qualquer
contexto, qualquer trac;o de contaminac;ao, qualquer evidencia primeira,
chegando mesmo a escapar de seu proprio passado. Esta e a diferenera,
para Bachelard e seus disdpulos, entre a historia e a historia das ciencias.
A primeira pode ser simetrica, mas isto nao importa porque nunca trata
da ciencia; a segunda jamais deve ser simetrica, a fim de que 0 corte
epistemol6gico permane<;a total.

Urn unico exernplo sera suficiente para mostrar ate onde pode levar
a rejei<;iio de toda e qualquer antropologia simetrica. Quando Canguilhem
faz a distinerao entre as ideologias cientificas e as verdadeiras ciencias, nao
somente afirma que e impossivel estudar Darwin - 0 sabio - e Diderot
- 0 ideologo - nos mesmos termos, mas tambern que deve ser impossi-
vel coloca-los no mesmo saco (Canguilhem, 1968). "A separa<;iio entre a
ideologia e a ciencia deve impedir que sejam colocados em continuidade,
em uma historia das ciencias, alguns elementos de uma ideologia aparen-
temente conservados e a constrw;ao cientffica que destituiu a ideologia: por
exemplo, procurar no Reve de d'A/embert elementos precursores de A
Origem das Especjes" (pAS). 56 e cientifico aquilo que rompe para sem-
pre com a ideologia. Se seguirmos tal principio, e de faro dificil seguir os
quase-objetos em seus prindpios e fins. Apos terem passado pelas maos
do epistemologo, todas suas raizes terao sido arrancadas. So ira sobrar 0
objeto extraido de toda a rede que Ihe dava sentido. Mas porque chegar
mesmo a falar de Diderot e de Spencer, porque 0 interesse pelo erro? Por-
que sem ele 0 brilho da verdade seria insuportavel! "0 enlace da ideolo-
gia e da ciencia deve impedir que a historia de uma ciencia seja reduzida a
platitude de urn historico, ou seja, de uma quadro sem sombra de.relevo"
(pAS). 0 falso e aquilo que da valor ao verdadeiro. 0 que Racine fazia
para 0 Rei-Sol sob 0 belo titulo de historiador, Canguilhem faz por Darwin,
sob 0 rotulo, igualmente usurpado, de historiador das ciencias.

o PRINcIpIa DA SIMETRIA GENERALIZADA

!

I

I

I
l,,
I

I93

o prindpio de simetria reestabelece, pelo contrario, a continuidade,
a historicidade e, vale lembrar, a justi<;a. Bloor e 0 anti-Canguilbem, da
mesma forma que Serres e 0 anti-Bachelard, 0 que, por sinal, explica a total
incompreensao, na Franr;a, tanto da sociologia das ciencias quanto da an-
tropologia de Serres (Bowker e Latour, 1987). "0 unico mito puro e a ideia
de uma ciencia purificada de qualquer mito", escreve este ultimo ao rom-
per com a epistemologia (Serres, 1974, p.2S9). Para ele, bern como para
os historiadores das ciencias propriamente ditos, Diderot, Darwin, Malthus
e Spencer devem ser explicados de acordo com os mesmos prindpios e as
mesmas causas. Ao dar conta da crenera em discos voadores, verifique se
as mesmas explicar;oes podem ser empregadas, simetricamente, para os bu-
racos negros (Lagrange, 1990); ao atacar a parapsicologia, e posslve! usar
os mesmos fatores para a psicologia (Collins e Pinch, 1991)? Ao analisar
o sucesso de Pasteur, sera que os mesrnos termos irao perrnitir dar conta
de seus fracassos (Latour, 1984)?

Antes de mais nada, 0 primeiro prindpio de simetria propoe urn re-
gime de emagrecimento para as explicac;oes. Havia se tornado tao tacil dar
conta do errol A sociedade, as crenr;as, a ideologia, os simbolos, 0 incons-
ciente, a loucura, tudo era tao acessivel que as explicar;oes tornavam-se
obesas. Mas a verdade? Ao retirarmos esta facilidade do corte epistemo-
logico, nos que estudamos as ciencias percebernos que a maior parte de
nossas explicaeroes nao valia muito. A assirnetria organizava todas elas e
apenas dava urn pontape nos vencidos. Tudo muda se a disciplina do prin-
dpio de simetria nos forr;a a conservar apenas as causas que poderiam servir
tanto para 0 vencedor quanto para 0 vencido, para 0 sucesso e para 0 fra-
casso. Equilibrando com precisao a balanr;a da simetria, a diferenr;a tor-
na-se rnais clara e permite compreender porque uns ganham e outros per-
dem (Latour, 1989b). Aqueles que pesavam os vencedores com uma ba-
lanera e as perdedores com outra, gritando, como Brennus, "vai victis!",
ate aqui tornavam esta diferenera incompreensivel.

o primeiro prindpio de simetria oferece a incomparavel vantagem
de livrar-nos dos cortes epistemologicos, das separar;oes a priori entre cien-
cias "sancionadas" e ciencias "proscritas", e das divisoes artificiais entre
as sociologias do conhecimento, da crenc;a e das ciencias. Outrora, quan-
do 0 antropologo retornava de algum local longinquo para descobrir, em
sua cultura, ciencias que haviam side purificadas peIa epistemologia, era
impossivel para ele estabelecer uma relar;ao entre as etnociencias e as sa-
beres. Abstinha-se, portanto, e com razao, de estudar a si mesmo, conten-
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FIGURA 10

Este principio exige, de fato, que 0 verdadeiro e 0 falso sejam expli-
cados com os mesmos termos; mas quais sao os termos escolhidos? Aque-
les que as ciencias da sociedade oferecern aos descendentes de Hobbes. Ao
inves de explicar 0 verdadeiro atraves da adequac;ao com a realidade na-
tural, e 0 falso atraves da restric;ao das categorias sociais, das epistemes,
ou dos interesses, este principio tenta explicar tanto 0 verdadeiro quanto
o falso usando as mesmas categorias,as mesmas epistemes e os mesmOS
interesses. Eportanto assimetrico, nao mais porque divide, como 0 fazem
os epistem610gos, a ideologia e a ciencia, mas porque coloca a natureza
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entre parenteses, jogando todD 0 peso das explicac;6es apenas sobre 0 polo
cia sociedade. Construtivista para a natureza, e realista para a sociedade
(Collins e Yearley, 1992; Callon e Latour, 1992).

Mas a sociedade, como sabemos agora, tambem e construida, tanto
quanto a natureza. Se formos realistas para uma, devemos se-Io para a
outra; se formos construtivistas para uma, tambern devemos se-Io para
ambas. au antes, como nossa investigac;ao sobre as duas praticas moder-
nas nos mostrou, e preciso compreender aD mesmo tempo como a nature-
za e a sociedade sao imanentes - no trabalho de mediac;ao - e transcen-
dentes - apos 0 trabalho de purifica,ao. Natureza e sociedade nao ofere-
cern nenhuma base solida sobre a qual possamos assentar nossas interpre-
tac;6es - assimetricas no sentido de Canguilhem, ou simetricas no senti-
do de Bloor -, mas sim algo que deveriamos explicar. A expli-
cac;ao que dela provem so aparece posteriormente, quando os quase-obje-
tos estabilizados transformaram-se, apos a clivagem, em objetos da reali-
dade exterior, por urn lado, e sujeitos da sociedade, de outro.

Para que a antropologia se torne simetrica, portanto, nao basta que
acoplemos a ela 0 primeiro principio de simetria - que so da cabo das
injustic;as mais obvias da epistemologia. Epreciso que a antropologia ab-
sorva aquilo que Michel Callon chama de principio de simetria generaliza-
da: 0 antropologo deve estar situado no ponto medio, de onde pode acom-
panhar, ao mesmo tempo, a atribuic;ao de propriedades nao humanas e de
propriedades humanas (CalIon, 1986). Nao Ihe e permitido usar a reali-
dade exterior para explicar a sociedade, nem tampouco usar os jogos de
poder para dar conta daquilo que molda a realidade externa. Tambem nao
lhe e permitido alternar entre 0 realismo natural e 0 realismo sociologico,
usando "nao apenas" a natureza, "mas tambem" a sociedade, a fim de con-
servar as duas assimetrias iniciais, ao mesmo tempo em que dissimula as
fraquezas de uma sob as fraquezas da outra (Latour, 1989a).

Enquanto eramos modemos, era impossivel ocupar este lugar, ja que
ele nao existia! A unica posic;ao central que a Constituic;ao reconhecia, como
vimos anteriormente, era 0 fen6meno, ponto de encontro onde convergem
os'dois polos da natureza e do sujeito. Mas este ponto permanecia terra
de ninguem, urn nao-Iugar. Tudo rouda de figura, conforme descobrimos,
quando, ao alternar sempre entre os dois polos da dimensao mo-
derna, apenas, nos descemos aD longo da dimensao nao moderna. 0 nao-
lugar impensavel torna-se 0 ponto de irrupc;ao, na Constituic;ao, do tra-
balho de mediac;ao. Longe de estar vazio, e la que os quase-objetos, qua-
se-sujeitos proliferam. Longe de ser impensavel, torna-se 0 terreno de to-
dos os estudos empiricos realizados sobre as retles.

Mas este lugar nao seria exatamente aquele que a antropologia pre-
.parou durante urn seculo, com tanta dificuldade, e que 0 etnologo ocupa

Explicafoes
assimetricas

Principio
de simetria

generalizada

Polo sujeito/sociedade

A explicafiio parte
dos quase-objetos

A natureza e a sociedade
precisam ser explicadas

Polo naturezao 0
O ' d d' . (0 -'-'-1-'---que ever a etrO e que e ,(1 so e

explicado pela natureza explicado pela sociedade---------------------------

O. .\...J szmetrta
A natureza nao expjica nem 0 que Tanto 0 que everdadeiro quanto 0 que
__e _e{al:o

tando-se em analisar as culturas. Hoje, quando retorna e descobre, em sua
cultura, estudos cada vez mais numerosos sabre suas pr6prias ciencias e
tecnicas, a abismo ja nao e taO grande. Ele pode transitar, sem maiores di-
ficuldades, da fisica chinesa a fisica inglesa (Needham, 1991); dos nave-
gantes trobriandeses aos navegantes da US Navy (Hutchins, 1983); dos cal-
culadores do oeste da Africa aos matematicos da California (Rogoff e Lave,
1984); dos tecnicos da Costa do Marfim aos premios Nobel de La Jolla
(Latour, 1988); dos sacrificios ao deus Baal a explosao do anibus espacial
Challenger (Serres, 1987). Ele nao precisa mais limitar-se as culturas, ja
que as naturezas tornam-se igualmente passiveis de estudo.

No entanto, 0 principio de simetria definido por Bloor nos leva ra-
pidamente a urn impasse (Latour, 1991). Se por urn lado ele obriga a uma
disciplina ferrenha quanto as explicac;6es, por outro ele e, em si, assimetrico,
como podemos ver no diagrama a seguir:
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hoje sem nenhum quando ele estuda outras culturas? De fato, po-
demos ve-Io passar, sem mudar seus instrumentos de analise, da meteo-
rologia ao sistema de parentesco, da natureza das plantas a sua represen-

cultural, da politica aetnomedicina, das estruturas mf-
ticas aetnofisica ou as tecnicas de Ebern verdade que a coragem do
etn61ogo para desdobrar este tecido vern de sua fnti-
rna de estar tratando apenas de representa<;oes, nada mais que represen-
ta<;oes. A natureza, ela, permanece unica, exterior e universal. Mas se efe-
tuarmos a desses dois lugares - aquele que, sem maiores es-

0 etnologo ocupa para estudar as culturas e aquele que, a muito
custo, definimos para estudar nossa cultura -, a antropologia compara-
da torna-se possfvel, ou mesmo simples. Ela nao mais compara as cultu-
ras colocando a sua de lado, como se esta possufsse, por urn espantoso
privilegio, a natureza universal. Ela compara naturezas-culturas. Seriam
estas realmente comparaveis? Semdhantes? IgualsFTalvezagorapossamos
resolver a insoluvel questao do relativismo.

A IMPoRTA<;:Ao-ExPORTA<;:Ao DAS DUAS GRANDES DrvrsoEs

"Nos, ocidentais, somos completamente diferentes dos outros", este
eo grito de\Tif6fii'foiiTIi5nga-qiielxados-modernos-:-A-Cranae
N6s, os os outros, dos mares da China ate 0 Yucatan,
dos inuit aos aborfgenes da Tansmania sempre nos perseguiu. Nao impor-
ta 0 que os ocidentais carregam a historia nos cascos de suas caravelas
e canhoneiras, nos cilindros de seus telesc6pios enos embolos de suas se-
ringas de inje<;ao. Algumas vezes carregameste fardo do homem branco como
uma missao gloriosa, outras vezes como uma tragedia, mas sempre como
urn destino. ]amais pensam que apenas diferem dos outros como os sioux
dos algonquins, ou os baoules dos lapoes; pensam sempre que diferem ra-
dicalmente, absolutamente, a ponto de podermos colocar, de urn lado, 0
ocidental, e de outro, todas as outras culturas, uma vez que estas tern em
comum 0 fato de serem apenas algumas culturas em meio a tantas outras.
o Ocidente, e somente ele, nao seria uma cultura, nao apenas uma cultura.

Porque 0 Ocidente se pensa assini? Porque justamente ele, e apenas
ele, seria algo mais que uma cultura? Para compreender a profundidade
desta Grande Divisao entre Eles eNos, e preciso retornar a esta outra
Grande Divisao entre os humanos e os nao-humanos que defini anterior-
mente. De fato, 0 primeiro ea exportarao do segundo. Nos, ocidentais,
nao podemos ser apenas mais uma cultura entre outras porque mobiliza-
mos tambem a natureza. Nao mais, como fazem as outras sociedades, uma
imagem ou representa<;ao simb6lica cia natureza, mas a natureza como ela

e, ou ao menos tal como as ciencias a conhecem, ciencias que permane-
cern na retaguarda, impossiveis de serem estudadas, jamais estudadas. No
centro da questao do relativismo encontra-se, portanto, a questao cia cien-
cia. Se os ocidentais houvessem apenas feito comercio ou conquistado,
pilhado e escravizado, nao seriam muito diferentes dos outros comercian-
tes e conquistadores. Mas nao, inventaram a ciencia, esta atividade em tudo
,distinta da conquista e do comercio, da politica e da moral.

Mesmo aqueles que, sob 0 nome do relativismo cultural, tentaram
defender a continuidade das culturas sem ordena-Ias em uma serie progres-
siva, e sem isola-las em suas prisoes (Levi-Strauss, 1952), acreciitam que
s6 podem faze-Io aproximando-as 0 maximo possivel das ciencias.

"Foi preciso esperar ate 0 meio deste seculo", escreveu
Levi-Strauss em a Pensamento Selvagem, "para que os cami-
nhos, tanto tempo separados, se cruzassem: 0 que tern acesso
ao mundo fisico pela via da comunica<;ao [0 pensamento sel-
vagem], e aquele que, como descobrimos recentemente, tern
acesso ao mundo da pela via da fisica [a ciencia
moderna]" (p.357).

"De uma s6 vez achava-se superada a falsa antinomia entre
mentalidade logica e mentalidade pre-logica.
selvagem e16gico, no mesmo sentidoe da mesma forma que 0

apenas como e 0 nosso quando aplicado ao conhe-
cimento de urn universo cujas propriedades ffsicas e semanti-
cas ele, pensamento, reconhece simultaneamente. [...] AIgue'm
fara a obje<;ao de que subsiste uma diferen<;a fundamental en-
tre 0 pensamento dos primitivos e 0 nosso: a teoria da infor-

se interessa por mensagens que sao autenticas, enquan-
to que os primitivos tomam por mensagens, erroneamente, sim-
ples manifesta<;6es do determinismo fisico. [...] Ao tratar as pro-
priedades sensiveis do reino animal e do reino vegetal como se
fossem elementos de uma mensagem, e ao descobrir neles 'as-
sinaturas' - e portanto, signos -, os homens [do pensamento
selvagem] cometeram erros de 0 elemento significan-
te nem sempre era aquele que supunham. Mas na falta dos ins-
trumentos que lhes teriam permitido situar-se no
lugar em que ele esta mais freqiientemente, isto e, no nivel mi-
crosc6pico, eles ja discerniam, "como em uma nuvem", prin-
dpios de para os quais foram necessarias desco-
bertas recentes - calculadoras e microsco-
pios eletronicos - que nos revelassem seu valor heuristico e sua
congruencia com 0 real" (Levi-Strauss, 1962, p.356).
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FIGURA 11

Levi-Strauss, este advogado generoso, nao consegue imaginar outras
circunstancias atenuantes que nao a de assemelhar seu cliente as ciencias
exatas! Se os primitivos nao diferem de nos tanto quanto pensamos e por-
que eles antecipam, com instrumentos inadequados e "erros de
as mais recentes conquistas da teoria da da biologia molecular
e da teoria da fisica. As proprias ciencias que servem para esta elevac;:ao sao
mantidas fora do jogo, fora da pratica, fora do campo. Da forma como a
epistemologia as concebe, elas permanecem objetivas e exteriores, quase-
objetos expurgados de suas redes. Basta dar aos.primitivos urn microsco-
pia e eles pensarao como nos. Como afogar melhor aqueles cujas cabe<;as
desejavamos salvar? Para Levi-Strauss (assim como para Canguilhem, Lyo-
tard, Girard e a maioria dos intelectuais franceses), este novo conhecimen-
to esta totalmente fora cia cultura. Esta transcendencia permite que todas
as culturas sejam relativizadas, tanto as dos outros quanta as nossas. Com
a e claro, que ejustamente a nossa, e nao ados outros, que foi
construida atraves da biologia, dos microscopios eletronicos e das redes de

... 0 abismo que desejavamos atenuar se amplia.
Em algum lugar, em nossas sociedades, e somente nelas, uma transcen-

dencia inusitada manifestou-se: a natureza como ela realmente e a-humana, ,
por vezes inumana, sempre extra-humana. Apos este acontecimento - quer
o situemos na matematica grega, na fisica italiana, naquimica alema, na
fisica nuclear americana, na termodinamica belga -, passou a haver uma
total assimetria entre as culturas que consideram a natureza e aquelas que
considenim apenas sua cultura au as versoes deformadas que elas podem
ter da materia. Aqueles que inventam as ciencias e descobrem as determi-
nismos fisicos nao se encontram nunca, a nao ser por acidente, nas puras

humanas. Os outros possuem apenas da natureza
mais au menos distorcidas ou codificadas pelas preocupar;oes culturais dos
humanos, que os preenchem par inteiro, e apenas por. acidente percebern
- "como atraves de uma nuvem" - as coisas como elas realmente sao.

Segunda Grande Divisao externa

Primeira Grande Divisao interna

88"Nos"
Partiyao moderna

soC! dades/
naturezas

"Eles"

Recuperayiio pre-moderna

A Grande Divisao interior explica, portanto, a Grande Divisao ex-
terior: apenas nos diferenciamos de forma absoluta entre a natureza e a
cultura, entre a ciencia e a sociedade, enquanto que todos os outros, se-
jam eles chineses ou amerindios, zandes au barouyas, nao podem separar
de fato aquila que e conhecimento do que e sociedade, 0 que e signo do
que e coisa, a que vern da natureza como ela realmente e daquilo que suas
culturas requerem. Nao importa 0 que eles fizerem, par mais adaptados,
regrados e funeionais que possam ser, permanecerao eternamente cegos por
esta confusao, prisioneiros tanto do social quanto da linguagem. Nao im-
porta 0 que nos fac;:amos, por mais criminosos ou imperialistas que seja-
mos, escapamos da prisao do social ou da linguagem e temos acesso as pro-
prias coisas atraves de uma porta de saida providencial, a do conhecimento
cieotifico. A interior dos nao-humanos define uma segunda par-

desta vez externa, atraves da qual os modernos sao separados dos
pre-modernos. Nas culturas Deles, a natureza e a sociedade, os signos e
as coisas sao quase coextensivos. Em Nossa cultura, ninguem mais deve
poder misturar as sociais e 0 acesso as coisas em si.

A ANTROPOLOGIA VOLTA DOS TR6PICOS

Quando a antropologia volta dos tropicos para juntar-se it antropo-
logia do Mundo moderno, que a espera, inicialmente age com cautela, para
nao dizer com pusilanirnidade. Primeiro, acredita que so pode aplicar seus
metodos quando os ocidentais confundem os signos e as coisas da mesma
forma que 0 pensamento selvagem 0 faz. Ela ira buscar, entao, aquilo que
mais se assemelha a seus terrenos tradicionais, da forma como a Grande
Divisao os definiu. Ebern verdade que foi precise sacrificar a exotismo,
mas 0 prer;o a pagar e aceitavel, uma vez que ela mantem sua distancia
critica ao estudar apenas as margens, as fraturas, e tudo aquilo que esta
para alem da racionalidade. A medicina popular, a feiti<;aria do Bocage
(Favret, Saada, 1977), a vida dos camponeses nos arredores das centrais
nucleares (Zonabend, 1989), 0 comportamento em nossos saloes aristo-
craticos (LeWitta, 1988), sao todos terrenos ferteis para investiga<;6es, par
sinal excelentes, porque a questao da natureza ainda nao esta presente neles.

Contudo, 0 grande repatriamento oao pode parar ai. Ao sacrificar 0
exotismo, 0 etoologo perdeu aquila que tornava suas pesquisas originais
em aquelas, dispersas, dos sociologos, ecooomistas, psicologos ou
historiadores. Sob as tropicos, 0 antropologo nao se contentava apenas em
estudar as margens das outras culturas. Se ele permanecia marginal por

e por metodo, ainda assim era 0 proprio centro dessas culturas
que tencionava reconstituir, seu sistema de crenr;as, suas tecnicas, suas

t,
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etnociencias, seus jogos de poder, suas economias, em suma, a totalidade
de sua existencia. Se ele volta para Casa mas se contenta em estudar os
aspectos marginais de sua propria cultura, perde todas as yamagens con-
quistadas a duras penas pela antropologia, como, por exemplo, Marc Auge
que, esrudando os habitantes dos pantanos da Costa do Marfim, desejava
compreender, em sua totalidade, 0 fenomeno social da feitic;aria, mas que,
ao voltar para casa, limita-se a estudar apenas os aspectos rnais superfici-
ais do metro (Auge, 1986) ou do jardim do Luxemburgo. Se ele fosse si-
metrico, ao inyes de estudar alguns grafites nas paredes dos corredores do
metro, teria estudado a rede sociotecnica do pr6prio metro, tanto seus
engenheiros quanto seus maquinistas, tanto seus diretores quanto seus
dientes, 0 Estado patrao e tudo mais. Simplesmente, faria em casa 0 mes-
mo que sempre fez nos outros lugares. Ao voltarem para casa, os etnalogos
nao ficariam limirados aperiferia, de forma que, assimetricos como sem-
pre, sao audaciosos com relac;ao aos outros e tfmidos quanto a si mesmos.

Enrretanto, para seremcapazes de uma talliberdade de movimentos
e de tom, e preciso que vejam com os mesmos olhos as duas Grandes Di-
visoes, considerando-as ambas como uma definic;ao particular de' nosso
mundo e de suas relac;oes com os outros. Ora, estas Divisoes nao nos de-
finem e tampouco definem os outros; assim como a Constituic;ao e a tempo-
ralidade moderna, romadas individualmente, as Divisoes tambem nao sao
urn insrrumento de conhecimento (conforme anteriormente explicado). E
porranto precise contornar as duas Divisoes ao mesmo tempo, nao acredi-
tando nem na distinc;ao radical dos humanos e dos nao-humanos em nossa
sociedade, nem na superposic;ao total do saber e das sociedades nas outras.

Imaginemos uma etnologa que se dirija aos tropicos exportando a
Grande Divisao interior. A seus olhos, 0 povo esrudado confunde cons-
tantemente 0 conhecimento do mundo - que, como qualquer born oci-
dental, a pesquisadora torna como ciencia inata - e as necessidades do
funcionamento social. A tribo que a acolhe, portanto, possui apenas uma
visao do mundo, uma representac;ao da natureza. Para retomar a famosa
expressao de Mauss e Durkheim, esta tribo projeta sobre a natureza suas
categorias sociais (Durkheim, 1903). Quando nossa etnologa explica a seus
informantes que estes deveriam tomar rnais cuidado para separar 0 mun-
do como ele realmente e da representa,ao social que oles the dao, ou fica-
riam chocados OU nao a compreenderiam. Aetn610ga veria nesta ira e neste
mal-entendido a propria prova da obsessao pre-moderna dos informan-
tes. 0 dualismo no qual ela vive - os humanos de urn lado, os nao hu-
manos de outro, os signos de urn lado e as coisas de outro - e intolenivel
para eles. Nossa etnologa ira conduir que, por razoes sociais, esta cultura
precisa de uma atitude monista. "Nos comerciamos nossas ideias; 0 etno-
logo faz disso urn tesouro."
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Vamos supor, agora, que nossa etnologa volte para casa e tente su-
primir a Grande Divisao interior. E vamos supor que, por uma serie de
felizes coincidencias, comece a analisar uma tribo qualquer entre outras,
digamos, uma tribo de cientistas ou de engenheiros. A situac;ao agora esta
invertida, porque ela ira aplicar as lic;oes de monismo que aprendeu no
periplo anterior. Sua tribo de scibios acredita que ela e capaz de separar
corretamente 0 conhecimento do mundo e as necessidades da polftica ou
da moral (Traweek, 1988). Entretanto, aos olhos da obseryadora, esta
separac;ao nunca fica muito clara, ou nunca se rorna algo mais que 0 sub-
produto de uma atividade muito mais misturada, uma construc;ao de la-
boratorio. Seus informantes acreditam ter acesso anatureza, mas a etno-
grafa percebe que este acesso e restrito a uma visao, a uma representac;ao
da natureza (Pickering, 1980). Esta tribo, assim como a precedente, pro-
jeta sobre a natureza suas categorias sociais mas, fato inusitado, acredita
nao te-lo feito. Quando a etnologa explica a seus informantes que oles nao
podem separar a natureza da representac;ao social que dao a ela, estes fi-
cam chocados ou nao a compreendem. Nossa etnologa ve nessa ira e nes-
ta incompreensao a propria prova de sua obsessao moderna. 0 monismo
no qual ela vive agora - os humanos encontram-se misturados para sem-
pre aos nao-humanos - e intoleravel para eles. Nossa etnologa ira con-
cluir que, por razoes sociais, esta cultura precisa de uma atitude dualista.

Entretanto, ambas as conclusoes estao erradas, porque ela nao sou-
be ouvir direito seus informantes. 0 objetivo da antropologia nao e 0 de
escandalizar duplamente ou 0 de suscitar uma dupla incompreensao. Vma
primeira vez, ao exportar a Grande Divisao interior e ao impor 0 dualismo
a culturas que 0 negariam, e uma segunda vez, ao anular a Divisao exte-
rior e ao impor 0 monismo a uma cultura, a nossa, que iria nega-Io com-
pletamenre. A antropologia conrorna a questao e transforma as duas Gran-
des Divisoes nao mais em algo que descreve a realidade - tanto a nossa
quanto ados outros -, mas em algo que define a forma particular que os
ocidentais tern de estabelecer suas relac;oes com os outros. Hoje nos pode-
mos evitar esta forma particular porque 0 proprio desenvolvimento das
ciencias e das tecnicas nos impede de sermos totalmente modernos. Contan-
to que sejamos capazes de imaginar uma antropologia urn pouco diferente.

NAo EXISTEM CULTURAS

Suponhamos que, tendo voltado definitivamente dos tropicos, a an-
tropologia decida ocupar uma posic;ao triplamente simetrica: explica com
os mesmos termos as verdades e os erros - e 0 primeiro principio de si-
metria; estuda ao mesmo tempo a produc;ao dos humanos e dos nao-hu-
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manos - ea principia de simetria generalizada; finalmente, ocupa uma
posic;ao intermediaria entre as terrenos tradicionais e as novos, porque
suspende toda e qualquer a respeito daquilo que distinguiria os
ocidentais dos Outros. Everdade, ela perde 0 exotismo, mas ganha novas
terrenos que Ihe permitirao estudar 0 dispositivo central de todos os cole-
tivos, ate mesmo os nossos. Ela perde sua ligac;ao exclusiva com as cultu-
ras - ou com as dimensoes culturais -, mas ganha as naturezas,o que
tern urn valor inestimavel. Asduas posic;oes que situei desde 0 infcio deste
ensaio - aquela que 0 etnologo ocupava sem fazer e aquela que
o analista das ciencias pesquisava com tanta dificuldade - podem agora
ser superpostas. A analise das redes estende a mao aantropologia e Ihe
oferece a central que havia preparado para ela.

Com isso, a questao do relativismo ja se e'ncontra simplificada. Se a
ciencia, concebida sob 0 ponto de vista dos epistemologos, tornava 0 pro-
blema insoluvel, basta - como tantas outras vezes - mudar a
das pr:iticas cientificas para que as dificuldades artificiais
Aquilo que a razao complica, as redes explicam. A peculiaridade dos oci-
dentais foi a de ter imposto, atraves da Constitui9ao, a separac;ao total dos
humanos e dos nao-humanos - Grande Divisao interior - tendo assim
criado artificialmente 0 choque dos outros. "Como alguern pode ser persa?"
Como e possivel que alguem nao veja uma radical entre a natu-
reza universal e a cultura relativa? Mas a propria nOfao de cultura eum
artefato criado por nosso afastamento ria natureza. Ora, nao existem nem
culturas - diferentes ou universais - nem uma natureza universal. Existem
apenas naturezas-culturas, as quais constituem a unica base possivel para
compara90es. A partir do momento em que levamos em conta tanto as pra-
ticas de rnediaC;ao quanto as praticas de percebemos que nem
bern os modernos separam os humanos dos nao-humanos nem bern os
"outros" superpoem totalmente os signos e as coisas (Guille-Escuret, 1989).

Posso agora comparar as formas de relativismo seguindo 0 criterio de
elas levarem ou nao em conta a constrw;ao das naturezas. 0 relativismo
absoluto supoe culturas separadas e incomensuraveis que nenhuma hierar-
quia seria capaz de ordenar. Einutil falar sobre ele, urna vez que ele coloca
a natureza entre parenteses. No que diz respeito ao relativismo cultural, mais
sutil, a natureza entra em cena, mas para existir ela nao supoe nenhuma
sociedade, nenhuma construc;ao, nenhuma mobilizar;ao, nenhuma rede. Tra-
ta-se portanto da natureza revista e corrigida pela epistemologia, para a qual
a pratica cientifica continua fora do jogo. Para esta as culturas estao
repartidas como diversos pontos de vista mais ou menos precisos sobre esta
natureza unica. Algumas sociedades a enxergam "em uma nuvem" 'I outras
em uma nevoa espessa, outras em tempo claro. Os racionalistas irao insis-
tir nos aspectos comuns de todos estes pontos de vista, os relativistas na
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deforma9ao irresistivel imposta pelas estruturas sociais a todas as percep-
(Hollis e Lukes, 1982). Os primeiros serao derrotados se pudermosmos-

trar que as culturas nao superpoem suas categoriais; os segundos ficarao
enfraquecidos se pudermos provar que elas se superpoem (Brown, 1976).

Na pratica, portanto, assim que a natureza eotra em jogo sem estar
ligada a uma cultura em particular, ha sempre urn terceiro modelo que em-
pregamos por debaixo dos panos, que e 0 do universalismo que eu chama-
ria de "particular". Vma das sociedades -sempre a nossa - define 0 quadro
geral da natureza em rela9ao ao qual as outras estarao situadas. Ea solu-
C;ao de Levi-Strauss, que distinguia entre uma sociedade ocidental com acesso
anatureza e a propria natureza, miraculosamente conhecida par nossa so-
ciedade. A primeira metade deste argumento permite 0 relativismo modes-
to - nos somas apenas uma cultura entre outras -, mas a segunda permi-
te 0 retorno sub-repticio do universalismo arrogante - continuamos a ser
absolutamente diferentes. Nao ha qualquer contradic;:ao, no entanto, aos
olhos de Levi-Strauss, entre as duas metades, ja que, justamente, nossa Cons-
tituic;ao, e apenas ela, permite distinguir uma sociedade A composta par hu-
manos e uma sociedade A' composta par nao-humanos e para sempre afas-
tada da primeira! A s6 e aparente, hoje, aos olhos da antropolo-
gia simetrica. Este ultimo modelo e 0 fundo comum dos dois outros, 0 que
quer que digam os relativistas, que nunca relativizam nada alem das culturas.

I
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Os relativistas jamais foram eonvineentes quanto aigualdade das eul-
turas, uma vez que consideram apenas estas ultimas. E a natureza? De aeordo
com eles, ela e a mesma para tadas, uma vez que a ciencia universal a de-
fine. Para escapar a esta contradi'rao, eles precisam entao limitar todos os
povos a uma simples representa'rao do mundo feehando-os para sempre na
prisao de suas soeiedades (Wilson, 1970); ou, pelo contd.rio, reduzir todos
os resultados eientificos a simples produtos de sociais locais e
contingentes, a fim de negaraciencia toda e qualquer universalidade (Bloor,
1982; Bloor, 1983). Imaginar milhares de homens aprisionados em visces
deformadas do mundo desde a aurora dos tempos e tao dificil quanto ima-
ginar os neutrinos e os quasares, 0 DNA e a universal enquanto
produtos sociais texanos, ingleses ou borgonheses. Ambas as respostas sao
igualmente absurdas, e e por isto que os grandes debates do relativismo nunea
levam a lugar nenhum. Etao impossivel universalizar a natureza quanto
reduzi-Ia a pespectiva restrita do relativismo cultural.

A surge no mesmo momento em que 0 artefato das culturas
se dissolve. Todas as naturezas-culturas sao similares por construfrem ao
mesmo tempo os seres humanos, divinos e nao-humanos. Nenhuma delas
vive em urn mundo de signos ou de simbolos arbitrariamente impostos a
uma natureza exterior que apenas nos eonheeemos. Nenhuma delas, e so-
bretudo nao a nossa, vive em urn mundo de coisas. Todas distribuem aqui-
10 que recebera uma carga de simbolos e aquila que nao recebera (Claverie,
1990). Se existe uma coisa que todos fazemos da mesma forma e construir
ao mesmo tempo nossos coletivos humanos e os nao-humanos que os cer-
cam. Alguns mobilizam, para construir seu coletivo, ancestrais, le6es, es-
trelas fixas e 0 sangue coagulado dos sacrificios; para construir os nossos,
nos mobilizamos a genetica, a zoologia, a cosmologia e a hematologia. "Mas
estas sao ciencias", irao gritar os modernos, horrorizados com esta confu-
sao, "e claro que elas escapam completamente as da socie-
dade". Ora, a das ciencias nao e suficiente para romper a sime-
tria, foi 0 que descobriu a antropologia comparada. Do relativismo cultu-
ral, passamos ao relativismo "natural". 0 primeiro levava a diversos ab-
surdos, 0 segundo ira permitir que reencontremos 0 senso comum.

DIFEREN<;AS DE TAMANHO

Isto nao sera suficiente para resolver a questao do relativismo. Ape-
nas a confusao criada pelo afastamento da natureza se encontra por hora
eliminada. Nos encontramos agora frente a de naturezas-cul-
turas que irei chamar de coletivos, para deixar claro que eles sao diferen-
tes tanto da sociedade dos sociologos - os homens-entre-si - quanto da

natureza dos epistemologos - as coisas-em-si. Aos olhos da antropoIo-
gia eomparada, estes coletivos todas se parecem, como eu ja disse, por-
que repartem ao mesmo tempo os futuros elementos da natureza e os fu-
turos elementos do mundo social. Ninguem jamais ouviu falar de urn co-
letivo que nao mobilizaria, em sua composi'rao, 0 ceu, a terra, as corpos,
os bens, 0 direito, os deuses, as almas, os ancestrais, as fon;;as, os animais,
as os seres ficticios ... Esta e a antiga matriz antropologica, que
jamais deixamos de lado.

Mas esta matriz comum define apenas 0 ponto de partida da antro-
pologia comparada. Realmente, todos os coletivos diferem bastante no que
diz respeito a como eles repartem os seres, quanta as propriedades que eles
Ihes atribuem, quanto a mobiliza<;ao que acreditam ser aceitavel. Estas

formam diversas pequenas divis6es sem que qualquer Grande
Divisao seja visivel. Entre estas pequenas divis6es, existe uma que nos agora
sabemos reconhecer como tal e que distingue a versao oficial de certos
segmentos de certos coletivos ha mais de tres seculos. :E nossa Constitui-
<;ao que atribui a urn conjunto de entidades 0 papel de nao-humanos, a
urn outro conjunto 0 papel de cidadaos, e a urn terceiro a fun<;ao de urn
Deus arbitro e impotente. Por si mesma, esta nao nos separa
mais dos outros, uma vez que vern acrescentar-se a longa lista dos
diferenciais que comp6em a antropologia comparada. Poderiamos fazer
disso urn conjunto de fichas no grande banco de dados do Laboratario de
antropologia social do College de France - sendo apenas conveniente
mudar seu nome para Human and Non-Human Relations Area Files.

Em nossa das entidades de geometria variavel, somos tao
diferentes dos achuar quanto estes diferem dos tapirape ou dos arapesh.
Nem mais nem menos. Entretanto, tal compara<;ao respeitaria apenas a
produ<;ao conjunta de uma natureza e de uma sociedade, apenas urn dos
aspectos dos coletivos. Satisfaria nOSSo espfrito de mas recairia, por
outras vias, no mesmo erro que 0 relativismo absoluto, uma vez que abo-
liria imediatamente as tornando-as todas igualmente diferen-
tes. Nao permitiria dar conta deste outro aspecto que busco desde 0 ini-
cio deste ensaio, a amplitude da mobiliza<;ao, amplitude que e ao mesmo
tempo a conseqiiencia do modernisrno e a causa de seu fim.

Isto porque 0 objetivo do principio de sirnetria nao e apenas 0 de
estabelecer a igualdade - esta e apenas 0 meio de regular a balan,. no
ponto zero - mas tambem 0 de gravar as diferen'ras, ou seja, no fim das
contas, as assimetrias, e 0 de compreender os meios pr::iticos que permi-
tern aos coletivos dominarern outros coletivos. Ainda que sejam semelhantes
pela todos os coletivos diferem pelo tamanho. No come<;o da
pesagem, uma central nuclear, urn buraco na carnada de ozonio, uma rede
de satelites, urn aglomerado de galaxias nao sao rnais pesados do que uma

104 Bruno Latour ]amais Fomos Modernos 105



fogueira de gravetos, 0 ceu que pode cair sobre nossa uma
logia, uma espiritos visfveis no ceu, ou uma cosmogonia. Estes
quase-objetos, com suas trajet6rias hesitantes, tracram ao mesmo tempo
formas da natureza e formas de sociedades. Mas no fim da medicrao, 0
primeiro lote trac;a urn coletivo totalmente diferente do segundo. Tambem
estas devem ser reconhecidas.

Usando uma metafora, estas sao de tamanho e de corte.
Sao importantes - e 0 relativismo erra ao tentar ignorar este fato -, mas
sao apenas de tamanho e corte - e 0 universalismo erra ao tentar trans-
formar isto em uma Grande Divisao. Tod0S os coletivos se parecem, a nao
ser por sua dimensao, assim como as volutas sucessivas de uma espiral.
Que sejam necessarios ancestrais e estrelas fixas em urn dos cfrculos, ou
genes e quasares em outro, mais excentrico, isto pode ser explicado pela
dimensao dos coletivos em questa-o. Um numero muito maior de objetos
exige muito mais sujeitos. Muito mais subjetividade requer muito mais
ob;etividade. Se desejamos Hobbes e seus descendentes, precisamos de Boyle
e de seus descendentes. Se desejamos 0 Leviata, precisamos da bomba de
vacuo. Eisto que permite respeitar ao" mesmo tempo as (as vo-
lutas tern, de fato, dimensoes diferentes) e as semelhan"as (todos os cole-
tivos misturam da mesma forma as entidades humanas e nao-humanas).
\ Os relativistas, que tentam nivelar todas as culturas, transformando-as em
: igualmente arbitrarias de urn mundo natural cuja
nao e explicada, nao conseguem respeitar os que os coletivos fa-
, zem para dominar uns aos outros. Por outro lado, as universalistas sao
'. incapazes de compreender a fraternidade profunda dos coletivos, uma vez
que sao obrigados a oferecer 0 acesso anatureza apenas aos ocide-ntais e
a trancar todos os outros em sociedades das quais eles s6 escaparao caso
se tornem cientistas, modernos e ocidentalizados.

As ciencias e as tecnicas nao sao notaveis par serern verdadeiras ou
eficazes - estas propriedades lhes sao fornecidas por acrescirno e por ra-
zoes outras que nao as dos epistem610gos (Latour, 1989a) -, mas sim
porque multiplicam os nao-humanos envolvidos na dos cole-
tivos e porque tornam mais intima a comunidade que formamos com es-
tes seres. Ea extensao da espiral, a amplitude dos envolvimentos que ira
suscitar, a distancia cada vez maior onde ira recrutar estes seres que ca-
racterizam as ciencias modernas e nao algum corte epistemol6gico que
romperia de uma vez por todas com seu passado pre-cientffico. Os sabe-
res e as podere's modernos nao sao diferentes porque escapam atirania do
social, maS porque acrescentam muito mais hibridos a fim de recompor 0

social e de aumentar ainda mais sua escala. Nao apenas a "bomba de
vacuo, mas tambem os micr6bios, a eletricidade, os atomos, as estrelas,
as de segundo os automatos e os robos, os moinhos e os

pistoes, 0 inconsciente e as neurotransmissores. A cada vez uma nova tra-
de quase-objetos reinicia a do corpo tanto dos

SUJeltos quanta dos objetos. As ciencias e as tecnicas, em nossa sociedade,
nao a refletem, assim como a natureza nao reflete as estruturas sociais nas

Na? se trata de urn jogo de espelhos. Trata-se de construir os pr6-
pnos coletIvos em escalas cada vez majores. Everdade que ha
de tamanho. Nao h:i diferen.,as de natureza - e menos ainda de cultura.

o GOLPE DE ARQUlMEDES

o tamanho relativo dos coletivos ira se modificar profundamente
atraves do envolvimento de urn tipo particular de nao-humanos. Para com-
preender esta varias:ao de tamanho, nao ha sfmbolo mais impressionante
do que a experiencia impossivel que Plutarco narrou e que constitui se-
gundo Michel Authier, 0 "canhao do sabio" (Authier, 1989): '

"Arquimedes havia escrito ao rei Hieron, seu parente e
amigo, dizendo que com determinada epossivel mover urn
certo peso. E dizem que, orgulhoso e convencido do vigor de
Sua ele declarou que se houvesse outra Terra
disponfvel, poderia levanta-Ia. Hieron, maravilhado, pediu que
colocasse a teoria em pratica e Ihe rnostrasse uma grande mas-
sa movimentada por uma pequena for"a. Entao [ArquimedesJ
fez com que fosse levado para terra, ao custo de muitos esfor-

e de uma enorme mao-de-obra, urn navio de transporte de
tres mastros da marinha real; fez com que urn grande numero
de homens subissem no navio, alem de sua carga habitual, e,
sentado a distancia, sem esfors:o, com urn gesto tranqiiilo da
mao, acionou uma rnaquina composta por diversas polias, de
forma a deslocar 0 navio fazendo-o deslizar, sem sobressaltos,
como se navegasse sobre 0 mar. 0 rei, estupefato e compreen-
dendo 0 poder da ciencia fda tecnica], Contratou Arist6teles para

este construfsse rnaquinas contra qualquer especie de sltio,
seJa para a defesa, seja para 0 ataque" (Vie de Marcellus, trad.
Amyot, La Pleiade).

Atraves da polia composta, Arquimedes inverte nao apenas as rela-
de como tambern as politicas, oferecendo ao rei urn

mecanismo real para tornar urn homem mais forte que uma multidao. Ate
entao, 0 soberano representava a multidao da qual era 0 porta-voz mas. ,
nem por Issa tornava-se mais forte. Arquimedes fornece ao Leviata urn
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outro principio de composi<;ao ao transformar a rela<;ao de representa<;ao
politica em uma rela<;ao de propor<;ao mecanica. Sem a geometria e a es-
tatfstica, 0 soberano deveria compor com as for<;as sociais que 0 dominam
infinitarnente. Mas basta que a alavanca da tecnica seja acrescentada ao
jogo da representa<;ao polftica para que urn individuo possa tornar-se mais
forte que a multidao, para que ele possa aracar e defender-se. Nao hi nada
de espantoso no fato de Hieron fIcar "estupefato pela porencia da tecni-
ca". Ele nao havia pensado, ate entao, em compor a potencia polftica com
a polia composta (Latour, 1990a).

Mas a li<;ao de Plutarco vai mais longe. A este primeiro instante no
qual Arquimedes toma companiveis a for,a (ffsica) e a for,a (politica)-
gra<;as a rela<;ao de propor<;ao entre 0 pequeno e 0 grande, entre 0 mode-
10 em escala reduzida e a aplica<;ao em tamanho real- ele acrescenta urn
segundo, ainda mais decisivo:

"Arquimedes possula urn espirito tao elevado e profun-
do e havia adquirido urn tesouro tao rico de observa<;oes cien-
tfficas que nao quis deixar, a respeito das inven<;6es que lhe
deram 0 renome e a reputa<;ao de uma inteligencia nao huma-
na, mas divina, qualquer anota<;ao escrita; considerava a roe-
ca.nica e, em geral, todas as artes relacionadas as necessidades
da vida como trabalhos manuais vis, e consagrava seu zelo ape-
nas aos objetos cuja beleza e exceleocia nao estavam mistura-
dos com nenhuma necessidade material, que nao podern ser
cornparados aos outros, e nos quais a demonstra<;ao se equipara
ao assunto, este fomecendo grandeza e beleza, e a primeira uma
exatidao e uma potencia sobrenaturais."

Siracusa com a ajuda de maquinas que podem ser dimensionadas, 0 cole-
tivo aumenta proporcionalmente, mas a origem desta varia<;ao de escala,
desta comensurabilidade, ira desaparecer para sempre, deixando 0 Olimpo
das ciencias como uma fonte de for<;as novas, sempre disponiveis, nunca
visiveis. Sim, a ciencia e de fato a politica executada por outros meios, os
quais so tern for<;a porque permanecem radicalmente outros.

Ao descobrirmos 0 golpe de Arquimedes - ou melhor, de Plutarco
-, nos localizamos 0 ponto de entrada dos nao-humanos no proprio teci-
do do coletivo. Nao se trata de buscar como a geometria "reflete" os inte-
resses de Hieron, ou como a sociedade de Siracusa "encontra-se restringida"
pelas leis da geometria. Urn novo coletivo econstituido envolvendo a geo-
metria e negando, ao mesrno tempo, que 0 fez. A sociedade nao pode ex-
plicar a geometria, uma vez que e uma sociedade nova, "geometrica", que
come,a quando as muralhas de Siracusa sao protegidas de Marcelo. A so-
ciedade "movida pelo poder politico" e urn artefato obtido atraves da eli-
mina<;ao das muralhas e das alavancas, das polias e dos gIadios, da mesma
forma como 0 contexto social do seculo XVII na Inglaterra so podia ser
obtido mediante a excisao previa da bomba de vacuo e da fisica entao nas-
cente. Esomente quando retiramos os nao-humanos misturados peIo cole-
tivo que 0 residuo, ao qual chamamos de sociedade, torna-se incompreen-
sivel. Nem seu tamanho, nem sua rigidez, nem sua dura<;ao tern uma causa
qualquer. Seria 0 mesmo que sustentar 0 Leviata. apenas com os cidadaos
nus e 0 cootrato social, sem a bomba de vacuo, sem a espada, sem 0 gladio,
as faturas, os computadores, os relatorios e os palacios (Calion e Latour,
1981; Strum e Latour, 1987; Latour, 1990b). 0 la,o social nao se sustenta
semos objetos que 0 outro ramo da Constitui<;ao permite mobilizar ao mesmo
tempo em que os torna eternamente sem compara<;ao com 0 mundo social.

A demonstra<;ao maternatica continua sendo incomparavel aos tra-
balho rnanuais vis, a polftica vulgar, as simples aplica<;6es. Arquimedes e
divino, e a poteocia da maternatica, sobrenatural. Qualquer resto de corn-
posi<;ao, de conexao, de alian<;a, se apaga agora. Ate mesmo os escritos
devem desaparecer sem deixar vestigios. a primeiro momento produziu
urn hibrido desconhecido gra<;as ao qual 0 mais fraco torna-se 0 mais for-
te atraves da alian<;a que estabelece entre as formas da polftica e as leis da
propor<;ao. 0 segundo momento purifica e torna impossivel a compara-
<;30 entre a polftica e a ciencia, 0 imperio dos homens e 0 Olimpo (Serres,
1989b). 0 ponto de Arquimedes nao deve ser procurado no primeiro mo-
mento, mas sim na conjun<;ao dos dois: como fazer politica atraves. de novos
meios que subitamente tornaram-se comensuraveis com ela, ao mesmo
tempo em que e negada qualquer liga<;ao entre atividades absolutamente
incomensuraveis? 0 balan<;o e positivo, em dois sentidos: Hieron defende

RELATIVISMO ABSOLUTO E RELATIVISMO RELATIVISTA

Nem por isso a questao do relativismo esta encerrada, mesmo se le-
varmos em conta ao mesmo tempo a semelhan<;a profunda nas naturezas-
culturas - a velha matriz antropologica - e a diferen<;a de tamanho -,
a arnplidao da mobilizac;ao desres coletivos. a tamanho, como ja disse tan-
tas vezes, esta ligado a Constitui<;ao moderna. E precisarnente porque a
Constitui<;ao garante que os quase-objetos serao transformados de forma
absoluta e irreversivel, seja em objetos da natureza exterior, seja em sujei-
t05 da sociedade, que a rnobiliza<;ao destes quase-objetos pode tomar uma
amplidao ate entao desconhecida. A antropologia sirnetrica deve, portan-
to, fazer jus a esta particularidade, sem acrescentar a ela nenhum corte epis-
temologico, nenhuma Grande Divisao metafisica, nenhuma diferen<;a
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tre sociedades pre-logicas e logicas, "frias" e "quentes", entre urn Arqui-
medes envolvido com politica e urn Arquimedes divino, a testa banhada
no ceu das Ideias. Toda a dificuldade encontrada neste exercicio esta em
provocar 0 maximo de diferenc;as atraves de urn minima de meios (Goody,
1979; Latour, 1985).

as modernos de fato diferem dos pre-modernos porque se recusam a
pensar os quase-objetos como tais. as hfbridos representam para eles 0 horror
que deve ser evitado a qualquer custo atraves de uma purificac;ao incessan-
te e maniaca. Por si mesma, esta diferenc;a na constitucional
importaria muito pouco, uma vez que nao seria suficiente para separar os
modernos dos outros. Haveria tantos coletivos quantas fossem as represen-
tac;6es. Mas a maquina de criar diferenc;as e ativada por esta recusa de pensar
os quase-objetos, porque ela gera a inedita de urn certo tipo
de ser: 0 objeto construtor do social, uma vez expulso do mundo social,
atribuido a um mundo transcendente que no entanto niio edivino, e que
produz, por contraste, um sujeito f/utuante portC1:dor de direito e de mora-
lidade. A bomba de vacuo de Boyle, os microbios de Pasteur, a polia com-
posta de Arquimedes sao objetos deste tipo. Estes novos nao-humanos pos-
suem propriedades miraculosas, uma vez que sao ao mesmo tempo sociais
e nao-sociais, produtores de naturezas e construtores de sujeitos. Sao os
tricksters da antropologia comparada. Atraves desta breeha, as ciencias e
as tecnicas iran irromper de forma tao misteriosa na sociedade que este
milagre vai forc;ar os ocidentais a se pensarem como sendo totalmente di-
ferentes dos outros. a primeiro milagre gera urn segundo - por que os outros
nao fazem 0 mesmo? - e depois urn terceiro - por que nos somos rao ex-
cepcionais? Eesta caracteristiea que ira engendrar, em cascata, todas as
pequenas as quais serao recolhidas, resumidas e amplificadas pela
grande narrativa do Ocidental radicalmente a parte de todas as culturas.

Vma vez que esta caraeteristica. tenha sido inventariada, e portanto
contornada, 0 relativismo nao oferece maiores dificuldades. Nada nos impede
de levantar novamente a questao de como os coletivos estao relacionados,
definindo para tal dois relativismos que ate 0 momento tern sido confundi-
dos. 0 primeiro e absoluto, e 0 segundo, relativo. 0 primeiro trancava as
culturas no exotismo e na estranheza, porque aceitava 0 ponto de vista dos
universalistas ao mesmo tempo em que recusava unir-se a ele: se nao existe
nenhum instrumento de medida eomum, anico e transcendental, entao todas
as linguagens sao intraduziveis, radas as emoc;6es ineomunicaveis, todos os
ritos igualmente respeitaveis, todos os paradigmas incomensuraveis. De gosto
e de cor nao se discute. Enquanto os universalistas afirmam que esta medi-
da eomum existe de fato, os relativistas absolutos ficam felizes pOf sua nao
existencia. De forma quase euforica, todos concordam quanto ao fato de
que a referencia a uma medida absoluta e essencial para sua discussao.

Isto equivale a fazer pouco caso da pratica e da propria palavra rela-
tivismo. Estabelecer relac;6es; tornar comensuravel; regular instrumentos
de medida; instituir cadeias metrologicas; redigir dicionarios de correspon-
dencias; discutir sobre a compatibilidade das normas e dos padr6es; estender
redes ealibradas; montar e negociar os valorimetros, estes sao alguns dos
sentidos da palavra relativismo (Latour, 1988c). 0 relativismo absoluto,
assim como seu irmao inimigo, 0 racionalismo, esquece que os instrumentos
de medida devem ser montados e que, ao esquecer 0 trabalho da instru-
mentac;ao, nao e possivel compreender mais nada sobre a propria nOc;ao
de comensurabilidade. Esquece mais ainda 0 enorme trabalho dos ociden-
tais para "tirarem a medida" dos outros povos tornando-os comensuraveis
e criando, atraves do fogo, do saber e do sangue, padroes de medida que
nao existiam anteriormente.

Mas para eompreender este trabalho da medida, e importante acres-
centar 0 adjetivo ao substantivo. 0 relativismo relativista traz de volta a
compatibilidade que julgavamos perdida. Desfaz, atraves do adjetivo, a
aparente estupidez do substantivo. Everdade contudo que, neste percurso,
ele precisa abandonar aquilo que constituia 0 argumento comum tanto aos
universalistas quanto dos primeiros relativistas, ou seja, 0 absoluto. Ao inves
de parar no meio do caminho, ele continua ate 0 fim e reencontra, sob a
forma de trabalho e de montagem, de pratica e de controversia, de conquista
e de domina,iio, a possibilidade de relacionar. Urn pouco de relativismo nos
afasta do universal; muito relativismo nos traz de volta a ele, mas e urn
universal em rede que ja nao possui qualquer propriedade misteriosa.

Os universalistas definiam uma unica hierarquia. Os relativistas ab-
solutos tornavam radas elas iguais. Os relativistas relativistas, mais modestos
porem mais empiricos, mostram os instrumentos e as cadeias que foram
usadas para eriar assimetrias e igualdades, hierarquias e diferenc;as (Calion,
1991). Os mundos so parecem eomensuraveis ou incomensuraveis aqueles
que fieam presos as medidas medidas. Porem, todas as medidas, tanto na
ciencia rigida quanto na ciencia flexivel, sao sempre medidas medidoras e
estas constroem uma comensurabilidade que nao existia antes que fossem
desenvolvidas. Nenhuma coisa e, por si so, redutivel ou irredutfvel a qual-
quer outra. Nunca por si mesma, mas sempre por intermedio de uma outra
que a mede e transfere esta medida a coisa. Como acreditar que os mundos
nao podem ser traduzidos quando a traduc;ao e 0 proprio cerne das rela-
c;5es estabeleeidas entre eles? Como dizer que os mundos sao dispersos quan-
do nos os totalizamos 0 tempo todo? A propria antropologia, uma ciencia
entre tantas outras, uma rede entre muitas outras, participa deste trabalho
de estabelecimento de relac;oes, de de catalogos e de museus, de
envio de missoes, de expedic;oes e de pesquisadores, de mapas, de questio-
narios e de arquivos (Copans eJamin, 1978; Fabian, 1983; Stocking, 1986).
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A etnologia euma destas medidas medidoras que soluciona na pratica a
questao do relativismo ao construir, dia ap6s dia, uma certa comensura-
bilidade. Se a questao do rolativismo for insohivol, 0 relativismo relativista
ou, de forma mais elegante, 0 relacionismo, nao oferece nenhuma dificul-
dade a priori. Se deixarmos de ser totalmente modernos, ele ira tornar-se
urn dos recursos essenciais para relacionar os coletivos, que tentaremos nao
mais modernizar. Servira de organon para a negocia<;ao planetaria sobre
os universais relativos que estamos construindo aos poueos.

PEQUENOS ENGANOS SOBRE 0 DESENCANTO DO MUNDO

Realmente somos diferentes dos outros, mas estas diferen<;as nao de-
vern ser colocadas no lugar onde a questao - agora encerrada _ do re-
lativismo acreditava ser correto. Enquanto coletivos, somos todos irmaos.
Exceto pela dimensao, dimensao que e ela mesma causada por pequenas
diferen<;as na reparri<;ao das entidades, podemos perceber urn gradiente
continuo entre os pre- e os nao-modernos. Infelizmente, a dificuldade exis-
tente no relativismo nao resulta apenas da supressao da natureza. Resulta
tambem de uma cren<;a relacionada a esta supressao, a de que 0 mundo
moderno esta realmente desencantado. Nao eapenas por arrogancia que
os ocidentais acreditam ser diferentes dos outros, mas tambern por deses-
pero e autopunis:ao. Gostam de sentir medo de seu proprio destino. Sua voz
treme quando opoem os barbaros aos gregos, 0 Centro aPeriferia, ao cele-
brar a Morte de Deus ou a do Homem, a Krisis da Europa, 0 imperialismo,
a anomia, ou 0 fim das civiliza<;6es que sabemos, hoje, serem mortais. Por-
que sentimos tanto prazer em nos percebermos tao diferentes dos outros e
tambern de nosso passado? Que psie610go tera sutileza sufieiente para ex-
plicar este deleite moroso por estarmos em crise perpetua e pelo fim da
hist6ria? Por que adoramos transformar em dramas gigantescos as peque-
nas diferen<;as de tamanho dos coletivos?

Para superar eompletamente 0 pathosmoderno que nao nos deixa reco-
nhecer a fraternidade dos coletivos, 0 que nos permitiria reordena-los livre-
mente, e precise que a antropologia comparada me<;a exatamente estes efeitos
de tamanho. Contudo, a Constitui<;ao moderna nos obriga a confundir os
efeitos de dimensionamento de nossos coletivos com suas causas, as quais
ela nao poderia compreender sem antes tornar-se inutil. ]ustamente espan-
tados com 0 tamanho dos efeitos, os modernos acreditam que e necessario
encontrar causas imensas para ele. Ecomo as unicas causas que a Constitui<;ao
reconhece sao, realmente, miraculosas, uma vez que se encontram inverti-
das, enecessario que eles acreditem ser diferentes dos resto da humanida-
de. Em suas maos 0 ocidental se torna urn mutante, desenraizado aculturado, ,

americanizado, racionalizado, cientificizado, tecnicizado. Chega de chorar
sobre 0 desencanto do mundo! Nao basta 0 terror que ja foi feito em torno
do pobre europeu, jogado em urn cosmos frio e sem alma, girando em uma
terra inerte em urnmundo desprovido de sentido!]a nao sofremos 0 bastante
diante do espetaculo do proletario mecanizado submetido ao domfnio abso-
luto de urn capitalismo tecnico, de uma burocracia kafkaniana, abandona-
do em meio aos jogos de linguagem, perdido no concreto e na f6rmica! ]a
lamentamos por demais 0 motorista de onibus que s61evanra de seu banco
para jogar-se no sofa em frente a televisao onde ole e manipulado por for<;as
mediatieas e pela sociedade de consumo! Como adoramos vestir a morralha
do absurdo e como gozamos mais ainda com 0 absurdo do pos-moderno!

Entretanto, jamais abandonamos a velha matriz antropol6gica. Jamais
deixamos de construir nossos coletivos commateriais misturados aos pobres
humanos e aos humildes nao-humanos. Como poderfamos desencantar 0
mundo, se nossos laboratorios e fabricas criam a cada dia centenas de hibri:-
dos, ainda mais estranhos que os anteriores, para povoa-lo? A bomba de
vacuo de Boyle por acaso emenos estranha do que a casa dos espfriros arapesh
(Tuzin, 1980)? Ela tambem nao constr6i a Inglaterra do seculo XVII? Em
que sentido serfamos vftimas do reducionismo, se cada cientista multiplica
centenas de vezes as novas entidades quando tenta eliminar algumas delas?
Como dizer que somos racionais, se continuamos nao enxergando mais que
urn palmo a frente de nosso nariz? Como dizer que somos materialistas
quando cada uma das materias que inventamos possui novas propriedades
que nenhuma outra materia nos permite unificar? Como poderfamos ser
vftimas de urn sistema tecnieo total, quando as maquinas sao constiruidas
par sujeitos e nao chegam nunca a fechar-se em algum sistema razoavelmente
esravel? Como podedamos ser congelados peIo sopro frio das ciencias, quan-
do estas SaO quentes efrageis, humanas e controvertidas, cheias de bambus
pensantes* e de sujeitos que estao, por sua vez, povoados por coisas?

a erro dos modernos quanto a si mesmos e muito facil de compreen-
der, uma vez que tenhamos reestabelecido a simetria e que levemos em con-
ta ao mesmo tempo 0 trabalho de purifica<;ao e 0 trabalho de tradu<;ao. Eles
confundiram predutos com processos. Acreditaram que a produ<;ao da ra-
cionaliza<;ao burocratica supunha burocratas racionais; que a produ<;ao de
uma ciencia universal dependia de sabios universalistas; que a produ<;ao de
tecnicas eficazes acarretava a efic:icia dos engenheiros; que a produ<;ao de
abstra<;ao era, em si, abstrata, como a de formalismo deveria ser formal. 0
que equivale a dizer que uma refinaria produz petroleo de forma refinada,
ou que urn latidnio produz manteiga de forma leiteira! As palavras ciencia,

* Cf. Pascal, "L'homme est un roseau pensant", urn ser fragil, porem capaz de
dominar a materia atraves de seu pensamento. (N. do T.)
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tecnica, economia, formalismo, universalidade, de
fato designamefeitos reais que devemos respeitar edos quais precisamos tcmar
consciencia. Mas naa designam nunca as causasdestes efeitos. Sao bons subs-
tantivos, mas maus adjetivos e como adverbios sao execniveis. A ciencia ilaD
eproduzida cientificamente, assim como a tecnica naD 0etecnicamente a,

organizadamente Oll a economia economicamente. as cientis-
tas de verdade, descendentes de Boyle, sabem tudo isto, mas quando come-

a pensar sabre aquila que fazem, pronunciam as palavras que os soci6-
logos e os epistemologos, descendentes de Hobbes, colocam em suas bocas.

o paradoxo dosmodemos (e dos anti-modemos), e 0 de ter aceito desde
o inicio cognitivas ou psicoI6gicas gigantescas para explicar
efeitos igualmente gigantescos enquanto que, em todos os outros dominios
cientificos, eles procuravam pequenas causas com grandes conseqiiencias.
o reducionismo nunca foi aplicado ao mundo moderno, embora este mundo
acreditasse que 0 estava aplicando a tudo! Nossa mitologia e exatamente a
de nos imaginarmos radicalmente diferentes, antes mesmo que tenhamos
procurado pequenas e grandes divisoes. E no entanto, no mo-
mento em que a dupla Grande Divisao desaparece, esta mitologia se des-
mancha com e!a. Quando 0 trabalho de mediac;ao e levado em conta junto
com 0 trabalho de a humanidade ordinaria, a inumanidade
ordinaria devem retornar. Mas, para nossa grande surpresa, percebemos
que sabiamos pouco sobre aquilo que causa as ciencias, as tecnicas, as or-

e as economias. Basta abrir os livros de ciencia social e de epis-
temologia para ver 0 uso que fazem dos adjetivos e dos adverbios "abstra-
to", "racional", "sistematico", "universal", cientifico", "organizado", "to-
t I" " I "P - Ia , comp exo . rocurem entao aque es que tentam explicar os substan-
tivos "racionalidade", "sistema", "universal", "ciencia", "or-

"totalidade", "complexidade", sem nunca empregar os adver-
bios e adjetivos anteriores; sera diffcil encontrar ntais do que uma duzia.
Paradoxalmente, sabemos mais sobre os achuar, os arapesh, ou os alladians
do que sobre nos mesmos. Enquanto as pequenas causas locais geram efei-
tosrlocais, somos capazes de segui-Ias. Porque serfamos incapazes de seguir
os mil caminhos de estranha topologia que levam do local ao global e re-
tornam ao local? A antropologia estaria para sempre reduzida aos territo..
rios, sem nunca poder seguir as redes?

MESMO UMA REDE AMPLA CONTINUA
A SER LOCAL EM TODOS OS PONTOS

Para ter uma exata quanto as·nossas sem reduzi-
las como antes fazia 0 relativismo e sem exagera-Ias como faziam os mo-

dernizadores, digamos que os modernos simplesmente inventaram as re-
des amplas atraves do envolvimento de um certo tipo de nCio-humanos. A
ampliac;ao das redes estava interrompida ate entao e forc;ava a manuten-
c;ao de territorios (De!euze e Guattari, 1972). Mas ao multiplicar estes seres
hibridos, meio-objetos meio-sujeitos, a que chamamos de maquinas e fa-
tos, a topografia dos coletivos mudou. Como 0 envolvimento destes no-
vos seres gerou efeitos extraordinarios de dimensionamento, ao provocar
a das entre 0 local e 0 global, embora continuemos a pen-
sar-Ias com as antigas categorias do universal e do circunstancial, temos
tendencia a transformar as redes ampliadas dos ocidentais em totalidades
sistematicas e globais. A fim de dispersar este misterio, basta seguir os
caminhos nao habituais que possibilitam esta de escala e consi-
derar as redes de fatos e leis mais ou menos como as de gas e esgotos.

A explica\=ao profana dos efeitos de tamanho especificos do ocidente
e facilmente compreensivel nas redes tecnicas. Caso 0 relativismo houvesse
sido inicialmente aplicado a elas, nao teria a menor dificuldade para enten-
der este universal relativo que e seu maior trofeu. Vma ferrovia e local ou
global? Nem uma coisa nem outra. E local em cada ponto, ji que hi sem-
pre travessias, ferroviarios, algumas vezes e maquinas para venda
automatica de bilhetes. Mas tambern e global, uma vez que pode transpor-
tar as pessoas de Madri a Bedim ou de Brest a Vladivostok. No entanto,
nao e universal 0 suficiente para poder transportar alguem a todos os luga-
res. Eimpossive! chegar de trem a Malpy, uma pequena cidade da Auvergne,
ou a Market Drayton, pequena cidade de 5raffordshire. So hi caminhos
continuos para nos transportar do local ao global, do circunstancial ao
universal do contigente ao necessario se pagarmos 0 das

o da ferrovia pode ser estendido a todas as redes tecnicas
que encontramos diariamente. Ainda que 0 telefone tenha se disseminado
universalmente, sabemos que podemos esperar ate a morte ao lado de uma
linha caso nao estejamos ligados a ela por uma tomada e urn numero. Por
mais que 0 sistema de esgotos seja abrangente, nao e possivel provar que
o pape! de chiclete jogado no chao do meu quarto ira chegar ate e!e por
conta propria. As ondas magneticas estao em toda mas amda
epreciso ter uma antena, uma assinatura e urn decodlfIcador para assIstlr
a televisao a cabo. Portanto, no caso das redes tecnicas, nao temos a me-
nor diflculdade em reconciliar seu aspecto local e sua dimensao global. Sao
compostas de locais particulares, alinhados atraves de uma serie de cone-
xoes que atravessam outros lugares e que precisam de novas conexoes para
continuar se estendendo. Entre as linhas da rede nao ha nada, a rigor: nern
trem, nem telefone, nem dutos, nern televisao. As redes tecnicas, 0

nome ji diz, sao redes de cac;a jogadas sobre espac;os e deles
apenas alguns elementos raroS. Sao linhas conectadas, e nao superfICies.
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Nada tern de total, de global, de sistematico, mesmo se elas encerram su-
perffcies sem recobri-Ias e se se estendem bastante.
. 0 trabalho de relativa continua sendo uma categoria

facllmente compreensivel que 0 relacionismo pode seguir passo a passo.
Todas as ramificar;;oes, todos os alinhamentos, todas as conexoes podem
ser doeumentados e possuem tanto trar;;adores quanto urn custo. Epossivel
estender-se em quase todas as direr;;oes, disseminar-se tanto no tempo quanto
no espa,o, semcontudo preencher 0 tempo e 0 espa,o (Stengers, 1983). Para
ideias, os as leis e as competencias, 0 modelo da rede tecnica parece

madequado as mesmas pessoas que fieam tao impressionadas com os efeitos
de difusao, e que acreditam naquilo que a epistemologia afirma sobre as
ciencias. Torna-se mais diffcil seguir os seu custo nao pode mais
ser documentado claramente enos arriscamos a perder 0 caminho trepidante
que leva do local ao global (Calion, 1991). Entiio, aplicamos a oles a antiga
categoria filosofica do universal radiealmente diferente das circunstancias.

Parece entao que as ideias e os conhecimentos podem estender-se em
todas as direr;;oes gratuitamente. Algumas ideias parecem ser locais outras
globais. A gravitar;;ao universal parece - e estamos convencidos disto _
agir e estar presente em todos os lugares. A lei de Boyle ou de Mariotte, como
as constantes de Planck, legislam e sao constantes em todos os lugares. Quan-
ta ao teorema de Pitagoras e os numeros transfinitos, parecem ser tao uni-
versais que chegariam mesmo a escapar de nosso mundo terreno para jun-
tar-se as obras do divino Arquimedes. Eai que 0 antigo relativismo e sua

0 racionalismo, mostram sua face, ja que e em relar;;ao a estes
UnIVerSalS, e somente em relar;;ao a eles, que os humildes achuar ou as po-

arapesh ou os infelizes borgonheses parecem ser desesperadamente con-
tmgentes e arbitrarios, aprisionados para sempre entre os limites estriws de
suas regionais (Geertz, 1986). Se tivessemos tido apenas as
economlas mundlals dos mercadores venezianos, genoveses ou americanos
se apenas telefones e televisoes, ferrovias e esgotos, a
nar;;ao dos oCldentais jamais teria parecido ser outra coisa que nao uma
extensao provisoria e fragil de algumas redes frouxas e tenues. Mas ha a
ciencia, sempre renovando e totalizando e preenchendo os buracos vazios
deixados pelas redes, transformando-as em superffcies lisas e unidas abso-

universais. Apenas a ideia que ate hoje tinhamos quanto cien-
cia, tornou absoluta uma dominar;;ao que, de outra forma, permaneceria re-
Iattva. Todos as finas trilhas levando continuamente das circunstancias aos
universais foram rompidas pelos epistemologos enos encontramos com
algumas pobres contingencias, de urn lado, e Leis necessarias, de outro-
sem que, e claro, fossemos capazes de pensar suas relar;;oes. .
. Local e global, entretanto, sao conceitos bern adaptados as superfi-
cies e a geometria, mas inadequados para as redes e a wpologia. A crenc;a

na racionalizac;ao nada mais e do que urn ereo de categoria. Urn ramo cia
matematica foi tornado como se fosse outro. 0 percurso das ideias, do saber
ou dos fatos teria sido facilmente compreendido caso os houvessemos tra-
tado como redes tecnicas (Shapin e Schaffer, a ser publicado, capitulo VI;
Schaffer, a ser publicado; Warwick, a ser publicado). Felizmente, esta as-
similac;ao foi facilitada, nao apenas pelo fim cia epistemologia, mas tam-
bern pelo fim da Constituic;ao, e pelas transformar;;oes tecnicas que ela
permitia sem no entanto compreende-Ias. 0 percurso dos fatos torna-se
tao facilmente trac;avel quanto 0 das ferrovias ou dos telefones, gralJas a
esta materializac;ao do espirito que as maquinas de pensar e os computa-
dores permitem. Quando medimos as informa<;6es em bits e bauds, quan-
do somos assinantes de urn banco de dados, quando estamos conectados
ou desconectados de uma rede de processamento distribufdo, e mais difi-
cil continuar vendo 0 pensamento universal como urn espirito flutuando
sobre as aguas (Levy, 1990). Hoje, a razao se assemelha muito mais.a
rede de televisao a cabo do que as ideias platonicas. Torna-se malS facil
do que anteriormente, entao, ver em nossas leis e nossas nos-
sas demonstrac;oes e nossos teoremas, objetos estabilizados que clrculam
bern longe, de fato, mas ainda assim no interior das redes metrol?gicas
gerenciadas das quais eles sao incapazes de sair - exceto atraves de raml-
ficar;;oes, assinaturas e decodifica<;ao. ,

Para falar de forma vulgar de urn assunto que foi idolatrado demals,
os fatos cientificos sao como peixes congelados: nunca devem ficar fora
do congelador, por urn instante que seja. 0 universal em rede produz os
mesmos efeitos do que 0 universal absoluto, mas ja nao possui as mesmas
causas fantasticas. Epossivel comprovar "em todos os lugares" a gravita-
r;;ao, mas com 0 custo da extensao relativa das redes de medidas e de in-
terpretar;;ao. A elasticidade do ar pode ser verificada toda parte,
somente quando estamos conectados a uma bomba de vacuo que dlsse-
minou pela Europa gra<;as as multiplas transformar;;oes dos
dores. Tentem comprovar 0 mais simples dos fatos, a menor lei, a malS
humilde constante, sem antes conectar-se as diversas redes metrologicas,
aos laboratorios, aos instrumentos. 0 teorerna de Pitagoras ou a constan-
te de Planck se estendem as escolas e aos foguetes, as maquinas e aos ins-
trumentos, mas nao saem de seus mundos, assim como os achuar nao saem
de suas aldeias (Latour, 1989a, capitulo VI). Os primeiros formam redes
alargadas, os segundos territorios ou aneis, diferen<;a e
devemos respeitar, mas nem por isso devemos transformar as pnmelros
em universais e os segundos em localidades. Claro que 0 ocidental pode
aereditar que a atrac;ao universal e universal mesmo quando nao ha ne-
nhum instrumento presente, nenhum calculo ou laborat6rio, da mesma
forma que os bimin-kuskumin da Nova Guinea sao capazes de acreditar
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que eles sao toda a humanidade, mas estas sao cren'i=as respeitaveis que a
antropologia comparada nao precisa mais compartilhar.

o LEVIATA E UM NOVELQ DE REDES

Os modernos nao s6 exageraram a universalidade de suas ciencias
- ao arrancar a fina de pniticas, instrumentos e instituit;oes que co-
bria 0 caminho que levava das contingencias as necessidades _ como tam-
bern, simetricamente, exageraram 0 tamanho e a de suas socie-
clades. Acreditaram que eram revolucionarios, porque inventaram a uni-
versalidade das ciencias, arrancadas para sempre dos particularismos 10-
cais, e tambem porque inventaram organizac;oes gigantescas e racionais
que rompiam com todas as lealdades locais do passado. E ao fazerem isto,
estragaram duplamente a originalidade daquilo que estavam inventando:
uma nova topologia que permitia atingir quase todos os lugares sem que,
para tal, fosse necessario ocupar mais do que estreitas linhas de Glo-
rificaram-se por virtudes que nao podem possuir - a _,
mas tambem flagelaram-se por pecados que sao incapazes de cometer-
esta mesma Em ambos os casos, tomaram 0 tamanho ou
a conexao como se fossem de nivel. Acreditaram que realmente
havia pessoas, pensamentos, locais e leis, regras
globais. Acreditaram que havia contextos e outras que gozavam
da misteriosa propriedade de serem "descontextualizados" ou "deslocali-
zados". E, de fato, se a rede intermediaria formada pelos quase-objetos
nao for reconstrufda, torna-se diffcil compreender tanto a sociedade quan-
to a verdade cientifica, ambas pelas mesmas razoes. Os intermediarios que
foram apagados sustentavam tudo, enquanto que os extremos, uma vez
isolados, nao Sao mais nada.

Sem os inumeros objetos que asseguram tanto sua quanto
sua rigidez, os objetos tradicionais da teoria social- imperio, classes, pro-
fissoes, Estados - tornam-se misteriosos (Law, 1986a;
1986b; Law e Fyfe, 1988). Qual e, por exemplo, 0 tamanho da IBM, oU
da Bngada Vermelha, ou do ministerio frances da Educa<;ao, ou do mer-
cado mundial? Certamente sao todos atores de grande porte, uma vez que
mobilizam milhares ou mesmo milh6es de agentes. Sua amplitude deve,
portanto, resultar de causas que ultrapassam de forma absoluta os peque-
nos coletivos do passado. Entretanto, se passearmos pela IBM, se seguir-
mos a cadeia de comando da Brigada Vermelha, se pesquisarmos nos cor-
redores do ministerio da Educat;ao, se estudarrnos a compra e venda de
urn sabonete, nao teremos nunca safdo de urn plano local. Estamos sem-
pre interagindo com quatro ou cinco pessoas; 0 porteiro possui sempre

urn territorio bern delimitado; e quase impossivel distingiiir as conversas
dos diretores daquelas dos empregados; quanto aOs vendedores, estao
sempre devolvendo 0 troco e preenchendo formularios. Seriam os macro-
agentes compostos por micro-agentes (Garfinkel, 1967)1 Seria a IBM com-
posta poruma serie de intera<;oes locais? E a Brigada Vermelha por urn
agregado de conversas de cantina? 0 ministerio por uma pilha de papeis?
o mercado mundial por uma pletora de escambos locais e de acordos?

Encontramos aqui 0 mesmo problema que ja haviamos encontrado
antes, com os trens, os telefones ou as constantes universais. Como conec-
tar-se sem, contudo, tornar-se local ou global? Os soci610gos e os econo-
mistas modernos nao sabem como colocar esta pergunta. Ou permane-
cern no "micro" enos contextos interpessoais, ou entao passam subita-
mente para urn nivel "macro" e so lidam, segundo eles, com raciona-
lidades descontextualizadas e despersonalizadas. 0 mito e a burocracia
sem alma e sem agente, assim como 0 do mercadopuro e perfeito, apre-
senta a imagem simetrica aquela do mito das leis cientfficas l',;'iversais.
Ao inves da caminhada continua da pesquisa, os modernos impuseram
uma ontologica tao radical quanto a que separava, no seculo
XVI, 0 mundo sub-lunar - vitima da ou da incerteza - e os
mundos supra-Iunares, que nao conheciam qualquer ou duvi-
da. (Por sinal, sao estes os mesmos fisicos que se gabaram, com Galileu,
desta distinc;ao ontologica, mas que a restabeleceram imediatamente de-
pois de forma a proteger as leis da fisica de toda e qualquer corrup<;ao
sociaL)

Desta forma,existe urn fio de Ariadne que nos permitiria passar con-
tinuamente do local ao global, do humano ao nao-humano. Eo da rede
de praticas e de instrumentos, de documentos e tradu<;oes. Uma organi-

urn mercado, uma nao sao objetos supra-Iunares feitos
de uma materia diferente daquela de nossas locais sub-lunares.
A unica diferent;a vern do fato de que os primeiros sao compostos por
hibridos e, para sua descri<;ao, precisam mobilizar urn grande numero de
objetos. 0 capitalismo de Fernand Braudel ou de Marx nao e 0 capita-
lismo total dos marxistas (Braudel, 1979). E urn labirinto de redes urn
pouco longas que envolvem, de forma incompleta, urn mundo a partir de
pontos que se transformam em centros de calculo ou de lucro. Seguindo
esta rede de perto jamais seremos capazes de ultrapassar 0 limes misteri-
oso que deveria separar 0 local do global. A organiza<;ao de uma grande
empresa americana, t.al como elae descrita por Alfred Chandler, nao e a
Organiza<;ao de Kafka (Chandler, 1989; Chandler, 1990). E urn emara-
.nhado de redes materializadas em faturas e organogramas, em procedi-
mentos locais e acordos particulares, os quais permitem, na verdade, que
esta rede seja estendida sobre urn continente, contanto que nao cubra este
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o GOSTO DAS MARGENS

continente. Podemos seguir 0 crescimento de uma do infcio
ao fim, sem nunca descobrirmos a racionalidade "descontextualizada".
o proprio tamanho de urn estado totalitario so pode ser obtido atraves
da de uma rede de estatfsticas e de calculos, de organisrnos e
de pesquisas, que nao obedece de modo algum atopografia fantastica de
urn Estado total (Desrosieres, 1984). 0 imperio tecno-cientifico de lorde
Kelvin, descrito por Norton Wise (Smith e Wise, 1989), ou 0 mercado da
eletricidade, descrito por Tom Hughes (Hughes, 1983b), nunca nos levam
para fora das particularidades dos laboratorios, das salas de reunioes ou
das centrais de controle. Contudo, estas "redes de poder" e estas "Iinhas
de for,a:' de fato se estendem em escala global. Os mercados descritos pela
economla de sao de fato regulados e globais, sern que nenhu-
rna das causas desta e desta seja, em si, global ou to-
tal. Os agregados sao feitos da mesma madeira que eles agregam (The-
venot, 1989; 1990). Nenhuma mao, seja visfvel ou invisfvel, surge subi-
tamente para colocar em ordem os atomos individuais, dispersos e caoti-
cos. Os extremos, local e global, sao bern menos interessantes do que
os agenclamentos intermediarios que aqui charnarnos de redes.

Assim como os adjetivos natural e social designam do
coletivo que, em si, nada tern de natural ou de social, as palavras local e
global possibilitarn pontos de vista sobre redes que nao sao, por natureza,
nem locais nem globais, mas que sao mais ou menos longas e rnais ou menos
conectadas. Aquilo que chamei de exotismo moderno consiste em tomar
estas duas duplas de como sendo aquilo que define nosso mun-
do e que nos tornaria distintos de todos os outros. Quatro regioes dife-
rentes sao criadas desta forma. 0 natural e 0 social nao sao cornpostos dos
mesmos ingredientes; 0 global e 0 local sao intrinsecarnente distintos. Mas
nos nada sabemos sobre 0 social alem daquilo que e definido pelo que nos
acreditamos saber sobre 0 natural, e vice-versa. Da mesma forma so defi-
nimos 0 local atraves das caracterfsticas que acreditamos podee'atribuir
ao global, e inversamente. Epossive!, entao, compreender a do erro
que 0 mundo moderno inflige a si mesmo, quando as duas duplas sao
unidas: no meio, nao ha nada de pensavel, nem coletivo, nem rede, nem

todos os recursos conceituais encontram-se acumulados nos
quatro extremos. Nos, pobres sujeitos-objetos, humildes sociedades-natu-
rezas, pequenos locais-globais, nos enCOntramos literalmente
entre regioes ontologicas que se definern mutuamente mas que nao se as-
semelham mais a nossas praticas.

121

Social

Global

Local

trabalho de mediafaoNatural

Jamais Fomos Modernos

Este esquartejamento permite que a tragedia do homem moderno se
desenvolva de forma absoluta e irremediavelmente dlferente de todas
outraS humanidades e de todas as outras naturalidades. Mas uma trag_e-
dia deste tipo nao e inevitavel, se lembrarmos que estes quatro termos

sem direta com os coletivos e as redes que dao
sentido. No meio, onde supostamente nada acontece, quase tudo esta. pre-
sente. E nas extremidades, onde reside, segundo os modernos, a
de todas as a natureza e a sociedade, a universalidade e a
de nao ha nada alem de instancias purificadas que servem de garantlas,
constitucionais para 0 conjunto. .

A tragedia torna-se ainda rnais dolorosa os
acreditando sinceramente naquilo que os modernos dlzem sobre SI
desejam resgatar algum bern daquilo que lhes parece ser urn Irre-
mediavel. Os antimodernos acreditam profundamente que 0 ra-
cionalizou e desencantou 0 mundo, que ele realmente povoou 0 social com
monstros frios e raeionais que estariam saturando todo 0 ele
transformou de vez 0 cosmos pre-moderno em uma mecamca de
materias puras. Mas, ao inves de ver nisto, os con-
quistas gloriosas - ainda que dolorosas.- os antlmodernos veem msto um.a
catastrofe sem iguaI. A nao ser peIo smal, tanto modernos quanto antI-
modernos compartilham integralmente suas Os pos-modernos,
sempre perversos, aceitam a ideia de que estamos face a uma
cata-strofe, mas afirmam que devemos comemorar ao mves de
os fatos! Reivindicam a fraqueza como sua ultima virtude, como afIrma
deles em seu estilo inigualavel: "A Vermindung da metaffsica e exerclda
enquanto Vermindungdo Ge-Stell" (Vatimo, 1987, p.184). , .

o que fazem, entao, os antimodernos diante deste naufragIO? Encar-
regam-se da corajosa tarefa de salvar aquil? que alma, 0
espirito, a as a dlm:nsao slmbobca, 0 ca-
lor humano, os particularismos localS, a as margens e as pe-
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riferias. Missao admira.vel, mas que seria ainda mais admiravel caso to-
dos estes calices sagrados estivessem amea'rados. Mas de onde
vern esta Certamente nao vern dos coletivos, incapazes de deixar
suas frageis e estreitas redes povoadas por almas e objetos. Certamente nao
das ciencias, cuja universalidade relativa deve ser paga, dia apes dia, atra-
yeS de ramifIca'roes e calibragern, instrurnentos e alinhamentos. Certamente
nao das sociedades, cujo porte so varia quando os seres materiais de onto-
logias variaveis sao multiplicados. De onde ela vern, entao? Ora, em parte
dos proprios antimodernos e de seus cumplices, os modernos, que assus-
tam uns aos ourros e aereseentam eausas gigantescas aos efeitos de tama-
nho. "Voces desencantam a mundo, mas eu conservarei os direiros do
espirito". "Ah, voce quer conservar a espirito? Entao nos iremos materia-

'"' liza-lo". "Reducionistas!". "Espiritualistas!". Quanto mais as anti-reducio-
Inistas, os rornanticos, as espiritualistas desejam salvar as sujeitos, rnais as
,reducionistas, as cientistas, as materialistas acreditam possuir as objetos.
Quanta mais as segundos se vangloriam, mais as outros fiearn amedron-
tados; quanta mais eles fiearn assustados, rnais as outros realrnente acre-
ditam ser terriveis.

A defesa da marginalidade supoe a existencia de urn centro totalita-
rio. Mas se este centro e sua totalidade sao ilusoes, 0 elogio das margens e
bastante ridiculo. Emuito louvavel querer defender as reivindica,oes do
corpo que sofre e do calor humano contra a tria universalidade das leis
eientificas. Mas se esta universalidade advem de diversos lugares nos quais
sotrem corposque sao feitos de carne.e calor, esta defesa nao se toma gro-
tesea? Proteger 0 homem da das maquinas e dos tecnocratas e
uma tarefa digna de elogios, mas se as rnaquinas estao cereadas por ho-
mens que as saudam, tal prote,ao e absurda (Ellul, 1977). Demonstrar que
a do espirito transcende as leis cia materia meca.nica e uma tarefa
admiravel, mas tal prograrna e uma irnbecilidade caso a materia nao seja
material, nem as maquinas mecanicas. Eurn bela gesto querer, em urn grito
desesperado, salvar a Ser justamente quando a mentalidade tecniea pare-
ce dominar tudo, porque "onde ha perigo tarnbem cresce 0 que salva". Mas
e bastante perverso querer tirar proveito arrogantemente de uma crise que
ainda nao

Se procurarmos a origem dos mitos modernos, quase sempre iremos
descobrir que esta origem esta relaciooada com aquelesque teotam blo-
quear 0 modernismo com a barreira intransponivel do espirito, das erno-

do sujeito ou cia margem. Ao teotar oferecer urn suplemento espiri-
tilal ao mundo moderno, acabam retirando sua alma, a ele tern, a que
ele tinha, aquela que ele nao poderia nunca perder. Esta e acres-
cimo sao as duas que permitem aos modernos e aos antimodernos
de mutuamente, ao mesmo tempo em que concordam quanto

aquilo que eessencial: somas eompletamente diferentes dos outros e rom-
pemos para sempre com nosso passado. Mas as ciencias e as tecnicas, as
organiza,oes e as burocracias Sao a propria prova desta catastrofe sem
precedentes e e justamente atraves delas que nos podemos perceber me-
lhor e de forma mais direta a permanencia da velha matriz antropologica.
Everdade que a das redes ampliadas eimportante, mas nao basta
para construir toda uma historia.

NAo ACRESCENTAR Novos CRIMES AOS QUE]A FORAM COMEllDOS

Econtudo muito diffeil acalmar 0 delirio moderno, pois este surge a
partir de urn sentimento que, em si, e respeitavel: a de ter co-
metido crimes incorrigiveis contra os outros mundos naturais e culturais,
e tambern contra si mesmo, crimes cujo tamanho e os motivos parecem
romper com tudo. Como trazer os modernos de volta a humanidade co-
mum e a inumanidadecomum sem, com isto, absolve-los depressa demais
dos crimes dos quais eles, com razao, querem ser castigados? Como acre-
ditar, de forma justa, que nossos crimes sao hediondos mas que ainda as-
sim sao comuns; que nossas virtudes sao grandes mas que tambem elas sao
muito comuns?

Quanto a nossos crimes, assim comoquanto a nosso acesso a natu-
reza, epreciso nao exagerar suas causas enquanto moderamos seus efei-
tos, uma vez que este exagero seria, em si, causa de crimes ainda maiores.
Toda e qualquer ainda que critica, beneficia 0 totalitarismo.
Nao devemos acrescentar a total a real. Nao de-
vemos acrescentar a for'ra apotencia (Latour, 1984, 2a parte). Ao imperia-
lismo real, nao devemos permitir 0 imperialismo total. Ao capitalismo, nao
devemos acrescentar a absoluta (Deleuze e Guattari,
1972). Da mesma forma como nao devemos permitir averdade cientifica
e a eficacia tecnica, ainda por cima, a transcendencia, tambern total, e a
racionalidade - tambern absoluta. Tanto para os crimes quanto para 0
dominio, tanto para os capitalismos quanto para as ciencias, devemos com-
preender as coisas banais, as pequenas causas e seus grandes efeitos (Arendt,
1963; Meyer, 1990).

Eclaro que a diabolizac;ao nos e mais satisfat6ria, ja que, mesmo no
mal, continuamos a sermos excepcionais, separados de todos os outros e
de nosso proprio passado, modernos para pior, ao menos, apos termos
acreditado que 0 eramos para melhor. Mas a totaliza'rao tama parte so-
bretudo, por vias tortas, naquilo que ela pretende abolir. Nos torna im-
potentes diante do inimigo ao qual ela atribui propriedades fantasticas. Nao
epossivel julgar urn sistema total e homogeneo. Nao epossivel recombinar
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uma natureza transcendental e homogenea. Ninguem consegue redistribuir
urn sistema tecnico totalmente sistematico. Ninguem consegue reagenciar
uma saciedade kafkaniana. Jamais alguem sera capaz de redistribuir urn
capitalista "desterritorializador" e completamente esquizofrenico. Nao e
possfvel argumentar sobre urn Ocidente radicalmenre separado das ourras
naturezas-culturas. Assim como nao epOSSIVe! avaliar culturas aprisiona-
das para sempre em arbitrarias, completas e coerentes.
Ninguem salvani urn mundo que tenha esquecido completamente do Ser.
Nenhuma alma padera reardenar urn passada da qual estamas para sem-
pre separadas par cartes epistemalogicas radicais.

Tadas estes suplementas de tatalidade saa atribuidas, par seus cd-
ticos, a seres que pediam bern menos. Vamos tomar como exemplo urn
ernpresario, procurando hesitantemente algumas urn concorrente
qualquer tremendo de febre, urn pobre cientista fazendo experiencias em
seu laboratorio, urn humilde engenheiro agenciando aqui e ali algumas

de favoraveis, urn politico gago e amedrontado, soite os
criticos em cirna deles e 0 que teremos em retorno? 0 capitalismo, 0 im-
perialismo, a ciencia, a tecnica, a todos igualmente absolu-
tos, sistematicos, totalitarios. Os prirneiros tremiam. Os segundos nao
tremem mais. Os primeiros podiam ser derrotados. Os segundos nao 0

podem rnais. Os primeiros ainda estavam bern proxirnos do humilde tra-
balho das frageis e mutaveis. Os segundos, purificados, tornam-
se todos igualrnente formidaveis.

o que fazer, entao, com estas superficies lisas e preenchidas, com
estas totalidades absolutas? Bern, virar todas elas pelo avesso, subverte-
las, revoluciona-Ias. Que belo paradoxo! Por seu espfrito critico, os mo-
dernos inventaram ao mesmo tempo 0 sistema total, a total para
acabar com ele, e a impossibilidade igualmente total de realizar esta re-

impossibilidade que os desespera absolutamente! Nao e esta a
causa de muitos dos crimes de que nos acusamos? Ao levar em conta a

ao inves do trabalho de os criticos imaginaram que
estavamos realmente incapacitados para comprornissos, para experimen-
tar, para misturar e para triar. A partir das frageis redes heterogeneas que
formam os coletivos desde sempre, eles elaboraram totalidades homoge-
neas que nao poderiamos tocar sem que, com isso, as revolucionassemos
totalmente. E como esta subversao era impossivel, mas eles tentaram faze-
la assim mesmo, foram passando de urn crime a outro. Como este Noli
me tangere dos totalizadores ainda seria capaz de passar como uma pro-
va de moralidade? A em uma modernidade radical etotallevaria,
portanto, aimoralidade?

Talvez fosse menos injusto falarmos de urn efeito de
ainda que so alguns poucos de nos sejam capazes de senti-Io agora. Nas-

cemos depois da guerra, e antes de nos houve os campos negros e depois
os campos vermelhos, sob nos a fome, sobre nos 0 apocalipse nuclear e, a
nassa frente, a destrui,aa glabal da planeta. Ede fata dificil negar as fa-
tores de escala, mas eainda mais dificil acreditar, sem hesirar, nas virtu-
des incomparciveis das politicas, medicas, cientfficas ou econo-
micas. E no entanto nascemos no meio das ciencias, conhecemos apenas a
paz e a prosperidade, e adoramos - devemos confessar isto? - as tecni-
cas e os objetos de consumo que os filosofos e os moralisras das
precedentes nos aconselhavam a abominar. Para nos, as tecnicas nao sao
novas, e nem modernas no sentido mais banal da palavra, mas sim coisas
que desde sempre fazem parte de nosso mundo. Mais que qualquer outra,
nossa as digeriu, integrou, ou mesmo humanizou. Isto porque
somos os primeiros a nao acreditar mais nem nas virtudes nem nos peri-
gos das ciencias e das tecnicas; somos os primeiros a partilhar seus vicios
e virtudes sem neles ver 0 ceu ou 0 inferno, assim como talvez nos seja mais
facil pesquisar suas causas sem ter que apelar para a farda da hamem
branco, para a fatalidade do capitalismo, para 0 destino europeu, para a
historia do Ser ou da racionalidade universal. Talvez nos seja mais facil,
hoje, abandonar a em nossa propria estranheza. Nao somos exoti-
cos, mas sim comuns. 0 que, conseqiientemente, tambern faz com que os
outros deixem de ser exoticos. Sao como nos, jamais deixaram de ser nos-
sos irmaos. Nao devemos acrescentar 0 crime de nos acreditarmos radi-
calmente diferentes a todos os outros que ja cometemos.

TRANSCENDtNCIAS ABUNDANTES

Se nao somos mais inteiramente modernos, mas nem por isso somos
pre-modernos, em que iremos apoiar a dos coletivos? Como
sabemos agora, e precise acrescentar a oficial 0 trabalho
oficioso da A da as culturas descri-
tas pela antiga antropologia assimetrica nos levava apenas ao relativismo
e a uma impossfvel. Por outro lado, quando comparamos
o trabalho de dos coletivos, possibilitamos a existencia cia an-
tropologia simetrica e, ao mesmo tempo, dissolvemos os falsos problemas
do relativismo absoluto. Mas ficarnos tambern desprovidos dos recursos
desenvolvidos pelos modernos: 0 social, a natureza, 0 discurso, sem falar
do Deus suprimida. Esta e a ultima dificuldade da relativisma: agara que
a se tornou possIvel, em que espa<;o cornum todos os coleti-
vos, produtores de naturezas e de sociedades, se encontram mergulhados?

Estariam eles na natureza? Claro que nao, pois esta natureza exte-
rior, homogena, transcendente, e 0 efeito relativo e tardio da
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coletiva. Estariam na sociedade? Tambem nao, uma vez que esta e apenas
o artefato simetrico da natureza, aquilo que sobra quando arrancamos
todos os objetos e criamos a transcendeneia misteriosa do Leviata. Esta-
riam na linguagem, entao? Irnpossivel, uma vez que 0 discurso e urn ou-
tro artefato que s6 adquire sentido quando colocamos entre parenteses a
realidade exterior do referente e 0 contexto social. Estariam em Deus? Pro-
vavelmente nao, uma vez que a entidade metafisica que e assim chamada
ocupa apenas 0 lugar de urn arbitro distante, a fim de manter 0 mais dis-
tante possivel as duas instancias simetricas da natureza e da sociedade.
Estariam entao no Ser? Menos provavel ainda, ja que, devido a urn para-
doxo surpreendente, 0 pensamento do Ser tornou-se 0 proprio residuo, uma
vez que toda ciencia, toda tecnica, toda soeiedade, toda historia, toda lin-
gua, toda teologia foram entregues a metafisica, ao puro expansionismo
do ente. to-
das estas sao, elas tambem, impossiveis. Nenhuma delas for-
ma 0 £undo comum sobre 0 qual apoiados os coletivos, tornados entao com-
paraveis. Nao, nao passamos da natureza ao social, do social ao discurso,
do discurso a Deus, de Deus ao Ser. Estas instancias so tinham uma fun-

constitucional enquanto fossem distintas. Nenhuma delas pode cobrir,
preencher, subsumir as outras, nenhuma delas pode servir para descrever
o trabalho de media<;iio ou de tradu<;iio.

Onde estamos, entao? Em que iremos recair? Enquanto nos colocar-
mos esta pergunta, e certo que estaremos no mundo moderno, obcecados
com a de uma imanencia (immanere: residir em) ou na descons:-

de alguma outra. Permanecemos ainda, para usar urn termo do voca-
bulario antigo, na metafisica. Ora, ao percorrer estas redes, nao encontra-
mos nada que seja particularmente homogeneo. Permanecemos, antes, em
uma infra-fisica. Nos somos imanentes, entao, textos entre outros textos,
sociedade entre outras sociedades, entes entre os entes?

Tambem nao, uma vez que, se ao inves de ligarmos os pobres feno-
menos as amarras solidas da natureza e da sociedade, deixarmos que os
mediadores produzam as naturezas e as sociedades, teremos invertido 0

sentido das transcendencias modernizadoras. Naturezas e sociedades trans-
formam-se nos produtos relativos da historia. Portanto, nao recaimos ape-
nas na imanencia, uma vez que as redes nao estao mergulhadas em nenhum
fluido. Nao precisamos encontrar urn eter misterioso para que elas se pro-
paguem. Nao precisamos preencher os vazios. Ea dos termos
transcendencia e imanencia que se encontra modificada pelo retorno dos
modernos ao nao-moderno. Quem disse que a transcendencia deveria pos-
suir urn oposto? Nos somos, nos permanecemos, nos jamais abandcmamos
a trancendencia, ou seja, a manutem;;iio na presenfa atraves da mediafao
do envio.

As outras culturas sempre se chocaram contra os modernos devido
ao aspecto difuso de suas ativas ou espirituais. Elas jamais coloca-
yam em jogo materias puras ou meca.nicas puras. Os espiritos e os
agentes, os deuses e os aocestrais estavam misturados a tudo. Em compa-

para des 0 mundo moderno parecia desencantado, esvaziadode seus
misterios, dominados pelas homogeneas cia imanencia pura aqual
apenas nos, humanos, impunhamos alguma dimensao simbolica e para alem
das quais existia, talvez, a traoscendencia do Deus suprimido. Ora, se nao
ha imanencia, se ha somente redes, agentes, actantes, 0 desencanto se tor-
oaria impossive!. Nao somos nos que acrescentamos arbitrariamente a "di-
mensao simbolica" a puramente materiais. Assim como nos, estas
tambem sao transcendentes, ativas, agitadas e espirituais. 0 acesso ana-
tureza nao e mais imediato do que asociedade ou ao Deus suprimido. No
lugar do jogo sutil dos modernos entre tres entidades, cada uma das quais
era ao mesmo tempo transcendente e imanente, obtemos uma unica pro-

de transcendencias. Termo polemico inventado para fazer face a
pretensa invasao da imanencia, 0 sentido da palavra deve ser modificado
caso nao haja mais

Chamo de esta transcendencia sem oposto. A
ou a ou 0 envio de mensagem ou de mensageiro permite conti-
nuar em ou seja, existir. Quando abandonamos 0 mundo mo-
derno, nao recaimos sobre alguem ou sobre alguma coisa, nao recaimos
sobre uma essencia, mas sim sobre urn processo, sobre urn movimento, uma
passagem, literalmente, urn passe, no sentido que esta palavra tern nos jogos
de bola. Partimos de uma existencia continua e arriscada - continua por-
que e arriscada - e nao de uma essencia; partimos da em pre-

e nao da permanencia. Partimos do vinculum em si, da passagem e
da aceitando como ponto de partida apenas aqueles seres saidos
desta ao mesmo tempo coletiva, real e discursiva. Nao partimos
dos homens, este retardatario, nem da linguagem, mais tardia ainda. 0
mundo dos sentidos e 0 muncio do ser sao urn unico e mesmo mundo, 0
da tradu<;iio, da substitui<;iio, da delega<;iio, do passe. Diremos, sobre qual-
quer outra de uma essencia, que ela e "desprovida de sentido",
desprovida de meios para manter-se em para durar. Toda dura-

toda dureza, toda permanencia devera ser paga por seus mediadores.
E esta de uma transcendencia sem oposto que torna nosso
mundo tao pouce moderno, com todos seus nuncios, mediadores, delega-
dos, fetiches, maquinas, estatuetas, instrumentos, representantes, anjos, te-
nentes, porta-palavras e querubins. Que mundo eeste que nos obriga a levar
em conta, ao mesmo tempo e de uma s6 vez a natureza das coisas, as tec-
nicas, as ciencias, os seres ficcionais, as economias e os inconscientes? E
justamente nosso mundo. 0 qual deixou de ser moderno depois que subs-

126 Bruno Latour Jamais Fomos Modernos 127



titufmos cada uma das essencias por mediadores, delegados e tradutores
que lhe dao sentido. Epor isso que ainda nao somos capazes de reconhece-
10. Ele parece antiquado com todos esses delegados, anjos e tenentes. Ao
mesmo tempo nao se parece muito com as culturas estudadas pelos etno-
logos, uma vez que estes nunca realizaram 0 trabalho simetrico de convo-
car delegados, mediadores e tradutores para sua casa, para seu proprio
coletivo. A antropologia foi toda feita com base na ciencia, ou com base
na sociedade, ou com base na linguagem, alternando sempre entre 0 uni-
versalismo e 0 relativismo cultural, e no fim das contas nos dizia bern pouco
tanto sobre "Eles" quando sobre "Nos".

5.
REDISTRIBUI<;:Ao

A MODERNIZA<;Ao IMPOSSIVEL

Apos ter esboc;ado a Constituic;ao moderna e as razoes que a torna-
ram invendvel; apbs ter mostrado por que a revoluc;ao crftica terminou e
como a irrupc;ao dos objetos nos obriga, para dar sentido aConstituic;ao,
a passar da dimensao unica da modernidade a dimensao nao moderna, que
permaneceu presente 0 tempo todo; apcs ter restabelecido a simetria en-
tre os coletivos e ter, desta forma, medido suas de tamanho
resolvendo simultaneamente a questao do relativismo, posso agora fechar
este ensaio abordando a mais diffcil das perguntas, a do mundo nao mo-
derno no qual pretendo que entremos sem jamais termos safdo.

A modernizac;ao, mesmo tendo destruido a ferro e sangue quase to-
das as culturas e naturezas, tinha urn objetivo claro. Modernizar permitia
distinguir claramente as leis da natureza exterior e as convenc;oes da so-
ciedade. Em toda parte os conquistadores operaram esta partic;ao, retor-
nando os hfbridos seja ao objeto seja asociedade. Urn front coerente e con-
tinuo de revolw;oes radicais, nas ciencias, nas tecnicas, na
na economia, na religiao os acompanhava, verdadeira pa de trator atras
cia qual 0 passado desaparecia para sempre, mas na frente da qual se abria
ao menos urn futuro. 0 passado era a mistura barbara; 0 futuro, a distin-
c;ao civilizadora. E verdade que os modernos sempre reconheceram que,
no passado, tambern eles misturaram objetos e sociedades, cosmologias e
sociologias. Isto porque eram apenas pre-modernos. Conseguiram livrar-
se deste passado atraves de revoluc;oes cada vez mais aterrorizantes. Como
as outras culturas ainda misturam as restric;oes da ciencia as necessidades
de sua sociedade, era preciso ajuda-Ias a sair desta confusao atraves da anu-

de seu passado. Os modernizadores sabiam que ilhas de barbarie per-
manecem nos locais onde a eficacia tecnica e 0 arbitrario social estao por
demais misturados. Mas em breve teriamos completado a modernizac;ao,
liquidado estas ilhas, e estariamos todos sobre urn mesmo planeta, todos
igualmente modernos, todos igualmente capazes de tirar proveito das cai-
sas que escapam, para todo sempre, a sociedade: a racionalidade econo-
mica, a verdade cientifica, a eficiencia tecnica.

Alguns modernizadores ainda falam como se tal destino fosse possf-
vel e desejeivel. No entanto, basta descreve-Io para que seu absurdo se tor-
ne claro. Como poderiamos completar enfim a purificac;ao das ciencias e

128 Bruno Latour Jamais Fomos Modernos 129



capitulo 2
Referencia circulante

Amostragem do solo da floresta Amazónica

A única muneira de compreender a realidade dos escudos
científicos é acompanhar o que eles fazem de melhor, Gil seja,
prestar arencño aos deralhes da prática científica. Após descre-
yermos essa prática de rño perto quanto os antropólogos que váo
viver torre rribos se-lvagens, poderemos suscitar novarnenre a
pergunta c1ássica a que a filosofia da ciencia renrou dar resposra
sern a ajuda de fundamentos empíricos: como acondicionamos o
mundo ero palavras? Para ccmccar, escolhi urna disciplina - a
pedologia - e urna situacáo - urna pesquisa de campo na Ama-
zónia, que nao exigirá muiro conhecimenro prévio. Examinando
em pormenor as práticas que geram informac;óes sobre determi-
nada situacáo, descobrimos até que ponto foram irrealistas mui-
tas discussóes filosóficas sobre realismo.

O antigo acordo originou-se de urna lacuna entre palavras e
mundo; em seguida, tenrou lancar urna estreita pinguela sobre o
abismo urna arriscada correspondencia entre o que se en-
tendia como domínios ontológicos totalmente diferentes: lingua-
gem e narureza. Pretendo demonstrar que nao há nem correspon-
dencia, nem lacuna, nern sequer dais dominios ontológicos distin-
tos, mas um fenómeno inteiramente diverso: referencia circulan-
te*. Para apreender isso, ternos de desacelerar um pouco o passo e
colocar de parte todas as nossas absrracóes de conveniencia. Com a
ajuda de minha camera, rentarei por alguma ordem na selva da
prática científica. Observemos agora a primeira moldura dessa
montagem fotofilosófica. Se urna imagem vale mais que mil pala-
vras, um mapa, como veremos, vale mais que urna floresta inteira,

A esquerda da figura 2.1 há urna vasta savana. A direita,
abruptamente a orla de urna mata densa.
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Figura 2.1

Um dos lados é árido e vazio; o ourro, úmido e estuante de
vida. Embora possa parecer que os habitantes locais criaram esse
espato limítrofe, ninguém jamais cultivou aquelas terras e ne-
nhuma linha divisória foi tracada ao longo da orla de centenas de
quilómetros. Apesar de a savana de pasragern para o gado
de alguns proprietários, sua fronreira e a orla natural da floresta,
nao urn marco erigido pelo homem.

Figurinhas perdidas na paisagem, postadas a(: lado c.omo
numa pintura de Poussin, apontarn fenómeno inre-
ressante com seus dedos e canetas. A pnmelra pe.rsonagem/ que
aponta para árvores e plantas, é Serta-Silva. Ela e .bra-
sileira. Mora na regiáo, ensinando botánica na pequena
sidaJe da cidadezinha de Boa Vista, capital do estado amazoru-
co de Roraima. A sua direira outra pessoa observa atentame?te,
sorrindo para o que Edileusa lhe most ra. Armand Chauvel e.da
Franca. Viaja por conra do üRSTüM, o :nsriruro de pesquIsas
do antigo império colonial francés. a "agencia para o desenvol-
vimemo de pesquisa científica cooperativa". .

ArmanJ nao é botánico e sim pedólogo (a pedologia e urna
das ciencias do solo, nao devendo ser confundida com a geolo-
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gia, ciencia do subsolo, nem com a podiarria, arre médica de tra-
tar dos pés). Reside a cerca de mil quilómetros dali, em Manaus,
onde o üRSTüM financia seu laborarório num centro de pes-
quisa brasileiro conhecido como INPA.

A terceira pessoa, que toma notas num caderno, chama-se
Heloísa Filizola. É geógrafa ou, como insiste em dizer, geomorfo-
legista: estuda a hisrória natural e social da forma da rerra. É bra-
sileira como Edileusa, mas do sul, de Sao Paulo, que fica a rnilha-
res de quilómetros de distancia - quase outro país. Também Iecio-
na numa universidade. mas essa bem maior que a de Boa Vista.

Quanto a mim, sou o que tirou a foto e estou descreyendo
a cena. Minha funcáo, como antropólogo francés, consiste em
acompanhar o trabalho dos tres. Familiarizado coro laborarórios,
resolvi fazer urna mudanca e observar urna expedicáo de campo.
Resolvi também, já que sou urna espécie de filósofo, utilizar rneu
relarório sobre a expedicño para estudar ernpiricarnente a questño
epistemológica da referencia científica. Por intermédio desse re-
lato forofilosófico, porei dianre de seus olhos, caro leiror, urna pe-
quena faixa da floresta de Boa Vista; mosrrar-lhe-ei alguns traeos
da inteligencia de meus cienristas e tentarei conscienrizá-lo do
rrabalho exigido por esse transporte e por essa referéncia.

Sobre que esrarño conversando nessa manhñ de outubro de
1991, após percorrer de jipe estradas rerrfveis até chegar ao lo-
cal, que há muitos anos Edileusn vem dividindo cuidadosamen-
te em sccñes para observar os padrees de crescimenro das árvo-
res, e a sociologia e a demografia das plantas? Esráo conversan-
do sobre o solo e a floresta. Todavia, como cultivam duas disci-
plinas muiro diferentes, falam deles de modo diverso.

Edileusa mostra urna espécie de árvores resistentes ao fogo,
que geralmente só crescem na savana e sao cercadas de arbustos.
Porém, encontrou aIgumas na orla da floresta, onde sao mais vi-
gorosas, mas nao abrigam plantas menores. Para sua surpresa,
deparou com urnas poucas dessas árvores dez metros floresta
adentro, local em que tendern a morrer por falta de luz. Estará a
floresta avancando? Edileusa hesita. A seu ver, a portentosa ár-
vore que se ve ao fundo pode ser um esculca enviado pela mata
como elemento de vanguarda, ou ralvez de retaguarda, que a flo-
resta, ao retirar-se, sacrificou ausurpacño impiedosa da savana.
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Estará a floresta avancando, como o bosque de Birnam em dire-
c;ao a Dunsinane, ou recuando?

Essa é a quesráo que inreressa a Armand; por isso ele veio
de tao longe. Edileusa acredita que a floresta está avancando,
mas nao tem certeza porque a evidencia botánica é confusa: a
mesma árvore pode estar desempenhando um de dais papéis
conrradirórios, esculca ou elemento de reraguarda. Para Ar-
mand, o pedólogo, aprimeira vista a savana é que pode estar de-
vorando a floresta aos bocados, degradando o solo argiloso, ne-
cessário para as árvores saudáveis, em solo arenoso, na qual só so-
brevivem a grama e os arbustos mirrados. Se todo o seu con he-
cimento de botánica faz com que Edileusa fique ao lado da flo-
resta, todo o conhecimento de pedologia de Armand fá-Io incli-
nar-se para a savana. O solo passa da argila aareia, nao da areia
a argila - ninguém ignora isso. O solo nao pode impedir a de-
gradacño: se as leis da pedologia nao esclarecem isso, as leis da
termodinámica deveráo fazé-lo,

Assim, nossos amigos esrño as volras com um inreressante
conflito cognitivo e disciplinar. Urna expedicáo de campo, destina-
da a resolvé-Io, justifica-se plenamente. Afinal, o mundo inteiro
está inreressado na floresta Amazónica, A notícia de que a floresta
de Boa Vista, na orla de densas zonas rropicais, está avancando ou
batendo em retirada deve realmente interessar aos hornens de ne-
gócios. Tarnbérn se justifica plenamente a mistura do know-how de
botánica com o elepedologia numa única expedicño, ainda que tal
combinacño nao seja usual. A cadeia de rranslacao", que lhes per-
mite obter fundos, nao é rnuito longa. Evitarei quanro possível tra-
tar dos problemas de política que cercaram a expedicáo, pois nesre
capítulo pretendo concentrar-me na referencia científica como filó-
sofo, nao em seu "contexto" como sociólogo. (Desde já, peco des-
culpas ao leitor por omitir inúmeros aSlx'cros dessa expedicáo de
campo que pertencem a situacño colonial. o que re-nciono fazer
aqui é reproduair na medida do possfvel os problemas t' o vocabu-
lário dos filósofos, a fim de refazer a qucscáo da referencia. Mais tar-
de, reelaborarei a nocáo de contexto e, no capítulo 3, corrigirei a
distincáo entre conteúdo e conrexto.)

Na manbá da parrida, reunimo-nos no rcrracc do pequeno
hotel-restaurante chamada Em"ébio (figura 2.2). Estávarnos no
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Figura 2.2

centro de Boa Vista, urna rude cidade de fronreira onde os ga-
rimpeiros vendem o ouro que tiraram, da floresta e dos ianomá-
mis, com picareta, mercúrio e espingarda.

Para a expedicáo, Armand (a direita) solicitou a ajuda de
seu colega René Boulet (o hornem do cachimbo). Francés como
Armand, René rambém é pedologista do üRSTüM, mas tem
sua base em Sao Paulo. Aqui estáo dais hornens e duas rnulheres.
Dois franceses e duas brasileiras. Dais pedólogos, urna geógrafa
e urna botánica. Tres visitantes e urna "nativa". Os quatro debru-
cam-se sobre dois tipos de mapas e apontam para a localizacáo
exata do sítio demarcado por Edileusa. Sobre a mesa, ve-se urna
caixa alaranjada cantendo o indispensével topofil, sobre o qual fa-
larei mais tarde.

O primeiro mapa, impresso em papel, corresponde a se<;ao do
atlas, compilado por Radambrasil nurna escala de um para uro mi-
lháo, que cobre toda a Amazonia. Aprendí lago a rabiscar pontos
de inrerrogacño diante da palavra "coberturas", pois, segundo meus
informantes, os bonitos tons de amarelo, laranja e verde do mapa
nem sempre correspondem aos dados pedológicos. Por isso dese-
jam obrer um clase utilizando fotografias aéreas em branco e prero



numa escala de um para cinqüenta mil. Urna única inscricáo" nao
inspiraria confianr;a, mas a superposicáo das duas permite ao me-
nos urna indicacño rápida da loralizacáo exara do sítio,

Essa é urna siruacáo dio trivial que tendemos a esguecer sua
novidade: aqui esráo guatro cientisras cujo olhar é capaz de domi-
nar dais mapas da própria paisagem que os cerca. (As duas rnáos
de Armand e a máo direita de Edileusa rém de esticar constante-
mente os cantos do mapa, pois de ourro modo a comparacáo se
perderia e o aspecto que desejam encontrar nao apareceria.) Remo-
vam-se ambos os mapas, confundam-se as convencóes cartográfi-
cas, elirninem-se as dezenas de milhares de horas investidas no
atlas de Radambrasil, inrerfira-se com o radar dos aeroplanos e
nossos quatro cientistas ficaráo perdidos na paisagem, obrigados a
reiniciar todo o trabalho de exploracáo, referenciacáo, triangula-
r;ao e quadriculacáo feito por centenas de predecessores, Sim, os
cientistas dominam o mundo - mas desde que o mundo venha até
eles sob a forma de inscricoes" bidimensionais, superpostas e
combinadas. É sempre a mesma historia, desde que Tales se pos-
ton ao pé das Pirámides.

Observe, caro leitor, que o dono do restaurante parece ter o
mesmo problema de nossos pesquisadores e de Tales. Se ele nao
houvesse escrito o número 29, em grandes letras pretas, na mesa
do terraco, nao conseguiria governar seu próprio restaurante; sem
essas marcas, nao poderia acompanhar os pedidos ou distribuir as
cantas. Parece um mafioso quando desaba coro sua panr;a enorme
numa cadeira, ao chegar de manhá; mas rambém ele precisa de
inscricóes para gerir a economia de seu pequeno mundo. Apa-
guem os números das mesas e ele ficará dio perdido em seu res-
taurante quanto nossos cientiscas na floresta, sem mapas.

Na fotografia anterior, nossos amigos estavam imersos num
mundo cujos traeos distintivos só podiarn ser discernidos se apon-
rados com o dedo. Nossos amigos se atrapalhavam. Hesiravam.
Mas nesta fotografia eles esráo seguros de si. Por que? Porque po-
dem apcntar o dedo para fenómenos apreendidos pelo olho e su-
jeitos ao know-how de suas veneráveis disciplinas: trigonometria,
carrografia, geografia. A fim de explicar o conhecimento assim
adquirido, nao devemos deixar de mencionar o foguete Ariane, os
satélites orbitais, os bancos de dados, os desenhistas, os gravado-

res, os impressores, enfim, todos aqueles cujo trabalho se manifes-
ta aqui em papel. Resta aquele movimento do dedo, o "índice" por
excelencia. "Eu, Edi leusa, escrevo estas palavras e designo no

sobre a mesa do restaurante, a localizacáo do sÍtio para ende
Iremos quando Sandoval, o técnico, vier nos apanhar de jipe''.
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Como se passa da primeira imagem para a segunda - da ig-
norancia para a certeza, da fraqueza para a forca, da inferiorida-
de em face do mundo para o domínio do mundo pelo olho hu-
mano? Essas sao quesróes que me interessam e ern virtude das
quais viajei para tao longe. Nao a fim de resolver, como preten-
dem meus amigos, a dinámica da transicáo floresra-savana, mas
para descrever o gesto mínimo de um dedo apontado para o re-
ferente do discurso. As ciencias falam do mundo? É o que se afir-
ma. No entanro, o dedo de Edileusa designa um único ponto co-
dificado numa fotografia que apresenta apenas ligeira semelhan-
ca, ero cerros traeos, com as figuras irnpressas no mapa. Amesa
do restaurante, estamos bem longe da floresta, mas Edileusa fala
dela com seguranca, como se a tivesse na máo. As ciencias nao
falam do mundo, mas constroern represcntacóes que ora pare-
cem empurrá-lo para longe, ora rrazé-lo para perro. Meus ami-
gos tencionarn descobrir se a floresta avanca ou recua e eu que-
ro saber como as ciencias podem ser ao mesmo tempo realistas e
construtivisras, imediatas e inrermediárias. confiáveis e frágeis,
próximas e distantes. O discurso da ciencia possuiré um referen-
te? Quando falo de Boa Vista, a que se refere a palavra proferi-
da? Ciencia e ficc;ao sao coisas diferentes? Outra pergunta: em
que rninha maneira de discorrer sobre essa fotomontagem dife-
re da maneira pela qual meus informantes falam de seu solo?

Os laboratórios sao lugares excelentes, nos quais se pode
entender a producáo de certeza, e por isso gesto tanto de estu-
da-los; entretanto, como os mapas, eles apresentam a séria des-
vanragern de confiar na infinita sedimenracáo eleourras discipli-
nas, instrumentos, linguagens e práticas. Já nao se ve a ciencia"
balbuciar, iniciar-se, criar-se a partir do nada em confronto dire-
ro corn o mundo. No Iaborarório há sernpre um universo pré-
construído, miraculosamenre sernelhante ao das ciencias, Em
conseqüéncia, corno o mundo conhecido e o mundo cognoscen-
te estáo sempre interagindo, a referéncia nunca deixa de lernbrar
uma taurologia (Haeking, 1992), Mas nao, ao que parece, em
Boa Vista. Aqui, a ciencia nao se mistura bem coro os ganmpei-
ros e as águas claras do rio Branco. Que sorre! Acompanhando a
expedic;ao, poderei seguir a trilha de urna disciplina relativa-
mente pobre e fraca, que irá ensaiar, diante de meus olhos, seus
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primeiros passos - assim como reria pedid b ' ,
da eo rafi lOO servar o vaivem
g g Iha, se, em tempos passados, hOllvesse corrido o Brasil

na compan la de J ussieu ou Humboldr.

(Figura 2,3), um galho horizontal
une o uniformemente verde Nesse lhda com um a¡fi' ' ga o, prega-

ro o , 2;n
4ete,

Ve-se urna pequena etiqueta onde fo¡ escrí-
numero ) .
Nos rnilhares de anos em que os horneflor J os percorreram essa.esta, cortanc o e que-imnnd., para cultivá-la ni ,idé . , mguern teve JJ-

mais alela cunosa de pespegar-Ihe números F ' , 'ap '. . 01 necessario
arecer uro ciennsm ou macleireiro para marcar as '

rem d b d arvores a se-
, d erru a as. Em ,qualquer dos casos, a de árvores
e, evemos presumir obra 1 .
(Miller, 1994). ' (e um meticuloso guarda-livros

AfóS viajar urna hora de jipe, chegamos ao trato de terra
que Edileusa vem mnpeanrio há anos Como o d d
rante f fi' . ono o resrau-, na otogm la anterior, e la nao conseguiria 1 b
mu t I [if em rar-se por
, ¡I °drem¡po (as ( rrerencas entre os pontos da floresta sem ma
ca- os e a gum 1 p , r-
guiares de Jmor ob ,or ISSO, pregou etiquetas a intervalos re-
. ' mee o a CO rrr os poucos hecrares de sua área de e

quisa com urna rede de coordenadas cartesianas Os' P¡hs-pe ,. - . . números e
rmrrtrao registrar em seu caderno as variaraes de cr 'eo' I ); escrmenrnsurglmento (e novas espécies. Toda planr 'eh f " . a POSSUl o que se

re erenci« tanto geometria (pela de coorde-
.. quanro ,em de estoques (pela afixa 'a d

numeras espeClficos). o e
. Apesar do caráter pioneiro da expedirao acabe¡ _ ,tmd' );, nao aSSlS-o ao naSClmento de urna ciencia ex nihilo E' 1gas dól - . , . . que meus ca e-
a o ogos n,a? iruciar proveitosamente seu trabalho
. ;s qU,e o SitIO se-j a marcado antes por ostra ciencia a b t"
nIela. enser estar no amago da floresta mas a d o
na "234" ' '); o Sl-e que estamos em 11m lahoratório embora m" 1trae d 1 d d ' muscu o);a o pe a re e e coordenadas, A floresta di idid 'drad ., , IVl 1 a em qua-os, ¡a se acomodou, ela própria acolecño de' e _pa 1 ' -s tnrormacóes nope, que tem também formato quadrad R 't l' o, eencontro aSSlm a

ogla a que pensara ter escapado vindo para o camp U
CIenCIa sempre oculta Outra. Se eu removesse as



vares ou as miscurasse, Edi leusa entraria em pánico como aque-
las formigas gigantes cuja trilha perturbei passando lentamente
o dedo por suas rodovias químicas.

Edileusa corta seus espécimes (figura 2.4). Sernpre nos es-
quecemos de que a palavra "reíeréncia'' vem do latim "tra-
zer de volta''. O referente é aquilo que designo com o dedo, fora
do discurso, ou é aquilo que trago de volta para o interior do dis-
curso? O único objetivo da monragem é responder a essa per-
gunra. Se parec;o escusar-me a resposta é porque nao existe ne-
nhuma tecla FF para desenrolar rapidamente a prática da cien-
cia se eu quiser seguir os muitos passos dados entre nossa chega-
da ao sítio e a publicacáo final.

Nesse quadro Edileusa recolhe, da ampla variedade de plan-
tas, os espécimes que correspondem aos reconhecidos taxonorni-
carnenre como Gnatteria schombllrgkiana, Cnrateila americana e
Cannarus f.nosns. Afirma identificá-los tao bem quanto aos mem-
bros de sua própria família. Cada planta que da removc represen-
ta milhares da mesma espécie, presentes na floresta, na savana e
na zona limítrofe entre ambas. Edileusa nao está colhendo um ra-
rnalhete, está reunindo as provas que quer preservar como refe-
rencia Caqui, em outra acepcáo da palavra). Deve ser capaz de en-
contrar o que escreve em seus cadernos e recorrer a eles no futu-
ro. A fim de poder dizer que a Afitltlllttl'tI dia..-poris. urna planta
comum da floresta, é encontrada na savana, mas apenas asombra
de outras que conseguem sobreviver ali, da rem de preservar, nao
a populac;ao inteira, mas urna amostra que se comportará como
urna testemunha silenciosa de sua assertiva.

Na bracada que ela acaba de colher, podemos identificar
dais traeos de referencia: de um lado, urna economia, urna indu-
C;ao, um atalho, um funil ande Edileusa toma urna única folha
de grama como representante de milhares de folhas de grama; de
ourro, a preservacño de um espécime que mais tarde atuará como
fiador quando da própria ficar ero dúvida Ol1, por diversos mo-
tivos, seus colegas duvidarem de suas afirmacóes.

Como as notas de rodapé utilizadas em 1ivros escolares, as
quais o inquiridor ou o cético "fazem referéncie'' (outra acepcáo da
palavra), essa bracada de espéeimes afiuncará o texto que resultará
de sua expedicáo de campo. A floresta nao pode, diretamente, dar
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crédito ao texto de Edileusa, mas esse crédito ela pode obrer indi-
retamente, pela extracác de um fiador representativo, cuidadosa-
mente preservado e etiquetado, apto a ser transferido, junto com as
notas, para sua colecáo na universidade em Boa Vista. Pocleremos
entáo passar de seu relatório escrito para os nomes das plantas, dos
nomes das plantas para os espécimes desidratados e classificados. E,
se acaso houver polémica, recorreremos a seu caderno para remon-
tar dos espécimes ao sítio assinalado de ande ela partiu.

Urn texto fala de plantas. Um texto tem plantas como no-
tas de rodapé. Urna folhinha jaz num leito de folhas.

O que acontecerá com essas plantas? Seráo levadas para lon-
ge e instaladas numa colecáo, biblioteca ou museu. Vejamos o
que lhes sucederá numa dessas insrituicóes, pois tal passo é bem
mais conhecido e foi descrito com maior freqüéncia (Law e Fyfe,
1988; Lynch e Woolgar, 1990; Star e Griesemer, 1989; Jones e
Galison, 1998). Depois, volcaremos aos passos intermediários.
Na figura 2.5, estamos num instituto botánico, a grande distan-
cia da floresta, em Manaus. Um armário com os compartimentos
dispostos ern trés corpos constitui um espaco de trabalho entre-
cruzado por colunas e fileiras em forma de x e y. Cada comparti-
mento mostrado na fotografia é utilizado tanto para classifiracáo
quanto para eriquetacáo e preservacáo. Essa de mobiliário é
urna teoria, apenas um pouco mais pesada que a etiqueta da figu-
ra 2.3, porém rnuiro mais apta a organizar o escritório, um inrer-
mediário perfeito entre o hardware (pois abriga) e o software (pois
classifica), entre urna caixa e a árvore do conhecimento.

As etiquetas designaro os nomes das plantas colecionadas ..
Os dossiés, arquivos e pastas abrigam, nao textos - formulários
ou cartas -, mas plantas, aquelas plantas que a botánica recolheu
na floresta, secou nuro forno de 4ü"C para matar os fungos e ero
seguida comprimiu entre folhas de papel-jornal.

Estamos longe ou perto da floresta? Perto, pois ela pode ser
encontrada aqui, na colecáo. A floresta inteira? Nao. Nem for-
migas, nern aran has, nem árvores, nem solo, nern verroes, nero
os bugios cujos guinchos podern ser ouvidos a quilómetros de
distáncia estáo presentes. Apenas aqueles poucos espécimes e re-
presentantes que interessam abotánica entraram para a colecáo.
Achamo-nos, pois, longe da floresta? Melhor seria dizer que nos
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acharnos a meio-carninho, possuindo-a toda por interrnédio des-
ses deputados, como se o Congresso contivesse os Estados Uni-
dos inteiros, Eis aí urna metonimia assaz económica tanto em
ciencia quanto em política, gracas aqual urna partícula permi-
te a apreensáo do todo imenso.

E para que transportar para cá a floresta inteira? As pessoas
se perderiam nela. O calor seria tremendo. A botánica nao con-
seguiria, em todo caso, ver além de seu espacso restrito. Aqui,
porérn, o ar-condicionado sussurra. Aqui, até as paredes se tor-
nam parte das múltiplas linhas entrecruzadas do mapa ande as
plantas encontram seu lugar na taxonomia padronizada há sécu-
las. O espaco se rranforma numa mesa de mapas, a mesa de ma-
pas num armário, o armário num conceito e o conceito numa
insrituicáo.

Assim, nao estamos nem muito longe nem muito perto do
local de pesquisa. Estamos a urna boa distancia e conseguimos
transportar um pequeno número de tracsos característicos. Du-
rante o transporte, alguma coisa foi preservada. Se eu puder cap-
tar essa invariante, esse je ne sats qxoi. acho que compreenderei
referencia científica.

Nesse pequeno recinto, ende a botánica preserva sua cole-
<;ao (figura 2.6), há urna mesa semelhante ado restaurante, ande
os espécimes trazidos de diferentes locais e em diferentes épocas
estáo amostra. A filosofia, arte do maravilhamento, deveria con-
siderar cuidadosamente essa mesa, pois é gracsas a ela que perce-
bemos por que a botánica ganha mais ao reunir sua colecáo do
que perde ao distanciar-se da floresta. Mas passemos ern revista
o que sabemos dessa superioridade antes de tentar seguir de
novo os passos inrerrnediários.

Primeira vanragern: conforto. Folheando as páginas de pa-
pel-jornal, a pesquisadora pode tornar visíveis as flores e caules
secos, examina-los avontade e escrever ao lado deles, como se
caules e flores se imprimissem diretamente no papel OU, pelo
menos, se fizessem compatíveis com o mundo do papel. A dis-
tancia supostamente vasta entre palavras e coisas restringe-se
agora a alguns centímetros.

Urna segunda vantagem, igualmente importante, é que es-
pécimes oriundos de diferentes épocas e locais, urna vez classifi-
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cados, tornam-se contemporáneos sobre a mesa plana e visíveis
ao mesmo olhar unificador. Esta planta, classificada há tres anos,
e esta outra, colhida a mais de mil quilómetros de distancia,
conspiram sobre a mesa para formar um quadro sinórico.

Terceira vantagern, também decisiva: a pesquisadora pode
mudar a posicéo dos espécimes e substituir uns pelos outros
como se embaralhasse cartas. As plantas nao sao exatamente sig-
nos, mas tornaram-se tao móveis e recombináveis como os carac-
teres de chumbo de uro monotipo.

Nao surpreende, pois, que no calmo e fresco escritório a
botánica, a arranjar pacientemente as folhas, consiga discernir
padróes novas que nenhum predecessor viu antes. No en tanto, o
contrário surpreenderia mais. As inovacóes no conhecimento
emergem naturalmente da colecáo espalhada sobre a mesa
(Eisenstein, 1979). Na floresta - no mesmo mundo, mas com
todas as suas árvores, plantas, raízes, solo e yermes -, a botánica
nao poderia dispor calmamente as pecas de seu quebra-cabeca
sobre a mesa de jogo. Dispersas pelo tempo e pelo espac;o, as fo-
lhas jamais se encontrariam caso Edileusa nao rediscribuísse os
traeos delas em novas cornbinacóes.

Na mesa de jogo, com tantos trunfos a máo, qualquer cien-
tista se torna um estruturalista. Nao é preciso procurar mais o
jogador que arrisca tudo e sempre vence os que suam na flores-
ta, esmagados pelos fenómenos complexos, assustadoramente
presentes, indiscerníveis, impossíveis de identificar, reordenar,
controlar. Ao perder a floresta, passamos a conhecé-Ia, Numa
bela contradicáo, a palavra inglesa oliersight captura exatamente
as duas significacóes dessa dorninacáo pelo olhar (sight), já que
quer dizer ao mesmo tempo "olhar de cima" e "ignorar".

Na colecáo do naturalista, acontecem as plantas coisas que
jamais ocorreram desde o come<;o do mundo (ver capírulo 5). As
plantas se véern deslocadas, separadas, preservadas, c1assificadas e
etiquetadas. Em seguida sao reaproximadas, reunidas e redisrri-
buídas segundo princípios inteiramenre novas, que dependem do
pesquisador, da disciplina da botánica (padronizada durante sé-
culos) e da insrituicáo que as abriga; con tuda, já nao crescem
como cresciam na grande floresta. A botánica (Edileusa) aprende
coisas novas e se transforma de acordo com elas, mas as plantas se

transformam também. Desse ponto de vista, nao existe diferenca
entre observacáo e experiencia: ambas sao construcóes, Gracas a
seu deslocamento sobre a mesa, a superfície de conraro entre flo-
resta e savana torna-se urna mistura híbrida de cientista, ciencia
botánica e floresta, cujas proporcñes terei de calcular mais tarde.

Entretanto, nem sempre o naturalista tem éxito. No canto
superior direito da fotografia, algo de assusrador aparece: urna
enorme pilha de jornais recheados de plantas trazidas do sftio e a
espera de classificacáo, A botánica ficou para trás. Acontece o
mesmo ero todos os laboratórios. Lago que chegamos a um cam-
po ou acionamos um instrumento, mergulhamos num mar de da-
dos. (Também eu renho esse problema, incapaz que sou de dizer
tudo o que se pode dizer de urna experiencia de campo que du-
rou apenas 15 dias.) Darwin fugiu de casa logo depois de volrar
de viagem, perseguido por baús de dados que nao paravam de
chegar do Beagle. Dentro da colecáo da botánica, a floresta, redu-
zida a sua mais singela expressáo, pode lago transformar-se no
emaranhado de galhos de ende come<;amos. O mundo pode re-
gredir a confusáo em qualquer ponto desse deslocamento: na pi-
lha de folhas a serem indexadas, nas notas da botánica que amea-

submergi-la, nas reedicóes enviadas por colegas, na bibliote-
ca, ande os números dos jornais váo se acumulando. Mal chega-
mos e já ternos de partir; o primeiro instrumento deixa de ser
operacional quando precisamos pensar num segundo dispositivo
para absorver o que seu predecessor já inscreveu. O ritmo tem de
ser acelerado se nao quisermos sucumbir ao peso de mundos de
árvores, plantas, folhas, papel, textos. O conhecimento deriva
desses mouimentos, nao da mera contemplacáo da floresta.

Agora conhecemos as vantagens de estar num museu com
ar-condicionado, mas passamos muito Jepressa pelas transfor-
macóes a que Edileusa submeteu a floresta. Eu opus de manei ra
excessivamente abrupta a imagem da botánica apuntando para
as árvores e a do naturalista controlando espécimes em sua mesa
de rrabalho. Ao passar direramenre do campo para a colecáo,
posso ter esquecido o intermediario decisivo. Se digo que "o
gato está no tapete", parece que designo um gato cuja presenc;a
concreta no dito tapete valida minha declaracáo; na prática real,
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entretanto, nao se trafega direeamente dos objetos para as pala-
veas, do referente para o signo, mas sempre ao longo de uro ar-
riscado caminho intermediário. O que já nao é visíve1 no caso de
gatos e tapetes, por setero muito familiares, torna-se visíve1 00-
vamenre quando fa<;o urna declaracáo mais inusitada e comple-
xa. Se eu disser que Ha floresta de Boa Vista avanca sobre a sava-
na", como apontarei para aquilo euja presen<;a validaria minha
frase? De que modo se pode arrair esses tipos de objetos
dentro do discurso, OH antes, para empregar llr;ta palavra arruga,
de que modo se pode "eduzi-Ios" no discurso? E preciso volcar ao
campo e acompanhar cuidadosamente, nao apenas 0. que aconte-
ce dentro das colecóes, mas o modo como nossos amIgos coletarn
dados na própria floresta.

N a fotografia da figura 2.7, rudo é um borráo só. Deixa-
mes o laboratório e estamos agora no amago da floresta virgem.
Os pesquisadores nao passam de manchas cáquis e azuis sobre
fundo verde, e a qualquer momento podem sumir-se no Inferno
Verde caso se afastem multo uns dos outros.

René Armand e HeloÍsa discutem em volra de um buraco
no chao. Buracos e poc;os sao, para a pedologia, o que urna colecáo
de espécimes é para a botánica: o ofício básico e o centro de urna
atencáo obsessiva. Urna vez que a estrurura do solo está sernpre es-
condida sob nossos pés, os pedólogos só conseguem revelar seu
perfil cavando buracos. Um perfil é a jusraposicáo das sucessivas

. d 1 boni 1 "hori res"camadas do solo, designa as pe a oruta pa avra onzon es .
Água de chuva, plantas, raízes, minhocas, toupeiras e bilhóes de
bactérias transformam o material original do leito de rocha (estu-
dado pelos geólogos) em diversos "horizontes" diferentes, que .os
pedólogos aprendem a distinguir, c1assificare envolver numa his-
tória que chamam de "pedogenese" (Ruellan e Dosso, 1993). ,

Em consonancia com os hábitos de sua profissáo, os pedo-
logos queriam saber se o leito rochoso era, a
didade, diferente sob a floresta e sob a savana. E1S urna hipótese
simples que poderia ter posta um fim acontrovérsia entre a bo-
ránica e a pedologia: nern a floresta nem a savana esráo recuando,
a faixa de terreno entre elas reflere apenas urna diferenca de solo.
A superestrutura seria explicada pela infra-estrutura, para utili-
zarmos urna velha metáfora marxista. No entanto, como logo des-

Figura 2.7

cobriram, abaixo de cinqüenra centímetros o solo sob a savana e o
solo sob a floresta eram exatamenre iguais. A hipótese da infra-es-
trutura nao se sustentou. Nada na camada rochosa parece explicar
a diferenca nos horizontes superficiais - argilosos sob a floresta e
arenosos sob a savana. O perfil é "bizarro", o que deixou meus ami-
gos ainda mais excitados.

Na fotografia da figura 2.8, René está de pé e apontando
para mim coro uro instrumento que combina bússola e clinóme-
tro, na tentativa de esrabelecer uro pacido topográfico inicial.
Embora me aproveite da situacao para barer urna foto, desernpe-
nho o papel menor, bem de acordo corn minha estatura, de esta-
ca de referencia para René determinar onde, exatamenre, os pe-
dólogos deveráo cavar seus buracos. Perdidos no mato, os pesqui-
sadores recorrem a urna das técnicas mais antigas e primitivas a
firn de organizar o espa<;o, demarcando um lugar com estacas
para esbocar figuras geométricas contra o ruído de fundo, ou pelo
menos para ensejar a possibilidade de seu reconhecimento.

Mergulhados de novo na floresta, eles se véern forcados a
apelar para a mais vetusta das ciencias, a mensuracáo de ángulos,
geometria cuja origern mítica fui rastreada por Michel Serres
(Serres, 1993). Outra vez urna ciencia, a pedologia, tem de se-

"í
!!,,,

1,
1"
,"
;i'
!!



Figura 2.8

guir a trilha de urna disciplina rnais velha, a agrimensura, sem a
qual cavaríamos nossos buracos ao acaso, fiados na sorte, incape-
zes de lancar no papel o mapa exato que René gostaria de dese-
nhar. A sucessáo de triángulos será usada como referencia e acres-
rentada a nurneracáo de secóes quadradas do sfrio, já elaborada
por Edileusa (ver figura 2.3). A fim de, mais tarde, supetpor os
dados botánicos e pedológicos no mesmo diagrama, esses deis
corpos de referencia rém de ser compatíveis. Nunca se deve falar
em data, ou seja, aguilo que é dado, mas antes em sublata, ou seja,
aquilo que é "realizado",

A prática corriqueira de René consiste ern reconstituir a
superfície do solo ao langa de rranseccóes, rujos limites extre-
mos contérn os solos mais diferentes possíveis. Aqui, por exem-
plo, há muita areia sob a savana e rnuita argila sob a floresta. Ele
avanca em gradacóes aproximadas, escolhendo primeiro dais so-
los extremos e depois recolhendo amostras no meio. Continua
assim até obter horizontes homogéneos. Seu método lembra tan-
to a artilharia (pois busca a aproxirnacáo determinando pontos
medianos) quanro a anarornia (pois a geometria dos hori-
zontes, verdadeiros "órgáos" do solo). Se eu esrivesse aqui fazen-
do as vezes de historiador e nao de filósofo acata de referencia,

discutiría mais dernoradamenre o fascinante paradigma daquilo
que René chama de "pedologia estrutural", em que ela se distin-
gue das outras e quais as controvérsias que daí se originam.

A fim de ir de um ponto a outro os pedólogos nao podem
usar urna trena; nenhum agrónomo jamáis nivelou este solo. Aa
invés da trena, eles se valem de um instrumento maravilhoso, O
Topofil Chaix [marca tegistrada] (figura 2.9), que colegas brasi-
leiras apelidaram maliciosamente de "pedofil" e do qual Sando-
val, na forografia, revela o mecanismo abrindo a caixa alaranja-
da. Quanra coisa depende de um pedofil COt de laranja...

Um carretel de linha de algodáo vai girando regularmente
e aciana urna roldana que ativa a roda dentada de um contador.
Cravando o contador no zero e desenrolando o fio de Ariadne
atrás de si, o pedólogo pode ir de um ponto ao seguinte. Após
chegar a seu destino, ele simplesmenre corta a linha com urna
lamina instalada junto do carretel e dá uro nó na ponra para evi-
tar que ele gire a toa. Uro olhar para o mostrador revela a dis-
rancia percorrida em metros. Seu caminho torna-se um número
facilmente transcrito no caderno de notas e - vantagem dupla-
assume forma material no pedaco de linha cortado. É impossível
que um pedólogo caro e distraído se perca no Inferno Verde: a
linha de algodáo sempre o levará de volra ao campo. Se joáozi-
nho e Maria tivessem amáo um "Iopofil Chaix ti ji! perd« n"de
ré/érence 1-823T" a história deles seria bem diferente.

Após uns poucos dias de rrabalho, o sítio está semeado de
pedacos de linha que se enroscam em nossos pés, Além disso,
em resultado das medidas de ángulos da bússola e das medidas
de linhas do pedofil, o chao se tornou um protolaboratório -
um mundo eudid iano ende todos os fenómenos podern ser re-
gistrados gra,as a um conjunro de coordenadas, Se Kant hou-
vesse utilizado esse instrumento, reconheeeria nele a forma
prática de sua filosofia. É que, para tornar-se reconhecível, o
mundo precisa transformar-se em laboratório. Se a floresta vir-
gem tem de transformar-se ero laboratório, precisa ser prepa-
rada para entregar-se como diagrama (Hirshauer, 1991).
Quando se extrai um diagrama de urna confusao de plantas, lo-
calidades dispersas tornam-se pontos marcados e medidos, li-
gados por fios de algodáo que materializam (ou espiritualizam)
linhas numa rede ccmposra por urna série de triángulos.
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Figura 2.9

Utilizando-se unicamente as formas a priori da inruicáo,
para citar novamente a expressáo de Kant, seria impossfvel apro-
ximar esses sftios, como impossível seria ensinar um cérebro ex-
tirpado, desprovido de membros, a manejar equipamenros como
bússolas, clinómetros e topofils.

Sandoval, o técnico, o único membro do grupo que nasceu
na regiáo, cavou a maior parte do buraco mostrado na figura
2.10. (Sem dúvida, se eu nao houvesse separado artificialmente a .
filosofia da sociologia, reria de explicar essa divisáo de trabalho
entre franceses e brasileiros, mestices e Indios, bem como a dis-
tribuicáo de papéis entre homens e mulheres.) Armand, inclina-
do sobre a perfurarriz, remove amostras lá do fundo, recolhendo
a terra na pequena cámara localizada na pcnta. Ao conrrário da
ferramenta de Sandoval, a picareta pousada no chao agora que sua
tarefa term inou, a perfurarriz é urna peca do equipamento de la-
boratório. Dois tarnpóes de borracha, instalados a noventa centi-
menrros e a UID metro, perrnitem que eIa seja usada tanto para
medir profundidade quanro para recolher amostras, mediante
pressáo e torcáo. Os pedólogos exarninam a amostra de solo e em

seguida Heloísa coloca-a num saco plástico, no qual escreve o nú-
mero do buraco e a profundidade em que a amostra foi colhida.

Quanro aos espécimes de Edileusa, rnuitas análises nao po-
dem ser realizadas no campa e sim no laboratório. Daqui os sa-
cos plásticos iniciam urna langa viagern que, via Manaus e Sao
Paulo, irá levé-los a Paris. Ainda que René e Armand possam
avaliar no local a qualidade da terra, sua textura, sua cor e a ati-
vidade das minhocas, nao podem analisar a cornposicáo química
do solo, sua granulacáo ou a radiarividade do carbono que con-
térn sem os insrrumentos caros e a habilidade que nao sao fáceis
de encontrar entre os garimpeiros pobres e os proprietários de
terras. Nessa expedicáo, os pedólogos representarn a vanguarda
de laboratórios distantes, para os quais despachado suas amos-
tras. Estas perrnaneceráo ligadas a seu contexto original apenas
pelo frágil vínculo dos números escritos com canera prera nos sa-
quinhos transparentes. Se, como eu, vocé cair um dia nas rnáos
de um bando de pedólogos, um aviso: jamais se ofereca para car-
regar suas maletas, que sao enormes, cheias de sacos de terra que
eles rransporram de urna parte do mundo a nutra e que lago en-
cheráo sua geladeira. A circulacáo das amosrras dessa gente tra-
c;a urna rede sobre aTerra, ráo densa quanro o emaranhado de li-
nha expelida por seus topofils.

Aguilo que os indusrriais chamam de "rastreabilidade" de
referencias depende, neste caso, da confianca em Heloísa. Senta-
dos dianre do buraco, os membros do grupo esperam que ela ano-
te tuda cuidadosamente em seu caderno. Para cada amostra, deve
registrar as coordenadas do local, o número do buraco, o momen-
to e a profundidade em que a amostra foi colhida. Além disso,
precisa anorar os dados qualirativos que seus dais colegas conse-
guem extrair dos torrñes, antes de depositá-Ios nos sacos plásticos.

O sucesso da expedicáo depende, pois, desse pequeno "diá-
rio de bordo", equivalente ao protocolo que regula a vida de qual-
quer laboratório. Esse livrinho é que nos permitirá retomar cada
dado a fim de reconstituir sua história. A lista de perguntas, ela-
borada na mesa d? restaurante, é imposta a cada seqüéncia de
a<;ao por Heloísa. E um quadro que ternos de preencher sistema-
ricamente coro informacáo. Helofsa comporta-se como o fiador
da padrónizacáo dos protocolos experimentáis, para que colha-



Figura 2.10

mos os mesmos tipos de amostras em cada local e da mesma ma-
neira. Os protocolos garantem a comparibilidade e, portante, a
comparabilidade dos buracos; quanro ao caderno, assegura a (00-
tinuidade no cempo e no espaco. Heloísa nao se ocupa apenas
com etiquetas e protocolos. Na qualidade de geomorfologista,
participa de todas as conversas, fazendo CDm que seus colegas ex-
patriados "rriangulem" conclusóes por inrermédio das deIa.

Ouvir Heloísa é ser chamado aordem. Ela tepe te duas ve-
zes a inforrnacáo que René nos dira e, duas vezes, verifica as ins-
cricóes no saco plástico. Parece-me que nunca antes a floresta de
Boa Vista presenciou tanta disciplina. Os índios que ourrora
percorriam estas plagas provavelmente se impunham rambém
alguns riruais, talvez dio exigentes quanto os de Heloísa, mas
sem dúvida nao tao esrranhos. Enviados por insriruicóes sedia-
das a rnilhares de quilómetros de distancia, obrigados a manter
a todo CLISto e com um mínimo de deforrnacáo a rastreabilidade
dos dados que produzimos (emboca os transformemos completa-
mente ao rernové-los do contexto), teríamos parecido bastante
exóticos aos Índios. Para que tanto cuidado na amosrragem de
espécimes cujos traeos permaneceráo visíveis apenas enquanto o
contexto do qual foram extraídos nao houver desaparecido? Por
que nao permanecer na floresta? Por que nao continuar "nativo"?
E que dizer de mim, rondando por ali, inútil, de bracos cruza-
dos, incapaz de distinguir um perfil de um horizonte? Nao se-
rei ainda mais exótico, haurindo do esforco de meus informan-
tes o mínimo necessario para urna filosofia da referencia que só
interessará a uns poucos colegas em Paris, Califórnia ou Texas?
Por que nao me torno um pedólogo? Por que nao me transfor-
mo num coleror de solo nativo, num botánico autóctone?

Para entender esses pequenos rnisrérios antropológicos, te-
mas de nos aproximar mais do belo objeto mostrado na figura
2.11, o "pedocornparador". Na grama da savana, distinguimos
urna série de cubinhos de papeláo vazios, dispostos em quadra-
do. Mais coordenadas cartesianas, mais colunas, mais fileiras.
Esses cubinhos esráo instalados numa moldura de madeira que
lhes permite serern acondicionados numa gaveta. Gracas ahabi-
lidade de nossos pedólogos e com o acréscirno de urna alea, fe-
chas e urna aba flexfvel (nao visfveis na fotografia) para cobrir os
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cubos a gaveta pode transformar-se também em A ma-
leta ermire o transporte simultaneo de todos os torrees que

entáo se rornaram coordenadas e sua acomoda-
3.0 na uilo que passa a ser urna pedobtbhoteca. .

o armário da figura 2.5, o pedocomparador nos .alu-
dará a captar a diferenca prática entre abstrato. e concreto, Signo
e móvel. Coro sua alea, sua arrnacáo de sua aba e
cubos, o pedocomparador as "coisas''. Mas
dade de seus cubos, sua disposiráo em e seu e
, di t e a possibilidade de se substituir livremente urnarater rscre o I! • 11 O
coluna por outra, o pedocomparador pertenee a?s signos. u
antes, é grac;as aengenhosa invencáo desse
do das coisas pode tornar-se um signo. Por as tres
fotografias seguinrcs, tentaremos mal s concreta-
mente a tarefa prática de abstracáo e o que significa mudar um
estado de coisas em assertiva. _. d

Serei abrigado a empregar termos vagos - dispornos
um vocabulário táo meticuloso para falar ,do.

em discurso quanto para falar do propno discurso. Filoso os
analíticos esforcam-sc JX>r descobrir como falar do mundo numa

Figura 2.11

linguagem permeável a verdade (Moore, 1993). Curiosamente,
ainda que déern importancia aestnuura, coeréncia e validez de Iin-
guagem, em todas as suas demonstracóes o mundo simplesmenre
aguarda clesignat;ao por palavras cuja verdade ou falsidadc é garan-
tida apenas por sua presenca, O gato "real" espera pachorrentarnen-
te em seu tapete proverbial para conferir valor de verdade afrase 110

gato está no rapere''. No entanro, para obter certeza, o mundo pre-
cisa agitar-se e transformar muito mais a Ji mesmo que as palaoras
(ver capítulos 4 e 5). É isso, a curra rnetade negligenciaJa da filo-
sofia analítica, que os analistas térn agora de reconhecer,

Por enguanto, o peclocomparador está vazio. Esse instru-
mento pode ser incluído na lista de formas vazias que tém preva-
lecido ao longo da expedicáo: o trato de terra de Edileusa, dividi-
do em quadrados por números inscritos em etiquetas pregadas as
árvores; a marcaciio dos buracos coro a bússola e o de René;
a numeracáo das amostras e a seqüéncia disciplinada do protoco-
lo mantido por Helofsa. Todas essas formas vazias sao colocadas
por trds dos fenómenos, antes que os fenómenos se manifestem.
Obscurecidos na floresta por sua imensa quancidade, os fenóme-
nos finalmente consegttiráo aparecer, ou seja, esbarer-se contra os
novas panas de fundo que desdobramos astutamente por trás de-
les. Dianre dos rneus olhos e dos olhos de meus amigos, ca-
racterísticos serño banhados numa luz tao branca quanro o pedo-
comparador vazio ou o papel gráfico, muito diferentes, em qual-
quer caso, dos verdes-escuras e dos cinzenros da vasta e rnúrrnure
floresta, ende alguns pássaros pipilam de modo tao obsceno que
os habitantes locais chamam-nos de llaves namoradoras".

Na figura 2.12, René concentra-se. Após cortar aterra
com urna faca, remove um rcrrño da profundidade determinada
pelo protocolo e deposita-o num dos cubos de papelño. Com
urna caneta hidrográfica, Helofsa escreverá num dos cantos do
cubo um número que também anotará no caderno.

Consideremos esse peduco de terra. Seguro pela máo direi-
ta de René, ele conserva toda a matcrialidade do solo - "cinzas as
cinzas, pó ao pó''. No enranro, depois de colocado dentro do cubo
que está na mño esquerda de René, roma-se urn signo, assume
forma geométrica, transforma-se no reposirório de um código
numerado e lago será definido por urna coro Na filosofia da cien-
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cia, que escuda apenas a absrracáo resultante) a mño esquerda nao
sabe o que faz a rnáo díreita! Nos estudos científicos, somos arn-
bidestros: atraímos a atencáo do leitor para esse híbrido, esse mo-
mento de substiruiráo, o instante mesmo em que o futuro signo
é abstraído do solo. N unca deveríamos afastar os olhos do peso
material dessa aC;ao. A dimensáo terrena do platonismo revela-se
nessa imagem. Nao estamos saltando do solo para a Idéia de solo,
mas de conrínuos e múltiplos pedacos de terra para urna cor dis-
creta num cubo geométrico codificado ern coordenadas x e y. To-
davia, René nao imp5e categorias predeterminadas a um horizon-
te informe: carrega seu pedocomparador com o significado do pe-
daco de rerra - ele o eduz, ele o arricula* (ver capítulo 4). So-
mente conra o rnovimento de subsrituicño pelo qual o solo real
se torna o solo que a pedologia conhece. O abismo imenso entre
coisas e palavras pode ser encontrado em toda parte, disrribuído
por inconráveis lacunas menores entre os rorrñes e os cubos-cai-
xas-códigos do pedocomparador.

Que transforrnacño, que movimento, que deformacéo, que
invencáo, que descoberta! Ao saltar do solo para a gaveta) o pe-
dac;o de terra beneficia-se de um meio de transporte que já nao
o modifica. Na fotografia anterior, vimos como o solo muda de
escado; na figura 2.13, vemos como muda de localizacáo. Tendo
operado a passagem de um torráo para um signo, o solo pode
agora viajar pelo espaco sem ulteriores transtormaróes e perma-
necer intacto ao longo do tero po. Anoire, no restaurante, René
abre as gavetas de armário dos dois pedocomparadores e contem-
pla a série de cubos de papelño reagrupados ern fileiras que cor-
respondem a buracos e em colunas que correspondem a profun-
didades. O restaurante se torna o anexo de urna pedobiblioteca.
Todas as rranseccóes se revelam compatfveis e cornparáveis.

Urna vez cheios, os cubos conservam torróes ern vias de
transformarem-se em signos; nós, porém. sabemos que os com-
partimentos vazios, humildes como estes aqui ou famosos como
os de Mendeleiev, constituem sempre a parte mais importante de
um esquema de classificacáo (Bensaude-Vincenr, 1986; Goody,
1977). Quando comparados, os compartimentos definem o que
nos resta a encontrar, de sorce que planejamos anrecipadamence
o trabalho do dia seguinte, já que sabemos o que precisamos re-

Figura 2.12

67

¡:...



colher. Grecas aos compartimentos vezios, percebemos as lacunas
em nosso protocolo. Segundo René, "O pedocomparador é que
nos diz se realmente terminamos urna transeccáo",

A primeira grande vantagem do pedocomparador, tao "pro-
veirosa" quanto a classificacáo da botánica na figura 2.6, é que
nele rodas as amostras de todas as profundidades fazem-se visfveis
simulcaneamenre, embora hajam sido recolhidas ao longo de urna
semana. Grecas ao pedocomparador, as diferencas cromáticas se
manifescam e foemam urna cabela ou mapa; as amostras mais dis-
paratadas sao apreendidas sinoticamenre. A transicño floresra-sa-
vana foi agora traduzida, mercé de arranjos de sombras matizadas
de marrom e bege, ern colunas e fileiras: rransicáo ora apreensível
porque o instrumento nos permiriu rnanusear aterra.

Observem René na fotografia: ele é senhor do fenómeno
que há poucos dias estava encravado no solo, invisíve1 e disper-
so por um espac;o indiferenciado. Jamais aeompanhei urna cien-
cia, rica ou pobre, dura ou macia, quente ou fria, eujo momen-
to de verdade nao fosse surpreendido numa superficie de um ou
dois metros quadrados, que um pesquisador de carreta ern pu-
nho pocha inspecionar meticulosamente (ver figuras 2.2 e 2.6).
O pedocomparador rransformou a transicáo floresea-savana
num fenómeno de laboratório quase tao bidimensional quanro
um diagrama, tao prontamente observável quanto um mapa,
tao fácilmente reembaralhável quanro um punhado de carras,
tao simplesmente transportável quanro urna maleta - a respei-
to do qual René rabisca notas enguanto fuma ealmamente seu
cachimbo, após tomar um banho a fim de lavar-se da poeira e.
da terra que já nao lhe sao mais úreis.

Eu, é claro, mal-equipado e portanto carente de rigor, tra-
go de volea para os leitores, mediante a superposicño de forogra-
fias e texto, um fenómeno: a referenda cirodante", até agora invi-
sível, propositadamente escamoteada pelos episremologistas,
dispersa na prática dos cientistas e encerrada nos conhecimentos
que revelo agora, calmamente, tomando chá em minha casa de
Paria, cnquanro relato o que observe¡ na frontei ra de Boa Vista.

Outra vanragem do pedocornpurador, depois de saturado de
dados: surge um padráo. De novo, como no caso das descoberras
de Edileusa, o contrário é que seria espantoso. A invencño quase
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sempre segue o novo rnanuseio oferecido por urna nova transla-
ou transporte. A coisa mais incompreensível do mundo seria

o padráo permanecer incompreensível após essas recornposicñes.
Também esea expedicáo, por intermédio do pedccompara-

dor, descobre ou constrói (escolheremos um desses verbos no ca-
pítulo 4, antes de reconhecer no capítulo 9 por que nao precisa-
ríamos escolher) um fenómeno extraordinário. Entre a savana are-
nosa e a floresta argilosa, parece que urna faixa de rerra de vinte
metros de largura se estende na orla, do lado da savana. Essa fai-
xa de terra é ambigua, mais argilosa que a savana, mas menos que
a floresta. Pareceria que a floresta lanca seu próprio solo afrente,
para criar condicóes favoráveis asua expansáo - a menos que, ao
contrário, a savana esreja degradando o húmus silvestre enquan-
to se prepara para invadir a floresta. Os diversos cenários que
meus amigos discutem anoi te, no restaurante, curvam-se agora
ao peso da evidencia. Tornam-se inrerpreracóes possíveis do ma-
terial solidamenre instalado na grade do pedocomparador.

Um cenário finalmente se transformará em texto e o pedo-
comparador transformará urna tabela em um artigo. É necessá-
ria apenas urna última e minúscula rransformacáo.

Sobre a mesa, na tabela/mapa da figura 2.14, vemos a flo-
resta aesquerda e a savana adireita (o inverso da figura 2.1) pro-
vocando ou sofrendo urnas poucas rransformacóes. (Urna vez que
nao há compartimentos suficientes no pedocomparador, a série
de amostras precisa ser alterada, rompendo a bonita ordem da
mesa e exigindo que recorramos a urna convencáo de leitura ad
boc.)Ao lado das gavetas aberras acha-se um diagrama desenha-
do em papel milimetrado e urna tabela elaborada ern papel co-
mum. As coordenadas das amostras, tomadas pela equipe ao lon-
go de urna dada transeccáo, sao recapturaJas num corte trans-
versal, enguanto o mapa resume as variacóes cromáticas como
funcáo de profundidade num determinado conjunto de coorde-
nadas. Urna régua transparente, esquecida na gaveta, assegurará
mais tarde a transicáo de rnóvel a papel.

Na figura 2.12, René passava do concreto ao absrrato por
meio de um gesto rápido. la da coisa para o signo e da terra tri-
dimensional para a tabela/mapa ero duas dimensóes e meia. Na
figura 2.13, ele escapara do campo para o restaurante: as gavetas

70

convertidas em maleta permitiram que René se deslocasse de um
sirio desconfortavel e mal-equipado para a comodidade relativa
de um café; e em princípio nada (excero os funcionários de alfan-
dega) poderá impedir o transporte desse mapa/gaveea/maleea
para qualquer parte do mundo, ou sua cornparacáo COID todos os
outros perfis alojados ern rodas as outras pedobibliotecas.

Na figura 2.14, urna rransjormacáo tao importante quanto as
anteriores torna-se visível; ela, todavía, recebeu mais arencáo que
as outras. Chama-se inscricáoe. Movamo-nos agora do instrumen-
to para o diagrama, da rerra/signo/gaveta híbrida para o papel.

As pessoas muitas vezes se espanrarn corn a possibilidade
de aplicar a ao mundo. Nesre caso, pelo menos, o es-
panto nao se justifica. E que aqui precisamos perguntar até que
ponto o mundo precisa mudar para que um tipo de papel possa
ser Jltperpo.rta a urna geometria de oucra espécic. sem sofrer dema-
siadas distorcóes. A matemática jamais cruzou o imenso abismo
entre idéias e coisas, mas pode vencer a pequena lacuna entre o
pedocomparador já geométrico e o pedaco de papel milimerra-
do em que René registrou os dados deduzidos das amostras. É
fácil superar essa lacuna e posso até medir a distancia com lima
régua plástica: dez centímetros!

Figura 2.14
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rapidamenre a estrada pela qual viajamos em
de nossos amigos. A prosa do re1arório final [ala de

uro diagrama que resume a forma exibida pelo layolI! do pedo-
comparador - ele extrai, classifica e codifica o solo, que é final-
mente marcado, rracado e indicado por meio do cruzamento de
coordenadas. Note-se que, em todas as etapas, cada elemento
pertence amaréria por sua origem e aforma por sua destinacáo;
é abstraído de um dom inio excessivamente concreto antes de
tornar-se, na etapa seguinre, excessivamenre concreto ourra vez
Jamais a ruptura entre coisas e signos; jamais arros-

a rrnposrráo de signos arbitrários e desconrínuos amaté-
na informe e conrínua. Vemos apenas urna série intacta de ele-
n:entos alojados, cada um dos quais faz o papel de
SIgno para o anterior e de coisa para o posterior.
. A cada etapa descobrimos [armas elementares de matemá-
nca, que sao usadas para coletar ?ltatérÚ! mediante a prérica en-
carnada num grupo ele pesquisadores.
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Relecóes entre dinámica da vegetacáo e diferenciacáo de solos na
zona de transicáo tloresta-eavana na regiáo de Boa Vista, Rorai-
ma, Amazonia (Brasil)
Relarório da expedicáo ao estado de Roraima, 2-14 de outubro
de 1991

Por mais abstrato que o pedocomparador seja, ele perma-
nece objeto. É mais leve que a floresta, porém mais pesado que
o papel; está menos sujeito a corrupcáo que a terra vibrante,
mas corrompe-se mais que a geometria; é mais móvel que a sa-
vana, mas menos que o diagrama que eu poderia transmitir por
telefone caso Boa Vista possuísse um aparelho de fax. O pedo-
comparador é codificado - e ainda assim René nao pode inse-
ri-lo no texto de seu relatório. SÓ pode mante-lo de reserva
para comparacóes futuras caso tenha alguma vez dúvidas sobre
seu artigo. Gracas ao diagrama, entretanto, a rransicáo flores-
ta-savana torna-se papel, assimilável por todos os artigos do
mundo e transportável para qualquer texto. A forma geométri-
ca do diagrama [á-lo compatível com todas as transformacñes
geométricas já registradas desde que exisrem centros de cáICltlo*.
Aquilo que perdemos em maréria. devido as sucessivas redu-

do solo, é cem vezes compensado pelos desdobramentos
em outras formas que tais reducóes - escrita, cálculo e arquivo
- tornam possíveis.

No relarório que nos preparamos para escrever, urna única
ruptura permanecerá, urna lacuna tao insignificante e tao gigan-
tesca quanto todos os passos que ternos dado: refiro-me ao hiato
que divide nossa prosa dos diagramas anexos de que vou tratar.
Escreverernos sobre a transicáo floresra-savana, que no texto será
mostrada num gráfico. O texto científico é diferente de todas as
outras formas de narrativa. Ele fala de um referente, presente no
texto, de um modo diverso da prosa: mapa, diagrama, cquacáo,
rabela, esboce. Mobilizando seu próprio referente* interno, o tex-.
to científico traz em si sua própria verificacño.

Na figura 2.15 vemos o diagrama que combina todos os
dados obridos durante a expedicño. Aparece como "Figura 3" no
relatório escrito do qual sou urn dos orgulhosos autores e cujo tí-
rulo é:
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Ero cada ocasiáo uro novo fenómeno é eduzido desse híbri-
do de forma, materia, corpos especializados e grupos. Lembre-
mo-nos de René, na figura 2.12, colocando aterra marrom no
cubo de papeláo branco, que foi imediatamente marcado com
um número. Ele nao dividiu o solo de acordo com categorias in-
telectuais, como na mitologia kantiana; ao contrario. transmitiu
a significacáo de cada fenómeno fazendo a matéria cruzar o abis-
mo que a separava da forma.

De faro, se exarninarmos rapidamente essas forografias,
perceberemos que, fosse emboca a minha pesquisa mais meticu-
losa, cada etapa revelaria urna brecha tao grande quanro as que
a seguem e precedem. Se, como Zenáo, tentasse multiplicar os'
intermediários, nao obreria urna Jemelhanfd entre as etapas que
nos permirisse sobrepó-las, Comparem-se os dais extremos nas
figuras 2.1 e 2.15. A diferenca entre eles nao é maior que a exis-
tente entre os torróes colhidos por René (figura 2.12) e os pon-
tos de referencia ern que eles se rransformam no pedocompara-
dar. Quer escolha os dais extremos ou multiplique os interrne-
diários, enconrro a mesma desconcinuidade.

No entanto, há também conrinuidade. já que rodas as foto-
grafias dizem a mesma coisa e representam a mesma transicáo
floresta-savana, atestada com maior certeza e precisáo a cada eta-
pa. Nosso relarério de campo refere-se, com efeiro, a "figura 311

,

que por sua vez refere-se afloresta de Boa Vista. Nosso relarório
diz respeito aestranha dinámica da vegeracao que parece permi-
tir a floresta derrotar a savana, como se as árvores houvessem
transformado o solo arenoso em argila, a fim de preparar o eres-
cimento na faixa de rerra de vinre metros de largura. Mas esses
aros de referencia estáo tanto mais assegurados quanto ronfiam,
nao apenas na semelhanca, mas numa série regulada de transfor-
macóes, transmuracóes e translacóes. Urna coisa pode durar mais
e ser levada para mais longe, com maior rapidez, se continuar a
sofrer rransforrnacóes a cada etapa dessa langa cadeia.

Parece que a referencia nao é simplesmente o aro de apontar
ou urna maneira de manter, do lado de fora, alguma garanria ma-
terial da veracidade de urna afirmacáo; é, antes, um jeito de fazer
com que algo permanece constante ao longo de urna série de trans-
formacóes, O conhecimento nao reflere um mundo exterior real, ao
qual se assemelha por mimese. mas sim um mundo interior real,
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cuja coeréncia e continuidade ajuda a garantir. Belo movirnenro
esse, aparentemente a semelhanca a cada etapa apenas

no mesmo significado, que permanece intacto depois
de inumeras transforrnacóes rápidas. A descoberta desse estranho e
contradirério comportamento vale bem a descoberta de urna flores-
ta capaz de criar seu próprio solo. Se eu pudesse encontrar solucáo
para semelhan:e quebra-cabec;a, minha própria expedicáo nao seria
menos produtiva que a de meus felizes colegas.

A fim de entender a constante mantida ao longo dessas trans-
formacóes, consideremos um pequeno aparelho tao engenhoso
quanto o topofil ou o peclocomparaclor (figura 2.16). Urna vez que
nossos amigos nao podem levar facilmente o solo da Amazonia
para a Franca, devem ser capazes de transformar a cor de cada cubo
gracas ao uso de etiquetas e, se possível, de números, que irño tor-
nar as amostras de solo cornpativeis com o universo de cálculo e
permitir aos cienristas beneficiarem-se da vantagem que todos os
calculadores oferecem a qualquer manipulador de signos.

Mas o relativismo nao levantará sua cabeca monstruosa se
renrarrnos qualificar os matizes de marrom? Poderemos discutir
sobre gosros e cores? Como diz o dirado. "Cada cabeca, urna sen-
renca", Na figura 2.16 vemos a solucño de René para compensar as
devastacóes do relativismo.

Figura 2.16
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Por rrinta anos ele laburou nos solos rropicais do mundo in-
teiro, levando consigo um caderninho de páginas duras: o código
Munsel!. Cada página desse pequeno volume agrupa coces de tons
muito similares. Há urna página para os vermelho-púrpura, outra
para os vermelho-amarelados, ourra os a código
Munsell é urna norma relativamente universalizada; usa-se como
padráo comum para pintores, fabricantes de tintas, cartógrafos e
pedólogos, pois, página após página, disp6e os matrzes de to-
das as cores do espectro dando a cada uro seu numero.

a número é urna referencia facilmente compreensível e re-
produzível por rodos os coloristas do mundo, desde que u:,ilizem
a rnesrna com pilacáo , o mesmo código. Por relefone , voce e uro
vendedor nao podem coro parar amostras de papel de parede;
mas vocé pode, baseado na rabel a de cores que o vendedor lhe
entregou, seleeionar um número de referencia. . .

a código Mansell constitui urna vancagem decisiva para
René. Perdido em Roraima, tornado tragicamente local, ele con-
segue fazer-se, por meio desse código, día global quanto é
rada a um ser humano. A cor específica desse solo particular
transforma-se num número (relativamente) universal.

A esta altura, o poder da padronizacño (Schaffer, 1991) in-
teressa-me menos que urna assombrosa artimanha técnica - os
buraquinhos perjurados acima dos rons de coro Embora aparente-
mente fora de alcance, o limiar entre local e global pode agora ser
cruzado de imediaro, Sem dúvida, é necessária alguma habilida-
de para inserir a amostra de solo no código Munsell. P.ara que a
amostra se qualifique como núme-ro, René eleve com efeiro ser ca-,
paz de comparar, sobrepor e alinhar o peda<;o de terra que
tem na rnáo com a cor padronizada escolhida como referencia. A
fim de obter esse resul rada, ele passa as amostras de solo pelas
aberturas praticadas no caderno e, após sucessivas aproxirnacóes,
seleciona a cor mais condizenre com a da amostra.

Há, como eu disse, urna ruptura completa a cada etapa en-
tre a parte "coisa" do objeto e sua parte "signo", entre a cauda da
amostra de solo e sua cabeca, a abismo é tao grande porque nos-
sos cérebros sao incapazes de memorizar cores coro precisáo.
Ainda que a amostra de solo e o padráo nao estivessem distan-
ciados mais que dez ou quinze centímetros - a largura do cader-

no -, isso j<l. basraria para que o cérebro de René esquecesse a
correspondencia exara entre ambos. O único meio de esrabelecer
a semelhanca entre urna cor padronizada e urna amostra de solo
é fazer buracos nas páginas que nos perrniram alinhar a superfí-
cie áspera do rorráo com a superficie brilhante e uniforme do pa-
dráo. Com menos de um milímetro a separá-las, enráo e só en-
tao se pode le-las sinoricamenre. Sem os buracos nao pode haver
alinhamento, precisño. leitura e, conscqúcnremcnre. transmuta-
<;ao da terra local em código universal. Por sobre o abismo da
rnatéria e da forma, René Jarica LIma ponte. Trata-se de um pas-
sadico, de urna linha, de um arpéu.

Itas japoneses fizeram um sem buracos", diz René. "Eu nao
consigo usé-lo". Com toda a jusrica, ficarnos perplexos ante a
mente dos ciencistas. mas elevemos admirar também sua comple-
ta falta de confianca nas próprias habilidades cognitivas (Hur-
chins, 1995). Duvidam de seus cérebros a tal ponto que precisam
inventar pequenos truques como este para, simplesmenre, garan-
tir a compreensño da cor de urna amosrra de solo. (E como eu ex-
plicaria ao leitor essa obra de referencia sem as fotografias que ti-
rei, imagens que devem ser vistas exatamenre ao mesmo tempo
em que se le a historia que conto? Tenho tanto receio de cometer
um engano em meu relato que eu próprio insisto em nao perder
de vista as fotografias, sequer por um mornenro.)

A ruptura entre o punhado de p6 e o número impresso
está sempre ali, embora se renhn tornado infinitesimal por cau-
sa dos buracos. Gracas ao código Munsell, urna amostra de solo
pode ser lida como texto: IIOYR3/2" - nova evidencia do pla-
tonismo pratico que transforma poeira em Idéia por inrermédio
de duas mjios calosas que agarram firmemente um caderno/ins-
trumen talcal ibrador.

Sigamos mais de perro a trilha mostrada na figura 2.16, de-
marcando para nós mesmos a estrada perdida da referencia. René
colheu sua porcáo de rerra, renunciando ao solo rnuito rico e rnui-
ro complexo. O buraco, por sua vez, permite o enquadramento
do torráo e a selecño de sua cor, ignorando-se seu volume e tex-
tura. O pequeno retángulo plano de cor é em seguida utilizado
como um intermediário entre a terra, resumida como cor, e o nú-
mero inscrito abaixo do tom correspondente. Assim como pode-
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mos ignorar o volume da amostra a fim de nos concentrarmos na
cor do retángulo, logo estaremos aptos a ignorar a COf a fim de
conservar apenas o número de referencia. Mais tarde, no relató-
rio, omitiremos o número, que é por demais concreto, detalhado
e preciso, para reter unicamente o horizonte, a tendencia.

Aqui encontramos a mesma cadeia de antes, da qual apenas
urna porcño minúscula (a passagem da cor da amostra para a cor
do padráo) repousa na sernelhanca, na adeqnatio. Todas as outras
dependem somenre da conservacáo de traeos, que estabelecem
urna rota de regresso pela qual é possível arrepiar caminho quan-
do necessário. Ao longo das variacóes de matérias/formas, os cien-
ristas forjam urna vereda. Reducáo, compressño, marcacáo, conti-
nuidade, reversibilidade, padronizacáo, comparibilidade com tex-
to e números - tuda isso canta infinitamente mais que a mera ade-
qnatio. Apenas um passo lembra o que o precede; mas no fim,
quando leio o relatório de campo, o que tenho nas mños é a flores-
ta de Boa Vista. Um texto realmente fala do mundo. Como pode
a sernelhanca resultar dessa série raramente descrita de transfor-
macees exóticas e insignificantes, obsessivamente encaixaclas
urnas as outras como para rnanter a constancia de alguma coisa?

Na figura 2.17, vemos Sandoval agachado, com o cabo da
picareta ainda sob seu braco, contemplando o novo buraco que
acaba de cavar. De pé, Helofsa pensa nos poucos animais existen-
tes nessa floresta verde-acinzenrada. Enverga urna cartucheira de
geólogo, um cinto de rnunicáo com ilhoses finos demais para car-
tuchos, mas bons para alojar os Iépis de cor indispensáveis ao car-
tógrafo profissional. Na máo, rraz o indefecrfvel caderno, o livro-.
protocolo que deixa claro acharmo-nos nurn vasto laboratório ver-
de. Está pronta para abrir o caderno e tomar notas, agora que am-
bos os pedólogos terminaram seu exame e chegaram a um acordo.

Armand (a esquerda) e René (a direica) empenham-se no
esquisitíssimo exercício de "degustar rerra". Em urna das máos,
cada uro deles tem um pouquinho do solo extraído do buraco na
profundidade dirada pelo protocolo de Heloísa. Cuspiram deli-
cadamente no pó e agora o amassam com a outra máo. Será isso
pelo prazer de modelar figurinhas de barro?

Figura 2.17

79

J.'
1':
J..

;,',o.,
"".;.,
,",

";."
" .1



Nao, o que pretendern é fazer outro julgamenro, que já nao
envolve cor e sim textura. Infelizmente, para essa finalidade, nao
existe um equivalente ao código Munsell - e, mesrno que exis-
risse nao saberíamos como rrazé-lo para cá. Se quiséssemos de-
finir' a granularidade de urna maneira padronizada, precisaría-
mos de merade de um laboratório bem-equipado. Conseqüenre-
mente, nossos amigos rérn de contentar-se coro um teste
rativo que repousa em trinta anos de experiencia e que mars
de comparado com resultados de laboratorio. Se o solo é fácil-
mente rnoldável, é argiloso; se se esfarinha sob os dedos, é are-
noso. Eis aqui urna tentativa aparentemente muiro fácil, feita na
palma da máo, que lernbra urna espécie de labora-
rorial. Os dais extremos sao facilmente reconheclvels, mesmo
por um principiante como eu. O que torna difícil e a
ferenciacáo sao os compostos intermediarios de argila e areia,
dado que queremos qualificar as modificacóes sucis d?s solos de
rransicáo - mais argilosos na direcáo da floresta, mars arenosos
na direcáo da savana.

Sem nenhuma espécie de craveira, Armand e René confiam
na discussáo de seus juízos de gesto, como meu pai fazia ao de-
gustar os vinhos Corron.

"Arg ilo-arenoso ou areno-argiloso''?
"Eu diria argiloso ou arenoso, nao argilo-arenoso".
"Amasse um pOllCO rnais, de mais tempo''.
"Sirn, digamos enráo entre argilo-arenoso e areno-argiloso".
"Helofsa, anote: na página P2, entre 5 e 17 cm, areno-args-

IOJO a argilo-arenoJo lT• (Esqueci-me de mencionar que alternamos.
constantemente entre o francés e o portugués, acrescentando as-
sim a política de língua apolítica de ra<;a, sexo e

A combtnacáo de discussáo, enou-bou-e manipulacáo física
permite chegar a urna qualificacáo calibrada de. textura que pode
substituir imediaramente, no cademo, o solo jogadc fora. Urna
palavra substitui urna coisa, mas conserva um trace a
neo Será isso urna correspondencia palavra por palavra? Nao, o
julgamento nao se a.rsemelha ao solo. Trata-se de
ro metafórico? Nao mais que urna correspondencia. Sera en tao
metonimia? Também nao, pois quando tomamos um punhadc
de solo pelo horizonte todo, preservamos apenas o que está nas
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folhas do caderno e nada da terra que serviu para qualificá-Io.
Teremos aqui urna compressáo de dados? Sim, sem dúvida, por-
que quarro palavras ocupam a Iocalizacáo da amostra de solo;
mas é urna mudanca de estado tao radical que agora um signo
aparece no lugar de urna coisa. Já nao se trata de uro problema
de reducáo e siro de rransubstanciacáo.

Estaremos cruzando a fronteira sagrada entre o mundo e o
discurso? Claro que sim. Mas já fizernos isso urnas dez vezes pelo
menos. O novo salto nao é maior que o anterior, no qual aterra
extraída por René, limpa de folhas de grama e fezes de minhocas,
tornara-se evidencia no teste de sua resistencia amodelagem; ou
o salto anterior a este último, em que Sandoval cavara o buraco
P2 com sua picarera; OU, ainda, o que será dado ero seguida, ero
que sob forma de diagrama todo o horizonte de 5 a 17 cm assu-
mirá urna única textura, permirindo, por inducao, a cobertura da
superficie a partir de um ponto; e, finalmente, a transforrnacáo
n ¡ 1, que permite a uro diagrama desenhado ero papel milime-
trado fazer as vezes de referente interno para o relarório escrito.
Nao há privilégios na passagem para as palavras e todas as etapas
nos permitem igualmente apreender as referencias. Em nenhuma
das etapas surge jamais a quesráo de copiar a etapa precedente.
Traca-se, ao contrario, de alinhar cada etapa coro as que a antece-
clero e sucedem, de modo que, cornecando pela última, possa-se
regressar aprirneira.

Como qualificar essa relacáo de represenracáo, de delegacáo,
quando e1a nao é mimética, mas ainda assim muito regulada,
muito exara, muito envolvida pela realidade e, no fim, muito rea-
lista? Os filósofos a si próprios se ludibriarn quando procuram
urna correspondencia entre palavras e coisas, atribuindo-lhe o pa-
drao definitivo da verdade. Hé verdade e há realidade, mas nao
há nern correspondencia nem adeqnatio. A fim de atestar e secun-
dar o que afirmo, existe uro movimenro bem mais confiável- in-
direto, arrevesado e tentacular - através de sucessivas camadas de
transforrnacáo (James [1907}, 1975). A cada passo, a maior par-
te dos elementos se perde, mas também se renova, saltando assim
sobre os abismos que separam a maréria da forma, sem outra aju-
da que urna semelhanca ocasional, mais tenue que os corrimóes
que ajudam os alpinistas a cruzar as gargantas mais acrobáticas.
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Figura 2.18

Na figura 2.18 estamos em campo, já quase no fim da ex-
pedicáo. René comenta o diagrama de um corte vertical de urna
rranseccáo que acabamos de cavar e examinar. Roto, sujo) man-
chado de suor, incompleto e rabiscado a lápis, esse diagrama é o
predecessor direto do que se ve na figura 2.15. De um para ou-
tro há sem dúvida transformaróes, que incluem processos de se-
lecáo, centralizacáo, grafia e limpeza, mas sao pouca coisa dian-
te das rransforrnacóes pelas quais nós mesmos acabamos de pas-
sar (Tufre, 1984).

No centro da fotografia, René aponta urna linha com o
dedo) gesto que já acompanhamos desde o (ver figuras
2.1 e 2.2). A menos que seja o prelúdio rancoroso de um soco, a
extensáo do indicador revela sempre um acesso arealidade, até
quando tem por alvo um simples pedaco de papel - acesso que,
neste caso, engloba a totalidade do sírio, o qual paradoxalmente
desapareceu por completo) embora estejamos suando no meio
dele. Ternos aí a mesma inversáo de espac;o e tempo a que já as-
sistimos inúmeras vezes: grar;as as inscricóes, podemos superin-
tender e controlar urna siruacáo na qual estamos mergulhados,
tornamo-nos superiores áquilo que é maior que nós e consegui-
mos reunir sinoticamente rodas as ar;6es empreendidas no curso
de vérios dias, desde entáo esquecidas.

? diagrama, porérn, nao apenas rcdisrribui o fluxo tempo-
ral e inverre a ordem hierárquica do espar;o como nos revela as-
pectos antes invisíveis, pasto que estivessem literalmente debai-
xo _pés de nossos pedólogos. É-nos impossível visualizar a

floresca-eavana em cortes transversais, qualificá-Ia em
horizontes homogéneos, marcá-Ia com pontos de referéncia e li-
nhas, René aponta com seu dedo feito de carne e atraí o olhar dos
vivos para um perfil cujo observador jamais poderia existir. É que
esse precisaria nao só morar debaixo da terra, tal qual
urna roupeira, como cortar o solo empunhando urna espécie de
faca de centenas de metros de comprimento e substiruindo a con-

de formas por rra:ejados homogéneos! Dizer que
o ciennsta assume urna perspectiva" nunca é multo útil, pois ele
lago se desloca para outra gracas ao uso de um instrumenro. Os
cien ti stas jamais permanecem ero seus pontos de vista.

A do panorama implausível que apresenta, o dia-
g:ama nossa injormarjio. Na superfície de um papel
n?s combma,,?os fontes muiro diversas, misturadas por intermé-
dIO de urna linguagem gráfica homogénea. A posicáo das amos-
tras ao longo da rranseccáo, as profundidades, os horizontes, as
texturas e os números de referencia das cores podem sobrepor-se
- e a realidade perdida é subsrituída.

.René, por exemplo, acaba de juntar aos diagramas as fezes
de minhoca que mencionei. Segundo meus amigos, as minhocas
pod.em encerrar a solucáo do enigma em seus tratos digestivos es-

vorazes. O que produz a faixa de solo argiloso na sa-
a beira floresta? Nao a floresta, pois essa faixa avanca

vmte metros além da sombra protetora e da umidade nutritiva
das árvores. Nem a savana, já que - convém lembrar - ela reduz
a argila a areia. Que será essa ac;ao misteriosa a distancia, que pre-
para o solo para a chegada da floresta, subindo a encosta termo-
dinámica que continua a degradar a argila? Por que nao as mi-
nhocas? Nao seriam elas os agentes caralisadores da pedogenese?
Aa a situacáo, o diagrama nos induz a imaginar novas
cenanos; que nossos amigos discutem apaixonadamenre enquan-
ro exarrunam o que está falrando e ande iráo cavar o próximo bu-
raco a fim de volrar aos "dados brutos" com suas picaretas e en-
xadas (Ochs, ]acoby et al., 1994).
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o diagrama que René tem em máos é mais abstrato ou mais
concreto que nossas etapas anteriores? Mais abstrato, já que aqui se
preservou urna infinitesimal da siruacáo original; mais con-
creto, de vez que podemos pegar e ver a esséncia da transicáo flo-
resta-savana, resumida numas poueas linhas. O diagrama é urna
construcáo, urna descoberta, urna invencáo ou urna convencáo? As
quatro coisas, como sempre. O diagrama é construido pelos labores
de cinco pessoas e pelo ao longo de sueessivas construcóes
geométricas. Sabemos muito bem que o inventamos e que, sem nós
e os pedólogos, ele jamais se materializaria. Contudo, ele descobre
urna forma até enráo oculta, mas que nós, retrospectivamente,
pressentimos ter estado ali, sob os aspectos visíveis do solo. Ao
mesmo tempo reconhecemos que, sem a codificacáo convencional de
julgamentos, formas, etiquetas e palavras, rudo o que veríamos no
diagrama tirado da terra seriam rabiscos informes.

Todas essas qualidades contraditórias - contraditórias para
nós, filósofos - Iastreiam o diagrama com realidade. Ele nao é

realista; nao se parece com coisa alguma. Todavia, faz mais que
parecer: ele assstme o 11Igar da sit1lafdO original, que podemos ras-
trear gracas ao livro-protocolo, as etiquetas, ao pedocomparador,
as fichas, as estacas e, finalmente, a delicada teia de aran ha teci-
da pelo pedofil. Nao podemos, con tuda, divorciar o diagrama
dessa série de rransformacóes. Isolado, ele nao teria nenhum sig-
nificado posterior. Ele substituí sem nada substituir; ele resume
sem conseguir substituir completamente aquilo que reuniu.
Trata-se de um estranho objeto transversal, um operador de ali-
nhamento confiável apenas enquanto permite a paJJagelll daqui-
lo que antecede para aquilo que sucede.

No último dia da expedicáo, eis-nos no restaurante, agora
transformado numa sala de reunióes para nosso laboratório móvel,
prontos a redigir o rascunho do relarório (figura 2.19). René tern em
rnáos o diagrama agora completo e comenta-o, aponrando com um
lápis em benefício de Edileusa e Heloísa. Armand acaba de ler a úni-
ca tese publicada em nosso canto de floresta; véern-se as páginas CDm
fotografias em cores, obtidas por satélite. Em primeiro plano estáo os
cademos de notas do antropólogo que tira a fotografia - outra forma
de registrar entre tantas de inscrever.Achamo-nos novamente as vol-
tas com mapas e signos, documentos bidimensionais e literatura pu-
blicada, já bem longe do sítio ende trabalhamos durante dez dias.

Teremos cntáo volrado ao ponro de parrida (ver figura 2.2)' Nao,
diagramas, essas inscricóes novas que tentamos

interprerar, ap§ndices e evidencias nurna narrativa que
Juntos, paragrafo a parágrafo, em duas línguas, francés e

portugues. Permitam-me citar urna passagem da página 1:

o . do relarório desra expedicáo provém do faro de, na
prtmerra fase do trabalho, as conclusóes das abordagens botánica
e parecerem contraditórias. Sem a cotttrihuif-¿¡O dos da-
dos botánicos, OJ pedólogos conduiriem que a sauana está muadindoa
floresta. A cclaboracáo das duas disciplinas, nesre caso, forcou-
nos a fazer novas perguntas de pedologia (o grifo é do original).

Aqui, estamos em terreno bem mais familiar - retórica
discurso, epistemologia e de artigos -, ocupados em

os ars,umentos pró e contra o da floresta. Nem fi-
de llOguagem, nem sociólogos de conrrovérsia, nem se-

m iólogos , nem retóricos, nem estudiosos de literatura teriam
muita dificuldade aqui.

. Por portentosas que sejam as transformaróes pelas
quars Boa VIsta passará de texto para texto, nao quera no mo-
mento acompanhá-Ias. O que agora me interessa é a transforma-
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2.21 A concepcác "deambularória" de referencia preve urna sé-
ne de transformacóes, cada gual implicando um pegueno hiato entreun 11 II ' . lt e,,· .arma e materta''; a rererencra, segundo essa visáo, qualifica o movi-
mento para a frente e para rrés, bem como a narureza da transforma-
c;ao; o pomo principal é que a referencia, nesse modelo, vai do cenero
para as extremidades.

Outra propriedade é revelada pela comparacáo de meus dois
esboces: a cadeia nao tem limite em nenhuma das extremidades.
No modelo anterior (figura 2.20), o mundo e a linguagem exis-
narn duas esferas finitas, capazes de fechar-se. Aqui, ao
contrano, e possível alongar a cadeia indefinidamente por ambos
os extremos, acrescentando-Ihe outras erapas - embora nao nos
seja facultado Cortar a linha ou romper a seqüéncia, ainda que
possamos resumi-Ias numa única "caixa-prera",
. Para entender a cadeia de transforrnacáo, e captar a dialé-
CIca de ganho e perda que, como vimos, caracteriza cada etapa,
precisamos observar de cima e transversalmente (figura 2.22).
Da floresta ao relarório da expedicáo, representamos consisten-
remente a rransicáo floresta-savana como se desenhássemos dois
triángulos isósceles inversamente superpostos. Etapa após etapa,
famas perdendo localidade, particularidade, materialidade,
multiplicidade e eontinuidade, de sorte que no fim pouca coisa
restou além de urnas poucas folhas de papel. Vamos dar o nome
de redufao ao primeiro triángulo, cujo vértice é o que realmente
conta. Entretanto, a cada etapa, nao apenas reduaimos como ga-
nhamos ou reganhamos, já que gracas ao mesmo trabalho de re-
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Para a frente
Representacáo

12 12

Elementos de representacao
Forma

IMatérja IHiatoI
Cadeia de elementos

Correspondencia

0+0
Mundo Hiato linguagem

Figura 2.20 A concepcáo que rém os "salracionisras" (james [1907],
]975) da correspondencia implica a existenciade um hiato entre mun-
do e palavras, que a referenciaprocura cobrir.

c;ao sofrida pelo solo e vertida em palavras. Como resumir isso?
Preciso rabiscar, nao um diagrama como meus colegas, mas pelo
menos um esboce, um esquema que me permita localizar e in-
dicar aquilo que eu, no meu próprio campo dos estudos cientí-
ficos, descobri: descoberta trazida do fundo da rerra e digna de
nossas irrnás inferiores, as minhocas.

A filosofia da linguagem faz parecer que existam duas esferas
díspares, separadas por urna única e radicallacuna entre palavras e
mundo, que deve ser reduzida pela busca de correspondencia e re-
ferencia (ver figura 2.20). Acompanhando a expedicáo a Boa Visra,
cheguei a urna solucáo bem diferente (figura 2.21). O conhecimen-
ro, é de crer, nao reside no confronto direto da mente com o obje-
to, assim como a referencia nao designa urna coisa por meio de urna
sentenc;a verificada por essa coisa. Ao contrário, a cada etapa reco-
nhecemos um operador comum, que pertence amatéria num dos
extremos e aforma no outro; entre urna etapa e a seguinte, há um
hiato que nenhuma sernelhanca pode preencher. Os operadores es-
tao ligados numa série que atravessa a diferenca entre coisas e pala-
veas, o que redistribuí essas duas fixacóes obsoletas da filosofia da
linguagem: a terra se torna um cubo de papeláo, as palavras se tor-
nam papel, as cores se rornarn números e assim por dianre.

Urna propriedade essencial dessa cadeia é sua neeessidade
de permanecer reuersnel, A sucessáo de etapas tero de ser ras-
treável, para que se possa viajar nos dois sentidos. Se a cadeia
for interrornpida em algum ponto, deixa de transportar a ver-
dade - isro é, deixa de produzir, de construir, de cracar, de con-
duzir a verdade. A pafalJ1a designa a qllafidade da ca-
deia emsna inteirezae nao mais a adeqnatio rei et intellectns. Aqui,
O valor de verdade arcul» como a elerricidade ao longo do [jo,
enquanto o circuito nao é interrompido.
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Ego transcendental

Fenómenos

Fenómenos

Amplificacáo

Figura 2.23 Na cenografia kantiana, os fenómenos residem no ponto
de encontro entre as coisasinacessíveis em si mesmas e o esforcode ca-
tegorizacáo empreendido pelo Ego ativo. No caso da referencia circu-
lante, os fenómenos sao aguilo gue normalmente circula ao langa da
cadeia de rransformacóes.

de avancar de duas extremidades fixas para um ponto de encontro
estável localizado no centro, a referencia instével dvanfd do meio
para as extremidades; que váo senda continuamente empurradas
para mais longe. Para perceber até que ponto a filosofia kantiana
confundiu os triángulos, tudo o de que se precisa é urna expedicáo
de 15 dias. (Mas isso, apresso-me a dizer, desde que eu nao seja ins-
tado a falar de me« trabalho com a mesma porrnenorizacáo com que
os pedólogos reportam os seus: 15 dias virariam 25 anos de traba-
lho pesado, em controvérsias com grupos de caros colegas equipa-
dos com dados, instrumentos e conceitos amealhados durante dé-
cadas. Pinto-me aqui, sem medo de contradicáo, como mero espec-
tador que teve acesso ao conhecimento de seus informantes. Sou o
primeiro a admitir que nao conseguiria acompanhar racionalmen-
te e de irnediato cada um de seus passos.)

É possível, com a ajuda de meu esquema, compreender, vi-
sualizar e descobrir por que o modelo original dos filósofos da
linguagem acha-se tao disseminado, se esta modesta investiga-,'0 revela prontamente sua impossibilidade. Nada poderia ser
mais simples: basta obliterar, ponto por ponto, todas as etapas
que testemunhamos na fotomontagem (figura 2.24).

Cornpanbihdade
Padronizacáo
Texto
Cálculo
Circulacáo
Universalidade renn-a "

Etapas
sucesstvas

Reducáo

Localidade
Partirulandade
Materialidade
Multiplicidade
Contuundade

represenracáo conseguimos obrer muito mais comparibilidade.
padronizaciío, texto, cálculo, circulacáo e universalidade relati-
va. Assim, no final das cantas, inserimos no relarório de campo
nao somente Boa Vista inreira (a que podemos voltar), mas tarn-
bém a explicacáo de sua dinámica. Nós pudemos, a cada etapa,
ampliar nosso vínculo com o conhecimento prárico já estabelecido,
comecando pela velha trigonomerria existente upar trás" dos fenó-
menos e terminando pela nova ecologia, os novos achados da "pe-
dologia botánica". Chamemos a esse segundo triángulo, mediante
o qual a diminuta transeccáo de Boa Vista foi dotada de urna vas-
ta e vigorosa base, de amplificaféio.

Nossa tradicáo filosófica enganou-se ao pretender tornar os
fenómenos" o ponto de encontro entre as coisas-em-si e as catego-
rias do entendirnenro humano (figura 2.23; ver também capítulo
4). Realistas, empiristas, idealistas e racionalistas de todo genero
digladiaram-se incansavelmente avolra desse modelo bipolar. No
entanto, os fenómenos nao se acham no ponto de eneontro entre as coi-
sas e as formas da mente humana; os fenómenos sao aquilo que cir-
cuia ao longo da cadeia reversíve1 de rransformacáo, perdendo a
cada etapa algumas propriedades a fim de ganhar outras que as tor-
nem comparfveis com os centros de cálculo já instalados. Ao invés

Amphficacáo

Figura 2.22 A transformacño, a cada passo da referencia (ver figura
2.21), pode ser descrita como urna barganha entre o que é ganho (am-
plificacáo) e o que é perdido (reducáo) a cada passode producáo de in-
formacño.

INSTITUTO DE PSICOLOGIA -
BIBLIOTECA



Referencia circulante

Na manhá seguinte, após redigir o relarório da expedicgo,
carregamos as preciosas caixas de papeláo que contero minhocas
preservadas ero formaldeído bem como os saquinhos de terra
cuidadosamente etiquetados pata o jipe (figura 2.25). Isso os ar-
gumentos filosóficos que pretendem vincular a linguagem ao
mundo por meio de urna única rransformacáo regular nao con-
seguem explicar sarisfatoriamenre. Do texto volvemos as coisas.
deslocadas um pouquinho para a frente. Do laboratório-restauran-
te dirigimo-nos para outro laboratório, situado a mil quil6me-
tros de distancia, em Manaus; e dali viajamos mais seis mil qui-
lómetros até a Universidade Jussieu, ero Paris. Sandoval voltará
sozinho para Manaus com as valiosas amostras que terá de con-
servar intactas a despeito da árdua jornada que irá empreender.
Como eu disse, cada etapa é maréria para aquilo que a sucede e
forma para aquilo que a precede - cada qual separada da ourra
por um hiato correspondente adistancia entre o que conta como
palavras e o que canta como coisas.

Aprestam-se para partir, mas preparam-se também para tJO!tar.
Cada seqüéncia flui "para diante" e "para trás", razáo pela qua! se
amplifica o duplo sentido do movimento de referencia. Conhecer
nao é apenas explorar, mas conseguir refazer os próprios passos, se-
guindo a trilha demarcada. O relatório que preparamos na noite
anterior deixa isso muito claro: outra expedicáo será necessária para
estudar, no mesmo sítio, a atividade daquelas minhocas suspeiras:

De um ponto de vista pedológico, admitir que a floresta
avanca sobre a savana irnplica:

Os intermediarios, que em sua particularidade concreta formam
urna ponte, evaporam-se idealmente para urn intervalo vazio a ser
cruzado; depois, rendo a relacáo dos termos finais se tornado salta-
tória, toda a formula mágica de erlunnmistbeorie cornees e avan¡;a
sem ser refreada por outras consideracóes concretas. A idéia, "sig-
nificando" uro objeto separado de si mesmo por uro "corte episte-
mológico", execura agora o que o Professor Ladd chama de salto
moriale ... A relacáo entre idéia e objeto, ora abstrato e saltatório,
daí por dianre se 0PDe, por ser mais essencial e prévia, a seu pró-
prio eu ambulatório. E a descricáo mais concreta é classificada, ou
de falsa ou de insuficiente. (James [1907],1975, p.247-8)o

Cnacao de urna
extrermdade
formal: a
linguagem

Crtacáo de um hiato
para substituir as
mediacóes perdidas
e de urna ansia de
correspondencia

o
Crtacáo de uma
extremidade
material: o
mundo

A vtsso canónica

Vamos delinear as extremidades da cadeia como se urna de-
las fosse o referente, a floresta de Boa Vista, e a outra urna frase,
"a floresta de Boa Vistan. Eliminemos todas as rnediacóes que
descrevi com tanto gosto. Em lugar das mediacóes esquecidas,
criemos um hiato radical, capaz de cobrir o abismo hiante que
separa a declaracáo que faco em Paris de seu referente a seis mil
quilómetros de distancia. Et voi/J, eis-nos de volta ao antigo mo-
delo, procurando alguma coisa para preencher o vazio que cria-
mos, alguma adeqnatia, alguma semelhanca entre duas varieda-
des ontológicas que tornamos o mais dissirnilares possível. Nao
espanta que os filósofos tenham falhado ero compreender o pro-
blema do realismo e do relativismo: eles tomaram as duas extre-
midades provisórias pela cadeia inteira, como se procurassem
entender de que modo urna lampada e um comutador poderiam
"corresponder-se" depois de se cortar o fio e fazer a lampada
"contemplar" o comutador "externo". Como disse William Ja-
mes ero seu vigoroso estilo:

Mediar;6es de matéria a forma •

Figura 2.24 A fim de obrer o modelo canónico de palavras e mundo se-
parados por um abismo e ligados pela perigosa ponte da correspondencia,
ternos simplesmente de considerar a referencia circulante e eliminar to-
das as mediacóes, por serem inrermediários inúteis que tomam a conexáo
opaca. Isso só é possível no final (provisorio) do processo.



l. que a floresra e sua arividade biológica transformam o
solo arenoso em solo areno-argiloso até urna profundidade de 15
a 20 cm;

2. que essa arividade rer-se-ia iniciado na orla da savana,
em faixa de 15 a 30 m.

Embora essas duas nocóes sejam difíceis de conceber a par-
tir dos pressupostos da pedologia clássica, é necessário, levando-
se em conta a solidez dos argumentos derivados do estudo bio-
lógico, testar essas hipóteses.

O aumento de argila nos horizontes superiores nao se elevea
neoformacóes (a falta de urna fonte conhecida de alumínio [o alu-
minio é respcnsável pela criacáo de argila a partir da sílica comi-
da no quartzo}). Os únicos agentes capazes de promover isso sao as
minhocas, cuja atividade no sftio estudado pudemos verificar e
que dispóern de vastas quantidadcs da coalinira existente no hori-
zonte até urna profundidade de setenta centímetros. O estudo des-
sa populacáo de minhocas e o cálculo de sua atividacle forneceráo,
portanto, dados essenciais para o prosseguimento da pesquisa.

Infelizmente, nao poderei acompanhar a próxima expedi-
Enquanro os ourros membros da equipe dizem au revoir a

Edileusa, renho de dizer adieu. Vamos emboca de aviño. Edileu-
sa ficará em Boa Vista, encantada pela intensa e amistosa cola-
boracáo, nova para ela, e continuará a inspecionar seu sfcio, que
devido asuperposicáo de pedologia e botánica acaba de ganhar
em irnportáncia. Quanto a seu terreno, ficará mais denso depois
de lhe acrescentarrnos a ciencia das minhocas. Construir um fe-
nómeno ern camadas sucessivas torna-o cada vez mais real den-
tro de urna rede tracada pelos deslocarnenros (em ambos os sen-
tidos) de pesquisadores, amostras, gráficos, espécimes, mapas,
relatórios e pedidos de verba.

Para que essa rede cornece a mentir - para que cesse de fa-
zer referencia -, basta interromper sua expansáo ern qualquer dos
extremos, parar de incentivé-la, suspender seu financiarnenro ou
rompe-la em qualquer outto ponto. Se o jipe de Sandoval tam-
bar, quebrando os vid ros de minhoca e espalhando o conteúdo
dos saquinhos de terra, a expedicáo inteira terá de ser repetida.
Se meus amigos nao conseguirem dinheiro para regressar ao cam-
po, jarnais saberemos se a frase do relatório sobre o papel das mi-

Figura 2.25
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nhocas é urna verdade científica, urna hipórese gratuita ou urna
ficcáo. E se meus negativos se extraviarem no laboratório de re-
velacáo, como alguém saberá se nao menti?

Finalmente, ar condicionado! Finalmente, um mais
parecido a um laboratório (figura 2.26). Estamos em Manaus, no
INPA, num velho barracáo transformado em escritório. Na pa-
rede o mapa da Amazonia, de Radambrasil, e a rabela de Men-
deleiev. Separatas, arquivos, slides, can ti s, sacolas, latas de gaso-
lina, um motor de popa. Fumando um cigarro, Armand redige
a versáo final do relatório em seu laptop.

A transicáo floresra-savana em Boa Vista prossegue em sua
marcha de transformac;6es. Depois de digitada e salva no disco rí-
gido, ela circulará por [ax, correio eletrónico e disquetes, prece-
dendo as malas cheias de terra e minhocas, que seráo submetidas
a várias séries de testes nos rnuiros laboratórios selecionados por
nossos pedólogos. Os resultados voltaráo para engrossar as pilhas
de notas e arquivos sobre a mesa de Arrnand, apoiando seu pedi-
do de yerba para retornar ao campo. Atonda sem fim da credibi-
lidade científica: cada volta faz com que a pedologia absorva um
pouco mais da Amazonia, movimento que nao pode cessar a me-
nos que se percam imediatamenre a significac;ao e o sentido.

Fumando um cigarro, tarnbém eu escrevo meu relatório em
meu laptop. Já em Paris, esrou sentado aescrivaninha atulhada de
livros, arquivos e siides, dianre de um irnenso mapa da bacia ama-
zónica. Como meus colegas, estendo a rede da transicáo flores-
ta-savana para os filósofos e sociólogos, que sao os leitores deste
livro. A sec;ao da rede que estou construindo, porém, nao é feíta
com o tipo de referencias exaradas pelos ourros cientistas, mas
com alusóes e ilustracóes. Meus esquemas nao fazero referencia da
mesma maneira que seus diagramas e mapas. Ao conrrário da ins-
cri,¡¡o do solo de Boa Vista, feira por Armand, minhas fotografias
nao transportam aquilo de que falo. Escrevo um texto de filoso-
fia empírica que nao re-representa sua evidencia a maneira de
meus amigos pedólogos; assim, a rastreabilidade de meu tema
nao é suficientemente imutável para permitir que o leitor volte
ao campo. (Deixo-lhe a rarefa de medir a distancia que separa as
ciencias naturais e sociais, pois tal mistério exigiria outra expedi-
c;ao para estudar o papel do empirista ranzinza que tenho sido.)

Figura 2.26
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o leitor pode agora contemplar um mapa do Brasil no atlas
e deter-se na área de Boa Vista, mas nao para procurar urna seme-

entre o mapa e o sitio cuja história venho narrando. Todo
o velho problema da correspondencia entre palavras e mundo
surge de urna simples confusáo entre episrernologia e história da
arte. Tomamos a ciencia por urna pintura realista, supondo que
ela proporcionava urna cópia exata do mundo. As ciencias fazem
mais que isso - pinturas tarnbém, no presente caso. Ao longo de
etapas sucessivas, vinculam-nos a um mundo alinhado, transfor-
mado, construído. Nesse modelo, perdemos a sernelhanca, mas
há urna cornpensacáo: apontando com O indicador para os traeos
de urna figura impressa no atlas, podemos, gra<;as a urna série de
transformacóes uniformemente descontínuas, estabelecer um
laco com Boa Vista. Gozemos essa langa cadeia de transforma-
c;6es, essa seqüéncia potencialmente infinita de mediadores, ao
invés de exigir os prazeres insignificantes da adequatio e o um
tanro perigoso saltomortale que James tao bem ridicularizou. Ja-
rnais conseguirei verificar a semelhanca entre minha mente e o
mundo; mas posso, se pagar o pre<;o, estender a cadeia de transfor-
macóes sempre que urna referencia verificada circular ao longo de
substiruicóes constantes. Essa filosofia "dcambularória" nao será
mais realista e certamenre mais realística que o antigo acordo?

capitulo 3
O fluxo sangüf0eq da ciencia

Um exemplo da inteligencia científica de Joliot

Depois de comecnrmos a perceber que a referencia é algo
que circula, rudo mudará em nossa cornpreensáo das conexóes
entre urna disciplina cienrffica e o restante de seu mundo. Em
particular, lego seremos capazes de reunir novamente muitos
dos elementos contextuáis que tivemos de abandonar no capítu-
lo anterior. Sem exagerar em demasia, digamos que os estudos
científicos fizerarn urna descobertu nao totalmente diversa da do
grande William Harvey... Seguindo as trilhas da circulacáo dos
fatos, saberemos reconstruir, vaso após vaso, o sistema circularé-
rio completo da ciéncia. A nocño de urna ciencia isolada do res-
to da sociedade se tornará tao absurda quanro a idéia de um sis-
tema arterial desconectado do sistema venoso. Mesmo a nocño
de um "ccracáo" conceirual da ciencia assumirá um sentido com-
pletamente novo depois de comecarmos a examinar a farta vas-
cularizacño que dá vicia as disciplinas científicas.

A firn de ilustrar esse segundo aspecto, darei um exemplo
canónico - e já agora tomado, nao de urna ciencia verde e amisto-
sa como a pedologia, mas pesada e sombria como a física atómica.
Nao renciono contribuir em nada para a historia e a antropologia
da física, como alguns de meus colegas fizeram de forma tao ex-
celente (Schaffer, 1994; Pickering, 1995; Galison, 1997). Quera
apenas refundir o sentido do acljetivozinho "social". Se, no capítu-
lo 2, tive de abandonar muitos dos caminhos que se abriam para
o contexto da expedicao. neste deixarei de parte quase todo o con-
reúdo técnico para concentrar-me no próprio caminbo. Isso me per-
mitirá introduzir um poueo de sociología c1ássiea da ciencia, de
que precisamos para prosseguir, e ajudar o leitor convicto de que
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o que dá fumos de profundidade a pergunca "Onde esta-
varo os germes transportados pelo ar antes de 1864?" é urna con-
fusño bastante simples entre a dimensáo linear e a dimensáo se-
dimentar do ceropo. Se considerarrnos apenas a primeira, a res-
posta será "em parte alguma", pois o primeiro segmento da co-
luna que eonstitui o ano de 1864 inteiro ndo incluí nenhum ger-
me aerotransportado. A conseqüéncia, porém, nao é urna forma
absurda de idealismo, já que boa parte dos Olleros segmentos se-
dimentares de 1864 inclu¡ esses germes. Portanro, é lícito afir-
mar sem contradicáo tanto que "Os germes transportados pelo
ar foram criados em 1864" quanto que "Eles sempre estiveram
por af" - isto é, na coluna vertical que recapitula todos os com-
ponentes do ano de 1864 produzidos desde enráo.

Nesse sentido, a pergunra "Por onde andavam os micróbios
antes de Pasteur?" nao levanta rnais objecóes fundamenrais que
esta ourra, IIPar onde andava Pasreur antes de 1822 (o ano de seu
nascirnenro)?" - perguora que, é claro, a ninguém ocorreria fazer.

Sustento, pois, que a única resposta fundada no bom senso
é: "Depois de 1864, os gerrnes transportados pelo ar estiveram
por aí o tempo todo". Essa solucño implica tratar a extensáo no
(eropo de maneira tao rigurosa quanro a exrensáo no espaco,
Para se estar em roda parte no espa<;o e eternamente no tero po,
é preciso rrabalhar, fazec conexóes, aceitar rerroadapracóes.

Se as resposras a esses pretensos quebra-cabecas forero
rnuito direras, a pergunta já nao será por que levar a sério se-
melhantes "mistérios", mas por que as pessoas os tomam por
enigmas filosóficos profundos, que condenariam os estudos
científicos ao absurdo.

200

capitulo 6
Um coletivo de humanos e nao-humanos

No labirinto de Dédalo

Os gregos Jistinguiam o caminho reto da razáo e do sa-
ber científico, ejJiJleme, da vereda tortuosa e esquiva do conhe-
cimento técnico, me/h. Agora que vimos quáo indiretas, errá-
ticas, mediadas, interconectadas e vascularizadas sao as sendas
percorridas pelos fatos científicos, poderemos descobrir urna
genealogia diferente rambém para os artefatos técnicos. Isso é
tanto mais necessario quanto boa parte dos esrudos científicos
recorre a nocáo de "construcáo'', tomada do ernpreendimenro
técnico. Conforme veremos, no entanto, a filosofia da recnolo-
gia nao é mais prontamente útil para definir conexñes huma-
nas e nao-humanas do que o foi a epistemologia, e pela mesma
razáo: no acordo modernista, a recria nao consegue capturar a
prática, por motivos que só se tornado claros no capítulo 9. A
a\ao técnica, portan ro, nos impinge quebra-cabecas tño bizar-
ros quanro os implícitos na articuiacáo de fatos. Tendo perce-
bido como a teoría clássica da objetividade deixa de fazer jus-
rica aprática da ciencia, examinaremos agora por que a nocáo
de "eficiencia técnica sobre a materia" de forma alguma expli-
ca a sutileza dos engenheiros. Em seguida poderemos, final-
mente, compreender esses nao-humanos que sao, como venho
postulando desde o início, atores cabais em nosso coletivo;
compreenderemos, enfirn, por que nao vivernos numa socieda-
de que olha para urn mundo natural exterior ou num mundo
natural que incluí a sociedade como um de seus componentes.
Agora que os nao-humanos já nao se confundem com objetos,
tal vez seja possível imaginar um coletivo no qual os humanos
estejam mesclados com eles.
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No mito de Dédalo, todas as coisas se desviam da linha reta.
Depois que ele escapou do labirinto, Minos valeu-se de um sub-
terfúgio digno do próprio Dédalo para descobrir o esconderijo do
artífice habilidoso e vingar-se. Publicou urna recompensa para
aquele que conseguisse passar um fio pelas espirais de um cara-
col. Dédalo, refugiado na corte do rei Cócalo e sem saber que a
oferta era urna armadilha, solucionou o problema reproduzindo o
ardil de Ariadne: arou um fio a urna formiga e, fazendo-a pene-
trar na concha por urna abertura ern sua parte superior, induziu-
a a abrir caminho por aquele estreito labirinto. Triunfante, Dé-
dalo reclamou a recompensa, mas o rei Minos, igualmente triun-
fante, exigiu a exrradicáo de Dédalo para Creta. Cócalo abando-
nou Dédalo; mas o rnaroto, com a ajuda das filhas de Cócalo e
fingindo acidenre, conseguiu desviar a água em ebulicáo do sis-
tema de rubulacóes, que instalara no palacio, para o banho de Mi-
nos. (O rei morreu, cozido como um ovo.) S6 por um momento
conseguiu Minos superar seu magistral engenheiro: Dédalo esta-
va sempre urna rusga, urna maquinacéo afrente de seus rivais.

Dédado encarna o tipo de inteligencia que Odisseu (chama-
do na IIíada de po!ymetis, isro é, "fértil em art imanhas") ilustra a
perfeicáo (Détienne e Vernant, 1974). Quando penetramos na es-
fera dos engenheiros e artífices, nenhuma acño nao-mediada é
possível. Um daedalion, palavra grega empregada para descrever
o labirinto, é urna coisa curva, avessa alinha reta, engenhosa mas
falsa, bonita mas forcada (Frontisi-Ducroux, 1975). Dédalo é um
inventor de rontrafacóes: estátuas que parecem vivas, robos-sol-
dados que parrulham Creta, urna anriga versáo de engenbaria ge-
nética que permite ao rouro de Poseidon emprenhar Pasifaé, que
parirá o Minotauro. Para este ele construirá o labirinto - de ande,
gracas a outro conjunto de máquinas, conseguirá escapar, perden-
do o filho Ícaro em caminho. Desdenhado, indispensável, crimi-
noso, sempre ern guerra com os tres reis que se tornam podero-
sos gra<;as a seus arrifícios, Dédalo é o melhor epónimo para a téc-
nica - e o conceito de daedalion é a melhor fertamenra para pene-
trarmos a evolucáo daquilo que venho chamando de coletivo* e
que pretendo elucidar neste capítulo. Nosso caminho nos condu-
zirá nao só arravés da filosofia como através daquilo que podería-
mos chamar de pragmatogonia*, isro é, urna "génese das coisas" in-
teiramente mítica, amoda das cosmogonias do passado.

Humanos e nao-humanos entrelacados

Para entender as técnicas os meios técnicos - e seu lugar no
coletivo, ternos de ser tao erráticos quanto a formiga aqual Déda-
lo atou seu fio (ou como as minhocas que levavam a floresta para a
savana, no capítulo 2). As linhas retas da filosofia de nada servem
quando ternos de explorar o labirinto tortuoso dos maquinismos e
das maquinacóes, dos artefaros e dos daedalia. Para furar um bura-
co no alto da concha e riele inserir meu fio, preciso definir, em opo-
sicáo a Heidegger, o que significa a rnediacáo na esfera das técni-
cas. Para Heidegger, lima tecnologia jamais é um instrumento,
urna simples ferramenta. Significará isso que as tecnologias me-
deiam a Nao, pois nós rnesmos nos tornamos instrumentos
para o fim único da instrumentalidade em si (Heidegger, 1977). O
Homem - nao há Mulher em Heidegger - é possuído pela tecno-
logia, sendc ilusáo completa acreditar que a podemos possuir. So-
mos, ao contrário, enquadrados por esseGeuell, um dos meios pe-
los quais o Ser se desvela. A recnologia é inferior aciencia e ao co-
nhecimenro puro? Nao: para Heidegger, longe de servir como
ciencia aplicada, a recnolog¡a domina tuda, mesmo as ciencias pu-
ramente teóricas. Racionalizando e acumulando natureza, a ciencia
é um joguete nas milos da tecnologia, cujo fim único é racionalizar
e acumular natureza sem finalidade. Nosso destino moderno _ a
tecnologia - parece a Heidegger coisa inteiramente diversa da poe-
JiJ. o tipo de 'feitura' que os amigos artífices sabiam executar. A
tecnologia é singular, insuperáve1, onipresente, superior, um
monstro nascido entre nos que já devorou suas parteiras involun-
tárias. Heidegger, porém, está enganado. Procurarei, mediante um
exemplo simples e bastante conhecido, demonstrar a impossibili-
dade de discorrer sobre qualquer espécie de domínio em nossas re-
lacóes com nao-humanos, indllJiz'e seu suposro domínio sobre nós.

"Armas matam pessoas" é o Jlogan daqueles que procuram
controlar a venda livre de armas de fogo. A isso replica a Natio-
nal Rifle Association com outro Jlogan: "Armas nao mararn pes-
soas;peJJoaJ rnatam pessoas". O primeiro é materialista: a arma age
em virtude de componentes materiais irredutfveis as qualidades
sociais do atirador. Por causa da arma o cidadáo ordeiro, bom ca-
marada, torna-se perigoso. A NRA, por seu turno, oferece (o que
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é muito divertido, dadas as suas conviccóes políticas) urna versan
Jotiolágica que costurna ser associada a Esquerda: a arma nao.
nada sozinha ou ero conseqüéncia de seus componentes matenars.
A arma é urna ferramenta, um meio, um veículo neutro avonta-
de humana. Se o atirador for um bom sujeito, a arma será usada
com prudencia e só matará quando necessário. Se, porém, for
velhaco ou um lunático, o assassinaro que de qualquer maneira
ocorreria será (sirnplesmente) executado coro mais eficiencia -
sem nenbuma na arma em Ji. O que a arma acrescenta ao
disparo? Segundo a visáo materialista, ludo: um cidadáo inocente
torna-se um criminoso por ter um revólver na máo. A arma capa-
cita, sem dúvida, mas também instruí, dirige e até pllxa o gatilho
_ e quem, empunhando uro canivete, nao reve alguma vez vonta-
de de golpear alguém ou alguma coisa? Todo artefaro tero seu
script, seu potencial para agarrar os pussantes e obrigá-Ios a desem-
penhar uro papel em sua história. Em contrapartida, a versáo so-
ciológica da NRA transforma a arma num veículo nentro da von-
tade, que nada acrescenta aa<;ao e faz as vezes de conducor passivo,
por onde o bem e o mal podem fluir igualmente.

Caricarurei as duas posicóes, é claro, numa oposicáo absur-
damente extrema. Nenhum materialista iria alegar que as armas
matam sozinhas. O que os materialistas alegam, mais precisa-
mente, é que o cidadáo ordeiro fica tram/ormado quando carrega
armas. O bom sujeiro que, desarmado, poderia simplesmente en-
furecer-se pode assassinar caso deite rnáo a urn revólver - como
se o revólver tivesse o poder de metamorfosear o Dr. Jekyll no sr.
Hyde. Assim, os materialistas adiantam a tese intrigante de que
nossas qualidades como sujeiros, nossas competéncias e nossas
personalidades dependem daquilo que rrazernos nas rnáos. Re-
vertendo o dogma do rnoralismo, os materialistas insistem em
que somos o que ternos - o que ternos nas máos, pelo

Quanro aNRA, seus membros nao podem
te sustentar que a arma seja um objeto tño neutro a ponto de nao
participar do ato criminoso. Eles rém de reconhecer que a arma
acrescente alguma coisa, emboca nao acondicáo moral da pessoa
que a ernpunha. Para a NRA, a condicño moral da pessoa é urna
esséncia platónica: nasce-se bom cidadño ou facínora, e ponto fi-
nal. A visáo da NRA é, pois, moralista - o que importa é o que

somos, nao o que ternos. A única conrribuicáo da arma consiste
na aceleracño do ato. Matar com punhos ou laminas é apenas
mais lento, mais sujo, mais nojento. Com urna arma, mata-se
melhor, mas ela em nada modifica o objetivo da pessoa. Desse
modo, os sociólogos da NRA apresentam a perturbadora suges-
tao de que podemos dorn inar técnicas, as quais nada rnais sao
que escravos flexíveis t diligentes. Esse exemplo simples basta
para mostrar que os urrefaros nao sao mais fáceis de apreender
que os fatos: precisamos de deis capítulos para atinar com a du-
pla episrernologia de Pasteur e vamos precisar de muito tempo
para compreender, exaramente, o que as coisas nos levam a fazer.

o primeiro significado de media¡;ao técnica:
interferencia

Quem ou o que é responsável pelo ato de matar? A arma
nada mais é que um produto de tecnologia mediadora? A respos-
ta a rais perguntas depende do significado da palavra mediacáo'".
Um primeiro sentido (vou sugerir quatro) é o que chamarei de
programa deartlo*, a série de objetivos, passos e inrencóes que Uffi
agente pode descrever numa história como a da arma e o atirador
(ver figura 6.1). Se o agente for humano, estiver enraivecido e an-
siar por vinganca, e se a consecucño de seu objetivo for inrerrom-
pida por um motivo qualquer (talvez ele nao seja suficientemen-
te forre), entáo o agente faz um desoio como o que vimos no capí-
rulo 3, ao falar das operacóes de convencimento entre Joliot e
Dautry: nao se pode discorrer sobre técnicas, como nao se pode
discorrer sobre ciencia, sem aludir aos daedalia. (Embora, em in-
gles, a palavra correspondenre a "tecnología" tenda a substituir a
palavra correspondenre a "técnica". vou utilizar com freqiiéncia as
duas, reservando o termo impuro "recnociéncia'' para urna etapa
muito específica de minha pragmatogonia mítica.) O Agente 1
corre para o Agente 2, um revólver. O Agente 1 alicia o revólver
ou é por ele aliciado - nao importa - e um terceiro agente surge
da fusño dos outros c1ois.

A pergunta agora é: que objetivo perseguirá o novo agente
compósito? Se ele voltar, após o desvio, ao Objetivo 1, a história da
NRA prevalecerá. A arma é entáo urna ferrarnenm, um mero inter-
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PRIMEIRO SIGNIFICADO DEMEDIA(Ao: TRANSLA<J() DE OBJETIVOS

Figura 6.l Como na figura 3.1, podemos descrever a relacáo entre
dois agentes como urna translacáo de seus objetivos, () que resulta
num objetivo eompósito diferente dos deis originais.

mediário. Se o Agente 3 passar do Objetivo 1 para o Objetivo 2, a
história materialista prevalecerá. A intencáo do revólver, a vontade
do revólver e o JcrijJt do revólver superaram os do Agente 1; a
humana é que já nao passa de um intermedidrio. Observe-se que, na
figura, nao faz diferenca se o Agente 1 e o Agente 2 trocam de lu-
gar: o mito da Ferramenta Neutra, sob controle humano absoluto, e
o mito do Destino Autónomo, que nenhum humano paje controlar,
sao simétricos. Entretanto, de um modo geral, há urna terceira pos-
sibilidade: a criacáo de um novo objetivo que nao corresponda ao
programa de a<;ao de nenhum dos agentes. (Vecé só quena machu-
car, mas agora, com urna arma ern punho, tem vonrade de matar.)

No capítulo 3, chamei essa incerteza quanto aos objetivos de
translacáo". Fique claro agora que translacáo nao significa passa-
gem de um vocabulário a ourro, de urna palavra francesa a urna
palavra inglesa (como se, por exernplo, as duas línguas existissem
independentemente). Empreguei translacáo para indicar desloes-
mento, tendencia, invencáo, mediacáo, criacño de um vínculo que
nao existia e que, até cerro ponto, modifica os dois originais.

Assim, neste caso, quem é o ator: a arma ou o cidadáo? Üu-
Ira criatura (urna arrna-cidadáo ou um cidadáo-arrna), Se tentar-
mos compreender as técnicas presumindo que a capacidade psi-
cológica dos humanos está fixada para sernpre, nao conseguire-
mos perceber como as técnicas sao criadas ou, sequer, de que
modo sao usadas. Voce, com um revólver na máo. é urna pessoa

",'
",'

diferente. Como Pasteur nos mostrou no capítulo 4, esséncia é
existencia e exisréncia é ecño. Se eu definir vecé pelo que tem
(urn revólver) e pela série de associacóes aqual passa a pertencer
quando usa o que tern (quanelo dispara o revólver), entáo vocé é
modificado pelo revólver - em maior ou menor grau, dependen-
do do peso das out ras associucóes que carrega.

Essa translacáo é totalmente simétrica. Vecé é diferente quan-
do empunha urna arma; a arma é diferente quando empunhada por
voceo Vocé se torna outro suieito porque segura a arma; a arma se tor-
na out ro objeto porque enrrou nurna relacáo com voceo O revólver
nao é rnais o revólver-no-arrnário, o revólver-na-gaveta ou o revólver-
no-bolso e sim o revólver-ern-sua-máo. apomado para alguém que
grita apavorado. O que é verdadeiro quanto ao sujeiro. o arirador, é
verdadeiro quanto ao objeto, o revólver empunhado. O bom cidadáo
torna-se um criminoso, o mau sujeito torna-se um sujeito pior, urna
arma nova torna-se uma arma usada, a espingarda de ca/ia torna-se
um instrumento assassino.O duplo equívoco dos materialistas e dos
sociólogos é comecar pelas esséncias, as dos sujeiros ou as dos obje-
tos. Como vimos no capítulo 5, esse pomo de partida inviabiliza nos-
sa avaliacáo do papel mediador tanto das técnicas quanro das cien-
cias. Seesrudarmos a arma e o cidadño como proposicóes, no entan-
to, perceberernos que nem o sujeito nem ()objeto (e seus objetivos)
sao fixos. Quando as proposicóes sao articuladas, elas se juntam
numa prcposicáo nova. Tornam-se "alguém, alguma coisa'' mais.

Agora é possível transferir nossa atencáo para esse "alguérn
mais", o ator híbrido que compreende, por exernplo. arma e atira-
doro Precisamos aprender a atribuir a redistribuir - a<;6es a um nú-
mero maior de agentes do que seria aceitável no relato materialista
ou no relato sociológico. Os agentes sao humanos ou (como a arma)
nao-humanos e caela qual pode ter objetivos (ou fun<;6es, como os
engenheiros gostam de dizer). Urna vez que a palavra "agente" é
pouco comum no caso de nao-humanos, um termo melhor, já o vi-
mos, é "aurante"*. Por que esse matiz tem tarnanha importancia?
Porque, como ern minha vinhera da arma e do atirador, posso subs-
tituir este último por "urna classe de desocupados", operando a
translacáo do agente individual para um coletivo; ou falar em "mo-
tivos inconscientes", rransladnndo-os para um agente subindivi-
dual. Eu poderia redescrever o revólver como "aquilo que o lohby das

Objetivo 1

¿ObietiV03
Agente1:,---
+ Agente 2 ---- Objetivo 2

e
DESVIO

Agente 2

Agente 1
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Agente 3

armas coloca nas máos de enancas inocentes", transladando-o de ob-
jeto para instituicáo ou rede comercial; e, ainda, charná-lo de
de um garilho sobre um cartucho por intermedio de urna mola e
um percussor'', transladando-o para urna série mecánica de causas e
conseqüéncias. Essesexernplos de simetria entre atoe e atuanre obri-
gam-nos a abandonar a dicotomia sujeito--objeto, que impede a
compreensáo de coletivos. Nao sao nem as pessoas nem as armas que
maram. A responsabilidade pela ",¡jo deve ser dividida entre os vá-
rios atuanres. Eis o primeiro dos quatro significados de mediacáo,

o segundo significado de rnediacáo técnica: com-
posicáo

Poder-se-ia objetar que urna assimetria básica subsiste -
mulheres fazem chips de computador, mas nenhum computador
jamais fez mulheres. O senso comum, entretanto, nao é aqui o
guia mais seguro, como nao o é nas ciéncias. A dificuldade que
acabamos de enfrentar com o exemplo da arma permanece e a so-
lucáo é a mesma: o primeiro motor de urna torna-se urna
série nova, distribuída e encapsulada de práticas cuja soma pode
ser obtida, mas apenas se respeitarrnos o papel mediador de to-
dos os atuanres mobilizados na série.

Para sermos convincentes nesse ponto elevemos fazer urna
pequena pesquisa sobre a maneira como falamos a respeiro de
ferramentas. Quando alguém conra urna hisrória sobre a inven-

fabricacáo ou uso de urna ferramenra, no reino animal ou
humano, no laboratório psicológico ou histórico e pré-histórico,
a estrurura é a mesma (Beck, 19HO). O agente rem um ou mais
objetivos: súbito, o acesso a eles é interrompido por aquela bre-
cha no caminho reto que distingue metís de episteme. O desvio,
um daedalion. torna-se a opcáo (figura 6.2). O agente, frustrado,
vagueia a esmo numa busca insana e em seguida, por incuicáo,
hmreka ou tentativa e erro (exisrem várias psicologías para expli-
car esse momento), agarra curro agente - um porrece, um par-
ceiro, urna corrente elérrica - e (assim prossegue a historia) re-
torna a rarefa anterior, remove o obstáculo, alcance o objetivo.
Sem dúvida, em muiras histórias de ferramentas há nao apenas
um, mas dois Oll mais J"llbprograrltds* encaixados uns nos curros.

SEGUNDO StGNIFICADO DE MEDtA<;:AO: COMPOSI<;:AO

Figura 6.2 Quando o número de subprogramas aumenta, o objetivo
composto - aqui, a Iinha curva fina - torna-se a realizacáo comum de
cada um dos agentes curvados pelo processo de rranslacáo sucessiva.

Um chimpanzé pode agarrar um porrete e, achando-o muito tos-
co, comecar, após outra crise, outro subprograma, a agucé-lo e in-
ventar, em caminho, urna ferramenta composta. (Até ande pode
prosseguir a rnulriplicacáo desses subprogramas, eis o que suscita
interessanres questóes em psicologia cognitiva e reoria da evolu-
cao.) Embora se possam imaginar muitos outros resultados - por
exemplo, a perda do objetivo original no ernaranhado de subpro-
gramas -, suponhamos que a primeira tarefa haja sido retomada.

O que me interessa, aqui, é a composif-aO da marcada pe-
las linhas que váo ficando mais longas a cada passo na figura 6.2.
Quem prarica a O Agente 1 mais o Agente 2 mais o Agen-
te 3. A a,¡jo é urna das propriedades das entidades associadas. O
Agente 1 é autorizado, habilitado, capacitado pelos ourros. O
chimpanzé mais o porrete agucado alcancarn (no plural, nao no
singular) a banana. A atribuicáo, a um aror, do papel de primei-
ro motor de modo algum cancela a necessidade de urna compo-
siC;ao de para explicar a É por engano ou improprie-
dade que nossas manchetes proc1amam: "Homem voa" ou "Mu-
lher vai ao espaco", Voar é urna propriedade de toda a associacáo
de entidades, que inclui aeroportos e avióes, rampas de lanca-
mento e balcóes de venda de passagens. O B-52s nao voa, a For-
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<;a Aérea Americana voa. A a<;ao nao é urna propriedade de hu-
manos, mas de Utnd as.wciaf¿¡o de atnantes - e eis o segundo signifi-
cado de mediacáo técnica. Papéis "atoriais" provisorios podem ser
atribuidos a atuanres unicamente porque estes se acham em pro-
cesso de permutar competencias, oferecendo um ao outro novas
possibilidades, novas objetivos, novas funcóes, Portento, a sime-
tria prevalece tanto no caso da fabricacáo quanto no caso do uso.

Contudo, o que vem a ser sirnetria? Aquilo que se conserva
ao tongo de transformacóes. Na simetria entre humanos e nao-
humanos, mantenho constante a série de competencias e proprie-
dades que os agentes podem permutar sobrepondo-se um ao ou-
tro. Desejo situar-me no palco antes que possamos delinear clara-
mente sujeicos e objetos, objetivos e funcóes, forma e materia,
antes que a troca de propriedades e competencias seja observável
e inrerprerável. Sujeitos humanos plenos e objetos respeitáveis,
situados no mundo exterior, nao iráo constituir meu ponto de
partida; iráo constituir meu ponto de chegada. Isso nao apenas
corresponde anocáo de arriculacáo>, que examinei no capítulo 5,
como corrobora inúmeros mitos consagrados, os quais nos ensi-
nam que famas feitos por nossas ferramentas. A expressño Horno
faber ou, melhor ainda, Horno faber fabrica!tls descreve, para Hegel
e André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan, 1993) e para Marx e
Bergson, um movimento dialético que termina por fazer, de nós,
filhos e filhas de nossas préprias obras. No tocante a Heidegger,
o mito aplicável é: "Bnquanro representarmos a tecnologia como
um instrumento, permaneceremos aferrados avontade de domi-
né-Ia. Impingimos ao passado a esséncia da recnologia" (Heidegger,
1977, p.32). Veremos mais adiante o que fazer da dialética e do
Gestell; mas, se inventar mitos é a única maneira de fazer o traba-
lho, nao hesitarei em construir um novo e, mesrno, em enrique-
ce-lo com mais alguns de meus diagramas.

o tercero significado de mediacao técnica:
o entrelacarnento de tempo e espaco

Por que é tao difícil avaliar, com alguma precisáo, o papel
mediador das técnicas? Porque a a<;ao que tentamos avaliar está
sujeica ao obsmrecimento", processo que torna a producáo conjunta

de atores e arrefacos inteiramente opaca. O labirinro de Dédalo se
oculta: poderernos escancará-lo e contar o que existe lá dentro?

Tomemos, por exemplo, um projetor de teto. Ele constitui
um ponto numa seqüéncia de a<;ao (digamos, numa palestra),
um intermediário* silencioso e mudo, plenamente aceito e com-
pleramente determinado por sua fun<;ao. Suponhamos agora que
o projeror se quebre. A crise nos lembra da existencia do proje-
toro Enquanto os eletricistas se movimentam avolta dele, ajus-
tando urna lente e subsrituindo urna lampada, dama-nos canta
de que o projetor é constituído de diversas partes, cada qual com
seu papel e funcáo, cada qual com seu objetivo relativamente in-
dependente. Se, um momento antes, o projetor mal existia, ago-
ra até mesmo suas pecas térn existencia individual, sua prépria
"caixa-preta''. Num instante, nosso "projeror" deixou de ser
constituido de zero partes e passou a ostentar muitas, Quantos
atuantes exisrern lá, realmente? A filosofia da tecnologia de que
precisamos ero nada ajuda a aritmética.

A crise prossegue. Os eletricistas entrarn numa seqüéncia
rotinizada de a<;6es, trocando pe<;as. Fica claro que suas a<;oes sao
cornpostas de passos numa seqüéncia que integra vários gestos
humanos. Já nao focalizamos um objeto e sim um grupo de pes-
soas reunidas aiolta de um objeto. Ocorreu urna passagem de
atuante a mediador.

As figuras 6.1 e 6.2 mostraram que os objetivos sao rede-
finidos por associacóes com atuantes nao-humanos e que a a<;ao
é urna propriedade da associacáo inteira, nao apenas dos atuan-
tes chamados humanos. No entanto, como a figura 6.3 mostra-
rá, a situacáo é ainda mais complicada porque o ntímero de atuan-
tes varia a cada passo.

A cornposicáo dos objetos também varia: as vezes parecem es-
táveis, ourras agitados como um grupo de humanos ao redor de um
arrefaro que nao funciona. Assim, o projetor pode equivaler a urna
parte, a nada, a cem partes, a muitos humanos, a nenhum huma-
no - e cada parte, por seu turno, pode equivaler a urna, a nenhu-
roa, a muitas, a uro objeto, a um grupo. Nos sete passos da figura
6.3, toda a<;ao pode conduzir adispersáo dos atuanres ou asua in-
tegra<;ao num único todo pontualizado (um todo que, logo depois,
equivalerá a nada). Precisamos explicar os sete passos.
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TERCEIRO SIGNIFICADO DEMEDIA(ÁO:
OBSCURECIMENTO REVERSíVEL

Figura 6.3 Qualquer conjunro de arrefaros pode ser movido para cima
ou para baixo nessa sucessáo de passos, dependencia da crise que sofra.
Aguilo que comumente consideramos um agente (passo 7) pode reve-
lar-se composto de vários (passo 6) que calvez nem estejam alinhados
(passo 4). A hisrória das rranslacóes anteriores por que passaram pode
tornar-se visfvel, até que se libertem novamente da influencia dos ou-
tros (passo 1).

Olhe avolra do recinto ande vecé se debruca. intrigado,
sobre a figura 6.3. Considere quanras "caixas-pretas" existern por
ali. Abra-as; examine seu conteúdo. Cada pelia da caixa-preta é,
em si rnesma, urna caixa-prera cheia de pelias. Se alguma pec;ase
quebrasse, quantos humanos se materializariam imediaramente
ao redor dela? Quanto remaríamos no tempo e auaniariamos no
espac;o para rcrracar nossos passos e acompanhar todas essas en-
tidades silenciosas que contribuem pacificamente para que vocé

leia este capítulo sentado aescrivaninha? Devolva todas essas en-
tidades ao passo 1; lernbre-se da época em que elas estavam de-
sinteressadas e seguiam seu próprio carninho, sem serem curva-
das, recruradas, alistadas, mobilizadas, enredadas em ourras. De
que floresta deveremos extrair nossa madeira? Em gue pedreira
deixaremos as pedras jazer sossegadamente?

A maioria dessas entidades agora permanecem em silencio,
como se nao exisrissern, invisíveis, transparentes, mudas, trazendo
para a cena atual a forca e a at;ao de quem atravessou milenios. Elas
possuem um status ontológico peculiar; mas significará ísso que nao
agem, que nao medeiam ac;óes? Poderemos dizer que, por nós as ter-
mos feito a todas - e por sinal, quem é esse "nós"? Nao eu, certa-
mente -', elas deveráo ser consideradas escravos e ferramentas ou
mera evidencia de um Gestel]? A profundidade de nossa ignorancia
das técnicas é insondáve1. Nao conseguimos sequer conté-las ou
afirmar que existem como objetos, como conjuntos ou como outras
tantas seqüéncias de ac;óes proficientes. No enranto, ainda há filóso-
fos que aereditam na existencia de objetos abjetos... Se, ourrora, os
esrudos científicos supunham que a fé na construcáo de artefaros
ajudaría a explicar os fatos, nada mais surpreendenre, Os náo-hurna-
nos refogem duas vezes as estruturas da objetividade: nao sao nem
objetos conhecidos por um sujeito nem objetos manipulados por
um senhor (e também nao, é claro, senhores eles mesmos),

o quarro significado de media<;:ao técnica:
transposícáo da fronteira entre signos e coisas

O motivo dessa ignorancia torna-se claro quando examina-
mos o quarto e mais importante significado de rnediacáo. Até
aqui, empreguei os termos "história" e "programa de ac;ao", "ob-
jetivo'' e "funcáo", "translacáo" e "interesse'', "humanan e "náo-
humano" como se as técnicas fossem elementos estranhos e de-
pendentes que amparam o mundo do discurso. As técnicas, po-
rém, modificarn a substancia de nossa expressáo e nao apenas a
sua forma. As técnicas tero significado, mas produzem signifi-
cado gracas a um tipo especial de articulacáo que, de novo, como
a referencia circulante do capítulo 2 e a onrologia variável do ca-
pítulo 4, atravessa a fronteira racional entre signos e coisas.



Figura 6.4 Como na figura 6.1, a inrroducáo do segundo agente no ca-
minho do primeiro implica um processode translacáo: aqui, porém, a
mudanca de significado é muito maior, pois a própria natureza do "sig-
nificado" foi alterada. A substáncia da expressáo modificou-se ao lon-
go do caminho.

No exemplo do quebra-molas, nao apenas um significado
se deslocou para outro como urna a,ao (a vigencia da lei de li-
mite de velocidade) se transladou para outro tipo de expressáo.
O programa dos engenheiros foi delegado ao concreto e, exami-
nando essa passagem, renunciamos ao conforto relativo das me-
táforas lingüísricas para penetrar em terri tório desconhecido.
Nao abandonamos as relacóes humanas significativas e invadi-
mos de súbito um mundo de relacóes humanas puramente ma-
reriais - embora essa possa ser a impressáo dos motoristas, acos-
rumados a lidar com signos maleáveis, mas agora confrontados
com quebra-molas impassíveis. A rransicáo nao é de discurso a
matéria, pois para os engenheiros o quebra-molas representa
urna articularao significativa em urna gama de proposicóes ande
sua liberdade de escolha nao é maior que no caso dos sintag-
mas* e paradigmas* escudados no capítulo 5. O que eles po-
dem fazer é explorar as associacóes e substituicóes que deli-
neiam urna trajetória única através do coletivo. Assim,permane-
censos no significado, por¿m nao mais no discnrso. embora nao resi-
damos entre meros objetos. Onde esramos?

Antes mesmo de comecar a elaborar urna filosofia das téc-
nicas, convém entender delegacéo como outro tipo de desloca-
rnento* além daquele que utilizamos no capítulo 4 para apreen-
der a obra laboratorial de Pasteur. Se eu digo a vocé "Imagine-

Significado um

Significado dais

ARTICULA(AO

INTERRUP(AO

O ..

QUARTO SIGNIFICADO DEMEDIA(AO: DELEGA(AO

DESVIO

Agente 2

Agente 1

Eis urn exemplo simples do que tenho em mente: o que-
bra-molas que abriga os motoristas a desacelerar no campns (cha-
mada em francés de "guarda dorrninhoco''). O objetivo do mo-
torista é transladado, em virtude do quebra-molas, de "dirninua
a velocidade para nao arropelar os alunos'' para "vé devagar para
proteger a suspensáo de seu carro", Os dois objetivos sao bastan-
te diversos e, aqui, reconhecemos o mesmo deslocamento que já
presenciamos na história da arma. A primeira versáo do moto-
rista apela para a moralidade, o desinreresse esclarecido e a pon-
deracáo; a segunda, para o egoísmo puro e a ac;ao reflexa. Pelo
que sei, mais gente responde asegunda que aprirneira: o egoís-
mo é um trac;o mais generalizado que o respeito a lei e avida-
pelo menos na Franca! O motorista altera seu comportamenro
em conseqüéncia do quebra-molas: regride da moralidade afor-
c;a. Todavia, do ponto de visra de um observador, pouco impor-
ta o canal por onde se chega a um dado comportamento. Da ja-
nela, o reitor nota que os carros passam devagar, respeirando sua
dererminacáo, e isso lhe basta.

A transicáo de motoristas afoitos para motoristas discipli-
nados foi efetuada por outro desvio. Ao invés de placas e semá-
foros, os engenheiros do campus usaram concreto e asfalto. Nes-
se contexto, a nocño de desvio, de rranslacáo deve ser modifica-
da para absorver nao apenas (como aconteceu nos exemplos an-
teriores) urna nova definicáo de objetivos e funcóes, mas tam-
bém nma alteraf"ao na própria Jllbs/anda expressiva . O programa de
aC;ao dos engenheiros, "facam os motoristas desacelerar no cam-
pus", está agora articulado com o concreto. Qual a palavra cerra
para essa articulacáo? Eu poderia ter dito "objetificada", "reifica-
da", "realizada", "materializada" ou "gravada" - mas esses termos
implicam um agente humano todo-poderoso impendo sua von-
tade amatéria informe, ao passo que os nao-humanos também
agem, deslocam objetivos e contribuem para sua definicáo,
Como vemos, nao é mais fácil encontrar o termo adequado para
a atividade das técnicas do gue para a eficácia dos fermentos do
ácido láctico. Aprenderemos, no capítulo 9, que isso se dá por-
que elas sao toelas fatiches*. Por enquanto, vou propor mais um
termo, delegarao (ver figura 6.4).



mo-nos na pele dos engenheiros do campus quando decidiram ins-
talar os quebra-molas'', nao apenas o transporto para ourro espa-
e tempo como o transformo em outro aror (Eco, 1979). Des-

loco vocé da cena que ora ocupa. A finalidade do deslocamento
espacial, temporal e "atorial'', que está no cerne de toda ficcáo, é
fazer o leiror viajar sern se mover (Greimas e Courtes, 1982).
Vod: faz um desvio pelo escrirório dos engenheiros, mas sem se
levantar de sua poltrona. Empresta-rne, por algum tempo, urna
personagem que com a ajuda de sua irnaginacáo e paciencia visi-
ta comigo outro lugar, torna-se outro aror e depois volta a ser
vocé mesmo em seu próprio mundo. Esse mecanismo se chama
identificacáo, no qual o "enunciador" (eu) e o "enunciado" (vocé)
investimos ambos no deslocamento dos delegados de nós mesmos
para outros quadros de referencia.

No caso do quebra-molas, o deslocarnento é "atorial": o
"guarda dorminhoco'' nao é uro guarda de transito ou, pelo me-
nos, nao se parece com um guarda de transito. O deslocamento
é rambérn espacial: na rua do campns mora agora um novo atuan-
te que desacelera auromóveis (ou danifica-os). Finalmente, o
deslocarnenro é temporal: o quebra-molas está ali dia e noire.
Entretanto, o enunciador desse ato técnico desapareceu de cena
- onde estáo os engenheiros, onde está o guarda de transito? -
enquanto alguém ou alguma coisa age confiantemenre como le-
gado, tomando o lugar do enunciador. Supñe-se que a co-presen-
de enunciadores e enunciados seja necessária para possibilitar

um ato de mas o que ternos no momento é uro engenhei-
ro ausente, um quebra-rnolas sempre em seu lugar e um enun-
ciado que se tornou usuário de um artefato.

Pode-se objetar que é espúria a comparacño entre desloca-
mento ficcional e deslocamentos de delegacáo na arividade técni-
ca: ser transportado ero imaginacáoda Franca para o Brasil nao é o
mesmo que tomar um aviáo da Franca para o Brasil. Sem dúvida -
mas onde está a diferenca? Gracas ao transporte imaginativo, vocé
ocupa simulraneamenre todos os quadros de referencia, deslocan-
do-se para dentro e para fora de todas as persona, delegadas que o
narrador oferece, Por meio da ego, bic, nunc poclem ser des-
locados e tornar-se outras personae em outros lugares, outros tem-
pos. A bordo do aviáo, porérn, nao consigo ocupar concomitante-

mente mais que um quadro de referencia (a menos, é claro, que me
recoste e leia uro romance que me leve, por exemplo, a Dublin
nurn belo dia de junho de 1904). Estou sentado nurna instituicáo-
objeto que liga deis aeroportos por meio de urna linha aérea. O ato
de transporte foi deslocado para baixo* e nao para fora - para bai-
xo de avióes, motores e pilotos automáticos, instituicóes-objetos a
que se delegou a rarefa de movimentar-se enguanto engenheiros e
di retores estáo .ausentes (ou no máximo monitorando). A co-pre-
senca de cnunciadores e enunciados restringiu-se, juntamente com
seus muiros quadros de referencia, a urn único ponto no rernpo e

Todos os quadros de referencia dos engenheiros, controla-
dores de tráfego e vendedores de passagens foram juntados nurn só:
o do v60 1107 da Air France para Sao Paulo,

O objeto representa o ator e cria urna assimerria entre cons-
trutores ausentes e usuários ocasionais. Sem esse desvió, esse des-
locamento para baixo, nao compreenderíamos como um enun-
ciador possa estar ausente: ou ele está aí, diríamos nós, ou nao
existe. No encanto, gracas ao deslocamento para baixo, outra
combinacño de ausencia e torna-se possível. No caso da
delegacáo, nao se trata, como na ficcáo, de eu estar aqui ou em

parte, de ser eu mesmo ou ourra pessoa, mas de urna
antiga de um ator já desaparecido continuar ariva aqui,

e em relacáo a mimo Vivo no meio de delegados técnicos;
rrusturo-me aos nao-humanos.
. Toda a filosofia da técnica tem se preocupado com esse des-
Pense na tecnologia como esforqo congelado. Considere a pró-

pna natureza do investimenro: um curso regular de aliaoé suspen-
so, um desvio por vários tipos de atuantes é iniciado e o retorno é

.novo híbrido que rransfere aros passados para o presente, per-
rnitindo a seus muitos invesridores desaparecer sem deixar de es-
tar presentes. Sernelhantes desvios subverrem a ordem do rernpo
e - num minuto, posso mobilizar torcas postas em movi-
mento há centenas ou milhóes de anos em plagas longínquas. As

relativas dos amantes e seu statusontológico podem ser in-
teirarnente confundidos - as técnicas agem como alteradores defor-
mas, moldando um guarda a partir de um barril de concreto úmi-
do ou concedendo a um policial a permanencia e a obstinacáo de
urna pedra. A ordenacáo relativa de e ausencia é redisrri-
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buída - a todo instante encontramos centenas e mesmo milhares
de construtores ausentes, distanciados no tempo e no espar.;o, mas
ainda assim simultaneamenre ativos e presentes. Aa longo desses
desvíos, por fim, a ordem política é subvertida, pois confio em
inúmeras acóes delegadas que, por si próprias, me induzern a fa-
zer coisas em lugar de curros que já nao se encontram aqui e dos
quais nao posso sequer retrar.;ar o curso da existencia.

Nao é fácil entender um desvio dessa espécie. A dificulda-
de, ademais, é agravada pela acusacáo de fetichismo* assacada
por críticos da tecnologia, conforme veremos no capítulo 9. So-
mos nós, os construtores humanos (dizem eles), que vecé ve nas
máquinas e implementos, fazendo nosso próprio trabalho duro
sob disfarce. Deveríamos restaurar o esforco humano (exigem
eles) que está por trás daqueles ídolos. Ouvimos essa história
contada, com outras inrencóes, pela NRA: as armas nao agern
sozinhas, apenas os humanos fazem isso. Boa história... mas que
chegou séculas atrasada. Os humanos já nao agem porJi mesmos.
A delegacáo de acáo a outros atuantes, que agora compartilham
nossa existencia humana, foi tao longe que uro programa de an-
t ifetichismo só nos arrasraria para uro mundo nao-humano, um
fantasmagórico mundo perdido anterior amedíacáo dos artefa-
tos. A erradicacáo da delegacáo pelos críticos antifetichisras tor-
naria o deslocamenro para baixo. em direcáo aos artefaros técni-
cos, tao opaco guanto o deslocamenro para [ora, rumo aos fatos
científicos (ver figura 6.4).

No enranto, também nao podemos volver ao materialismo.
Nos artefaros e nas tecnologias, nao encontramos a eficiencia e a
teimosia da matéria, que imprime cadeias de causa e efeito nos
humanos maleáveis. Em última análise, o quebra-molas naoé fei-
to de maréria: está repleto de engenheiros, reitores e legisladores
que misturam suas vonrades e perfis históricos aos do cascalho,
concreto, tinta e cálculos matemáticos. A mediacáo, a translacáo
técnica que estou tentando coropreender reside no ponto cego
ande sociedade e matéria trocam propriedades. A história que
canto nao é a história do Horno faber, em que o ousado inovador
desafia as imposicóes da ordem social para fazer cantata com urna
matéria tosca e inumana, mas pelo menos objetiva. Procuro apro-

ximar-me da zona ande algumas características da pavirnentacáo
(mas nao todas) se rornam policiais e algumas características dos
policiais (mas nao [Odas)se tornam quebra-molas. Mais atrás cha-
mei essa Zona de "arriculacáo'w e isso nao é, como espero já renha
ficado claro, urna espécie de justo meio-rermo ou dialética entre
objetividade e subjetividade. O que tenciono encontrar é Olltro
fio de Ariadne - outro Topofil Chaix - para surpreender o modo
como Dédalo enrrelaca, rece, urde, planeja e descobre solucóes
onde nenhuma era visível, sem se valer de nenhum expediente a
rnáo, nas fendas e abismos das rotinas comuns, trocando proprie-
dades entre rnareriais inertes, animáis, simbólicos e concretos.

"Técnico" é um bom adjetivo; "técnica" é um vil
substantivo

Percebemos agora que as técnicas nao existern como tais e
que nada há passível de ser definido, filosófica ou sociologicarnen-
te, como um objeto, um artefato ou urn produto da tecnologia.
Nao existe, em tecnologia ou em ciencia, nada capaz de servir de
pano de fundo para a alma humana no cenário modernista. O subs-
tantivo "técnica" - e sua corruptela "recnologia" - nao precisam ser
usados para separar os humanos dos múltiplos conjuntos com os
quais eles combinam. Mas existe um adjetivo, "técnico", que pode-
mos empregar adequadamenre em muitas situacóes.

"Técnico" é aplicável, ern prirneiro lugar, a um subprograma
ou série de subprogramas embutidos uns nos ourros, como os dis-
cutidos mais atrás. Quando dizemos "esta é urna questáo técnica"
significa que precisamos nos desviar por um momento da rarefa
principal e que, ao fim, iremos retomarnosso curso normal de ar.;ao
- o único enfoque digno de arencáo. Urna caixa-preta abre-se rno-
mentanearnente e lago nos vemos encerrados de novo, impercep-
rfveis na seqüéncin principal da ar.;ao.

Em segundo lugar, "técnico" designa o papel JlIbordint/do de
pessoas, habilidades ou objetos que ocupam a funcáo secundaria
de estarem presentes e serern indispensáveis, posto que invisf-
veis. Indica, porcanro, urna tarefa especializada, altamente cir-
cunscrita e claramente subordinada na hierarquia.



Em terceiro lugar, o adjetivo designa um solavanco, urna
interrupcáo, um desarranjo no boro funcionamento dos subpro-
gramas, como quando dizemos !IHá um problema técnico que
precisamos resolver primeiro". Aqui, tal vez o desvio nao nos re-
conduza avia principal, como no caso do prirneiro significado,
mas pode ameaiaro objetivo original completamente. "Técnico"
nao designa um mero desvio, mas um obstáculo, um bloqueio
de estrada, o comeco de um rodeio, de urna langa translacáo e
até de todo um novo labirinro. O que podia ter sido um meio
torna-se um fim, pelo menos por algum ternpo, ou quem sabe
um emaranhado no qual nos perderemos para sempre.

O quarto significado encerra a mesma incerteza quanro ao
que seja um meio e quanto ao que seja um fimo "Habilidade
técnica" e "pessoal técnico" aplicam-se aqueles que mostram
proficiéncia, destreza e "jeiro", como também acapacidade de
se fazerem indispens.ñeis, de ocuparem posicóes privilegiadas,
embora inferiores, que podem ser chamadas, como no jargáo
militar, pontos de passagem obrigatória. Assim, o pessoal téc-
nico, os objetos e as habilidades sao, ao mesmo tempo, inferio-
res (já que a carefa principal será no fim retomada), indispensá-
veis (já que o objetivo é inalcancável sem eles) e, de cerra ma-
neira, caprichosos, misteriosos, incertos (já que dependem de
urna destreza altamente especializada e circunscrita). Dédalo, o
perverso, e Vulcano, o deus coxa, sao excelentes exemplos des-
se significado do adjetivo "técnico", Ele apresenra também urna
acepcáo útil que concorda, 00 linguajar comum, com os tres
primeiros tipos de mediacáo definidos acima: interferencia,
composicáo de objetivos e obscurecimento.

"Técnico" designa ainda um tipo muito específico de delega-
fdo, movimento, deslocamento para baixo que se entrecruza com
entidades dotadas de propriedades, espacos. tempos e ontologias
diferentes, as quais sao levadas a partilhar o mesmo destino e a
criar, assim, um novo atuante. Aqui, a forma nominal é freqüen-
temente ernpregada, ao lado do adjetivo, em frases como Huma
técnica de comunicacáo" ou "urna técnica para cozinhar ovos''.
Nesse caso, o substantivo nao designa urna coisa e siro um modns
»perandi, urna cadeia de gestos e know-how que antecipa resultados.

Quando se está de frente para uro objeto técnico, isso ja-
mais é O corneco, mas o fim de uro arrastado processo de prolife-
racáo de mediadores, processo em que todos os subprogramas
pertinentes, encaixados uns nos outros, encontram-se numa ta-
refa "simples". Em lugar do reino lendário ande sujeiros encon-
tram objetos, pilhamo-nos o mais das vezes na esfera da personne
mora/e, da "pessoa jurídica" [body corporatel ou "pessoa artificial".
Tres expressóes exrraordinárias! Como se a personalidade se tor-
nasse moral por se tornar coletiva, ou coleriva por se tornar arti-
ficial, ou plural por duplicar a palavra saxá IIbody" com um sino-
nimo latino, "corpus": Bodycorporate é aquilo que nós e nossos ar-
tefaros nos tornamos. Somos urna instituicáo-objeto,

O problema parece trivial quando considerado assimetrica-
mente. "Sern dúvida'', dirá alguém, "um produro de tecnologia
deve ser apanhado e ativado por um sujeito humano, uro agente
intencional". Mas o problema que estou levantando é simétrico: o
que é verdadeiro relativamente ao "objeto" o é ainda mais relati-
vamente ao "sujeito". Em sentido algum se pode dizer que os hu-
manos exisrem como humanos sem entrarem em contato com
aquilo que os autoriza e capacita a existir (ou seja, agir). Um re-
vólver abandonado é apenas urna porcáo de matéria, mas um ati-
rador abandonado o que seria? Siro, um humano (o revólver é só
um artefato entre muitos), mas nao uro soldado - e cerrarnente
nao um dos americanos ordeiros da NRA. A ac;ao intencional e a
intencionalidade talvez nao sejam propriedades de objetos; contu-
do, também nao sao propriedades de humanos. Sao propriedades
de instituicóes, de aparatos, daquilo que Foucault chama de dispo-
Jitift. Somente pessoas jurídicas estáo aptas a absorver a prolifera-
c;ao de mediadores, a regular sua expressáo, a redistribuir habili-
dades, a forcar caixas a obscurecer-se e fechar-se. Objetos que exis-
tem simplesmente como objetos, apartados de urna vida coletiva,
sao desconhecidos, esrño sepultados. Os artefaros técnicos acham-
se tao distanciados do statusda eficiencia quanto os fatos científi-
cos do nobre pedestal da objetividade. Os artefatos reais sao sem-
pre partes de instituicóes, hesirantes em sua condicáo mista de
mediadores, a mobilizar terras e pavos remotos, prontos a trans-
formar-se em pessoas ou coisas, sern saber se sao cornpostos de um
ou de muiros, de urna caixa-preta equivalente a urna unidade ou



de um labirinto que oculta multiplicidades (MacKenzie, 1990).
Os Boeings 747 nao voam, voam as linhas aéreas.

Pragmatogonia: haverá uma alternativa ao
mito do progresso?

No acorde modernista, os objetos alojavam-se na natureza
e os sujeicos. na sociedade. Hoje, substitufmos objetos e sujeiros
por fatos científicos e artefaros técnicos, cujo destino e forma sao
de todo diferentes. Enquanto os objetos só podem arrostar os su-
jeitos - e vice-versa -, os nao-humanos podem entrelacar-se com
os humanos gra)"as aos processos-chave da translacáo, articula-
)"ao, delegacáo, deslocamento para fora e para baixo. Que nome
daremos acasa onde esrabeleceram residencia? Nao nacureza'",
decerto, porquanto sua existencia é visceralrnente polémica,
como veremos no próximo capítulo. Sociedade* rambérn nao, já
que os cientistas sociais a transformaram num conto de fadas de
relacóes sociais do qual todos os nao-humanos foram cuidadosa-
mente enucleados (ver capítulo 3). No novo paradigma, substi-
tuímos a palavra contaminada "sociedade" pela nocáo de coleri-
vo*, definida como um intercambio de propriedades humanas e
nao-humanas no seio de urna corporacáo.

Vivemos em coletivos, nao em sociedades

Ao abandonar o dualismo, nossa intencáo nao é atirar rudo na
mesma panela e apagar os traeos característicos das diversas partes
que integram o colerivo. Ansiamos também pela clareza analítica,
mas ao longo de linhas que nao a rracada pelo polémico cabo de
guerra entre objetos e sujeiros. O jogo nao consiste ern estender a
subjetividaele as coisas, tratar humanos como objetos, tomar má-
quinas por atores sociais e sim evitara todo custo o emprego elaelistin-
<;ao sujeiro-objero ao eliscorrer sobre o enrrelacamento elehumanos
e nao-humanos. O que o novo quac:lro procura capturar sao os mo-
vimentos pelos quais um dado coletivo estende seu tecielo social a
outras entidades. É isso o que eu quis dizer até agora com a expres-
sao provisória "Ciéncia e tecnologia sao aquilo que socializa nao-hu-
manos para que travem relacóes humanas". Improvisei a seguinre

frase para substituir a expressño modernista: "Ciencia e tecnologia
permitem que a mente rompa com a sociedade para alcancar a na-
tureza objetiva e impor ordem arnatéria eficiente".

Eu gostaria ele ter mais um diagrama onde pudéssemos tra-
c;ar, nao a maneira como os sujeitos humanos conseguem partir as
amarras da vida social a fim de impor ordem anarureza ou res-
taurar as leis para manter a disciplina na sociedade, mas a manei-
ra pela gual o colerivo de urna dada definicáo pode modificar sua
construcáo articulando diferentes associacóes, Nesse diagrama
impossfvel, precisaríamos acompanhar urna série de rnovimenros
coerentes: primeiro, haveria rranslacáot , os meios grac;as aos
quais arriculamos espécies variadas de maréria; depois (comando
urna imagem de empréstimo agenética), o que eu chamaria de
"permuracáo", que consiste na troca de propriedades entre huma-
nos e nao-humanos; em terceiro lugar, o "recrutarnenro'', por
rneio do qual um nao-humano é seduzido, manipulado ou indu-
zido ao coletivo; em quarro, como vimos no caso de Joliot e seus
clientes militares, a mobilizacáo de nao-humanos dentro do cole-
tivo, que traz recursos frescos e inesperados, daí resultando novos
e estranhos híbridos; e, finalmente, o deslocamenro, a direcáo to-
mada pelo coletivo depois que sua forma, exrensáo e cornposicáo
foram alteradas pelo recruramento e a mobilizacáo de novos
agentes. Se dispuséssemos desse diagrama, ficaríamos livres do
consrrutivismo social para sempre. Aí, eu e meu Macinrosh nao
conseguimos fazer nada melhor que a figura 6.5!

A única vantagem dessa figura é proporcionar urna base para
a comparacáo de coletivos, comparacáo totalmente independente
da demografia (de sua escala, por assim dizer). O que os estudos
científicos fizeram nos últimos 15 anos foi subverter a distincáo
entre técnicas antigas (a poesis dos artesáos) e tecnologias moder-
nas (de larga escala, inumanas, tiránicas). Tal distincáo nunca foi
mais que um preconceito. O leiror pode modificar o tamanho do
semicírculo na figura 6.5, mas nao precisa modificar sua forma.
Poderá também alterar o ángulo das tangentes, o alcance da trans-
lacáo, os tipos de recrutarnento, o volume da rnobilizacáo, o im-
pacto do deslocamento - mas nao terá de opor os cclerivos que tra-
tam unicamenre das relacces sociais aos coletivos que lograram li-
vrar-se delas a fim de haver-se com as leis da narureza. Contraria-



ras, a amplitlldeda mobilizacáo: sim, mais objetos, porém mais su-
jeitos também. Aqueles que tentaram distinguir essas duas espé-
cies de coletivo, atribuindo "objecividade" e "eficiéncia" atecnolo-
gia moderna e "hurnanidade" apoeJÍJ ultrapassada, enganaram-se
redondamente. Objetos e sujeitos sao construídos ao mesmo tem-
po e o número crescente de sujeiros está diretarnenre relacionado
ao número de objetos Jancados - infundidos - no coletivo. O ad-
jetivo "modemo'w nao indica urna diJtanda crescente entre socieda-
de e tecnologia ou sua alienacáo, mas urna intimidede aprofunda-
da, urna trama mais cerrada entre ambas.

Os etnógrafos descrevem as relacñes complexas implícitas
em todo ato técnico das culturas rradicionais, o longo e media-
do acesso amatéria que essas relacóes pressupóem, o intricado
padréo de mitos e ritos necessários para produzir a mais simples
enxó ou a rnais simples panda, revelando que os humanos pre-
cisavam de toda urna variedade de virtudes sociais e costumes
religiosos para interagir com os nao-humanos (Lemonnier,
1993). Mas tetemos, mesrno hoje, acesso nao-mediado amaté-
ria nua? Estado faltando ritos, mitos e protocolos anossa inre-
recáo com a narureza (Descola e Palsson, 1996)? A vasculariza-
c;ao da ciencia diminuiu ou aumenrou? O labirinro de Dédalo
endireitou-se ou complicou-se?

Acreditar que nos modernizamos seria ignorar a maioria
dos casos examinados pelos escudos científicos e tecnológicos.
Quáo mediado, complexo, cauteloso, amaneirado e mesmo bar-
roco é o acesso a matéria de qualquer produto da tecnologia!
Quanras ciencias - o equivalente funcional dos mitos - sao ne-
cessárias para preparar artefaros com vistas asocializacño! Quan-
tas pessoas, ofícios e insrituicóes térn de contribuir para o recru-
tarnento de um {mico nao-humano, como sucedeu com o fer-
mento do ácido láctico no capítulo 4, a reacáo em cadeia no ca-
pitulo 3 ou as amostras de solo no capítulo 2! Quando os etnó-
grafos descrevem nossa biotecnologia, inteligencia artificial, mi-
crochipJ, siderurgia etc., a fraternidade entre coletivos antigos e
modernos torna-se imediatamenre óbvia. No mínimo, aquilo
que nos parece apenas simbólico nos velhos coletivos é tomado
literalmente nos novas: os contextos que exigiam algumas deze-
nas de pessoas mobilizam agora milhares; onde os aralhos eram
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Figura 6.5 Aa invés de dizer que a ciencia e a tecnologia rompem as bar-
reiras estreitas de urna sociedade, dizemos que um coletivo está constante-
mente alterando seu limite por meio de wn processo de exploracño.

mente ao que faz os heideggerianos choramingar, há urna extraor-
dinária eontimúdade, que os historiadores e filósofos da tecnologia
tornaram cada vez mais legível, entre usinas nucleares, sistemas
de mísseis releguiados. desenho de chips de computador OH auto-
macáo de metros e a velha mistura de sociedade, símbolos e ma-
téria, que os etnógrafos e arqueólogos esrudaram geracáo após ge-
rar;ao nas culturas da Nova Guiné, Velha Inglaterra ou Borgonha
quinhentista (Descola e Palsson, 1996). Ao contrario do que a dis-
tincáo tradicional sustenta, a diferenca entre uro coletivo antigo
ou "primitivo" e uro colerivo moderno ou "avancado" nao é o fato
de o primeiro exibir urna rica mescla de cultura social e técnica,
ao passo que o segundo só tero a mostrar urna tecnologia sem vín-
culos coro a ordem social.

A diferenca consiste ero que o último translada, permuta,
recruta e mobiliza Uffi número maior de elementos mais intima-
mente conectados, com uro reciclo social mais finamente urdido
do que o primeiro. A relacáo entre a escala dos coletivos e o nú-
mero de nao-humanos por eles alistados é crucial. Encontramos,
sem dúvida, longas cadeias de acño nos colerivos "modernos", uro
número maior de nao-humanos (máquinas, aucórnaros, instru-
mentos) associados uns com os cutres; entretanto, nao se deve ig-
norar o tarnanho dos mercados, o ntimero das pessoas em suas órbi-
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possfveis, cadeias de a<¡ao multo mais longas sao necessárias.
Costumes e protocolos em maior número, e mais intricados;
mais mediacóes: rnuitas mais.

A conseqüéncia mais importante da superacáo do mito do
Homo faber é que, quando intercambiamos propriedades com
nao-humanos por meio de delegacáo técnica, esrabelecemos urna
rransacéo complicada que perrence aos colerivos tanto "moder-
nos" quaneo rradicionais. Se se pode dizer assim, o coletivo mo-
derno é aquele ern que as relacóes de humanos e nao-humanos
sao tao estreitas, as rransacóes tao numerosas, as mediacóes tao
convoluras que nao há sentido em pergunrar qual artefaro, cor-
poracáo ou sujeito deva ser discriminado. A fim de explicar essa
simetría entre humanos e nao-humanos, por um lado, e essa con-
tinuidade entre coletivos tradicionais e modernos, por outro, a
teoria social precisa ser um tanto modificada.

É lugar-comum, na teoria crítica, afirmar que as técnicas
sao sociais porque foram "socialmente construidas" - sim, bem
o sei, eu próprio recorri a esse termo no passado, mas isso foi há
vinte anos atrás e lago me retratei, pois queria dizer algo intei-
ramente diverso do que os sociólogos e seus adversários enten-
dem por "social". O conceito de rnediacáo social aprcscnta-se va-
zio quando os significados de "rnediacáo" e "social" nao sao ex-
plicitados. Dizer que as relacóes sociais sao "reificadas" na tecno-
logia, como quando, ao invés de estar dianre de um artefato, es-
tamos na verdade diante de relacóes sociais, é repisar urna tau-
tologia e das mais irnplausíveis, no caso. Se os artefaros nada
mais sao que relacóes sociais, entáo por que a sociedade precisa-
ria levé-los em canta para inscrever-se em algo mais? Por que
nao se inscreveria diretamente, urna vez que os artefatos de nada
valem? Porque (prosseguem os teóricos críticos), gra<¡as aos arte-
fatos, a dominacáo e a exclusáo se ocultam sob o disfarce de for-
<;as naturais e objetivas. A teoria crítica, desse modo, oferece
urna tautologia - relacóes sociais nada mais sao que relacóes so-
ciais - aqual acrescenta urna teoria da conspiracño: a sociedade
se esconde por tras do fetiche das técnicas.

As técnicas, porém, nao sao fetiches*. Sao imprevisíveis,
mediadores e nao meios, meios e fins ao mesmo tempo: eis por
que se esteiam no tecido social. A teoría crítica nao consegue ex-
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plicar os motivos pelos quais os artefatos penetram no fluxo de
nossas relacóes e nós, incessantemente, recrutamos e socializamos
nao-humanos. Nao é para espelhar, congelar, cristalizar ou camu-
flar relacóes sociais, mas para refazer essas mesmas relacóes por
interméclio de novas e inesperadas fontes de a<;ao. A sociedade
nao é suficientemente esrável para inscrever-se em seja lá o que
foro Ao contrario, boa parte dos traeos daquilo que entendemos
por ordem social - escala, assimetria, durabilidade, poder, hierar-
quia, distribuicáo de papéis - sequer é passível de definiráo sem
o recruramento de nao-humanos socializados. Sim, a sociedade é
construida. mas nao comlrllídcl socialmente. Os humanos, durante
milenios, estenderam suas relacóes sociais a outros atuanres com
os quais trocaram inúmeras propriedades, formando coletivos.

Uma narrativa "serva": a história mitica dos
coletivos

Aqui, c1everia seguir-se um pormenorizado estudo de caso das
redes sociotécnicas. Entretanto, já forarn feitos muiros desses esru-
dos, que pela maioria nao conseguiram consolidar sua nova teoria
social, conforme as guerras de ciencia c1eixaram dolorosamente cla-
ra para tocios. Apesar dos esforcos heróicos desses estudos, inúme-
ros autores foram o mais das vezes mal-interpretados pelos leirores,
para quem apenas catalogavam exemplos da "construcáo social" da
tecnologia. Os leitores respondem pelas evidencias neles amealha-
das segundo o parad igma dualista que Os próprios esmdos freqüen-
rernenre solapam. A obstinada devocáo a"consrrucáo social" como
recurso esclarecedor, tanto da parte de leitores descuidados quamo
de autores "crfticos'', parece originar-se da dificuldade em esmiucar
os diversos significados do lema sociotánico. O que tenciono fazer é,
pois, separar lima a urna essas camadas semánticas e tentar construir
urna genealogia de suas associacóes.

Além dissc, tendo contestado o paradigma dualista duran-
te anos, cheguei a conclusño de que ninguém está preparado
para abandonar urna dicotomia arbitrária, porém útil, como a
que existe entre sociedade t recnologia, sem substitui-la por ca-
tegorias que pelo menos parecam proporcionar o mesmo poder
discriminarivo. Sem dúvida, jamais conseguirei fazer o trabalho
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Figura 6.6 O que impele a seta do tempo para dianre, na narrativa mo-
dernista do progresso, é a certeza de que o passado diferirá do futuro
porque aquilo que era confuso se tornará claro: objerividade e subjeri-
vidade já nao se m isturaráo. A conseqüéncia dessa certeza é urna frente
de modernizacáo que nos permite distinguir recuas de avances.

Todavía. num inreressante caso de incomensurabilidade
cartográfica, os escudos científicos recorrem a um mapa inteira-
mente diferente (figura 6.7). A seta do tempo continua Id, tero
ainda um Impero poderoso e tal vez irresistível, porém um me-
canismo muiro diverso a faz pulsar. Ao invés de esclarecer mais
as relacóes entre objetividade e subjetividade, o rcmpo enreda,
num grau maior de intimidade e numa escala mais ampla, hu-
manos e nao-humanos. A sensacáo de ternpo, a definicáo Jo
rumo para o qual nos leva, do que deverfamos fazer, de qual
guerra deveríamos participar, revela-se completamente diferen-
te nos dais mapas, pois, naquele que utilizo (figura 6.7), a con-
fusáo de humanos e nao-humanos conscirui nao apenas nosso
passado como, também, nossoflttltro. Se algo há tao certo quan-
to a morte e a cobranca de imposros, é que viverernos amanha
metidos em confus6es de ciencia, técnicas e sociedade ainda mais
estrettamente associadas que as do passado - como o episódio da
"vaca louca" bem dernonsrrou aos comedores de bifes europeus.
A diferenca entre os dois mapas é total porque aquilo que os
guerreiros modernistas da ciencia consideram um horror a ser
evitado a todo custo - a mescla de objetividade e subjetividade
- representa para nós, ao conrrétio. a marca de urna vida civili-

subjetividade, valores,
sentimentos

político, com o par humano-nao-humano, que a dicotomia su-
jeito-objeto realizou, poi s foi justamente para libertar a ciencia
da política que me meti nessa esrranha aventura, conforme dei-
xarei claro nos próximos capítulos. Encremences, poderemos
dispensar para sempre a frase "conjuntos sociorécnicos" sem ul-
trapassar o paradigma dualista que gosraríamos de deixar para
atrás. A fim de avancar, preciso convencer o leitor de que, inde-
pendentemente da solucáo do problema do seqüestro político da
ciencia, existe lima alternativa ao mito do progresso. No amago das
guerras na ciencia jaz a acusacáo gravíssima de que quem mina
a objetividade da ciencia e a eficiencia da tecnologia está tentan-
do nos arrastar de volea a urna idade das trevas primitiva e bár-
bara - que, inacrediravelmenre, os conceitos dos escudos cientí-
ficos sao de alguma forma "reacionários".

A despeito dessa langa e complicada hisrória, o miro do
progresso se baseia num mecanismo dos rnais rudimenrares (fi-
gura 6.6). O que garante credibilidade aseta do tempo é o faro
de a modernidade ter por fim escapado a ccnfusño, criada no
passado, entre o que os objetos realmente sao ern si mesmos e o
que a subjetividade dos humanos acredita que sejam, projetan-
do neles paixóes. tendencias e preconceiros. Aquilo que se pode-
ria chamar de urna frente de modemizacéo - como a Fronteira
Oeste - distingue assim, com clareza, o passado confuso do fu-
turo, que será cada vez mais luminoso porque distinguirá, com
mais clareza ainda, a eficiencia e objetividade das leis da narure-
za dos valores, direiros, exigencias éticas, subjetividade e políti-
ca da esfera humana. Com esse mapa em máos, os guerreiros da
ciencia nao rém dificuldade alguma para situar os escudos cien-
tíficos: "Por estarem sempre insistindo em que objetividade e
subjetividade [termos dos guerreiros da ciencia para nao-huma-
nos e humanos} encontram-se misturadas, os estudiosos da cien-
cia conduzem-nos para urna única direcao, o passado obscuro do
qual precisamos nos arrancar a um movimento de conver-
sao radical por cujo intermédio urna pré-modernidade bárbara
torna-se urna modernidade civilizada".

Passado

Ruptura

Presente

objetividade.
eficiencia

Seta do tempo

Frente de
modemizacéo

Futuro
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Figura 6.7 Na marrariva "serva" alternativa, existe ainda urna seta do
tempo, mas em registro diferente do da figura 6.6: as duas linhas de
objetos e sujeitos confundem-se mais no futuro do que no passado -
daí, a sensacáo de insrabilidade. O que, ao contrario, aumenta mais é a
escala crescence em que humanos e nao-humanos estáo ligados.

Se eu pudesse pelo menos comecar a recitar essa pragmato-
gonia - uso tal palavra para enfatizar seu caráter fantasioso -, te-
ria encontrado urna alternativa ao mito do progresso, o mais for-
midável de todos os mitos modernistas, aquele que manreve meu
amigo ern suas garras quando este me perguntou, no capítulo 1,
"Sabemos hoje mais do que antes?" Nao, nao sabernos - se, com
essa expressño, entendemos que a cada clia nos afastamos mais da
confusño entre fatos, por um lado, e sociedade. por outro. Conru-
do, sabemos muitíssimo mais caso queiramos dizer que nossos co-
letivos esrñc mergulhando mais profundamente, mais intirna-
mente, em misturadas de humanos e nao-humanos. Até que dis-
ponhammos cié' urna alternativa anocáo de progresso, por provi-
sória que seja, os guerré'iros da ciencia sempre conseguiráo pespe-
gar aos estudos cienríficos o estigma infame de "reacionários''.

Pois eu vou elaborar essa alternativa recorrendo aos meios
mais estapafúrdios. Pretendo aclarar as sucessivas permutacóes de
propriedades entre humanos e nao-humanos. Cada urna dessas
permuracóes resulta nurnu mudanca radical na escala do coletivo,
em sua composicño e no grau de enrrelacarnenro de humanos e
nao-humanos. Para contar minha hisréria, abrirei a caixa de Pan-
dora de trás para a frente, isto é, cornecando pelos tipos mais re-
centes de meandro, mupearei o labirinto até encontrar o meandro
primitivo (mítico). Como veremos, o medo dos guerreiros da
ciencia nao se justifica: nao há aqui nenhuma regressño perigosa,
urna vez que todos os anrigos passos conrinuam conosco. Longe de
constituir urna horrenda miscigenacáo entre objetos e sujeitos,
eles sao simplesmenre as hibridizacóes que nos tornam humanos
e nao-humanos.

Nivel I 1: ecología política

Falar de urna permuracác entre técnicas e política nao in-
dica, em minha pragmatogonia, crenca na disrincño entre lima
esfera material e urna esfera social. Esrou sirnplesmente elimi-
nando do décimo primeiro nivel aquilo que se encontrava inse-
rido nas definicóes de sociedade e técnica. A décima primeira in-
terpretacáo da permutacáo - a traca de propriedades - entre hu-
manos e nao-humanos é a mais fácil de definir porque é a mais

Futuro

Contusóes de humanos
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/

Sujeitos

Passado
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zada - exceto pelo fato de que o rempo irá misturar no futuro,
mais que no passado, nao objetos e snjeitos, ?!IdJ humanos e nao-hu-
manos, o que faz urna enorme diferenca, Dessa diferenca os guer-
reiros da ciencia permanecem santamente ignaros, convictos de
que pretendemos confundir objetividade e subjecividade.

A esta altura do livro, vejo-me numa siruacáo embaracosa.
Preciso oferecer um quadro alternativo do mundo que nao apele
para nenhum dos recursos de senso comum; no final das cantas,
entretanto. asenso comum é justamente o que busco. O mito do
progresso tem atrás de si séculas de institucionalizacáo e só o que
ajuda minha pragmatogoniazinha sao rneus pobres diagramas.
Devo, porém, ir em frente, já que o mito do progresso é tao' po-
deroso que encerra qualquer discussáo,

Quera contar outra história. No caso de minha atual prag-
marogcnia'", isolei 11 camadas distintas. Obviamente, nao recla-
mo para essas definicóes ou para sua seqüéncia nenhuma plausi-
bilidade: desejo simplesmente mostrar que o despotismo da di-
cotomia entre objetos e sujeitos nao é inevirável, pois podemos
visualizar outro mito do qual ela esteja ausente. Se eu conseguir
abrir algum espaco a irnaginacáo, ralvez isso signifique que nao
estamos para sempre aferrados ao mito implausfvel do progresso.
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literal. Advogados, ativisras, ecologistas, empresários e filósofos
políticos sugerem seriamente agora, no contexto de nossa crise
ecológica, que se concedam a nao-humanos alguns direitos e
mesmo urna condicáo jurídica. Nao faz muito tempo, contem-
plar o céu significava reflerir sobre a materia ou a natureza.
Hoje, vemo-nos em presenc;a de urna confusño sociopclírica,
pois o esgotarnento da camada de ozónio provoca urna contro-
vérsia científica, urna disputa política entre Norte e Sul, bem
como importantes mudancas estratégicas na indústria. A repre-
sentacáo política de nao-humanos parece atualmente nao apenas
plausível como necessária, embora fosse considerada há poucos
anos ridícula ou indecente. Costumávamos zombar dos povos
primitivos por acredirarem que urna desordem na socieJade,
urna poluicáo, ameacaria a ordern natural. Já nao nos rimos com
tanto gosto, pois deixamos de usar aerosóis com medo de que o
céu desabe sobre nossas cabecas. Como os "primitivos", tememos
a poluicáo causada por nossa negligencia - o que significa, é cla-
ro, que nem "eles" nem "nós" fomos alguma vez primitivos.

Tal qual sucede a todas as permutacóes, rodas as rrocas,
esta mistura elementos de ambos os lados, políticos e científi-
cos ou técnicos, mas nao num arranjo novo e alearório. As tec-
no logias nos ensinaram a controlar vastos conjuntos de nao-hu-
manos; nosso híbrido socio técnico mais novo traz-nos o que
costumávamos atribuir ao sistema político. O novo híbrido per-
manece nao-humano, mas nao apenas perdeu seu caráter mate-
rial e objetivo como adquiriu foros de cidadania. Ele tern , por
exemplo, o direito de nao ser escravizado. Esse primeiro nível
de significacáo - o último a chegar, na seqüéncia cronológica-
é o da ecologia política ou, para empregar a expressño de Mi-
che! Serre, "contraro natural TI (Serres , 1995). Literalmente, e nao
sirnbolicamenre como antes, ternos de administrar o planeta
que habitamos. Vamos definir agora o que charnarei, no próxi-
mo capítulo, de política das coisas.

Nivel 10: tecnooénoa

Se eu descer para o décimo nível, descobrirei que nossa
atual definicáo de tecnologia é, em si mesma, devida apermu-
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racáo entre urna definicño anterior de sociedade e urna versáo
parricula: daquilo que um nao-humano pode ser. Exemplifi-
cando: ha algum tempo, no Instituto Pasreur, um cientista se
apresentou assim: "Olá. eu sou o coordenador do cromossomo
11 Jo fermenro", O híbrido elija máo apertei era, ao mesmo
tempo, urna pessoa (clava a si rnesmo o nome de "eu''). urna en-
tidade jurídica Clo coordenador") e um fenómeno natural (o ge-
noma, a seqüéncia do DNA do fermento). O paradigma dualis-
ta nao nos permitirá compreender esse híbrido. Coloque seu as-
pecto social de um lado e o DNA do fermento de ourro, e vecé
deixará escapar nao apenas as palavras do interlocutor como
também a oportunidade de perceber como um genorna se tor-
na para urna organizacáo e corno urna organiza<;ao se
naturaliza numa seqüéncia de DNA num disco rígido.
. .Aqui, encontramos novamente a permuracáo, mas de espé-
Cre diferente e que caminha para ourro lado, embora possa tam-
bém ser chamada sociotécnica. O cientista que en trevistei nao
pensava em atribuir direiros ou cidadan¡a ao fermento. Para ele,
o fermento era urna entidade estritamenre material. Além disso
o laborat?rio industrial onde trabalhava era um lugar onde mo-

atualizados de organizacáo do trabalho procuravam traeos in-
novos nos nao-humanos. O fermento vem sendo pos-

ta a funcionar há milenios, COmo por exemplo na velha industria
cervejeira, mas agora trabalha para urna rede ,de trinra laboraré-
rios europeus nos quais seu genoma é mapeado, humanizado e so-
cializado como código, livro ou programa de a<;ao compativeis
com nossas formas de codificar, computar e ler - sem conservar
nada de sua qualidade material, a qualidade do estranho. Ele foi
absorvido Por rneio da tecnociéncia - definida para

aqm como urna fusáo de ciencia, organizacáo e
indústria -, as formas de coordenacáo aprendidas gracas as "redes
de poder" (ver nfvel 9) estendem-se para as entidades inarticula-
das. Os nao-humanos sao dotados de fala, pasto que primitiva de
inreligéncia, previdéncia, aurocontrole e disciplina, de urna
n,eira tanto quanto em larga escala. A sociabilidade é par-
tilhada com nao-humanos de urna forma quase promíscua. Em-
bora nesse modelo, que é o décimo significado de sociotécnico
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(ver figura 6.8), nao gozem de direitos, os autómatos sao muito
mais que entidades materiais: sao organizacóes complexas.

Nivel 9: redes de poder
Estado das relacces

soctats

In' de-"socforéc.nko''

Estado das relacoes
nao-humanas

Nivel 8: indústria

Figura 6.8 Todo passo na pragmarogonia mítica pode ser descrito
corno urna permuracáo mediante a qua! habilidades e propriedades
aprendidas nas relacóes sociais rornam-se pertinentes para o esrabele-
cimento de relacóes corn nao-humanos. Por convencío, entende-se que
o próximo passo é dado na direcño aposta.

Os filósofos e sociólogos das técnicas rendem a imaginar que
nao existe dificuldacle em definir as entidades materiais porque
elas sao objetivas, composras simplesmente de forcas, elementos e
átomos. Sóa esfera social, humana, é difícil de interpretar porque,
pensamos sempre. seu carérer histórico e, como c1izem eles, "sim-
bólico" apresenta-se complexo. No entanto, sempre que falamos

O nono nivel de significacáo lembra o décimo primeiro,
pois em ambos os casos a perrnucacño passa, toscamente, de nao-
humanos para corporacóes. (O que pode ser feiro com elétrons
[e/ectronJ] pode ser feitc com eleitores [e/eetorJ].) Mas a intimida-
de de humanos e nao-humanos é menos norória nas redes de po-
der que na ecologia política. Edison, Bell e Fcrd mobilizaram
entidades que pareciarn matéria, náo-sociais, ao passo que a eco-
logia política envolve o destino de nao-humanos já socializados,
táo perro de nós que precisar» ser protegidos pela dererminacáo
de seus direiros legais.

tecnocténcta
Náo-hum.uu», org,miZ,l(ÜeS

R('( de proprif'lLldt's Intimas

1'{'rrnU!<l\,]()

Redes ck-
poderAs organizacóes tecnocientíficas, con tuda, nao sao pura-

mente sociais, já que elas próprias recapitularn, em minha his-
tória, nove permutacóes anteriores entre humanos e nao-huma-
nos. Alfred Chandler e Thomas Hughes rerracaram a inrerpene-
tracáo de farores técnicos e sociais naquilo que Chandler deno-
mina "corporacño global" (Chundler, 1977) e Hughcs, "redes de
poder" (Hughes, 1983). Também aqui se aplicaria a expressáo
"confusáo sociorécnica'', sendo possível substituir o paradigma
dualista pela "t rama inconsúril'' dos fato res técnicos e sociais tao
habilmenre registrados por Hughes. Mas um Jos objetivos de
minha pequena genealogia é rambém identificar, na trama in-
consútil, propriedades tomadas ao mundo social para socializar
nao-humanos e propriedades tomadas nos nao-humanos para na-
turalizar e expandir a esfera social. Para cada nível de significa-
<;"5.0, tudo o que acontece acontece como se esrivéssemos apreen-
dende, em nossos contatos com UID dos lados, propriedades on-
tológicas que sao depois reencaminhadas para o outro, gerando
efeitos novos e absolutamente imprevisfveis .

A extensáo das redes de poder na indústria elétrica, nas tele-
comunicacóes e no transporte é inimaginávél sem urna mobiliza-

macica de entidades mareriais, O livro de Hughes é emblemá-
tico para os estudiosos da tecnologia porque mostea como urna in-
vencáo técnica (luz elérrica) levou ao esrabelecirnento (por Edison)
de urna corporacáo em escala nunca vista, cujas dirnensóes se re-
lacionavam direramente as propriedades físicas das redes elérricas.
Nao é que Hughes se refira, de modo algum, a urna infra-esrru-
tura responsével por rnudancas numa superestrutura; ao conrrário,
suas redes de poder sao híbridos completos, embora de um tipo
especial - das emprestarn suas qualidades nao-humanas ao que
eram até entáo corporacóes frágeis, locais e dispersas. O controle
de massas formidáveis de elétrons, clientes, centrais elérricas, sub-
sidiárias, medidores e departamentos de expedi<;ao adquire. pois,
o caráter formal e universal de leis científicas.

..' .
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de materra estamos realmente considerando, conforme tentarei
demonstrar aqui, um pacote de antigas permutacóes entre elemen-
tos sociais e naturais, de sorte que aquilo que consideramos ter-
mos puros e primitivos nao passam de termos misturados e tar-
dios. Jávimos que a maréria varia grandemente de nfvel para nÍ-
vel - a maréria no nivel que chamei de "ecología polúica" difere
da matéria nos nfveis que chamei de "recnologia'' e "redes de po-
der''. Longe de ser primitiva, imutável e a-histórica, a maréria tern
também urna genealogia complexa e nos é transmitida por inrer-
médio de urna langa e intricada pragmarogonia.

O feito extraordinario daquilo que chamarei de indtistria con-
siste ern estender amaréria outra propriedade que julgarnos exclu-
sivamente social, a capacidade de relacionamento com os seme-
lhantes, os ca-específicos, por assim dizer. Os nao-humanos pos-
suem essa capacidade quando se tornam parte de um conjunto de
amantes a que damos o nome de máquina: um autómato dotado
de certa independencia e submetido a leis regulares que podem ser
medidas por instrumentos e procedirnenros contábeis. Historica-
mente, a mudanca se deu de ferramenras nas milos de trabalhado-
res humanos para conjuntos de máquinas, ande ferramentas se re-
lacionam com ferramentas criando um poderoso dispositivo de la-
buta e vínculos materiais nas fábricas que Marx descreveu como
outros tantos círculos do Interno. O paradoxo dessa erapa no rela-
cionamento de humanos e nao-humanos é que ela foi chamada de
"alienacáo" e desumanizacáo, como se fosse essa a primeira vez que
a fraqueza dos explorados se viu confrontada pela for<;a objetiva
todo-poderosa. Entretanto, correlacionar nao-humanos num con-
junto de máquinas, governado por leis e operacionalizado por ins-
trumentos, é conceder-Ihes urna espécie de vida social.

Com efeiro, o projeto modernista consiste na criacáo desre
híbrido peculiar: um nao-humano fabricado que, sem nada ter do
caráter da socieelade e da política, edifica o Estado com tanto mais
eficiencia quanto parece completamente alheio a humanidade.
Essa famosa rnaréria informe, celebrada com enorme entusiasmo
ao longo dos séculas XVIII e XIX, que o Homem - raramente a
Mulher - elevemoldar e afeicoar com sua engenhosidade, nao pas-
sa de urna das rnuiras maneiras de socializar nao-humanos. Estes
rém sido socializados a tal ponto que agora dispóem da capacida-
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de de criar seu pr6prio conjunto, um aurómeto apto a inspecionar
e supervisionar, acionar OL! rerer outros autómaros como se gozas-
se de absoluta independencia. De faro, porém. as propriedades da
"megaméquina" (ver nivel 7) foram esrendidas aos nao-humanos.

Somente porque nao ernpreenclemos urna antropologia de
nosso mundo moderno é que podemos menosprezar a estranha e
híbrida qualidade da materia, supondo-a capturada e implemen-
tada pela indúsrria. Tomamos a materia por algo mecánico, es-
quecendo-nos de que o mecanismo constitui a metade ela mo-
derna definicáo de sociedade*. Urna sociedade de máquinas?
Sim, o oiravo significado do adjetivo "sociotécnico", embora pa-
reca designar urna indústria nada problemática, que domina a
rnatéria por intermédio da maquinaria, continua a parecer-nos a
mais esquisita confusáo sociotécnica. A maréria nao é urna cria-
<;ao elada e sim urna criacño histórica recente.

Nivel 7: a megamáquina

Mas de ande vem a indústria? Ela nao é a descoberta nem
dada nem súbita, pelo capitalismo, das leis objetivas da matéria. Te-
mas de imaginar sua genealogia recorrendo a signific,ados mais an-
tigos e primitivos do termo sociorécnico. Lewis Mumford apresen-
rou a tese intrigante de que a megamáquina - organizacño de vasto
número de humanos por cadeias elecomando, planejarnento delibe-
rado e procedimentos contáveis - representa urna rnudanca eleesca-
la que precisa ser realizada antes de as roelas e alavancas poderem ser
desenvolvidas (Mumford, 1966). Em algum ponto da hisrória as in-
teracóes humanas passam a ser mediadas por um amplo, estratifica-
do e externalizado organismo político que vigia, por meio de toda
urna gama de "técnicas intelectuais'' (escrita e contabilidade, basica-
mente), os inúmeros subprogramas de ac;ao encaixaclos uns aos ou-
tros. Quando alguns desses subprogramas (mas nao tocios) sao subs-
tituídos por nao-humanos, nascem as máquinas e as fábricas. Os
nao-humanos, desse ponto de vista, ingressam numa organizacáo já
existente e assumem um papel ensaiado há séculos por obedientes
servos humanos alistados na megamáquina imperial.

No sétimo nivel, a massa de nao-humanos arregimentados
nas cidades por lima ecologia inremalizada (definirei lago adian-
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te essa expressáo) recebeu o encargo de construir o império. A hi-
pórese de Mumford torna-se discutível, para dizer o mínimo,
quando nosso contexto de discussáo é a hisrória da tecnologia;
mas faz muito sentido no contexto de minha pragmatogonia.
Antes que seja possível delegar a nao-humanos e correlacio-
na-los num autómaro, cumpre encaixar urna série de subprogra-
mas de acáo uns nos outros, sem perdé-Ios de vista. O controle,
diria MumforJ, precede a expansáo das técnicas materiais. Mais
ero consonancia com a lógica de minha hisrória, alguém poderia
sustentar que, qnandoaprendemos algllmacoisa sobre o controle de hu-
manos, transferimos esse conaecimento a n¿¡o-hltliumoJ, dotando-os de
mais e mais propriedadeJ organizacionais. Os episodios pares 'que
narrei até aqui seguem o seguinte pcdrño: a indústria repassa a
nao-humanos o controle das pessoas proficientes na máquina im-
perial, assim como a tecnociénc¡a repassa a nao-humanos o con-
trole em larga escala aprendido por intermédio de redes de poder.
Nos níveis Impares, ocorre o oposto: o qm: se aprendell de nao-hu-
manos é retomado para reconfigurar pessoas.

Nivel 6: ecología internalizada

No contexto do sétimo nível , a megamáquina parece urna
forma acabada pura, cornposra inreiramenre de relacóes sociais.
Todavía, quando alcancamos o nível 6 e investigamos o que
existe por trás da megaméquina, deparamo-nos com a mais ex-
traordinária exrensáo de relacóes sociais a nao-humanos: agri-
cultura e dornesricacáo de animáis. A intensa socializacao, ree-
ducacáo e reconfiguracáo de plantas e animais - tao intensa
que altera a forma, a fun<;ao e até mesmo a estrurura genética
- é o que chumo de "ecologia internalizada''. Como no caso de
nossos outros níveis pares, a doruesr icurúo nao pode ser descri-
ta em termos de um acesso súbito a lima e-sfera material obje-
tiva, existente aléw dos cstreiros limites do social. A fim de
alistar animais, plantas e proteínas no novo coletivo, é neces-
sário em primeiro lugar at ribuir-Ihes as curacrerfscicas sociais
necessérias asua integracáo. Esse tráns¡co de características re-
sulta numa paisagem, feira pela mño do hornern para a socie-
dade (aldeias e cidades), que altera completamente o que antes
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se en rendia por vida social e material. Ao descrever o sexto nf-
vel , elevemos falar em vida urbana, impérios e organizacóes,
porém nao em sociednde ou técnicas - nem em represenracáo
simbólica e infra-escrururu. Tao profundas sao as mudancas
ocorridas nesse nive] que ultrapassarnos os portóes da história
e penetramos no amago da pré-bisrória ou mitologia.

Nivel 5: sociedade

o que é urna sociedade, esse ponto de partida de todas as ex-
plicacóes sociais, esse ti priori de toda a ciencia social? Se minha
pragmatogonia for pelo menos um pouco sugestiva, a sociedade
nao pode integrar nosso vocabulario final, já que o próprio termo
teve de ser fabricado - "socialmenre consrruído", conforme a ex-
pressáo equivocada. Mas, segundo a inrerpretacáo de Durkheim,
urna sociedade é mesmo primitiva: ela precede a ar;ao individual,
dura mais que qualquer interacáo e domina nossas vidas. Nela nas-
cemos, vivemos e morrernos. É externalizada, reificada, mais real
que nós próprios - portento. a origem de toda religiéo, de todo rito
sacro, que para Durkheim nada mais sao que o regresso do trans-
cendente, mercé de figura)"Uo e mito, as interacóes individuais.

No entanro. a própria sociedade é construída gracas a essas
inreracóes Por mais avancada, diferenciada e discipli-
nada que a sociedade se tornar, ainda repararemos o recido social
recorrenelo aos nossos próprios métodos e conhecimenros ima-
nentes. Durkheim pode estar cerro, mas Harold Garfinkel ram-
bém. Talvez a solurño. em consonancia com o princípio genera-
tivo de minha genealogia, seja procurar nao-humanos. (Esse
princípio explícito é: procure nao-humanos quanclo o surgimen-
to de um trar;o social for inexplicável; procure o estado das rela-
r;6es sociais quando um novo e inexplicével tipo cle objeto entrar
no ccletivo.) O que Durkheim confundiu com o efeito de urna
ordem social.wi genens foi sirnplesmenre o efeiro ele se trazer tan-
tas técnicas para explicar nossas relacóes sociais. Foram das técni-
cas, isto é, da capacidade de encaixar diversos subprogramas uns
nos.ourros, que aprendemos o significado de subsistir e expandir,
acertar um papel e renunciar a lima funcáo. Devolvendo essa
competencia adefiniráo de sociedade, ensinarnos nós mesmos a
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reificá-la, a libertar a sociedade das inreracóes movedicas. Apren-
demos rambérn a delegar asociedade a tarefa de nos redelegar pa-
péis e funcóes. Em suma, a sociedade existe, mas nao{Joda/mente
construida. Os nao-humanos proliferam debaixo da reoria social.

Nivel 4: técnicas

A esta altura de nossa genealogia especulativa, nao convém
mais falar de humanos anarornicamente modernos, mas apenas
de pré-humanos sociais. Enfim, estamos em condicao de definir
"técnica", no sentido de um JIlodllJ operandi, com alguma preci-
sao. As técnicas, ensinam-nos os arqueólogos, sao subprogramas
articulados para acóes que subsiscem (no ternpo) e se estendem
(no espaco). As técnicas nao implicam sociedaJe (esse híbrido
tardío), mas urna organizacáo semi-social que arregimenta nao-
humanos de diferentes climas, lugares e materiais, Arco e flecha,
lanca, martelo, rede ou pe<;a de vestuario sao consti tuídos de
partes e que exigem recombinacáo em seqüéncia de tern-
po e sem relacáo com seus cenários originais. As técnicas
sao aquilo que acontece a ferramenras e aruantes nao-humanos
quando processados por urna organizacáo que os exrrai, recom-
bina e socializa. Até as técnicas mais simples sao sociotécnicas;
até nesse nível primitivo de significado as formas de organizacáo
revelam-se inseparáveis dos gestos técnicos.

Nivel 3: cornpncacao social

Mas que forma de organizacño pode explicar essas recombi-
nacóes? Lembremo-nos de que, nesra etapa, nao existe sociedade,
nenhuma esrrutura abrangenre, nenhum dispensador de papéis e
funcóes; existem apenas interacóes entre pré-humanos. Shirley
Strum e eu chamamos esse rerceiro nível de significado de compli-
cafao social (Strum e Larour, 1987). Aqui, inreracóes complexas sao
assinaladas e acompanhadas por nao-humanos alistados para um
propósito específico. Qual propósito? Os nao-humanos esrabili-
zam as negociacóes sociais. Os nao-humanos sao, ao mesmo tem-
po, flexíveis e duráveis; podem ser moldados rápidamente, mas
depois disso duram mais que as interacóes que os fabricaram. As
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inreracóes sociais mostram-se extremamente instáveis e transitó-
rias. Ou melhor, sao negociáveis mas transitórias ou, quando co-
dificadas (por exemplo) na consrrucáo genética, muito persisten-
tes mas difíceis de renegociar. O envolvimento de nao-humanos
resolve a conrradicáo entre durabilidade e negociabilidade. Torna-
se possível acompanhar (ou "obscurecer") interacóes, recombinar
tarefas altamente complexas, encaixar subprogramas uns nos ou-
tros. O que animais sociais complexos* nao conseguiam realizar
faz-se viável para pré-hurnanos - que utilizarn ferramentas nao
para obter alimento, mas para fixar, sublinhar, materializar e vi-
giar a esfera social. Embora composta unicamente de interacóes, a
esfera social torna-se visível e consegue, gra)"as ao alistamento de
nao-humanos - ferramentas - um cerro grau de durabilidade.

Nivel 2: a caixa de ferramentas básicas

As ferramentas em Si, venham de onde vierem, só dáo teste-
munho em nome de centenas de milhares de anos. Muitos arqueó-
logos supóern que a caixa de ferramentas básicas (como a chamo) e
as técnicas estáo direramente relacionadas pela evolucéo das ferra-
mentas simples para as ferramentas compostas. Entretanto, nao há
nenhuma rota direta da pedra lascada para a usina nuclear. E nao
há, além disso, nenhuma rota direra, como diversos teóricos sociais
presumem, da cornplicacáo social para a sociedade, as megamáqui-
nas e as redes. Finalmente, nao há um conjunto de histórias para-
lelas, a historia da infra-estrutura e a hisrória da superestrutura,
mas apenas urna história sociorécnica (Larour e Lernonnier, 1994).

Mas entáo o que vem a ser urna ferramenta? A exrensáo de
habilidades sociais a nao-humanos. Os símios maquiavélicos pos-
suem poucas técnicas, mas conseguem excogitar ferramenras so-
ciais (como Hans Kummer as chama; Kummer, 1993) a es-
rratégias complexas de mútua manipulacáo e modificacáo. Se vecé
atribuir aos pré-humanos de minha própria mitologia algum tipo
de complexidade social, atribuir-lhes-á rambém a possibilidade de
gerar ferrarnentas pela transmissdo dessa competencia a nao-huma-
nos - tratando urna pedra, digamos, como um parceiro social,
modificando-a e em seguida utilizando-a para trabalhar ourra pe-
dra. As ferramentas pré-humanas, ao contrario dos implementos
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ad boc de outros primaras, representam igualmente a extensáo de
urna habilidade ensaiada na esfera das inreracóes sociais.

Nível l: complexídade social

Chegamos finalmente ao nível dos primaras maquiavélicos,
a derradeira circunvolucáo no labirinto de Dédalo. Aqui, eles
criarn interacóes sociais para reparar a ordem social em perpétua
decadencia. Manipulam-se uns aos outros a fim de sobreviver em
grupos, ficando cada grupo de co-específicos num estado de cons-
tante interferencia recíproca (Srrum, 1987). Chamamos esse es-
tado, esse nível, de complexidade social. Deixo avasta bibliogra-
fia primatológica a tarefa de mostrar que a presente etapa nao
está mais livre de con tatos com ferramenras e técnicas do que
qualquer urna das etapas posteriores (McGrew, 1992).

Uma recapítulacao imposslve! mas necessária

Sei muiro bem que nao deveria fazer isto. Mais que ninguém,
devo perceber que é loucura tanto extrair as diferentes acepcóes de
"sociotécnico" quanto recapitular todas elas nurn único diagrama,
como se pudéssemos ler a história do mundo num relance. Todavia,
sempre surpreende constatar quilo poucas alternativas ternos aceno-
grafia grandiosa do progresso. Padecíamos contra-atacar com urna
lúgubre historia de decadencia e ruina, como se a cada passo na ex-
tensáo da ciencia e da tecnologia nos afastássemos cada vez rnais de
nossa humanidade. Foi isso que Heidegger fez, e seu relato encerra
o sombrio e vigoroso apelo de todos os contos de decadencia. Pode-
remos tarnbérn abster-nos de qualquer narrativa "rnestra", a pretex-
to de que as coisas sao sempre locais, históricas, contingentes, com-
plexas, de múltiplas perspectivas, e de que é um crime encerrá-las a
todas num esquema pareticarnenre pobre. Mas esse golpe contra as
narrativas "rnestras" nunca é muito eficaz porque, no fundo de nos-
sas mentes, nao importa quáo convictos estejamos da multiplicida-
de radical da existencia, alguma coisa vai sub-repticiamente reunin-
do tudo num único feixe, que talvez seja ainda mais tosco que meus
diagramas - inclusive a cenografia pós-moderna da multiplicidade
e da perspectiva. Eis por que, contra o banimento das narrativas

"mestras'', viro adireira para desfiar urna narrativa "serva".Meu alvo
nao é ser razoável, respeitável ou sensível. É combater o rnodernis-
mo descobrindo o eseonderijo onde a ciencia rem sido mantida des-
de seu seqüestro para fins políticos dos quais nao cornpartilho.

Se junrarrnos sobre urna mesa os diversos níveis que des-
crevi brevemente - urna de rninhas desculpas é a brevidade da
investigacáo, que no entanto cobre rnilhóes de anos! -, podere-
mas dar algum sentido a urna história em que, quanto mais
avancemos, mais articulados se tornam os coletivos nos quais vi-
vemos (ver figura 6.9). Certamente, nao estamos galgando urn
futuro feito de mais subjerividade e mais objerividade, Mas

nao estamos descendo, expulsas para mais longe ainda
do Eden da humanidade e da poesis.

Mesmo que a teoria especulativa por mim esbocada seja in-
teirarnenre falsa, ela entreve, pelo menos, a possibilidade de
imaginar urna alternativa genealógica ao paradigma dualista.
Nao estamos presos para sernpre nurna aborrecida alternancia
entre objetos ou matéria e sujeitos ou símbolos. Nao estamos li-
mitados a explicacóes do tipo "náo apenas... , mas rambérn". Meu
pequeno conro cosmogónico revela a impossibilidade de termos
um artefato que nao incorpore relacóes sociais, bem como a im-
possibilidade de definir estrururas sociais sern explicitar o am-
plo papel nelas desempenhado por nao-humanos.

Em segundo lugar, e mais importante, a genealogia de-
monstra ser falso afirmar, como fazem tantos, que se abandonar-
mos a dicotomia entre sociedade e técnicas terernos de encarar
urna trama inconsútil de fatores onde tudo está incluído em
tudo. As propriedades de humanos e nao-humanos nao podem
ser intercambiadas ao acaso. Nao apenas existe ordem na troca de
propriedades como, em cada um dos 11 níveis, o significado da
palavra "sociotécnico" é esclarecido quando consideramos a pró-
pria troca: o que se aprendeu de nao-humanos e se transferiu para
a esfera social e o que se ensaiou na esfera social e se rccxportou
para os nao-humanos. Também estes possuem urna historia. Nao
sao coercóes ou objetos rnateriais. Sociotécnico 1 é diferente de
sociotécnico 6, ou 7, ou 8, ou 11. Recorrendo a super-roteiros,
conseguimos qualificar os significados de um termo até enráo



inapelavelmente confuso. Em lugar da grande dicotomia vertical
entre sociedade e técnicas, é concebível (de fato, está disponível
agora) um legue de distincóes horizonrais entre significados mui-
to diferentes dos híbridos sociotécnicos. Pode-se ter o bolo e
come-lo - ser monista e fazer distincóes.

Nao quer dizer que o antigo dualismo, o velho paradigma,
nada tenha a dizer por si mesmo. Nós, na verdade, nos reveza-
mos entre estados de relacóes sociais e estados de relacóes nao-
humanas, mas isso nao é o mesmo que nos revezarmos entre hu-
manidade e objerividade. O equívoco do paradigma dualista foi
sua definicáo de humanidade. Até a forma dos humanos, nosso
próprio carpo, é cornposta ern grande medida de negociacóes e
artefatos sociotécnicos. Conceber humanidade e tecnologia
como pólos opostos é, com efeito, descartar a humanidade: so-
mos anirnais sociotécnicos e toda inreracáo humana é sociotéc-
nica. Jamais estamos limitados a vínculos sociais. Jamais nos de-
frontamos unicamente com objetos. Esse diagrama final recolo-
ca a humanidade em seu devido lugar - na permutacáo, a colu-
na central, a arriculacáo, a possibilidade de mediar mediadores.

Meu problema principal, no entanto, é que em cada um dos
11 episódios que examinei um número crescente de humanos se
mistura com um número crescenre de nao-humanos, a ponto de,
hoje em dia, o planeta inteiro estar votado aelaboracáo de polí-
ticas, leis e, para logo (creio eu), moralidade. A ilusáo da moder-
nidade foi acreditar que, quanto mais crescemos, mais se extre-
mam a objetividade e a subjetividade, criando assim um futuro
radicalmente diferente de nosso passado. Após a mudanca de pa-
radigma em nossa concepcáo de ciencia e tecnologia, sabemos
agora que isso nunca acontecerá e, na verdade, nunca aconteceu.
Objetividade e subjetividade nao sao pólos opostos, elas crescem
juntas e crescem irreversivelmente. Espero que tenha, no míni-
mo, convencido o leitor de que, para enfrentar nosso desafio, nao
deveremos fazé-lo considerando os artefaros como coisas. Eles
merecem algo melhor. Merecern ser alojados ero nossa cultura in-
telectual como atores sociais de pleno direiro. Os arrefaros me-
deiam nossas Nao, os artefatos somos nós. O alvo de nos-
sa filosofia, teoria social e moralidade cifra-se em inventar insti-
ruicóes políticas capazes de absorver essa grande história, esse
vasto movimento em espiral, esse labirinto, esse fado.

O desagradável problema com que ternos de nos haver é o de,
infelizmente, nao possuirmos urna definicño de política apta a res-
ponder as especificaqóes dessa história nao-moderna. Ao contrario,
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Figura 6.9 Se forem sornadas as permutacóes sucessivas, surgirá um
padréo: as relacóes entre humanos saoconstitufdas a partir de um con-
junto prévio de relacñes que vinculavam nao-humanos entre si; essas
novas habilidades e propriedades sao depois reutilizadas para padroni-
Zar novos tipos de releczes entre nao-humanos e assim por dianre; a
cada etapa (mítica), a escala e o emaranhado aumentam. O principal
trace desse mito é que, na etapa final, as definicóes que podemos ela-
borar de humanos e nao-humanos deveráo recapitular todos os níveis
anteriores da historia. Quanto mais avancemos, menos puras se tornam
as definicóes de humanos e nao-humanos.



na CienciaA invencáo

USe o Direito nao prevalece, a FOI\=a coma o seu lugar. uQuan-
tas vezes nao ouvimos esse grito de desespero? Nada mais natural
do que clamar pelo Direito quando deparamos com os horrores
que restemunharnos todos os dias. Mas esse grito também tem
urna hisrória que queremos examinar porque assim talvez possa-
mos resrabelecer urna distincáo entre ciencia e política e explicar
por que o Estado foi inventado de um modo que veio a torná-Io
impossível, impotente, ilegítimo, bastardo.

Quando digo que esse grito de guerra tero urna história, nao
esrou pretendendo que ela se move num ritmo veloz. Pelo contrá-
rio, séculas e séculas podem transcorrer sem afetá-la um mínimo
que seja. Seu ritmo assernelha-se ao do teorema de Fermat e ao das
placas tectónicas das glaciacóes, Considere-se, por exemplo, a si-
militude entre o veemente discurso que Sócrates dirigiu ao sofis-
ta Cálicles no célebre diálogo Górgias e esta recente assercáo de
Steve Weinberg no New York Reuieui 01 Books:

o acordo de Sócrates e Cálicles

toda definicáo que ternos de política provém do acordo modernis-
ta e da definicáo polémica de ciencia que achamos tao deficiente.
Cada urna das ferramentas utilizadas nas guerras de ciencia, inclu-
sive aprópriadistinfdo entre ciencia e política, foi entregue aos com-
batentes pelo partido que desejamos combater. Nao admira que
sempre percamos e sejamos acusados de politizar a ciencia! A epis-
temologia nao tornou opaca apenas a prática da ciencia e da tecno-
logia: fe-lo também a prarica da política. Como logo veremos, o
medo do governo da massa, a proverbial cenografia do poder t'erJIIJ
direito, é o que preserva a integridade do antigo acorde, é o que
nos tornou modernos, é o que seqüestrou a prática da ciencia com
mira no mais implausível dos projetos: a abolicéo da política.

.'

Nossa civilizacáo rem sido fortemenre aferada pela descoberra de
que a natureza é estritamenre governada por leis impessoais [...]
Precisamos confirmar e fortalecer a visáo de um mundo racional-
mente compreensível se quisermos proteger-nos contra as ten-
dencias irraeionais que ainda assediam a humanidade. (8 de
agosto de 1996, 15)

E aqui está a famosa admonicáo de Sócrates: geollletrias gar ameleis!

Os sábios, Cálicles, dizem que a cooperacáo, o amor, a ordem, a
disciplina e a juscica unem o céu e a tetra, os deuses e os homens.



Glossário

ACORDO: Abreviacáo de "acordo modernista", responsável por
inconráveis problemas que nao podern ser resolvidos separada-
mente e devem ser encarados ero conjunto: a questáo epistemo-
lógica de como podemos conhecer o mundo exterior, a questáo
psicológica de como urna mente consegue preservar sua conexáo
coro o mundo exterior, a questáo política de como logramos
mantee a ordem na sociedade e a quesráo moral de como chega-
remos a viver urna boa vida - ero suma, "tora", "dentro", "ernbai-
xo" e "ero cima".

ANTIPROGRAMAS: Ver programas de a,ao.

APODE/X/S: Ver epideixis.

ARTICULA<;:il.O: Como translacáo", esse rermo oeupa a posi-
<;3.0 esvaziada pela dicotomia entre objeto e sujeiro ou mundo
exterior e mente. A articulacáo nao é urna propriedade da fala
humana, mas urna propriedade ontológica do universo. A ques-
cáo nao é mais saber se as assertivas se referem ou nao a um es-
cado de coisas, mas apenas se as proposicóes" sao ou nao bern-ar-
ticuladas.

ASSOCIA<;:il.O, SUBSTITUI<;:il.O; SINTAGMA, PARADIG-
MA: Esses dois pares de termos substiruern a obsoleta distincáo
entre objetos e sujeitos, Em lingüística, um sintagma é o con-
junto de palavras que podem ser associadas numa frase CfO pes-
cador vai pescar com um cesto" define assim um sintagma), ao
passo que um paradigma sao todas as palavras que podem ser
substituídas numa dada posicáo na frase Cfo pescador'', no mer-
ceeiro", "o padeiro" formam um paradigma). A metáfora lin-



güística se generaliza para formular duas questóes básicas: Asso-
ciacño - que ator pode ser conectado a qual outro? Subsrituicáo
- que ator pode substituir qual outro numa dada associacáo?

ATOR, ATUANTE: O grande interesse dos estudos científicos
consiste no fato de proporcionarem, por meio do exame da prá-
tica laboratorial, inúmeros casos de surgimento de atores. Ao in-
vés de cornecar com entidades que já compóem o mundo, os es-
tudas científicos enfatizam a natureza complexa e controvertida
do que seja, para um ator, chegar a existencia. O segredo é defi-
nir o ator com base naquilo que ele faz - seus desempenhos* -
no quadro dos testes* de laboratorio. Mais tarde, sua competen-
cia* é deduzida e integrada a urna instituicáo'". Urna vez que,
em ingles, a palavra lTactorll (ator) se limita a humanos, utiliza-
mos muitas vezes "actant" (aruanre), termo tomado a semiótica,
para incluir náo-humanos" na definicño.

CADEIA DE TRANSLA<;:Ao: Vet rranslacáo.

CENTRO DE CÁLCULO: Qualquer lugar onde inscricóes" sao
combinadas, tornando possível algum ripo de cálculo. Pode ser
um laborarório, um instituto de esracística, os arquivos de um
geógrafo, um banco de dados etc. Essa expressáo situa em locais
específicos urna habilidade de calcular que quase sempre se lo-
caliza na mente.

COLETIVO: Ao contrario de sociedade*, que é um arrefaro im-
posto pelo acordo* modernista, esse termo se refere as associa-
<;6es de humanos e náo-hurnanos". Se a divisáo entre natureza"
e sociedade torna invisível o processo político pelo qual o cosmo
é coletado num todo habitável, a palavra "colerivc'' torna esse
processo crucial. Seu slogan poderia ser: "Nenhurna realidade
sem represenracáo",

COMPETENCIA: Ver nome de acáo.

COMPLEXO VERSUS COMPLICADO: Essa oposicáo contor-
na a oposicáo tradicional entre complexidade e simplicidade en-
fatizando dois tipos de complexidade. O primeiro, cornplicacáo,
contempla urna série de passos simples (o computador, traba-
lhando com O el, é um exemplo); o segundo, complexidade,

contempla a irrupcéo simultanea de inúmeras variáveis (como
nas inreracóes dos primaras, por exemplo). As sociedades con-
temporáneas podem ser mais complicadas, mas menos comple-
xas que as amigas.

CONCRESCENCIA: Termo empregado por Whitehead para
designar um evento* sem recorrer ao idioma kantiano do fenó-
meno*. A concrescencia nao é um ato de conhecimento que
aplica categorias humanas a urna maréria exterior indiferente e
sirn urna modificacáo de todos os componentes Oll circunstan-
cias do evento.

CONCRETIZA<;:Ao DE UMA POTENCIALIDADE: Termo
tomado a filosofia da historia, especialmente da obra de Gilles
De1euze e Isabelle Srengers, O melhor exemplo é o péndulo,
cujo rnovimento se pode prever facilmente a partir de sua posi-
\ao inicial; deixar que o péndulo caia nao acrescenra nenhuma
inforrnacáo nova. Se concebermos a história dessa rnaneira, nao
existe evenro* e ela se desdobra em váo.

CONDI<;:ÓES DE FELICIDADE: Expressáo tomada a teoria
dos atos da [ala para descrever as condicóes que precisarn ser
atendidas a fim de dar significado ao ato lingüístico. Opóern-se-
lhes as condicóes de infelicidade. Amplio a definicáo para regi-
mes de articulacáo como ciencia, tecnologia e política.

CONGREGA<;:Ao INVISÍVEL: Expressáo criada pelos sociólo-
gos da ciencia para designar as conexóes informáis entre cientis-
ras, em oposicáo a estrurura formal das filiacóes universitárias.

CONTEXTO, CONTEÚDO: Termos tomados a história da
ciencia para situar o conhecido quebra-cabeca das explicacóes
internalistas* tersus externalistas* nos esrudos científicos.

COSMOPOLÍTICA: Antigo termo dos estóicos para exprimir a
filiacáo ahumanidade em geral e nao a urna cidade em particu-
lar. O conceito adquiriu significado mais profundo com Isabel-
le Stengers: a nova política, nao mais enquadrada no acordo*
modernista da natureza* e da sociedade*. Hoje existem diferen-
tes políticas e diferentes cosmos.



CREN<;A: Como o conhecimento, a nao é urna categoria
óbvia referente a uro estado psicológico. É um artefato da dis-
cincáo entre consrruráo e realidade. Está, pois, ligada a nocáo de
fetichismo* e constituí sempre urna acusacáo levantada contra
os outros.

DEMARCA<;:Ao VERSUS D1FERENCIA<;:Ao: A filosofia
normativa da ciencia esforcou-se muito para encontrar critérios
capazes de discriminar a ciencia da paraciéncia, A fim de distin-
guir essa empresa normativa daquela que preceituo no presente
livro, utilizo a palavra "diferenciacáo". A diferenciacáo nao exi-
ge urna disrincáo normativa entre ciencia e nao-ciencia, mas en-
seja inúmeras diferencas e um julgamento normativo bem mais
sutil, que nao repousa na debilidade do acordo* modernista.

DESEMPENHO: Ver nome de acño.

DESLOCAMENTO PARA DENTRO, PARA FORA, PARA
BA1XO: Termos da semiótica referentes ao ato de significac;ao
pelo qual um texto correlaciona diferentes quadros de referencia
(aqui, agora, eu): diferentes espacos, diferentes ternpos, diferen-
tes aspectos. Quando o leitor é enviado de um plano de referen-
cia para outro, dá-se a isso o norne de deslocamento para fora;
quando é trazido para o plano de referencia original, desloca-
mento para dentro; quando o material expressivo é inteiramen-
te modificado, deslocamento para baixo. Esses movimentos térn
por resultado a producáo de um referente" interno, de urna vi-
sáo profunda, como se estivéssemos as voleas com um mundo di-
ferenciado.

DICTUM, MODUS: Termos da rerórica para disringuir aparre
da frase que nao muda (die/11m) da parre da frase que altera (mo-
dlis) o valor de verdade do diaum. Na frase "Acredito que a ter-
ra está ficando mais quenre'', o modus é "acredito".
D1FERENCIA<;:Ao: Ver demarcacáo.

EPIDEIXIS, APODEIXIS: Termos da retórica grega que suma-
rizam todo o debate entre filósofos e sofistas. Etimologicamen-
te, ambas significarn a mesma coisa - demonsrracgo -, mas a
primeira passou a referir-se ao discurso dos sofistas - floreios de

linguagem -, enquanto a segunda designava urna demonstracáo
matemática ou pelo menos rigorosa.

EVENTO: Termo tomado a Whitehead para substituir a no,ao
de descoberta e sua filosofia da história assaz implausível (em
que o objeto permanece imóvel, enquanto a historicidade huma-
na dos descobridores atrai toda a atencáo), Definir um experi-
mento como evento traz conseqüéncias para a hisroricidade'" de
todos os ingredientes, inclusive os nao-humanos, que consti-
ruern as circunstancias desse experimento (ver concrescencia).

EXISTENCIA RELATIVA: Em resultado da acepcáo positiva
de relativismo'", da énfase no surgimento de atores, da definicáo
pragmática e relacional de aC;ao, e da importáncia atribuída aos
invólucros*, é possível definir existencia nao como um conceito
do tipo tudo-ou-nada, mas como um gradiente. Isso faculta di-
ferenciacóes'" bem mais sucis que a dernarcacáo entre existencia
e nao-existencia. Também ajuda a evitar a nocáo de crenca'".

EXPLICA<;:ÓES INTERNALISTAS, EXPLICA<;:ÓES EXTER-
NAL1STAS: Na história da ciencia, esses termos designam urna
disputa muitfssimo obsoleta entre aqueles que alegam interes-
sar-se mais pelo conteúdo* de urna ciencia e aqueles que privi-
legiam seu contexto". Embora essa distincáo tenha sido utiliza-
da durante décadas para acomodar as relacóes entre filósofos e
historiadores, foi totalmente desativada pelos estudos científicos
em virtude das múltiplas rranslacóes entre contexto e conteúdo.

FATICHE, FETICHISMO: O fetichismo é uma acusacáo feita
por um denunciante; implica que os crentes apenas projetaram
num objeto sem significado suas próprias crenc;;'as e dese jos. Os
fatiches, ao contrario, sao tipos de ac;;'ao que nao incidem na es-
colha cominatória entre fato e crenca. O neologismo é urna com-
binacáo de "fato" e "fetiche", tornando óbvio que os dais termos
possuem em comum um elemento de fabricaráo. Ao invés de
opor fatos a fetiches, e de denunciar faros como fetiches, ele pre-
tende levar a sério o papel dos atores* em todos os tipos de ati-
vidade e, portanto, eliminar a nocáo de crenca".

FATOS CONCRETOS: A tendencia geral dos estudos científi-
cos é considerar os fatos concretos nao como aquilo que já se



acha presente no mundo, tal qual se dá no linguajar comum,
mas como o resultado tardio de um longo processo de negocia-
<;ao e institucionalizacáo. Isso nao limita sua certeza, ao contrá-
rio, fornece todo o necessário para que se tornem indiscutíveis e
óbvios. A condicño de indiscurível é o ponto final e nao o come-
<;0, como na tradicáo empirista.

FENÓMENO: Na solucáo modernista de Kant, um fenómeno é
o ponto de encontro das coisas-ern-si - inacessíveis e incognos-
cíveis, mas cuja presen<;a se faz necessária para barrar o idealis-
mo - e o envolvimenro ativo da razáo. Nenhum desses traeos é
conservado na nocáo de proposicáo'".

FETICHISMO: Vet fatiche.

HISTORICIDADE: Termo tomado a filosofía da história para
designar nao apenas a passagem do tempo - 1999 depois de
1998 -, mas também o fato de que alguma coisa acontece no
ternpo, de que a história nao somente passa como transforma, de
que é feita nao somente de datas como de eventos*, nao apenas
de intermediários* como de mediacñes'".

INSCRI<;:AO: Termo geral referente a todos os tipos de trans-
forrnacáo que marerializarn urna entidade num signo, num ar-
quivo, nurn documento, num pedaco de papel, num traqo.
Usualmente, mas nem sempre, as inscricóes sao bidirnensionais,
sujeitas a superposicáo e combinacño. Sao sempre móveis, isto é,
permitem novas translacóes" e articulacóes" ao mesmo tempo
que mantero intactas algumas formas de relacáo. Por isso sao
rambém chamadas "rnóveis imutáveis", termo que enfatiza o
movimento de deslocamento e as exigencias contraditórias da
tarefa. Quando os rnóveis imutáveis esráo claramente alinhados,
produzem a referencia circulante*.

INSTITUI<;:AO: OS estudos científicos devotaram muita aten-
<;ao as instituicóes que ensejam a articulacáo'" de fatos. No uso
corriqueiro, "instituicáo'' alude a um lugar e a leis, pessoas e cos-
turnes que se perpetuam no tero po. Na sociologia tradicional,
emprega-se "institucionalizado" para criticar a pobreza da cien-
cia excessivarnenre rotinizada. Neste livro, a acepcáo é ampla-

mente positiva, já que as insciruicóes propiciam todas as media-
c;5es* necessárias para o ator* conservar urna substáncia'" dura-
doura e sustentável.

INTERMEDIÁRIO: Ver mediacáo,

INVÓLUCRO: Termo ad boc inventado para substituir "essén-
cia" ou "substáncia" e proporcionar aos atores* urna definicáo
provisória. Ao invés de opor entidades e histeria, conteúdo* e
contexto*, podemos descrever o invólucro de um aror, isto é,
seus desempenhos* no espac;o e no tempo. Portante, nao há tres
palavras, urna para as propriedades de urna entidade, outra para
sua história e urna terceira para o ato de conhecé-Ia, mas apenas
urna rede contínua.

JUÍZO SINTÉTICO A retou). Expressáo empregada por Kant
para solucionar o problema da fecundidade do conhecimento
realcando, ao mesmo tempo, o primado da razáo humana na mo-
delagem do conhecimenco. Opostos aos juízos analíticos a prio-
ri, que sao tautológicos e estéreis, e aos juízos sintéticos a pOJte-
riori, que sao fecundos e puramente empíricos, esses juízos sao
ao mesmo tempo a priorie sintéticos. Quando tratamos de pro-
posicóes" articuladas, tal classificaráo se torna obsoleta, de vez
que nem a fecundidade - os eventos* - nem a lógica precisam
ser inseridas entre os pólos objetivo e subjetivo.

MEDIA<;:AO VEI?SUS INTERMEDIÁRIO: O termo "media-
<;ao t1, em contraste coro "inrerrnediário", significa um evento*
ou um acor* que nao podem ser exatamente definidos pelo que
consomem e pelo que produzem. Se uro intermediário é plena-
mente definido por aquilo que o provoca, urna rnediacáo seropre
ultrapassa sua condicáo. A diferenca real nao é entre realistas e
relativistas, sociólogos e filósofos, mas entre os que reconhecem,
nas muitas tramas da prática*, meros intermediarios e os que
adrnirem mediacóes,

MODERNO, PÓS-MODERNO, NAO-MODERNO, PRÉ-
MODERNO: Termos vagos que assumem significado mais con-
sistente quando se levam em conra as concepcóes de ciencia que
eles acarretam. "Modernismo" é uro acordo* responsável pela



criacáo de urna política em que boa parte da atividade política
justifica-se por referencia anarureza". Assim, é modernista toda
concepcáo de um futuro em que a ciencia ou a razáo desempe-
nharáo papel importante na ordern política. O "pós-modernis-
mol! é a conrinuacáo do modernismo, exceto pelo fato de a con-
fianca na amplitude da razáo ter arrefecido. O "nao-moderno",
em contrapartida, recusa-se a atalhar o devido processo político
recorrendo anocño de narureza, e substitui a linha divisória mo-
derna e pos-moderna entre natureza e sociedade pela nocáo de
coletivo*. "Pré-rnodernismo" é um exotismo atribuível ainven-
<;5.0 da crenca"; os que nao se entusiasmam pela modemidade
sao acusados de possuir únicamente urna cultura e crenc;as, mas
nao conhecimentos, a respei ro do mundo.

MODUS: Ver dictum.
MÓVEL IMUTÁVEL: Ver inscricáo,

NAo-HUMANO: Esse conceito só significa alguma coisa na
diferenca entre o par "humanc--náo-hurnano'' e a dicotomia su-
jeito-objeto. Associacóes de humanos e nao-humanos aludem a
um regime político diferente da guerra movida contra nós pela
distincéo entre sujeito e objeto. Urn nao-humano é, portante, a
versáo de tempo de paz do objeto: aquilo que este pareceria se
nao estivesse metido na guerra para aralhar o devido processo
político. O par humano-nao-humano nao constituí urna forma
de "superar" a distincáo sujeiro-objeto, mas urna forma de ultra-
passá-Ia completamente.

NATUREZA: Como a sociedade*, a natureza nao é considerada
como o palco racional externo da acáo humana e social, mas
como o resultado de um acordo* altamente problemático cuja
genealogia política rastreamos ao langa do livro. As palavras
"nao-humanos" e "coletivo"* referem-se a entidades libertadas
do fardo político que as obrigava a usar o conceito de natureza
para atalhar o devido processo político.

NOME DE Ac;:Ao: Expressáo usada para descrever a estranha
situacáo - como os experimentos - em que um ator* surge de
seus testes*. O atar ainda nao tem urna esséncia. É definido ape-
nas como urna lista de efeitos - ou desernpenhos - num labora-

rório. 56 mais tarde deduzimos desses desempenhos urna com-
petencia, Oll seja, urna substáncia apta a explicar por que o ator
age daquela forma. O termo "nome de acáo" nos recorda a ori-
gem pragmática de todos os fatos.

OBSCURECIMENTO ("CAIXA-PRETA"): Expressáo tomada
asociologia da ciencia referente amaneira como o trabalho cien-
tífico e técnico roma-se invisfvel decorrente de seu próprio éxi-
too Quando urna máquina funciona bern, quando uro faro é es-
tabelecido, basta-nos enfatizar sua alimentacáo e producáo. dei-
xando de lado sua complexidade interna. Assim, paradoxalmen-
te, quanto mais a ciencia e a tecnologia obtérn sucesso, mars
opacas e obscuras se tornam.

PARADIGMA: Ver associacáo,

PRAGMATOGONIA: Neologismo inventado por Michel Ser-
res, segundo o esquema morfológico de "cosmogonia''. para de-
signar urna genealogia mítica dos objetos.

PRÁTICA: Os estudos científicos nao sao definidos pela exten-
sao de explicacóes sociais aciencia, mas pela enfase nos sitios 10-
cais, rnareriais e mundanos ende as ciencias sao praticadas. As-
sim, a palavra "prática" identifica tipos de escudos tao distancia-
dos das filosofias normativas da ciencia guaneo dos esforcos
usuais da sociologia. Aquilo que se revelou gra<;as ao esrudo da
prática nao é utilizado para calar as pretensóes da ciencia, como
na sociologia crítica, mas para multiplicar os mediadores> que
produzem, coletivamente , as ciencias.

PREDICAc:,:Ao: Termo da retórica e lógica referente ao que
acontece na arividade da definicáo quando, para evitar urna tau-
tologia, um termo é necessariarnenre definido utilizando-se ou-
tro termo. Isso acarreta, para cada definic;ao, urna rranslacáo'",
sendo urna delas obrida pela mediacáo" da ourra.

PROGRAMAS DE Ac;:Ao, ANTIPROGRAMAS: Termos da
sociologia da tecnologia que térn sido usados para emprestar ca-
ráter ativo, e muitas vezes polémico. aos artefaros técnicos. Cada
dispositivo antecipa o que outros atores, humanos ou nao-huma-
nos, poderáo fazer (programas de acño); no en tanto, essas acóes
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antecipadas tal vez nao ocorram porque os curros atores tém pro-
gramas diferentes - antiprograrnas, do ponto de vista do primei-
ro atoro Assirn, o artefato se torna a linha de frente de urna con-
trovérsia entre programas e antiprogramas.

PRO]ETO: A grande vantagem dos estudos tecnológicos sobre
os escudos científicos é que aqueles lidam com projeros que nao
sao obviamente nem objetos nern sujeitos, ou mesmo urna com-
binacáo qualquer de ambos. Grande parte do que se aprende no
esrudo dos artefaros é depois reutilizada para escudar os fatos e
sua historia.

PROPOSI<;:AO: Nao emprego esse termo no sentido epistemo-
lógico de urna frase tida por verdadeira ou falsa (para isso tenho
a palavra "assertiva"), mas no sentido ontológico daquilo que um
atar oferece a outros atores. A queixa é que o preco para obter
clareza analítica - palavras apartadas do mundo e em seguida re-
conectadas a ele por referencia e julgamenro - é bem maior e
produz, no firn das contas, mui to mais obscuridade do que con-
ceder as entidades a capacidade de unir-se entre si por meio dos
eventos*. O significado ontológico da palavra foi elaborado por
Whitehead.

REFERENCIA CIRCULANTE: Ver referencia.

REFERENCIA, REFERENTE: Termos da lingüística e da filo-
sofia usados para definir, nao a cenografia das palavras e do mun-
do, mas as inúmeras práticas que acabam por articular proposi-

"Referéncia" nao designa um referente externo sem signi-
ficacáo [meaningle.rs] (isro é, literalmente, sem meios [means] de
completar seu movimento), mas a qualidade da cacleia de trans-
forrnacóes, a viabilidade de sua circulacáo. "Referente interno" é
um termo da semiótica para descrever todos os elementos que
produzem, entre os diferentes níveis semánticos de um texto, a
mesma diferenca produzida entre um texto e o mundo exterior.
Prende-se a nocáo de deslocamenro*.

REFERENTE INTERNO: Ver referente.

RELATIVISMO: Esse termo nao se refere adiscussao da inco-
mensurabilidade dos pontos de visea - que deveriu chamar-se
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absolutismo -, mas unicamenre ao processo mundano pelo qual
sao estabelecidas relacóes entre pontos de vista grac;as amedia-
<;3:0* de instrumentos. Dessa forma, insistir no relativismo nao
enfraquece as conex6es entre as entidades, porém multiplica os
caminhos que nos permitem passar de urna perspectiva a outra.
Os estudos científicos elaboraram urna nova solucáo para subs-
tituir a ingenua distincáo entre local e universal.

REVOLU<;:AO COPERNICANA: Introcluzido por Kant, este se
tornou um cliché nos escritos filosóficos. Originalmente, signifi-
cava a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Parado-
xalrnente, Kant utiliza-o para designar, nao urna descentralizacáo
da posicáo humana no mundo, mas urna recentralizacáo do obje-
to em torno da capacidade humana de conhecer. A expressño "re-
volucáo contracopernicana" combina, pois, duas metáforas, urna
da astronornia e a outra da inquieracño política, para aludir ao
distanciamento de rodas as formas de antropomorfismo, inclusi-
ve a inventada por Kant. A política nao precisa ser feita por in-
termédio da narureza'" t' os objetos devem libertar-se, como nao-
humanos, da obrigacáo de atalhar o devido processo político.

SINTAGMA: Ver asscciacáo.

SOCIEDADE: A palavra nao se refere a urna entidade existente
em si mesma, governada por suas práprias leis, aposta a ourras
entidades como a natureza; significa o resultado de um acordo*
que, por rnzóes políticas, divide artificialmente as coisas em es-
fera natural e esfera social. Para me referir, nao ao artefato socie-
dade, mas as muitas conexóes entre humanos e nño-humanost ,
prefiro a palavra "colerivo".

SUBSTANClA: Essa palavra designa o que "subjaz'' as proprie-
dades. Os esrudos científicos nao procuraram eliminar comple-
tamente a nocáo de substancia, mas criar um espac;o histórico e
político no qual entidades recérn-surgidas váo sendo paulatina-
mente doradas de todos os seus rneios, de todas as suas instirui-
<;oes* para se rornarern aos pOLlCOS "substanciadas", duráveis e
susrentáveis.

SUBSTITUI<;:AO: Ver associacáo.



TESTES: Ao surgir, os atores* sao definidos por restes, que po-
dem ser experimentos de vários tipos ande novas desempenhos*
sao inferidos. É por intermedio de testes que os atores se defi-
nem.
TRANSLA<;:Áü: Ao invés de opor palavras ao mundo, os estu-
dos científicos, asua enfase na prática*, multiplicaram os
termos intermediários que insistem nas rransforrnacóes, tao tí-
picas das ciencias; como "inscricáov" ou "articulacáo'!", "rransla-
c;ao" é um termo que entrecruza o acordo* modernista. Em suas
conotacóes lingüística e material, refere-se a todos os desloca-
mentes por entre outros atores cuja mediacáo é indispensável a
ocorréncia de qualquer Ero lugar de urna rígida oposicáo
entre contexto" e conteúdo*, as cadeias de translacáo referem-se
ao trabalho grac;as ao qual os atores modificam , deslocam e
transladam seus vários e contradirórios inreresses.
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PRIMEIRO MOVIMENTO: 
LOCALIZANDO O GLOBAL

O primeiro movimento corretivo parece muito simples: temos ape
nas de estabelecer conexões contínuas entre uma interação local e outros 
lugares, tempos ou agências por meio dos quais um local é levado a fazer 
coisas. Isso significa que temos de seguir o caminho indicado pelo pro
cesso de delegação ou transferência explicado na Parte I. Como também 
vimos nas páginas precedentes, o desdobramento deve tomar a forma de 
rede sob a condição de que Lodo transporte seja pago com transformações, 
isto é, desde que pavimentemos o caminho de um local a outro, não com 
intermediários, mas com mediadores completos. Se fizermos isso, torna
remos visíveis as longas cadeias de atores que ligam os lugares entre si sem 
perder um único passo. Talvez isso seja empiricamente difícil, mas pelo 
menos não se deve esperar grandes obstáculos teóricos.

In felizmente, isso implica o risco de confundir uma trilha com outra 
que tenha o mesmo ponto de partida -  afastemo-nos das interações locais - , 
mas não o mesmo ponto de chegada, pois conduz ao Contexto, à Estrutura, 
ao quadro de referência. Dependendo do caminho escolhido, a história aca
ba de maneira muito diferente. Ou Chapeuzinho Vermelho consegue chegar 
à casa da vovó ou é raptada na floresta, Como avançar em segurança de um 
mediador a outro, sem ser engolido pelo Lobo do Contexto? Temos de en
saiar alguma manobra para fazer com que as duas teorias sociais divirjam,
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Rcugrugumlo o social

permitindo à sociologia do social seguir seu destino en qu an to a sociologia 
de associações desenha mapas rodoviários mais exatos.

Não é preciso saber muito de topologia para constatar que ambas 
não diferem apenas no ponto de chegada, mas também no tipo de defor
mação que permitem: quando inserimos um local “dentro” de um quadro 
de referência mais amplo, somos forçados a pular. Abre-se então um vasto 
abismo entre o que envolve e o que é envolvido, entre o mais local e o mais 
global. Que sucedería se não permitíssemos nenhuma ruptura, nenhum 
alargamento, mas apenas curvatura, estiramento e compressão? Poderia
mos, nesse caso, avançar continuamente da interação local para os muitos 
atores delegados? O ponto de partida e todos os pontos reconhecidos como 
sua origem permaneceríam então lado a lado, deixando mais visíveis a co
nexão e o envoltório.

Importante em nosso projeto é que, nessa topografia piana, se uma 
ação tiver de ser transportada de um local a outro, precisaremos sem dú
vida de um conduto ou um veículo. Na outra paisagem, o contexto e o 
ator inseridos eram tão incomensuráveis, separados por um abismo tão 
vasto, que nunca houve maneira de detectar por qual veículo misterioso 
a ação se realizava. Isto não ocorre, porém, quando a paisagem é mantida 
obsessivamente plana. O custo total de cada conexão pode agora ser pago 
até o último centavo. Se um local pretender influenciar outro, precisará 
encontrar meios para isso. A tirania da distância foi novamente enfatizada. 
Os atores se tornaram justificáveis. Mas concedendo-se que alguma coisa 
esteja “dentro” de outra, então a terceira dimensão da sociedade é acres
centada e o castelo inteiro de Merlim aflora do lago. Para interromper essa 
mágica, temos de garantir que nenhuma dimensão extra seja acrescentada. 
Para tanto, devemos inventar uma série dç grampos, para manter a paisa
gem firmemente plana e forçar, por assim dizer, o candidato com papel 
mais “global” a sentar-se ao lado do “local” que alega explicar, em vez de 
permitir que salte por cima dele ou fique às suas costas. No que se segue, 
farei um breve inventário de alguns desses grampos.
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ftruw  Latnur

Os manuais de sociologia são organizados em torno de diversos 
tópicos -  família, instituição, Estados nacionais, mercados, saúde, desvio 
comportamental etc. -  que representam o fruto longamente intacto das 
muitas decisões tomadas pelos cientistas sociais sobre quais devam ser os 
ingredientes certos do mundo social. Dem ao contrário, os termos idios- 
sincráticos que ofereço designam apenas alguns truques específicos para 
podermos resistir à tentação de saltar para o global. Dada a natureza cor
retiva desse movimento de ginástica, as virtudes de tais conceitos são, já 
de começo, negativas. Pertencem à nossa m/ralinguagem, como os termos 
fracos “grupo", “ator”, “mediação”, “transferência” e “lluido”. Como a no
ção de rede, não designam o que é mapeado, e sim como se pode mapear 
algo pertencente a esse território. Fazem parte do equipamento espalhado 
sobre a mesa do geógrafo para lhe permitir projetar formas numa folha 
de papel. Por isso os termos que vou rever nada dirão de substantivo a 
respeito da esfera social; apenas permitirão aos estudiosos da ANT tornar 
o fluido social outra vez coletável, do mesmo modo que os entomologislas 
aprendem a construir pequenas pontes para, sem interferir no vaivém das 
formigas, contá-las uma a uma.” 2

Do Pa n ó p t i c o  a o  O l i g ó p t i c o

Os estudiosos míopes da ANT levam grande vantagem sobre os ob
servadores de vista aguda, que tudo abarcam. Nao apenas podem fazer per
guntas toscas e idiotas, como fazê-lo obstinada e coletivamente. O primei
ro tipo de grampo é obtido por esta indagação ingênua: “Onde estão sendo 
real mente produzidos os efeitos estruturais?" Bem sei que essa pergunta 222

222 Ver Jacques Pasteeis e Jean-Louis Deneubourg (19S7), From  In d iv id u al t o  Coltect iv c 
Beh av ior in  So cial In sets e Deborah Gordon (1999), Ants At W ork: H ow  An In sect  

Socie ty  Is O rgan iz ed ,
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Rea/jre^amla o saciai

geográfica revela uma terrível falta de maneiras, mas sou um pesquisador 
de ciência e, assirrt, para cada fragmento de conhecimento científico, te
nho por hábito fornecer suas indispensáveis condições de produção.223 Por 
exemplo, mesmo os linguistas precisam de um espaço, um escritório, uma 
instituição, um departamento, um arquivo, um lugar para ficar, uma gar
rafa de café, uma máquina Xerox, para reunir todos os elementos ext raídos 
de milhares de interações locais e milhões de atos de fala, com os quais fa
bricar cuidadosamente uma estrutura linguística.224 O mesmo se diga dos 
advogados: o sistema legal é compilado com o uso de pastas, bibliotecas, 
reuniões etc.225 Até Karl Marx, na British Library, precisou de uma escriva
ninha para arregimentar as forças temíveis do capitalismo. Tanto quanto a 
linguagem ou a lei, a fisiologia leva uma vida misteriosa e etérea: é sempre 
produzida em alguma parte, neste ou naquele laboratório do Royal College 
of Surgeons, num manual recém-revisto, no consultório de um médico, 
depois que uma reunião de consenso modificou o procedimento padrão de 
cuidar de tornozelos deslocados, A cultura não age sub-repticiamente pe
las costas do ator. Essa produção sublime é manufaturada em instituições 
e locais específicos, quer sejam os escritórios labirínticos no último andar 
da casa de Marshal Sahlins no campus da Universidade de Chicago, quer a 
densa Area Files mantida no Museu Pitts River, em Oxford,226

Outros sociólogos podem considerar esses locais de produção me
ros intermediários transparentes, pois, segundo sua epistemologia, o pape! 
deles consiste apenas em revelar as “estruturas fundamentais” das ações

i

i

223 Para uma lenlaf iva de alunlizaçao em ciência espacializadora, ver David N. Lívings- 
tone (2U03), Pu t t in g Scien ce in Its Pluce: Ceogm p h ies o f S c ie n t i f c  Kn ow ledgc.

224  Ver Sylvain Auroux (1999), L a R aison , le h m gaage  et  les n orm es.

225 Ver Martha Mundy e AJain Pottage (2004), Law , A n th ropology  an d  th e Con st it u t ion  
o f t h e  Social: M ak ín g Persim s an d  T h in gs, e Bruno Latour (2002), L a Fab riq u e  clroil -  
Un e e th n ograp h ie  dtt  Con se il d  'État .

2 2 6  Para uma explicação materialista da feitura de antropologia, ver as obras clássicas 
de George W. Stocking (Org.) (1983), O bserv ers O b serv ed : Essay s on  Eth n ograph ie  
Eik eldw ork ; Bourdieu, O u llin e; e Goody, Th e D om est icat ion  o f  th e Sav age  M in ei,
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humanas; os historiadores e sociólogos da ciência, porém, prestam mais 
atenção. Desde que decidimos acompanhar como as questões de interesse 
são geradas pelas várias disciplinas, temos de levar em conta as maneiras 
práticas pelas quais o conhecimento das ações alheias é produzido diaria
mente. Será isso relativismo? Espero que sim. Se nenhum sinal viaja mais 
rápido que a luz, nenhum conhecimento se transmite sem cientistas, la
boratórios e frágeis cadeias de referência. Nosso interesse por meios tão 
singelos não é ditado pela suspeita quanto à verdadeira eficácia daquelas 
estruturas ou por alguma necessidade reflexiva. Sucede apenas que elas 
oferecem sinalizadores ideais para descobrirmos que tipo de relação exis
te deíinitivamente entre micro e macro. Se a totalidade do espaço e do 
tempo físicos teve de ser reformulada, graças à constatação de que dois 
sinais nunca são emitidos simultaneamente, quão mais o espaço e o tempo 
sociais não terão de sê-lo quando cada traço estrutural for reposto firme
mente em suas condições locais de produção?

Sem dúvida, tão logo os locais que manufaturam as estruturas globais 
são enfatizados, toda a topografia do mundo social se modifica. O macro 
já não descreve um local maior ou mais antplo em que o micro possa ser 
encaixado como as bonecas Matryoshka russas, mas outro lugar igualmen
te local, igualmente micro, conectado a muitos outros por algum meio que 
transporta tipos de traços específicos. Nenhum lugar é maior que outro, mas 
alguns se beneficiam de conexões bem mais seguras com mais lugares. Esse 
movimento tem o efeito benéfico de manter a paisagem plana, pois o que 
antes, na sociologia pré-relativista, se situava “acima” ou “abaixo”, permane
ce lado a lado e inserido firmemente no mesmo plano dos outros locais que 
tentava superar ou incluir. O que agora se ressalta muito mais vividamente 
são as conexões, fios, meios de transporte e veículos que ligam lugares. Esta 
é sua força, mas também, como veremos, sua fraqueza.íí? Se você isolar uma 227

227 Mesmo as uarralivas mestras “vastas” podem ser produzidas nesses lugares “locais”. 
Ver Michael Lynch t' David Bogen (1996), Th e Spectacle  o f  H isto ry : Speech , Text an d  
M em o ry  at  th e Iran  C on t ra H earin gs.
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estrutura subjacente de sua aplicação local, nada acontecerá: ela continuará 
ali, em seu empíreo misterioso; mas se desligar um lugar formador de estru
turas de suas conexões, ele não m ais formará estrutura alguma.

Chegado a este ponto, não tente ser esperto, não pule, não troque 
de veículo: se fizer isso, ignorará as ramificações e não consegui rá traçar a 
nova paisagem. Apenas siga as pistas com olhos míopes. Você aceitou ser 
formiga \ant], você permanecerá ANT! Se teimar na decisão de produzir 
uma trilha contínua em vez de descontínua, outra cadeia de montanhas 
começará a se erguer, É uma paisagem que atravessa, cruza e atalha os 
lugares antigos de "interação local” e de “contexto global”.

Não é que não haja hierarquia, altos e baixos, fendas, vales profun 
dos, cumes. Apenas, se você quiser ir de um lugar a outro, terá de pagar 
o preço total da relação, conexão, deslocamento e informação. Não se 
permitem paradas, acelerações ou atalhos. Por exemplo, os milhões de 
atos de fala que compõem uni dicionário, uma gramática ou uma estru 
tura de linguagem num departamento de linguística foram extraídos de 
atos de fala locais registrados, transcritos, coletados e classificados de vá
rias maneiras com o emprego de diferentes meios.228 A circunstância de 
nenhuma estrutura atuar inconscientemente “sob” cada ato de fala não 
significa que seja feita de brisas por linguistas "locais” metidos em seus 
gabinetes. Significa que a estrutura escrita está relacionada, conectada 
e associada a todos os atos de fala por modos que a pesquisa descobrirá. 
Sem dúvida, o gabinete do linguista pode estar de algum modo ligado ao 
que se fala “lá fora”, mas como essa ligação existiría sem conexões, sem 
custo e sem um constante comércio pelos condutos que entram e saem 
do gabinete? Essas relações de mão dupla são tanto mais fortes quanto a 
gramática também se tornou, após anos de trabalho, um traço comum 
daquilo que é, para os falantes, interagir. Gramáticas escritas são hoje 
parte do equipamento de toda mãe ocidentalizada que repreende a filha

228 Ver Simon Winchester (2003), Th e M e am n g o f  Ev ery th in g: Th e St ory  o f  the O x ford  
En glish  D k t io m ry .
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por falar de modo incorreto. Visto desta maneira, todo local de trabalho 
acadêmico -  o tugúrio do antropólogo, o laboratório do fisiologista, a bi
blioteca do advogado, o gabinete do teórico social, o estúdio do arquiteto, 
a sala do orientador -  começa a assumir, aos olhos do observador, o for
mato de estrela com o centro no meio de inúmeros raios com todo tipo 
de pequenos condutos que vão e vêm. O Lobo do Contexto pode engolir 
uma interação, mas não essa rede comprida, achatada e dobrada na qual 
ele próprio se enroscaria.

Se seguirmos essa orientação sem hesitar, uma nova relação topo
gráfica se torna visível entre o antigo micro e o antigo macro. O macro 
não está “acima” nem “abaixo” das interações, mas unido a elas como ou- 
tra de suas conexões, alimentando-as e sendo por elas alimentado. Não há 
outra maneira conhecida de fazer coisas em escala relativa. Para cada u.m 
dos “macrolugares”, o mesmo tipo de perguntas pode ser feito. A resposta 
dada pelo trabalho de campo dirigirá a atenção de novo para um local 
e o redescreverá como um emaranhado de conexões pelas quais veículos 
{transportando documentos, inscrições e materiais) viajam servindo-se de 
algum tipo de conduto.

O que era verdadeiro, no final da Parte 1, para o relato escrito do so
ciólogo é verdadeiro também para todos os outros formadores de estrutu
ras: eles lançam pequenas pontes sobre o abismo criado por diferentes qua
dros de referência. A natureza exata dessas entidades móveis não importa 
aqui: a pesquisa decidirá quais devam ser os veículos e documentos para 
cada caso. O que conta é a possibilidade, para o pesquisador, de registrar a 
forma “em rede” sempre que possível, em vez de dividir os dados em duas 
porções: uma local e outra global. Contar uma história de ator-rede é ser 
capaz de apreender essas muitas conexões, sem estragá-las desde o começo 
com a decisão a priori sobre qual é o “verdadeiro tamanho” de uma intera
ção ou de um agregado social. Como já deve ter ficado claro, a ANT é antes 
de tudo um princípio de projeção abstrato para desenhar qualquer forma, 
não uma decisão arbitrária concreta sobre qual forma deva estar no mapa.
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Os centros de cálculo, como os denominei, oferecem essa forma em 
estrela de um modo intrigante.239 O capitalismo, por exemplo, talvez seja 
uma entidade intratável, dotada de “espírito”; no entanto, um escritório na 
Wall Street se conecta com o “mundo inteiro” pelo finos, mas eficientíssimos 
condutos de milhões de bits de informação por segundo, os quais, uma vez 
digeridos pelos comerciantes, são devolvidos ao mesmo lugar pelas telas da 
Reuters ou Bloomberg, que registram todas as transações e se ligam ao “resto 
do mundo (conectado)” para determinar a networih de alguém.330 Se levar
mos em conta esses condutos, poderemos escolher entre duas rotas: acredi
tar ainda que o capitalismo age sub-repticiamente como a “infraestrutura” 
de todas as transações do mundo, e nesse caso temos de saltar da constata
ção do valor de uma empresa para seu “contexto”, trocando de veículo no 
caminho, mudando de marcha e voando para considerações estratosféricas, 
em vez de andar a pé; ou continuar caminhando e estudando lugares como 
as salas de Wall Street sem trocar de veículo, só para ver onde essa decisão 
nos levará. Em ambos os casos, a paisagem desenhada por meio dessas duas 
definições de sinalizadores será totalniente diversa.

Diga-se o mesmo do espaço reservado para a ação: o capitalismo 
não tem inimigos declarados, pois está “em toda parte”; mas um escritó
rio na Wall Street possui inúmeros concorrentes em Xangai, Frankfurt e 
Londres -  pane nos computadores, manobra suspeita do concorrente, um 
valor inesperado, uma variável negligenciada na fórmula de preços, um 
procedimento contábil arriscado -  que poderão alterar o balanço de um 
lucro obsceno para um prejuízo acachapante. Sim, a Wall Street está co- 229 230

I

»

I

I

229 Para uma definição do lermo, ver Bruno Latour (1987), Scien ce  in  A ct ion : H ow  to  
Foliow  Scien t ist  an d  Ertgin eers t lirou gh  Society .

230 Ver Karin Knorr-Cetina e Urs Bruegger (2002), G lob al M icrost ru ctu re: Th e V irtu al 
Soclet ies o f  Fin an c ial M ark ets; Municsa, Des m arch es com m e algorith m esi Donald 
Macken/ic (a sair), A n  En gin e, N o t  a  C âm e ra: Fin an ce  T h eary  an d  th e M ak in g o f  
M ark ets; Lcpinay, Les f o rm u le s d u  m arclté; Mirowski, M ach in e  D re am s; Andrew 
Leyshon e Nigel Thrift (1996), M on ey /Space: Geograp h ies o f M o n e t ary  T ran sform a-  
lion ; e, embora com um século de idade, Tarde, Psy ch ologle ém /iom ic/ue.
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nectada com muitos lugares, e nesse sentido -  só nele -  ela é “maior”, mais 
poderosa, mais abrangente. Contudo, não é mais vasta, mais extensa, me
nos local, menos interativa, menos intersubjetiva do que o shopping center 
de Moulins, França, ou o barulhento e malcheiroso mercado de Bouaké, 
na Costa do Marfim. Não enfatize o capitalismo, mas também não a tela 
dos escritórios de Wall Street: siga as conexões, “siga os próprios atores” 
Nenhuma objetificaçâo fria ocorreu aí, nenhuma razão superior se mani
festou. For toda parte, cupins cegos acumulam dados.Você deve apenas 
farejar pelas galerias que eles abrem, não importa quão longe precise ir.

A mesma mudança de topografia ocorre sempre que você substitui 
uma estrutura misteriosa por locais totalmente visíveis e empiricamente 
rastreáveis. Uma organização não é sem dúvida “maior” do que aquilo que 
ela organiza. Como Bill Gates não é fisicamente maior do que seus empre
gados da Microsoft, a própria Microsoft, como corporação, não pode ser 
um vasto edifício onde residam os agentes individuais. Ao contrário, certo 
tipo de movimento se transmite por todos eles, alguns dos quais começam 
e terminam no escritório do Sr. Gates.231 Por ser menos sociedade que o 
corpo político é que a organização se constitui unicamente de movimentos 
entretecidos pela circulação constante de papéis, histórias, relatos, bens e 
paixões. O fato de um escritório ser atravessado por conexões mais longas, 
rápidas e intensas não significa que ele seja mais vasto,232 Seguir trilhas 
contínuas não é a mesma coisa que saltar para a estrutura. Apegar-se ao 
visível e captável não é a mesma coisa que engolir agências invisíveis, Per

231 Eslranhamenie, isso vale para o próprio edificio, apesar da metáfora da estrutura, 
pois nenhum edificio é visível in fofo em nenhum ponto de sua construção e uso. 
Ver Edward Rohbins (1994), Why Ardiitects Druw , e, para uma elnografia de esca
lada, Albena Yaneva (2005), Scaling Up and Dom í: Extradion Trials in Archttedural 
Design.

232 Um exemplo notável da (ccundidade dessa abordagem é oferecido pelo projeto de 
aeroporto realizado por Goodwin e Suchman. Ver Françoise Brun-Coltan el alii 
(1991), The W orkplace Project: Designing for Diversüy and Change, e Goodwin e 
Goodwin, Formulating Planes.
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manecer com l l it i tipo ds veiculo o tempo todo não é a  mesma coisa c|ue 
aceitar uma carona de meios de transporte mais rápidos e extravagantes. 
Não existe lugar que se possa considerar “não local”. Quando algo é “deslo
ca lizado", isso significa que passa de um lugar a outro, não a lugar nenhum. 
"Mas isso não é puro senso comum?”, resmunga a ANT obsessivamente 
cega, seguidora de trilhas.

Um ator-rede é rastreado sempre que, no curso de um estudo, se 
toma a decisão de substituir atores de qualquer tamanho por sítios e locais 
e conectados, em vez de inseri-los no micro e no macro. As duas partes são 
essenciais, daí o hífen. A primeira parte (o ator) revela o minguado espaço 
em que todos os grandiosos ingredientes do mundo começam a ser incu
bados; a segunda (a rede) explica por quais veículos, traços, trilhas e tipos 
de informação o mundo é colocado dentro desses lugares e depois, uma vez 
transformado ali, expelido de dentro de suas estreitas paredes, Eis por que 
a “rede” com hífen não está aí como presença sub-reptícia do Contexto, 
e sim como aquilo que conecta os atores. Longe de ser, como o Contexto, 
outra dimensão que dê volume a uma descrição excessivamente estreita e 
plana, ela permite às relações continuarem planas e pagarem toda a conta 
dos custos de transação”. Não há uma macrossociologia e uma micros- 
sociologia, mas sim duas maneiras diferentes de visualizar a relação ma- 
cro-micro: a primeira elabora uma série de bonecas Matryoshka russas -  
a pequena é desconecta, a grande encaixa; a segunda desdobra conexões -  
a pequena se desconexa, a grande conecta.

Não é por acaso que a ANT começou pelo estudo da ciência. Sem
pre que se quer um bom exemplo do que possa significar, para uma teoria 
social, abolir a distinção macro/micro, o panorama científico oferece um 
excelente modelo. Ele não apenas é muito mais fácil de estudar, como for
nece os exemplos mais extremos de como pequenas inovações costumam 
tornar-se, no fim, um aspecto “macro” do “mundo inteiro”.233 * As ciências

233 O escritório na School of Mines é o berço das primeiras tentativas de detecção de 
petróleo de Schlumberger. Sobre essa história notável, ver GefFrey Bcwker (1994),
Scien ce on  th e R u n : In form at ion  M an agem en t  an d  In d u st rial Geograp h ics at  Sch lu m -

2 6 0

à



Bruna Lgtour

|  não têm tamanho, ou melhor, se há uma coisa que não explica seu poder é
I  | seu porte diminuto. Não por acaso, sempre que Gabriel Tarde buscava um
" exemplo perfeita de sua teoria dos “raios imitativos", voltava-se para a (en

tão não existente) sociologia da ciência. Ele insistia que existe uma conexão 
indireta, m as plenamente rastreável, entre o gabinete de Galileu, na Floren- 
ça do século XVI, e aquilo que todo menino de escola aprende quando lhe 

! ensinam a não acreditar nos próprios olhos ao ver o sol se pondo.214 Toda
, escala de laboratório é, em potência, imensamente pequena ou grande. Se-
1 ria pueril, da parte do observador, decidir de antemão e definitamente qual

é o seu tamanho real. As disciplinas científicas, incluindo as “cienciazi- 
nhas de gabinete” como a contabilidade, a administração e a organização 
empresarial, nos dão exemplos maravilhosos porque, como as moscas da 

i fruta dos geneticistas, fornecem uma versão exagerada do que ocorre em
! toda parte de uma maneira menos clara e rastreável. Como vimos na Parte

I, quanto mais a ciência e a tecnologia evoluem, mais fácil se torna traçar 
fisicamente conexões sociais. Satélites, redes de fibra ótica, calculadoras, 
fluxos de dados e laboratórios constituem o novo equipamento material 
que sublinha os vínculos, como se um grande lápis vermelho ligasse os 
pontos para tornar visíveis linhas que antes mal se percebiam.235 * Mas o que 
é verdadeiro para laboratórios e gabinetes é verdadeiro também para todos 
os outros locais conectores e estruturadores.

r

berger, 1920-1940. Sobre o poder de expansão das redes, a história clássica continua 
sendo Hughes, N etw ork s o f  Pow er. Ver também um excelente exemplo de colonia
lismo indiano em Daniel R. Headrick (1988), The Ten tucles o fPro gre ss: Tech n ology  
T ran sfcr in  th e A ge o f  Im p erialista, 1 8 5 0 - 1940,

234 “Quando um jovem camponês, observando o pôr do sol, não sabe se acredita em 
seu professor, que lixe assegura que o anoitecer se deve ao movimento da Terra e não 
ao movimento do Sol, ou no testemunho de seus sentidos, que the diz o contrário, 
nesse caso há apenas uma iniciativa possível, que, passando por seu professor, o 
une a Galileu; no entanto, isso basta para tornar sua hesitação, sua própria oposição 
interna, social na origem.” Lim Tarde, SocialLcn v s, p. 51,

235 Isso é ainda mais válido, hoje, para os instrumentos quanUlalivos. VerPeter Keating
e Alberto Cambrosio (2003), R iom ed ical Plat form s: R ealign in g th e N orm al an d  the 
Path ological in  Late-T w en t ieth -Cen tu ry  M edicin e.

É

2 6 1



Reagregandíi o Social

Para designar essa primeira categoria de marcos, proponho a pa
lavra oligóptico como termo genérico, reservando a expressão “centros 
de cálculo” para os locias onde cálculos literais, e não simplesmente me
tafóricos, são exequíveis graças ao formato matemático ou pelo menos 
aritmético dos documentos em trânsito.2,16 Como bem sabe todo leitor de 
Michel Foucault, o “panóptico”, uma prisão ideal que ensejava total vigi
lância dos internos, imaginada no início do século XIX por Jeremy Ben- 
tham, permaneceu como utopia, ou seja, um mundo de lugar nenhum 
para nutrir a dupla enfermidade da paranóia total e da total megaloma
nia.237 Nós, porém, não estamos atrás de utopias, e sim de lugares reais. 
Os oligópticos são lugares assim porque fazem exatamente o oposto dos 
panópticos: veem muito pouco para alimentar a megalomania do inspe
tor ou a paranóia do inspecionado, mas o que veem, veem bem -  daí o 
uso dessa palavra grega para designar um ingrediente ao mesmo tempo 
indispensável e fornecido em pequenas quantidades (como os “oligoele- 
mentos” de sua farmácia doméstica). Graças aos oligópticos, vistas pu- 
jantes, mas muito estreitas do todo (conectado) se tornam possíveis -  en
quanto as conexões subsistem. Nada, ao que parece, consegue ameaçar 
o olhar absolutista dos panópticos, e por isso eles são tão amados pelos 
sociólogos que desejam ocupar o centro da prisão de Bentham; o menor 
inseto pode cegar os oligópticos.

236 O estudo atento do formalismo permite distinguir entre as duas situações. Ver Clau- 
de Rosental (2003), La Trame de Vévidence-, David Kaiser (2005), Drawing Theories 
Apart: The Dispersion ofFeynman Diagrams in Postwar, e, por outro lado, o estudo 
de arquivos burocratas em Christian Jacot (1992), VEmpire des cartes. Approche thé- 
oriquede la cartographie a trave rs Thistoire. Suchman usa a expressão “centros de co
ordenação” para insistir nas praticabilidades do local de trabalho, que ela considera 
um espaço híbrido de formas, cálculos, técnicas de organizações e interações. Ver 
Bnin-Cottan, The Workpkce Project.

237 É evidente que o próprio Bentham estava mais do que infectado por ambas as do
enças. Ver Jérémy Bentham e Michel Foucault (1977), Le Panopticon précêdê de Ibeil 
du pouvoir; entretien avec Michel Foucault, É menos evidente no caso do uso irônico 
que Foucault faz da utopia do panopticon em Michel Foucault (1975), Discipline and 
Punish: The Birth ofPrison.

2 6 2



ftmwj L t í t o u r

Às vezes esses locsis são fáceis dc loc&lizâr porejue âs conexoes fi* 
sicas fazem o traçado para nós da mesma maneira como os laboratórios; 
é óbvio, por exemplo, que um centro de comando e controle do exército 
não é “maior” nem “mais amplo” do que a frente local a milhares de quilô
metros dali, onde os soldados estão arriscando a vida, mas é evidente, não 
obstante, que essa sala bélica só pode comandar e controlar qualquer coisa 
-  como o nome indica -  na medida em que permanece ligado ao teatro 
externo de operação por meio de um incessante transporte de informação. 
Assim, a topografia correta, aqui, consiste não em incluir a linha de frente 
“em” algum poder abrangente, mas em localizar ambos e ligar por meio 
de algum tipo de cabos bem alimentados o que em francês se denomina 
coimectique.2ii É o que eu entendo por alisar a paisagem. Que esta não é 
uma tarefa fácil todo soldado, comandante e historiador de batalhas sabe 
muito bem.238 239

Às vezes a oligóptica em forma de estrela podería ser mais difícil de 
detectar; um cubículo de redator de jornal assemelha-se a uma sala de co
mando e controle, mas só um pouquinho, pois o que sai e o que entra não 
são tão formatados nem tão obrigatórios quanto uma ordem ou despacho 
militar.240 Em outros casos, as conexões são pouco visíveis, como quando 
alguém pergunta em qual agência está sendo produzido o “complexo de 
Édipo”, o "governo”, a “reengenhana” ou o “capital social”. E, não obstante,

238 Podem-se encontrar muitos exemplos dessa fragilidade em Barry, Polit ical M ach i
n es. Para uma analise de estudos de ciência da burocracia no trabalho, ver Alberto 
Cambrosio, Camille Limoges e Denyse PronovosL (1990), R epresen t in g Biotech n olo-  

gy : A n  Eth n ograp h y  o f  Q u ebec Scien ce Policy .

239 Para uma demonstração magistral, ver )obn Keegan (1987), 77ie M ask  o f  Com m an d . 
A  recente discussão em torno de armas de destruição em massa oferece um ótimo 
exemplo dos limites de todas as metáforas de “olhar" e “visão”; ver Hans Blix (2004), 
D isam t in g Iraq . Todavia, a obra-prima literária continua sendo G u erra e Paz  de 
Tolstoi.

240 Para alguns exemplos clássicos, ver Walter Lippmann (1922), Pu b lic O p in ion , sobre 
jornais; Chandler, Th e V isible H an d , sobre empresas; e Peter Miller (1994), 'lh e Fac- 
tory  as  Lab oratory , sobre conlabilidadc,
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também aqui se podería seguir as trilhas e traçar um mapa, por exemplo, 
das várias teorias sociais contraditórias que viajam através de Paris. Ainda 
que pareçam imateriais, elas são transportadas fisicamente para trabalhos 
de campo, questionários, agências de estatística, polêmicas acadêmicas, 
artigos de jornais, conversas de botequim e aplicações de subvenções, an 
tes de regressarem através de editoriais, livros didáticos, membros de par
tidos, comitês de greve e centros bélicos, onde são utilizadas por alguns 
participantes como um modo de decidir, em parte, quem eles são e a que 
tipo de grupo pertêncem,241 Como aprendemos com a primeira fonte de 
incerteza, hoje em dia é difícil pertencer a um grupo sem a ajuda de um 
cientista social. O que qualquer um sabe sobre “capital cultural”, “indi
vidualismo metodológico”, “inércia organizacional”, “redução de custos”, 
“gênero” ou “o princípio de precaução”, sem passar primeiro por algum 
centro de pesquisa? No caso de rastreadores tão frágeis, poderia ser mais 
difícil traçar o mapa porque as trilhas poderíam ser mais indistintas, com 
as conexões frequentemente interrompidas. Mas continua sendo necessá
rio tentar, para dar a impressão de que poderiamos ser colocados “em uma 
categoria” sem nenhum custo.242

Para concluir sobre esse primeiro tipo de braçadeira: muito embo
ra a questão pareça efetivamente estranha a princípio -  para não dizer 
de mau gosto sempre que alguém fala de um ‘‘sistema”, de um “aspec
to global", de uma “estrutura”, de uma “sociedade”, de um “império”, 
de uma “economia mundial”, de uma “organização", o primeiro reflexo 
da ANT deve ser o de perguntar: “Em qual edifício? Em qual agência? 
Através de qual corredor ele é acessível? Que colegas ele leu? Como foi

241 Um bom exemplo disso c  Roltanski e Chiapcllo, Th e N ew  Sp irít  o f C ap it u lism , quan 
do eles usam a literatura de administração como guia para entender como as empre
sas se valem das novas teorias sociais -  inclusive a ANT...

242 Ver Luc Boltanski (1987), Th e M ak irtg o f  a Class: C ad re s in  Fren ch  Society , e as pri
meiras obras de Thévenot sobre a elaboração de categorias socioeconfimicas, espe
cialmente seu clássico Laurent Thévenot (1984), R ules an d  Im plem en ts: In v estm en t  
in  Form s.
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  compilado?”213 Os pesquisadores, se concordarem em seguir esta pista,
  ficarão surpresos com o número de locais e canais que aparecem, as-
™ sim que estas perguntas estão sendo feitas. A paisagem social começa a

mudar com muita rapidez. E, como os viajantes não tardam a notar, ela 
não produz neles o mesmo sentimento que teriam se lhes pedissem para 
penetrar em alguma estúpida pirâmide abrangente de poder ou rastrear 
a paisagem alisada onde circulam numerosas tentativas de estabelecer 

I e assegurar as conexões frágeis. É essa diferença na topografia que ex
plicará (no último capítulo do livro) por que as duas teorias sociais não 
aspiram ao mesmo tipo de relevância política.

t

Pa n o r a m a s

| E, não obstante, não há razão para negar que a sombra de uma enor-
| me pirâmide social assoma sobre a nossa cabeça. Como o reflexo de Pavlov,

é uma reação automática. Sempre que falamos de sociedade, imaginamos 
um monumento ou esfera maciça, algo como um imenso cenotáfio. Há 
uma hierarquia social de cima para baixo. Assim, não importa quantos 

1 avisos se deem, cada oligopticon usado para manter a paisagem lisa desa
parecerá imediatamente em algum lugar num contexto social maior tão 
infalivelmente quanto um pombo em seu buraco no pombal, Não há como 

1 brandir esse preconceito diretamente porque ele tem sido, há mais de vinte
séculos, a posição padrão dos nossos sistemas operacionais: a sociedade, 
não importa como ela seja construída, tem de ser um pouco grande em es
cala. E, no entanto, é exatamente essa posição padrão que torna impossível 

I desdobrar qualquer sociologia relativista.
| O problema é que os dentistas sociais usam a escala como uma das
. numerosas variáveis de que necessitam para começar antes de fazer o estu- 243 *

f

243 Anke le Heesen (2004), Th in gs IhtU Talk : N ew s, Paper, Scissors. Clipp in g in lh e Scien 
ces an d  A rt s aro u n d  1920.
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do, enquanto a escala é o que os atores realizam representando escalando, es
paçando e contextualizando uns aos outros mediante o transporte em alguns 
veículos específicos de alguns traços específicos.144 Pouco vale respeitar as 
realizações dos atores, se no final nós lhes negamos um dos seus privilégios 
mais importantes, isto é, que eles são os que definem a escala relativa. Não 
é tarefa do analista impor uma escala absoluta. Como bem sabe qualquer 
leitor da teoria da relatividade, as estruturas de referência absolutas só ge
ram deformações horríveis, frustrando qualquer esperança de sobrepor do
cumentos em algum formato legível, enquanto os moles e viscosos “molus
cos de referência” (termo de Einstein) permitem aos físicos viajarem de uma 
estrutura para a seguinte, se não suavemente, pelo menos continuamente.145 
Ou o sociólogo é rígido e o mundo se torna uma confusão, ou o sociólogo é 
flexível o bastante e o mundo se põe em ordem. Novamente, aqui, os deveres 
do relativismo empírico são aparentados com os da moralidade.

É porque o preconceito de viver dentro de uma estrutura abrangente 
é aparentemente impossível de desarraigar que temos de criar um segundo 
tipo de braçadeira artificial. Enquanto não mostrarmos os lugares onde 
“alto”, “baixo”, “total” e “global” sejam encenados de maneira convincente, 
a tentação de saltar para o “contexto” não será aliviada e a construção de 
escalas pelos atores nunca terá espaço para ser plenamente desdobrada. 
A paisagem social nunca será suficienteniente alisada para que o custo dos 
veículos de ligação se torne plenamente visível. As pessoas continuarão 
acreditando que o grande animal não precisa de nenhuma forragem para 
se sustentar; que a sociedade é algo que pode perdurar sem ser produzida, 
reunida, coletada ou preservada; que ela está por trás de nós, por assim 
dizer, em vez de estar à nossa frente como uma tarefa a ser cumprida.

244 Esses traços são especificados 110 lerceiro movimento. Uma vez mais, a paciência é 
requerida aqui. 245

245 Sempre considerei, um pouco infamemente, F.inslcin como um teórico social, ou 
seja, um teórico das associações. Ver Bruno Latour (1988c), A  clat iv ist  A ccou n t  o f  
Ein steirís Relativ ity .
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Como vimos na parte anterior deste livro, não é tarefa do sociólogo 
decidir no lugar do ator quais grupos estão construindo o mundo e quais 
mediações os estão fazendo agir. Sua tarefa é construir o experimento ar
tificial -  um relato, uma história, uma narrativa -  no qual essa diversida
de possa ser desdobrada ao máximo. Embora pareça estranho a princípio, 
o mesmo vale para a escala: não é tarefa do sociólogo decidir se urna dada 
interação é “micro” enquanto outra seria “de âmbito médio”. Demasiado 
investimento, engenho e energia é despendido peLos participantes para 
modificar a escala relativa de todos os demais participantes a fim de que 
os sociólogos decidam sobre um padrão fixo. Como mostraram Boltanski 
e Thévenot, se há uma coisa que não se pode fazer no lugar dos atores é 
decidir onde des se situarão numa escala que vai do pequeno ao gran 
de, porque a cada uma de suas numerosas tentativas para justificar seu 
comportamento eles podem mobilizar subitamente toda a humanidade, 
a França, o capitalismo e a razão quando, um minuto antes, poderíam ter 
estabelecido um compromisso local.246 Diante dessas súbitas mudanças de 
escala, a única solução possível para o analista é tomar a própria mudança 
como seus dados e ver através de que meios práticos a “medida absoluta” 
pode aumentar.

A escala é a própria realização do ator. Embora esta seja a mais antiga 
e, a meu ver, a mais decisiva proposição feita pela ANT,247 nunca encontrei 
ninguém que pudesse aceitar sequer relancear os olhos para a paisagem as
sim revelada -  não mais, se ouso fazer o paralelo, do que Galileu poderia 
tentar seus “caros e respeitados colegas” a dar uma olhada em seu telescópio 
provisório. A razão é que tendemos a pensar em escala -  macro, meso, micro 
-  como um zoom bem ordenado. É mais ou menos como o maravilhoso, mas 
perversamente falacioso, livro The Powers oJ'Ten, onde cada página oferece 
uma imagem, uma ordem de magnitude mais próxima do que a anterior,

246 Boltanski e Thévenot, O u lu st if ícat ion .

247 Ver Michel Callon e Bruno Latour (1981), U n screw in g th e Big Lev iath an s. H ow  Do  
A ctors M aav st ru c t u re  R eaiity .
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em todo o caminho que vai da Via Láctea às fibras de DNA, com uma foto 
em algum ponto na distância média que mostra dois jovens participantes 
de piquenique num gramado perto do Lago Superior.24* Um mtcrossegundo 
de reflexão basta para perceber que essa montagem é falaciosa -  onde uma 
câmera seria posicionada para mostrar a galáxia corno um todo? Onde o 
microscópio é capaz de reconhecer com perfeição esta célula de DNA em 
vez daquela? Que régua podería ordenar imagens ao longo de uma trilha tão 
regular? Bela montagem, mas perversamente errada. O mesmo vale para o 
efeito zoom no reino social, só que neste caso ele é tomado não como um en
genhoso truque artístico, mas como uma injunção muito natural emergindo 
do mais inflexível senso comum. Não é óbvio que a IBM é "maior” do que 
a sua força em vendas? Que a França é "maior” do que a Escola de Minas, 
que é muito “maior” do que eu? E, se imaginarmos a IBM e a França tendo 
a mesma forma estelar como a sala bélica de comando e controle que men
cionei mais atrás, que faríamos com os gráficos organizacionais da estrutura 
corporativa da IBM, com o mapa da França, com a imagem  da Terra inteira? 
Não estarão elas propiciando obviamente a “estrutura” imensamente maior, 
na qual as coisas menores" têm de ser situadas? Não é perfeitamente correto 
dizer que a Europa é maior do que a França, que é maior do que Paris, que 
é maior do que a rua Danton, que é maior do que o meu apartamento? Ou 
dizer que o século 20 fornece a moldura “na qual” a Segunda Guerra Mun
dial aconteceu’ ? Que a batalha de Wateiioo, em A Cartttxa de Parina, de 
Stendhal, é um acontecimento muito mais importante do que a experiência 
que Fabrizio de! Dongo tem dela? Embora leitores possam estar prontos para 
ouvir pacientemente as reivindicações da ANT por uma nova topografia, 
eles não poderão ir mais longe se ela for excessivamente de encontro a toda 
reação do senso comum. Como podería o “emoldurar as coisas" não ser a 
coisa mais razoável a ser feita?

M

t

I

I

248 Philip Morrison and Phylís Morrison (J982), Th e Pow ers o fT e m .
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Admito que o importante é seguir o senso comum. Admito também 
que emoldurar as coisas num contexto é o que os atores fazem constante
mente. Estou apenas afirmando que é a própria atividade de emoldurar, 
a própria atividade de contextualizar, que deveria ser trazida para o pri
meiro plano, e que não se pode fazer isso, já que o efeito zoom  é admiti
do. Estabelecer a escala de antemão seria aderir a unia medida e a uma 
moldura absoluta de referência somente quando ela está medindo aquilo 
que somos depois; quando é uma viagem  de uma moldura para a moldu
ra seguinte que queremos realizar. Uma vez mais, os sociólogos do social 
não são suficientemente abstratos. Acreditam que têm de aderir ao senso 
comum, mas o que demonstra, pelo contrário, uma completa falta de razão 
é imaginar um “zoom social” sem uma câmera, um conjunto de trilhos, 
um veículo sobre rodas e todo o complexo trabalho de equipe que tem de 
ser montado para levar a cabo uma coisa tão simples quanto um travelling. 
Qualquer zoom  de qualquer tipo que tente ordenar as coisas suavemente 
como o conjunto de câmeras dolly russas é sempre o resultado de um rotei
ro cuidadosamente planejado por algum diretor de teatro. Se você duvida 
disso, então faça uma visita ao Universal Studios. “Alto” e “baixo”, “local” e 
“global” têm de ser feitos, nunca são dados. Todos o sabemos muito bem, já 
que testemunhamos muitos casos nos quais o tamanho relativo foi rever
tido instantaneamente -  por greves, revoluções, golpes, crises, inovações, 
descobertas. Os acontecimentos não são como cabides de roupas numa 
loja. Os rótulos S, M, X e XL parecem, antes, confusaniente distribuídos; 
eles diminuem e aumentam bem depressa; encolhem ou crescem com a 
velocidade do raio. Mas nunca parecemos prontos para extrair as consequ
ências das nossas observações diárias, tão obcecados estamos com o gesto 
de “inserir as coisas em seu contexto mais amplo”.

E, no enta-nto, esse gesto deve ser também cuidadosamente docu
mentado! Você já notou, em conferências sociológicas, reuniões políticas e 
conversas de botequim, os gestos com as mãos que as pessoas fazem quan
do invocam a “Grande Imagem” na qual se oferecem para substituir o que 
você acaba de dizer para que ele “se ajuste” a entidades fáceis de apreender
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como “Capitalismo Tardio”, a “escalada da civilização”, “o Ocidente”, “mo
dernidade”, "história humana”, “Pós-colonialismo” ou “globalização”? Seu 
gesto com as mãos nunca é maior do que se estivessem batendo numa abó
bora! Vou mostrar, enfim, o tamanho real do “social” em toda a sua gran 
deza: bem, não é tão grande assim. Só parece sê-lo por causa do grande 
gesto e do tom profissional com os quais se alude à “Grande Imagem”. Se 
há uma coisa que nâo é senso comum, seria o ato de tomar uma abóbora de 
tamanho razoável pela “totalidade da sociedade”. A meia-noite soou para 
esse tipo de teoria social e a bela carruagem voltou a se transformar naqui
lo que sempre devia ter sido: um membro da família das Cucurbitaceae.

Estou sendo maldoso, bem sei, mas às vezes isso pode ser feito de um 
modo amigável, como quando um cirurgião extirpa rapidamente uma ver
ruga dolorida. Tamanho e zoom  não devem ser confundidos com conexi- 
dade. Ou essa escala tamanho abóbora está relacionada através de muitas 
conexões com muitos outros locais, da mesma maneira que um escritório 
comercia] em Wall Street se relaciona com os muitos conjuntos que com
põem as economias do mundo -  e, se assim for, quero estar convencido de 
que essas conexões existem, quero tocar os canais, verificar sua solidez, 
testar seu realismo ou não se relaciona, e nesse caso, se há uma coisa 
que esse gesto ameaçador das mãos pode fazer, é forçar-me a acreditar que 
minha pequena descrição “local” foi “emoldurada” por uma coisa "maior”. 
Pois bem, não a quero “emoldurada”! Mas estou pronto para estudar muito 
cuidadosamente a própria moldura, fazer com que de um recurso auto
mático ela passe a ser um tópico novo e fascinante. É pela encenação do 
efeito zoom  que o social dos teóricos sociais entra em cena; que ele afirma 
“incrustar” interações locais; que acaba tendo um controle tão poderoso 
sobre a mente de cada ator, Ele é tão poderoso que, quando uma teoria 
social alternativa propõe livrar-se de tal controle, é como se Deus voltasse 
a morrer -  e na verdade há mais de um aspecto comum entre o Deus mori
bundo dos velhos tempos e essa posição que o sociólogo semelhante a Deus 
às vezes sonha ocupar.

De fato, a Grande Imagem é apenas isso: uma imagem. E então se
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pode formular a pergunta: em que cinema, em que galeria de arte ela é 
m ostrada7. Através de qual óptica ela é projetada7 A que público se dirige? 
Proponho chamar de panoram as as novas braçadeiras, fazendo obsessiva- 
mente tais perguntas. Contrariamente à oligóptica, os panoramas, como 
a etimologia sugere, vêem tudo. Mas podem também não ver nada, já que 
simplesmente mostram  uma imagem pintada (ou projetada) na minúscula 
parede de uma sala totalmente fechada para o exterior. A metáfora vem da
quelas primeiras salas inventadas no começo do século XIX, cujas descen
dentes podem ser encontradas nas salas de cinema Omnimax construídas 
perlo de centros científicos e shopping centers.í49 A palavra grega pan, que 
quer dizer “tudo”, não significa que essas imagens não captam “o todo”, 
mas sim que, ao contrário, elas cobrem uma parede de uma sala cega, na 
qual um cenário completamente coerente está sendo projetado numa tela 
circular de 360u. A coerência é o seu ponto forte -  e sua principal fraqueza.

Onde podemos encontrá-los, agora que tudo dos panoramas reais 
celebrizados por Walter Benjamin foi destruído? Eles estão em toda parte; 
estão sendo pintadas todas as vezes que um editorialista de jornal analisa 
com autoridade a “situação total”; quando um livro reconta as origens do 
mundo desde o Big Bang até o presidente Bush; quando um manual de 
teoria social proporciona uma visão panorâmica da modernidade; quando 
o presidente de uma grande empresa reúne seus acionistas; quando um 
cientista famoso resume para benefício do público “o estado atual da ciên
cia”; quando um militante explica aos seus companheiros de cela a "longa 
história da exploração”; quando uma poderosa arquitetura -  uma piazza, 
um arranha-céu, uma enorme escadaria -  nos enche de assombro.Z5Ü Às 
vezes são realizações esplendidas, como no Palazzo delia Ragione, em Pa-

249 Sobre a história desse meio de comunicação do século XJX, ver Stephan Oetlcr- 
rnaun (1997), The Pan o ram a: H islory  o f a  M ass M id tu iit ; Bernard CommenI (2003), 
Th e P an o ram a; e, claro, Walter Benjamin (2002), lh e  Á rcad es Praject . 250

250 Sobre o vinculo entre arquitetura e poder, ver Jean-Philippe Heurlin (1999), EEsp ace  
p arlem en taire : E ssais su r les raison s du  législateu r.
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dua (isso mesmo, o Palácio da Razão), quando o grande salão da cida
de está inteiramente coberto por um afresco representando uma visão de 
toda a mitologia clássica e cristã, juntamente com o calendário de todos os 
eventos comerciais e cívicos. Às vezes eles são apenas um tosco amontoado 
de clichês, como nas convolutas tramas conspiratórias de terroristas. Às 
vezes oferecem programas inteiramente novos, como quando se oferece 
um novo espetáculo sobre o “fim da história”, o “choque das civilizações” 
ou a “sociedade de risco”. Às vezes refazem a história quando propõem 
uma releitura completa tio Zcitgeist, covno na Fenomenologia do Espírito e 
no Manifesto Comunista.

O que é tão poderoso nesses dispositivos é que eles resolvem magni- 
ficamente a questão da encenação da totalidade, da ordenação dos “altos e 
baixos”, do alojamento do “micro”, do “meso” e do “macro” um no outro. 
Mas não o fazem multiplicando conexões bidirecionais com outros locais 
-  como fazem as salas de comando e controle, os centros de cálculo e, mais 
geralmente, a oligóptica.251 Eles projetam uma imagem que não tem ne
nhuma lacuna, dando ao espectador a forte impressão de estar totahnen- 
te imerso no mundo real sem quaisquer mediações artificiais ou custosos 
fluxos de informação que conduzem do ou para o exterior. Enquanto a 
oligóptica está constantemente revelando a fragilidade de suas conexões e 
sua falta de controle sobre o que é deixado entre suas redes, os panoramas 
dão a impressão de ter um controle absoluto sobre o que está sendo in 
vestigado, embora seja parcialmente cego e nada entre ou saia de suas pa
redes, salvo os espectadores interessados ou desorientados. Confundi-los 
com a oligóptica seria como confundir urn episódio de guerra monitorado 
a partir da sala do Exército americano em Tampa, Flórida, com o mesmo 
episódio relatado na Fox News quando um general reformado está comen
tando o “dia noJfon t”. O primeiro relato, que é o realista, sabe muito bem 
que pode tornar-se irreal tão logo as comunicações sejam interrompidas;

251 Sloterdijk ofereceu uma descrição de muitos panoramas sob o nome de "globos" em 
Peter Sloterdijk (i999), Sph iiren .Bd .2 Globen .
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o segundo poderia ser igualmente real, mas tem uma chance menor de 
dizer-nos se é ou não ficção. Quase sempre é esse excesso de coerência que 
revela a ilusão.

Embora não devam ser levados muito a sério, visto que esses re
latos coerentes e completos podem tornar-se os pontos de vistas mais 
cegos, mais locais e mais parciais, esses panoramas devem ser estudados 
cuidadosamente porque propiciam a única ocasião para ver a “história 
total” como um todo. Suas visões totalizadoras não devem ser descarta
das como um ato de megalomania profissional, mas sim acrescentadas, 
como tudo o mais, à multiplicidade de locais que queremos desdobrar,252 
Longe de serem o lugar onde tudo acontece, como nos sonhos de seu 
diretor, elas são locais a serem acrescentados como outros tantos luga
res novos pontilhando a paisagem que tentamos mapear. Mesmo, porém, 
após essa redução de tamanho, seu papel pode tornar-se crucial porque 
elas permitem aos espectadores, aos ouvintes e aos leitores equipar-se 
com um desejo de totalidade e centralidade. É dessas poderosas h istó
rias que obtemos as nossas metáforas para aquilo que “nos une”, as pai
xões que supostamente compartilhamos, o contorno geral da arquitetura 
da sociedade, as narrativas mestras com as quais somos disciplinados. 
É dentro dessas estreitas fronteiras que obtemos a nossa ideia, ditada pelo 
senso comum, de que as interações ocorrem num contexto “mais amplo”; 
de que existem um “alto” e um “baixo”; de que existe um “loca!" alojado 
em um “global”; e de que poderia haver um Zeitgeist cujo espírito ainda 
está por ser criado.

O status desses panoramas é estranhamente ambíguo: eles são si
multaneamente aquilo que vacina contra a totalização -  uma vez que são

252 John Tresch mostrou quantos desses dispositivos coletores existem numa dada situ
ação histórica e como des podem produzir o que de denomina cosmogramas. Ver 
)ohn Tresch (2001), M ech an icaí R om an t icism : En gin eers o f  the A rt if ic ial Pam d ise . 
Essa multiplicidade desaparece quando des são postos dentro de um Z eitgeist  coe
rente, em vez de serem seguidos em suas circulações contraditór ias - mais sobre isso 
na seção que trata das declarações coletoras, p, 221,
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obviamente locais e comprimidos dentro de salas cegas — e aquilo que ofe
rece um antegozo para o mundo em que vivemos. Eles coletam, emoldu
ram, classificam, ordenam, organizam; são a fonte do que se entende por 
um zoom  bem ordenado. Assim, não importa quanto nos enganem, eles 
nos preparam para a tarefa política que temos pela frente. Por intermédio 
de seus numerosos efeitos especiais inteligentes, eles oferecem uma antevi
são do coletivo com o qual não podem ser confundidos. Como já podemos 
começar a compreender, há sempre um perigo em tomar o edifício desses 
panoramas pela tarefa política muito mais árdua de compor progressiva
mente o mundo comum. Assistir aos filmes das teorias sociais nessas salas 
Omnimax é uma coisa, fazer política é outra. A “sociedade sut generis” de 
Durkheim, os “sistemas autopoiéticos” de Luhman, a "economia simbólica 
dos campos” de Bourdieu ou a “modernidade reflexiva” de Beck são exce
lentes narrativas, desde que nos preparem, terminada a exibição do filme, 
para assumir as tarefas políticas de composição; são falaciosas, se tomadas 
como uma descrição do que é o mundo comum. Na melhor das hipóte
ses, os panoramas proporcionam uma antevisão profética do coletivo; na 
pior, são um substituto muito pobre dessa antevisão. Uma das ambições da 
ANT é manter o anseio profético que sempre esteve associado às ciências 
sociais, mas acompanhar as narrativas mestras seguramente de volta às 
salas onde elas são exibidas.253

Também aqui, portanto, o estudioso da ANT voluntariamente 
cego deve continuar formulando as mesmas questões mesquinhas e to
las, sempre que uma hierarquia bem ordenada entre escalas foi encena
da: “Em qual sala? Em qual panorama? Através de que meio? Com qual 
diretor de teatro? Quanto?” Locais complexos e ativos, ou mesmo belos, 
assomarão em cada canto, assim que esta segunda indagação for feita

253 A critica das Narrativas Mestras e o recurso à multiplicidade, à fragmentação e às 
pequenas narrativas tornam-se discutiveis quando se acrescentam panoramas à pai
sagem: a multiplicidade nSo está em baixa. Limitar-se a ela poderia lambém signifi
car que a tareia política de reunir foi abandonada.

274
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de modo obsessivo. Se você está em dúvida, tente, como nm exercício, 
localizar os lugares, os teatros, os palcos onde a “globalização” está sendo 
pintada. Você logo perceberá que, a despeito de tanto estardalhaço, a glo
balização circula por trilhos minúsculos, resultantes de alguma forma 
glorificada de provincianismo,J5''

Depois de “ir devagar”, as injunções agora são “não salte” e “man
tenha tudo liso!”. Os três conselhos se reforçam entre si, uma vez que so
mente depois que se mediu a longa distância entre diferentes pontos do 
território é que os custos da plena transação para alcançá-los terão sido 
avaliados. Como um caminhante poderia calcular de antemão o tempo 
que levará para alcançar um pico de montanha, se as linhas isométricas 
não foram primeiro traçadas uma a uma? Como poderiamos descobrir a 
amplitude da tarefa política que temos pela frente, se as distâncias entre 
pontos de vista incomensuráveis não foram medidas antes? 254

i

254 Sobre a localização do global, ver especialmente o trabalho de Stephan Harrison, 
Slcve Pile e Nigel Thrift (2004), Palle rn ed  G w u n d : En tan glern en ts o f  N atu re  an d  Cu l-

ture.
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The rise of maintenance and repair studies

In ‘Power, technology and the phenomenology of conventions: on being allergic to  onions,’ 
Star (1991) recalls how science and technology studies helped reconsider the question of 
power in social science. One of the main outcomes of STS, she states, is that they demonstrate 
that both science and technology are what Latour (1987) called ‘politics by other means.’ 
Identifying the contributions of different streams of research and the more or less passionate 
disputes that arose between them, Star specifically highlights the weaknesses and the gaps of 
ANT-oriented accounts. Most of those, she claims, following Haraway (1991) and Fujimura 
(1991), are a matter of standpoints. While Callon, Law and Latour, among others, aim to 
open the black boxes of facts and artefacts in order to describe hitherto invisible processes, 
they stand – and remain – on the side of the ‘winners’: Those whose translations and intéresse-
ments are successful, and those who delegate and discipline. ANT scholars don’t devote many 
words, if any at all, to those who are translated, disciplined and delegated to. This is highly 
problematic, Star argues: Not only are the experiences of the latter worth examination in 
order to study ‘politics by other means,’ but the place of these ‘losers’ and their own invisible 
work are crucial to the very stability of the networks in which they participate. To illustrate 
her point, Star returns to Latour’s famous ‘sociology of a door-closer’ (Latour, 1988) and 
dwells on one of his sentences:

As a technologist, I could claim that, provided you put aside maintenance and the few 
sectors of population that are discriminated against, the groom does it job well, closing 
the door behind you constantly, firmly and slowly.

(Latour, 1988, p. 302)

To that hypothetical statement, Star retorts that:

There is no analytic reason to put aside maintenance and the few sectors of population that are 
discriminated against, in fact, every reason not to.

(Star, 1991, p. 42, my highlights)

27
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During the two decades that followed the publication of Star’s paper, numerous works in 
STS have enriched the critique of ANT, thanks notably to feminist scholars. ANT ‘itself ’ has 
evolved, and its most well-known contributors have taken some of these recriminations into 
consideration (Latour, 2005; Law & Hassard, 1999). Yet, most of these critiques and adjust-
ments have echoed only the second part of Star’s statement. It’s first half has long been ignored, 
with maintenance remaining an obscure, largely unexplored domain. Recently, however, a 
body of academic work on maintenance and repair has been rapidly growing, providing 
important contributions to science and technology studies by shifting the attention from the 
processes of ‘form-giving’ to those of ‘form-keeping’ in Ingold’s terms (Ingold, 2013).

Even though Akrich (1993), Orr (1996) and de Laet and Mol (2000) have paved the way, it 
is undoubtedly the contributions of Henke (2000) and Graham and Thrift (2007) that set the 
agenda2 of what we can call today ‘maintenance and repair studies.’ In these seminal papers, 
the three authors shape the problematisation of maintenance and repair, building on Goffman’s 
work on ‘backstage’ activities and the vulnerability of social interaction ( Goffman, 1959), and on 
the ethnomethodological analysis of ‘repair’ in conversation ( Schegloff,  Jefferson & Sacks, 1977). 
Their demonstration is straightforward: If social order is constantly maintained by generally 
unnoticed gestures during interaction, we should also investigate the operations that daily shape 
and preserve material order. Whether accomplished by dedicated workers or lay persons, made 
on huge technological systems or small objects, these operations, which are ‘the main means 
by which the constant decay of the world is held off ’ (Graham & Thrift, 2007, p. 1), are indeed 
countless. Their close and careful examination should, therefore, considerably help refine and 
strengthen our understanding of the role of objects and technology in the very constitution 
and continuation of modern societies. This is what Edgerton, another pioneering scholar on 
the subject, please for in his book The Shock of the Old, a chapter of which is entirely devoted to 
maintenance. Maintenance and repair, he states, though particularly difficult to grasp, are essen-
tial dimensions of the global history of technology (Edgerton, 2006, p. 75–102).

Since these early appeals, maintenance and repair have been of growing interest in  various 
areas of research, and more and more scholars have brought to light an incredible vari-
ety of hitherto neglected objects and practices. In the last years, studies have documented 
 maintenance and repair activities in ICTs (Cállen & Sánchez Criado, 2015; Houston & 
 Jackson, 2016; Jackson, Pompe & Krieshok, 2012; Rosner & Ames, 2014), Arts (Domínguez 
 Rubio, 2016), large infrastructures (Barnes, 2017; Ureta, 2014), software and information 
systems (Cohn, 2019; Fidler & Russel, 2018), urban settings (Denis & Pontille, 2014, 2019; 
Strebel, 2011), legacy buildings and heritage sites (Edensor, 2011; Jones & Yarrow, 2013), 
domestic consumption (Gregson, Metcalfe & Crewe, 2009; Rosner, 2013) and even corpse 
preservation (Yurchak, 2015). In the following sections, I propose to give hints on these 
emerging maintenance and repair studies by articulating, beyond their variety, two of their 
main contributions. First, I’ll show that maintenance and repair studies help reconsider an 
old legacy of ANT: The opposition between breakdown (crisis, controversy) and routine 
( taken-for-grantedness). Second, I will suggest that these studies renew the way matter (or 
‘materiality’) is generally treated in ANT accounts, namely as ‘that which resists.’

Before breakdown, beyond closure

Most researchers investigating maintenance and repair are wary of what Edgerton calls 
‘ innovation-centric accounts’ (Edgerton, 2006, p. xi). They aim instead to produce more bal-
anced depictions through the (re)discovery of the people, workers and users who participate 
in the daily life of technologies, long after their invention. Maintenance and repair studies 
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thus append a constantly expanding gallery of portraits to the figure of the lonely innovator. 
Withdrawing from the innovation-centric approach by exploring maintenance and repair 
activities also helps to widen the understanding of objects themselves. Things that are main-
tained and repaired are far from what Jackson calls the ‘bright and shiny tools’ ( Jackson, 2014, 
p. 227) that innovation-centric accounts exclusively focus on, and that studies of technology 
generally stage. As Domìnguez Rubio (2016) reminds us, the brand-new, perfectly shaped 
and fully functional objects some scholars seem to have in mind when they insist on material 
agency are sparse in our daily lives. We rarely deal with pristine artefacts. Rather, we use and 
live surrounded by countless things that age more or less dramatically. Actually, technologies 
usually live a long life, even the most complex ones: Ships, airplanes, cars (Edgerton, 2006), 
urban infrastructures (Graham, 2010), software (Cohn, 2019)… Yet, long-lasting objects are 
neglected in innovation-centric accounts, and in most STS reflections. So are the manifold 
operations, from routine maintenance to exceptional repair, that take part in the durability of 
these objects. Maintenance and repair studies aim at bringing this unseen territory to the fore.

In doing so, these studies also encourage reconsideration of ANT’s traditional approach to 
what appears to be the opposite side of brightness and sheen: breakdown. Since ANT’s incep-
tion, breakdown has played a crucial role in what we can call its Heideggarian posture. This 
posture distinguishes two conditions for technologies. The first one is characterised by ordi-
nariness and describes a technology ‘ready at hand’ in the sense of Heidegger (Verbeek, 2006), 
that is taken for granted. Used without being questioned, artefacts here function as ‘black 
boxes’: Stable objects whose composition is mostly unknown. It is this very mundaneness 
that gives power to technologies, most ANT accounts argue. Since nobody knows what these 
artefacts are made of, the decisions and the assumptions that are inscribed in them become 
naturalised. Automation, routine and mundane uses are the ‘other means’ of politics here. But 
such a peaceful state is problematic for scholars who, under such conditions, cannot grasp the 
political and moral dimensions of technologies. In order to reveal these dimensions, ANT and 
most STS scholars claim, one has to find the moments when technologies become ‘present at 
hand,’ that is debated, discussed and problematised anew. Accidents, controversies and breaks 
are typical of these moments: They are occasions of breakdown that shatter black boxes, in-
terrupt any taken-for-grantedness and bring numerous hitherto invisible components to light. 
Breakdown, in contrast to routine, brings the sociotechnical depth of technologies into light.

To call this binary reading of technology into question is one of the main contributions of 
maintenance and repair studies. Indeed, studying maintenance and repair practices precisely 
consists in paying attention to all the overlooked situations that take place in the interstices 
of routine and breakdown, situations in which technologies are never completely functional 
and never completely broken:

It is in this space between breakdown and restoration of the practical equilibrium— 
between the visible (that is, ‘broken’) tool and the concealed tool—that repair and main-
tenance make its bid for significance.

(Graham & Thrift, 2007, p. 3)

This has important consequences, for instance, for the way in which infrastructures can be 
questioned and analysed beyond the rhetoric of great catastrophes and collapses. The master 
narratives that focus attention towards the threats of disasters actually obscure the way infra-
structures work on a daily basis. Yet, their mundane mode of existence is less characterised 
by the risks of technological apocalypse than by ‘a vast and hidden economy of repair and 
maintenance … continually at work’ (Graham, 2010, p. 10).
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Investigating things in such intermediary states inherently leads us to reconsider another 
early ANT bedrock: the widespread metaphor of closure. Even at rest, artefacts are not as 
sealed and as stable as they may appear, maintenance and repair studies show. The ability for 
technologies to remain the same and to be taken for granted by most of their users requires 
a constant work that such terms as ‘black box’ or ‘immutable mobiles’ seriously understate.

Studying dwelling maintenance, for example, Strebel (2011) coins the notion of ‘living 
building’ to highlight the mundane life of edifices, daily punctuated with repair and main-
tenance operations: 

The living building is another kind of architectural drama, one that is performed in 
and through the successive scenes of interruptions, troubles and disturbances that con-
cierges continually encounter and the ways they solve these problems in order to keep 
the building going.

(p. 259)

The interruptions and troubles Strebel describes remind us that, for some people and in 
some situations, even the apparently most stable artefacts cannot be totally taken for granted. 
Maintenance work engages certain people in very specific relationships with objects that 
hinder complete closure and opacity.

Exploring maintenance and repair also leads us to discover forms of troubles and malfunc-
tioning that are not always, and not by everybody, considered as breakdowns. This is particularly 
visible in situations where specialised maintenance workers take care of artefacts that users are 
supposed to enjoy as if they were always available and functioning. The taken-for- grantedness 
these users can rely on is the result of the ceaseless attention and intervention of maintenance 
workers. The mission of the latter is to detect breaches and flaws before any breakdown can be 
experienced by the former (Denis & Pontille, 2015). Mentioning the different relationships a 
railroad engineer and a passenger have with rails, Star explains that ‘one person’s infrastruc-
ture is another’s topic, or difficulty’ (Star, 1999, p. 380). In a similar manner, maintenance 
and repair studies show that, in many situations, one person’s breakdown, or ‘repairable’ in 
 ethnomethodogy’s terms (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977), is another’s mundane functioning.

More generally, these studies also show that breakdown is not necessarily a clearly iden-
tifiable event. Rosner and Ames’ comparative research on the ‘One Laptop Per Child’ op-
eration in Paraguay and the Fixit Community in California foregrounds, for instance, the 
relationality of breakage, which is not a universal, univocal thing that happens to objects. 
Rosner and Ames (2014) demonstrate that both in Paraguay and in California, ‘definitions of 
breakdown lay on a continuum’ (p. 328). Similarly, Cállen and Sánchez Criado (2015) insist 
on the repeated trials and tests that allow the various menders they observed to gauge the 
flaws and fragilities of objects that are not clearly broken: 

Despite the fact that vulnerability is in many practical situations easy to identify – such as 
when a clear breakage happens while using something, after an accident or as a result of 
a disaster – it usually emerges out as part of an ongoing process of sensing and practical 
manipulation, hardly ever recognised at first glance.

(p. 22)

These accounts of neither fully functioning nor definitely broken technologies resonate 
with de Laet and Mol’s description of the Zimbabwe Bush Pump, the breakdown of which, 
they show, is nothing but an ‘intermediate stage’ (de Laet & Mol, 2000, p. 240). In fact, in 
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numerous situations, the endurance of objects is negotiated (Cohn, 2019; Rosner & Ames, 
2014), and overly limited definitions of breakdown are contested.

What is at stake, therefore, is not only the reconsideration of breakdown, but also of stabil-
ity and order itself, as relational phenomena that draw on and are inscribed in specific repair 
and maintenance activities.

Rethinking matter: fragility and material ecology

Another important contribution of maintenance and repair studies consists in providing a 
particularly distinctive look at objects and their role in modern societies. Following ANT, 
maintenance and repair scholars refuse to reduce artefacts to signs or receptacles of external 
social forces (Latour, 1996). Yet, their extensive forays into the material dimensions of the 
world lead to unprecedented depictions, and prompt a decentring of the investigation of 
matter and materiality beyond the sole figure of immutability. Inspired by Mol (2008) and 
Puig de la Bellacasa (2011), several works have notably highlighted the relationships between 
maintenance, repair and care (Denis & Pontille, 2015; Houston & Jackson, 2016; Jackson, 
2014). As care, maintenance and repair practices indeed take decay and vulnerability as a 
starting point. Fragility is here the primary – ‘normal’ – property of matter. Everything has, 
in a way or another, to be taken care of. 

Such a stance markedly contrasts with how objects’ agency is problematised in most 
ANT-inspired works, which have typically focused on solidity, resistance and permanence. 
If artefacts’ abilities to shape our world are to be questioned, maintenance and repair studies 
claim, they also have to be investigated in the most mundane situations, including those in 
which these abilities appear uncertain, even failing. In other terms, maintenance and repair 
bring to light an overlooked side of objects that scholars interested in understanding material 
agency should not ignore.

During my own investigation on subway signs design in Paris (Denis & Pontille, 2014; 
2015), I experienced such a revelation. I started my research following the lead of standard-
isation, eager to understand the genesis of the Parisian wayfinding system. At first, in an 
early ANT fashion, I recognised an ordering process, in which a new set of omnipresent and 
standardised signs had been given a crucial role. Yet, once I entered the maintenance depart-
ment and encountered the maintenance workers, I discovered a completely different aspect 
of the mode of existence of these seemingly immutable and immobile signs, and was forced 
to seriously reconsider the way I had analysed the whole ordering process. Shadowing several 
maintenance runs, I progressively understood that the standardisation, stability and perma-
nence of the set of signs actually drew on a constant care, a daily attention to the numerous 
mutations the signboards were subject to (wear, moisture, rust, strokes, thefts…). The signs 
were thus materially fragile and their strength was enacted by a daily maintenance work.

In his study of conservation of the Saint Anne Church in Manchester, Edensor (2011) in-
vestigated the ‘materiality’ of the stone, a solid entity par excellence that one might consider as 
the most immutable thing to be. Edensor explains that in the eyes and hands of the workers 
who strive for historical authenticity, Saint Anne’s stone presents, on the contrary, unstable 
properties that vary over time. Far from being inert and impervious to its environment, the 
stone is subject to numerous deteriorations (i.e. discoloration, crumbling, cracking…) that 
challenge not only the aesthetic characteristics of the legacy building, but its very permanence.

Besides putting fragility to the fore and thus widening the understanding of material 
agency, maintenance and repair studies also directly echo Ingold’s call for exploring the ma-
terial heterogeneity of objects, technologies and infrastructures. Ingold writes, 
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it is as though our material involvement begins only when the stucco has already hard-
ened on the house front or the ink already dried on the page. We see the building and 
not the plaster of its walls, the words and not the ink with which they were written. In 
reality, of course, the materials are still there and continue to mingle and react as they 
have always done, forever threatening the things they comprise with dissolution or even 
‘dematerialization’.

(Ingold, 2007, p. 9–10)

If meticulously observed, activities such as mending, restoring, up-keeping, fixing or pre-
serving offer manifold occasions to fathom the material ecology that is hidden when objects 
are apprehended as crystallised artefacts. These activities precisely deal with the crumbling 
plaster, the ink and more generally the way materials interact long after the processes of 
‘form-giving’ (Ingold, 2013). Repair and maintenance operations bring to light the material 
‘intra-actions,’ a term that Barad (2003) uses to characterise the kinds of material transfor-
mations that do not imply the encounter of previously recognisable discrete components.

The workers in charge of preserving Saint Anne’s Church (Edensor, 2011) do not con-
sider the building as a unified and stabilised entity. On the contrary, they deal with it as an 
unsettled assemblage of partly unknown elements, constantly subject to external and internal 
disruptions. Materials have been added to the structure of the church over time (iron staples, 
mortar…), and their behaviours have important consequences on the building’s life. The 
quality of air, which has been changing over the years, is also critical to the church assem-
blage, as are ‘birds, bats, rodents, insects, bacteria, plants, fungus, lichen and moss’ (Edensor, 
2011, p. 242). Preserving a heritage building requires a considerable amount of work which 
largely consists in exploring this particularly complex and uncertain material ecology and 
tackling its challenges.

It is important to note, though, that maintenance and repair studies do not fully endorse 
Ingold’s normative stance: There is no such essentialist expressions as ‘in reality’ in their 
accounts. What maintenance and repair studies investigate are the situated enactments of the 
material properties of objects, through specific instruments, theories, gestures, skills, etc. Far 
from being the result of an academic interpretative work, the recognition that ‘the artefact 
is not a discrete entity but a material form bound into continual cycles of articulation and 
disarticulation’ (DeSilvey, 2006, p. 335) is always staged as a grounded and partial outcome 
of repair and maintenance practices themselves.

Notably, this means that the components of the material ecology are anything but a start-
ing point in repair and maintenance activities. There are no such things as an exhaustive list 
of relevant material properties or a stabilised body of knowledge that would provide a strict 
framework for handling the things that are to be taken care of. Repair and maintenance 
practices are exploratory and imply a great amount of improvisation (Henke, 2000; Orr, 
1996). This is telling in the contrasted cases of informal maintenance practices studied by 
Callén and Sánchez Criado (2015). The migrant waste pickers and the ‘hackers’ in collective 
repair workshops both engage in exploration processes. They progressively identify material 
properties and artefact vulnerability ‘through attentive and careful ‘tests’ on matter’ (p. 22) 
ranging from situated sensing and manipulating to informal experiments.

These material enactments obviously involve workers’ bodies. Making ‘matter speak’ 
(Sanne, 2010) and ‘listening’ to it are embodied processes. Dant (2008; 2010) has regu-
larly emphasised the importance of perception in maintenance and repair. He showed that 
mechanics who repair cars engage in a continuous interaction with matter, as they try to 
appraise the composition and condition of objects, not only touching, hearing and smelling 
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(and sometimes tasting) them, but also configuring a convenient ‘manipulatory zone’ through 
their displacements (Dant, 2005). As one may imagine, such embodied explorations are far 
from always being gratifying and safe, and maintenance and repair activities should not be 
over-romanticised. Besides dealing with dirt (Dant & Bowles, 2003; Shaw, 2014), disassem-
bling objects and exploring matter sometimes put workers’ health at risk, especially when 
their activities take place in countries with fewer safety regulations (Gregson, 2011).

It is worth adding though that the interest in perception and embodied practices in main-
tenance and repair studies does not aim to revive any body/matter dualism. Neither bodies 
nor knowledge are isolated from an alleged external environment in this work. In his pi-
oneering paper, Henke, for instance, describes the body of repair workers as a ‘networked 
body’ to emphasise the material and cognitive interdependencies of repair work:

…in fact, it may be more appropriate to say that a given worker’s body is ‘networked’ 
through performances of skilled repair. This does not mean, of course, that the body 
does not learn, but rather that the interaction of body and setting is the crucial relation-
ship to understand repair.

(Henke, 2000, p. 63–64)

Hence, human bodies are fully part of the material ecology that maintenance and repair 
activities assemble in situ.

Several works in maintenance and repair studies also insist on the organisational and 
geographical distribution of activities (Edensor, 2011; Jackson, Pompe & Krieshok, 2012; 
Domínguez Rubio, 2014). Repairing mobile phones in the workshops of downtown 
 Kampala, for instance, is not as local an activity as it may seem. It is framed by different 
authorisation regimes that shape specific dependencies with manufacturers and network pro-
viders and involve:

a complex global and local flows that sustain repair work, ranging from forms of local 
collaboration (though also competition) that connect technicians (…) to the wider dis-
tributions of knowledge, expertise and material resources to be found in the tools and 
online resources that local repair workers regularly draw on in tackling the breakdowns 
they confront.

(Houston & Jackson, 2016, p. 8)

In addition to the sometimes chaotic material ecology of workshops, thus, ‘an ecology of tool 
developers, who sometimes hack each other’s devices in the pursuit of unlocking algorithms’ 
(Houston & Jackson, 2016, p. 9), is at play. The extended view Houston and Jackson provide 
on mobile phone repair greatly illustrates how maintenance and repair studies help explore 
the multiple ‘entangled agencies’ (Edensor, 2011) that characterise the life of objects, way 
beyond the divide between alleged ‘human’ and ‘non-human’ agencies and the obsession 
around sturdiness and immutability.

Conclusions

Let me gather the contributions of maintenance and repair studies I underlined here with 
a quick summary of a case Domìnguez Rubio has been investigating during his research 
on contemporary art conservation (Domínguez Rubio, 2014). Certain ‘unruly’ artworks, 
Domìnguez Rubio explains, can be particularly challenging for Museums in their
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ongoing effort to control the unrelenting process of physical degradation that threatens 
to undermine the specific relationship between material form and intention that defines 
artworks as meaningful and valuable objects.

(p. 620)

This is the case of Nam June Paik’s ‘Untitled,’ in the Museum of Modern Art (MoMA) in 
New York. The original technologies this installation was based on (U-Matic desks, CRT mon-
itors, analogic cameras…) progressively became obsolete and its conservation involved the re-
placement of several of its components. As long as he lived, the artist supervised and validated all 
of these delicate ‘updates’ but when he died, the MoMa faced uncertainties and dilemmas. How 
could the team of curators and conservators decide to replace a piece without endangering the 
authenticity of the artwork? How far should the maintenance of the oldest technologies go? What 
Domìngez Rubio shows is that the discussions and negotiations deployed to tackle these issues 
not only have consequences on the material and symbolic composition of the artwork itself, but 
also transform the organisation of the museum, modifying the hierarchies between curators and 
conservators and expanding this traditional landscape to encompass new actors (including com-
puter scientists and audiovisual experts). From the standpoint of its continuous preservation, Nam 
June Paik’s ‘Untitled’ thus appears as a vulnerable artefact never completely broken, but never opaque nor 
taken for granted for its various caretakers, who constantly explore the uncertain material ecology in 
which it takes part in order to enact, again and again, its stability and authenticity.

The body of work that I have assembled here under the probably-too-fashionable ex-
pression of ‘maintenance and repair studies’ is, of course, heterogeneous and does not offer 
a coherent set of empirical results and theoretical developments. Yet, it does account for a 
certain sensibility, an ‘ethos of care’ (Puig de la Bellacasa, 2011) that directly echoes Star’s 
call for taking the neglected entities of sociotechnical assemblages into account (Star, 1991). 
Moreover, the issues these ‘studies’ raise go way further the questions I isolated in this  chapter 
in order to underline their contributions to the so-called ‘post-ANT’ landscape. What should 
be kept in mind is that they raise the curtain on what appears to be a vast continent of people, 
objects, sites and practices that, although familiar and mostly accessible, remained unnoticed 
and unexplored for decades. Considering the variety of objects and situations these first 
works scrutinise and the richness of their analysis, there are a few doubts that we are just at 
the beginning of a long-lasting trend that will lead to more exciting discoveries.

Besides this empirical variety, it is also important to recognise the theoretical potential of 
maintenance and repair studies, each of their explorations offering an occasion to document 
original ways of enacting order, identity and authenticity, but also inviting us to denaturalise 
the relationship between maintenance and order. Whilst one may think that maintaining ob-
jects or infrastructures always amounts to bringing things back to order, we saw here that things 
are not so simple. First, studying maintenance and repair directs attention to the relationality of 
order (if an order is repaired or maintained, which one is it, from which standpoint?). Second, 
certain forms of maintenance have less to do with order than with precariousness and the life 
that emerges in the interstices (or the ruins) of innovation and even capitalism (Tsing, 2015).

Maintenance and repair studies also bring ways to unfold and discover power relations 
from the starting point of the various object ontologies that are enacted in distinct regimes of 
maintenance, from generalised care to organised non-repairability (Denis & Pontille, 2017). 
They thus pursue the ontological inquiry that ANT instigated in social sciences, by collect-
ing and describing hitherto unexplored situations in which the question ‘what is (and remain) 
an object?’ is practically addressed.
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Notes
 1 The author-in-the-text is David J. Denis, whereas the author-in-the-flesh is twofold: Jérôme Denis 

and David Pontille. Since the end of the 1990s, we have used the attachment of our two civil names 
as a way ‘to diffract’ our own authorship, following Haraway (1996), and to disrupt the emphasis of 
single individuals performed by most of research assessment frameworks. As the editors of the ANT 
Companion were concerned with two different chapters bearing the same name(s), we created a 
fictional author as a way to pursue the diffraction process. Such a gesture is perfectly in line with 
the semiotic foundation of ANT (see the second footnote in Latour, 1988), which both insisted on 
the generative process of writing practices that bring new entities to existence and participate in 
their maintenance. See also Jérôme D. Pontille’s chapter in this volume.

 2 Brand’s book How building learn (1994) should also be mentioned. Although not academic, it has 
inspired early research on maintenance.
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Data-intensive platform media bring up but also reconfigure the question of the socio- 
material grounding of the social once again. Unlike popular understandings, actor-network 
theory (ANT) maintains that digital platforms offer ‘a more material way of looking at what 
happens in Society’ (Latour, 1998 in Venturini et al., 2017, p. 3), since it materialises social 
interactions. Viewed from the perspective of digital sociology, platforms take on at least a 
threefold role regarding the social (Marres, 2017) – as site for the distributed accomplishment 
of the social, as methodological access point to data about the social and as infrastructures for 
participatory research and outreach.

In this chapter, we explore how recent engagements with digital platforms in digital so-
ciology and related areas does more than just vindicate ANT’s outlook (Latour et al., 2012) 
of a flat  socio-material account of the social without inbuilt levels of ‘micro’ and ‘macro.’ 
Platforms are characterised by providing computational infrastructures (Bogost and Mont-
fort, 2009) that enable heterogeneous stakeholders including users, developers, partners, or-
ganisations, companies and others to participate in their data and features (Gillespie, 2010). 
In this context, we argue, social media platforms reconfigure who or what can count as an 
actor, what counts as social and what as material, and, we argue, render these ambivalences 
very much a question of method, thereby posing new challenges to ANT. We take up ANT’s 
empirical principle to ‘follow the actors’ and draw on an investigation of automated platform 
 engagement – that is the use of bots, scripts, cross-syndication or auto-created content – to 
revisit fundamental principles of ANT. What or who is an actor? The platform? The user 
account? Third-party software? The issue?

The question of concealment of actors is not new to ANT and there was a brief period 
during which sociologist believed that social media may have solved this problem through 
their pre-structured profiles, actions and data formats (Savage and Burrows, 2007). Recent 
research and particularly the rise of bots and automation have shown that the problem is 
reintroduced again, this time in a medium-specific way, as platforms do not unveil or do 
not know if one is dealing with human, bot or half-automated use practices and are char-
acterised by missing, nested or invisible traces, obfuscated infrastructures, automated usage 
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and commensurating data-points (Gerlitz and Rieder, 2018). This does not only open up 
the question what constitutes an actor, but also the delineation between the human and 
the non-human and the affordances of ‘following’ as a methodological principle. What or 
whom can we follow, that is, trace from one situation, relation or context to the next one? 
We suggest that accounting for the non-human/human configuration is increasingly a ques-
tion of method and of infrastructure in the context of platforms. By revisiting discussions of 
how methodological alignment and interface method may require to work with and against 
platform configurations and their infrastructural affordances (Marres and Weltevrede, 2013; 
Marres and Gerlitz, 2015; Weltevrede, 2016), we suggest that platform-based methodologies 
may involve different, unexpected and more difficult manoeuvres than straightforward acts 
of following.

Digital sociology and the socio-material grounding of the social

The transforming capacities that computational and digital media technologies bring to the 
study of the social have been addressed early on in ANT work. In a first step, we draw on a 
few selected interventions to arrive at the current state of digital sociology.

Most authors initially focused on the digital as a seemingly bigger and better access to 
social data, which offers direct, transactional data (Savage and Burrows, 2007), allows to 
trace (issue) networks (Marres and Rogers, 2005) or vindicates a flat ontology between ac-
tors and networks (Latour et al., 2012). Latour et al. (ibid), for instance, suggest that the 
socio-materiality of online and particularly platform media finally allows to experience and 
realise a variety of more abstract ANT claims, most notably the seamless transition between 
actors, relations and networks. From the authors’ perspective, such flat ontologies – or, more 
precisely, ‘1.5 level’ ontologies, in that the digital allows for shifting aggregates to emerge 
bottom-up, so to speak – even seemed to be hard-wired into the web, through hyperlink- 
relations or user profiles. Digital media are supposed to produce and present data in such ways 
that researchers can travel – or ‘click’ (ibid, p. 599) – from actors to relating attributes to net-
works and back without proclaiming a higher structural level as ‘there is no whole superior 
to the parts’ (ibid, p. 600).

Take the example of the social media platform LinkedIn: Users are characterised by the 
organisations they worked for, which are themselves characterised by the other users who 
worked there or endorsed them. The technicity of platforms, Latour et al. continue, lures 
researchers into following the actor by clicking on their profiles and following their associ-
ations, attributes and unfolding networks. It is through digital methods and tools that such 
experience can be transformed into scaled-up issue networks which abstain from reintroduc-
ing hierarchical distinctions between actors and networks. Even though the role of method 
is emphasised, there is, however, little methodological reflexivity in this 2012 Latour et al.’s 
account: Much like with ANT in general (Latour, 2005), the question of which relations and 
attributes can be accessed and which remain inaccessible in platform back ends is bracketed 
out; and how platform data have been accomplished in the first place is seemingly of little 
concern to the authors.

Gradually, attention amongst ANT-influenced scholars shifted towards the work that 
platforms and research devices do in enabling and rendering the social methodologically 
accessible: The idea of following the actor was supplemented by following the medium and 
the development of medium-specific research devices (Rogers, 2013). Digital media sur-
faced more prominently as methodological access point and research objects themselves – 
leading to forms of medium research – and the ways digital and methodological devices 
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inform research were problematised and reflected upon (Ruppert et al., 2013; Marres, 2012). 
 Drawing on a long-standing interest in the role of the research apparatus as an active agent 
in the production of knowledge, Ruppert et al. (2013) stress that digital platforms ‘are both 
the material of social lives and form part of many of the apparatuses for knowing those lives’ 
(2013, p. 24). As such, they inform both what modes of sociality can be realised and how 
they can be known.

Following Ruppert et al. (2013), digital devices collapse action and datafication, and 
 produce transactional data which provide heterogeneous and granular accounts of actors. 
Transactional platform data allow to engage with what seems to be ‘whole populations’ 
that are non-coherent, dynamic and mobile. While the idea of transactional data promises 
access to the social, it also complicates it. Digital devices, Ruppert et al. continue, generate 
data or ‘inscriptions’ which are assembled into specifically configured ‘research apparatuses,’ 
together with other tools to extract, analyse and visualise these data. As a result, they enable 
cascades of inscriptions, in which data are translated into new formats and combinations. 
This, however, also increasingly makes previous inscriptions difficult to retrace. Although 
Ruppert et al. set out to move away from using the digital as mere access to the social, and 
towards a reflexive deployment of its inscriptions, they do not fully attend to how that data 
are accomplished and the entanglements between the human and the non-human that are 
enabled, pushed or made impossible through platform data.

In her account of digital sociology (2017), Marres draws these questions together by 
claiming for a ‘device-aware’ sociology (2017, p. 114), which ‘foregrounds the computa-
tional dimension of social enquiry as well as social life’ (2017, p. 39). Making sociology 
‘device-aware,’ Marres claims, is largely a concern of method, and raises questions about 
whether digital media have in fact introduced new methods or not. Yes, they have, suggests 
Richard Rogers (2013), as they offer ‘natively digital’ data-points such as links, likes or 
tweets which afford the development of new methods and tools. No, they have not, others 
claim (Abbott, 2011; Venturini et al., 2012), as digital media come with established concepts 
and methods of the social build into them which they simply allow to operate on a larger 
scale. Hyperlink analysis, from this perspective, builds on the traditions of predigital network 
analysis and just allows to scale it from micro-ethnographies to aggregated overviews span-
ning across platforms (Venturini et al., 2012).

Marres and others intervene in this debate by asking how inbuilt methods interfere in 
research in new ways. Digital platforms may come with specific analytics built into them 
( Marres and Weltevrede, 2013; Marres and Gerlitz, 2015; Weltevrede, 2016), some of which 
are fairly straightforward, such as the bias towards positive affect on Facebook or the interest 
in trends and popularity on Twitter, whilst others are more difficult to detect. Such bias of 
data may not be specific to digital platforms (Venturini et al., 2017); however, they still chal-
lenge the ‘sovereignty’ of the researcher (Marres, 2017, p. 95) as the methods and concepts 
pushed by the medium may not be in line with one’s own. From this perspective, Marres 
continues, simply following the actors (in classic ANT vein) is being complicated and she 
instead invites researchers to gain a sensibility for how platforms and research tools inform 
research, and what account of sociality they produce or make traceable (2017, p. 97).

Interface methods (Marres and Gerlitz, 2015) are methods that pay attention to such 
‘methodological uncanny’ which may arise when the concepts and methods of the devices 
do not align neatly with those of the researchers. These methods explore different ways how 
research questions and the bias built into devices can be made to ‘interface,’ by following 
platforms, but also working around them (for instance, through means of data cleaning) or 
even working against them. Attention to the socio-material grounding of the social thus 
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becomes a question of method, which could either focus more on the medium (by following 
its bias) or the social (by aligning differently to media bias) (Marres and Weltevrede, 2013). 
The social cannot simply be described by tracing associations in digital platforms, as such 
descriptions (a) remain inattentive to how these relations have been (infrastructurally) ac-
complished and (b) are difficult to accomplish when scaling up to tens of thousands of tweets, 
posts or network relations (Marres, 2017, p. 132). Digital sociology thus challenges ANT to 
move from following the actor (that is platforms, their users and their predefined data for-
mats) to reconfiguring the empirical apparatus in ways that explicate, deploy or work against 
medium biases.

In their latest publication, Latour, Venturini and others (2017) acknowledge the limits of 
simply tracing actors by recalling their past engagement with digital media. Admittedly, they 
fell for the promise of preformatted digital data as opportunity to scale ANT up, only to be 
confronted with the bias built into the data. Venturini et al. thus distinguish between traces 
(‘all the inscriptions produced by digital devices’) and data (‘inscriptions having undergone 
the cleaning and refining necessary to make them useful knowledge objects’) (2017, pp. 2–3). 
Doing digital ANT is no longer presented as following (or clicking) data traces in digital 
media, but as a methodological accomplishment that involves turning traces into data and 
making them accessible in research infrastructures. In this sense, Venturini et al. claim that 
the conceptual flattening of actors and networks is not build into the medium but needs to 
be accomplished on the methodological level.

Whilst the notion of straightforward acts of following actors (and their networks) as well 
as representational data has thus been put to question, we would like to think these inter-
ventions further by problematising the distinction between actor and network as well as the 
human and not-only-human anew. We do so by drawing on a research project that explores 
automation in digital platforms.

Social media automation or the not-only-human  
of digital platforms

Automated use of social media platforms has advanced into the subject of both academic in-
terest and public deliberation (Ferrara et al., 2016). Different from manual engagement with 
platform features, automation involves all forms of software-supported platform practices, 
ranging from bots, cross-syndication (automatically posting from one platform to another), 
algorithmic content selection or creation, sensor-triggered engagement and other scripts. 
These practices are usually realised with the help of third-party apps that directly connect to 
platforms via their application programming interface (API) and are regulated by platform 
policies. Automation is often associated with spam, trolling or manipulation of trending 
topics, but can also entail scripts to automatically promote new posts on news sites or blogs 
in social media. Especially in the aftermath of recent elections in the US and the Brexit vote, 
automation has been criticised to manipulate public opinion by pushing niche positions, 
spreading fake news, trolling users or altering the tone of debates through affective politics 
(Woolley and Howard, 2016).

These discussions often reduce the diverse spectrum of automation to the phenomenon of 
bots, that is, fully automated robots, as a platform-specific and rapidly proliferating phenom-
enon. Bots are presented as the unwanted non-human ‘other,’ technically complex and mali-
cious, capable of political and social manipulation. However, on a technical level, bots are not 
too dissimilar from the software and scripts social media managers and publishers have been 
using on a daily basis over the last decade: Social media management software such as Dlvr.it 
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or HootSuite provide the software infrastructures that assist users in writing and scheduling 
social media posts, make content suggestions, allow cross-posting on multiple platforms and 
auto-replying to customer requests. These practices are now largely associated with bots but 
are part and parcel of software supporting social media professionals and in the latter case 
explicitly invited by platforms. Furthermore, an increasing amount of platform users do not 
engage with Twitter, Facebook or Instagram via their official web and app interfaces, but use 
third-party software called social media ‘clients,’ ‘sources’ or ‘apps’ that are built on top of 
platforms, connect directly to their databases and may offer additional functionalities as listed 
earlier (Gerlitz and Rieder, 2018).

The question is what counts as an actor or a network in this context. Is the automated user 
account an important actor? Or should the emphasis rather be put on the human user that 
operates connected user accounts? And is the total amount of automated tweets that serve one 
specific purpose, such as pushing a certain issue agenda, the preferred network? Or should 
we rather focus on the third-party apps that enable forms of automated engagement? Follow-
ing from this, how to attend to the human and non-human configuration in either of these 
perspectives? In what follows, we ask how digital platforms reconfigure human/non-human 
dichotomies into a more complex continuum and therefore challenge certain methodological 
assumptions underpinning both ANT and digital methods. 

Departing from an investment in human/non-human symmetry, it is problematic on 
several levels to limit automation to a sole focus on bots. First, this fairly narrow category 
reduces what should instead be seen as a spectrum of automation. Bot detection methods 
follow the data formats delineated by the medium and largely aim to detect automation 
on account level, by studying profile information, linking patterns, rhythms of activity, 
follower/followee ratios, style of writing or a combination of these (Ferrara et al., 2016). 
Such approaches often lead to false positives as it proves difficult, for instance, to distinguish 
between bots and manual accounts tweeting with a very high frequency. Secondly, such a 
narrow perspective renders invisible many modes of automation practices including those 
that focused on the redistribution of information, accounts that mix manual and software- 
assisted tweeting (for instance, through Tweet-buttons), as well as forms of cross- syndication 
which translate manual content from one platform into the data formats of another. While 
debates often focus on the actors (i.e. bots), what is more relevant are automation practices 
and accomplishments. However, these are being obfuscated by the platform. Automation is 
therefore highly unstable and hard to disentangle from ‘human activity’ due to obfuscation 
by the platform infrastructure. 

This leads us to the third point: The reduction of actors to bots suggests that manual 
and seemingly social practices can be disentangled from automated and material-technical 
practices. It proposes that the material inscriptions of automation software can be carved 
out, or at least be named, and supports a representational approach to platform data. In that 
sense, the focus on bots attempts to stabilise a contested, unstable phenomenon. The nu-
anced automation practices, original data-sources and underlying technicity that feed into 
platforms, however, get largely bracketed out as platform infrastructures and especially APIs 
often obfuscate where and from whom data came from. If we ‘follow the actors,’ we would 
be leaning to clean data from all signs of automation to get to human actors. If we ‘follow 
the medium’ – understood as the platform API-preferred data collection and analytics – we 
would remain inattentive to the wide spectrum of human and non-human accomplishment 
in the data. By contrast, to maintain a sensibility for the socio-material accomplishment of 
the social, we cannot hold on to purified accounts of the social but need to consider various 
degrees of automation as part of the social. 
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Methodological manoeuvres for tracing  
social media automation

In our work, we explore these issues by tracing how automation is technically accomplished 
through third-party apps, how it is subject to multiple nested infrastructures and works with, 
through and against the concealment of these infrastructures. In what follows, we experi-
ment with different methodological manoeuvres of following and working with and against 
actors and medium that may allow us to gain a different sensibility for the fabrication of the 
social in the context of Twitter. We do so by selecting a specific starting point to account 
for the socio-material accomplishment of the social on Twitter, namely the apps from which 
accounts tweet. 

These apps make use of the Twitter API infrastructure to directly input and output 
selected data to and from Twitter and are called ‘sources’ in Twitter’s developer docu-
mentation.1 The platform offers a variety of sources for data input and output themselves, 
most notably the Twitter.com web interface and specific apps for smartphones and tablets, 
but the majority of sources are developed by third parties. These are crucial for the im-
plementation of custom scripts and software that support automation practices, rely on 
Twitter’s technical infrastructure and are subject to its regulation. Twitter has invited for a 
multiplication of sources from the launch of the platform; however, it follows mixed poli-
tics regarding automation which is both encouraged in some cases and contested in others 
within the platform.

During its first years, Twitter encouraged third-party development of apps without many 
restrictions on automation, before successively implementing restrictions on different levels. 
The most notable cut was implemented in 2012 under the category of the Developer Rules of 
the Road in combination with API updates when Twitter introduced a stricter authentication 
system (before developers could use the API anonymously) and rate limits to API calls, which 
ruled out anonymous and high-volume automation.2 Now, automation is largely regulated 
through Twitter’s Automation Rules, which explicitly encourage creative experimentations, 
marketing, automated direct messaging and automated content sharing.3 Even though de-
velopers can no longer operate anonymously, creating an app through the Application Man-
agement remained fairly easy (Gerlitz and Rieder, 2018) up until July 2018, when Twitter 
introduced a more strict app application process.4 The distinction between promoted and 
prohibited behaviour is not always entirely clear. For example, in the Twitter’s Automation 
Rules, the platform forbids activities that can be categorised as spam, misleading, conflicting 
with privacy regulations, exceeding rate limits and specific actions like doubling accounts, 
auto-posting to trending topics, which require a situated evaluation. In short, the type and 
degree of possible automated practices are being co-produced between third-party software, 
the materiality of the platform API and its policy rules.

There are several methodological obstacles to attend to when approaching automation 
via the source metric which complicate straightforward ideas of ‘following’ traces. The first 
obstacle is that data on the source of a tweet are largely not accessible in the interface of offi-
cial Twitter clients as the platform does not straightforwardly make infrastructures build on 
top of the platform visible to its private users. In order to arrive at the source of a tweet, one 
needs to access the attributes of tweets via the Twitter API. Knowing the source, however, 
does not come with knowledge about its automation features and practices, which need to 
be explored differently. Second, automation can be obfuscated and rendered untraceable 
on source level – Tweet Button activity, for instance, appears in the database as coming 
from the official Twitter Web Client (Gerlitz and Rieder, 2018) – but also through bought 
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interactivity and engagement offered by social media marketing services. Developers might 
resort to these tactics because Twitter has doubled down efforts to identify and block un-
wanted automation, amongst other things by focusing on the source.5 Although automation 
is an integral part of the platform infrastructure – our research interest thus aligns with the 
medium’s configuration – methodologically the analytic affordances of the platform infra-
structure do not privilege an easy pathway to follow the continuum between automation 
actors and their networks. It is through this nesting of infrastructures of platforms and apps 
that an alternative positioning is needed, which both follows and works against the medium. 
It ‘follows the medium’ by making use of the materialisation of automation in the platform 
infrastructure; however, it goes against medium method by circumventing the preferred way 
the platform affords to follow traces and thus develops shortcuts and workarounds to render 
the platform ontology flat(ter).

In the data set used for this research,6 we explore tweets from the week running up to the 
Brexit referendum7 as this event is considered particularly contested and prone to automation 
(Howard and Kollanyi, 2016). Within our data set, we take the top 100 most used sources8 
and identify their affordances for automation. To gain more information, we draw on the 
websites provided by developers when registering an app (this means that information is not 
always available), create accounts to analyse the interfaces of the third-party app (if available, 
some software does not have a public-facing website) and/or explore their tweet syntax, 
informing a bottom-up characterisation of automation attributes. We do not use sources to 
merely identify automation, but to contribute to a more fine-grained language to address 
the spectrum of automation on social media and to reflect on the entanglement between the 
human and non-human configuration.

In accounting for automation attributes and the human/non-human configuration they 
enable, we differentiated three partly overlapping levels, namely degree of automation, type 
of source (and what practices it enables) and its main (automation) functionalities. Figure 33.1 
hierarchically visualises the degrees of automation and their types. The degree is understood 

client
cross-syndication
content-aggregator
manager
platform
automator

0

1

2

3

4

5

Figure 33.1  Spectrum of automation
Differentiation based on the top sources in the Brexit Twitter data set. The tree map visualises the hierar-
chy of sources in the Brexit data set, 17–23 June 2016. The numbers 0–5 indicate sources categorised by 
degree of automation, the size of the parts is scaled by the number of tweets sent from a source and the 
colour of the parts indicates the type of source. Visualisation made with RAWGraphs.io.
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as the spectrum of handing over calculative capacities to software and allowing it to find, 
select and post content on one’s behalf. The distribution of sources indicates that the major-
ity of the top 100 sources are classified as degree 0 of automation, which refers to manual 
 tweeting – a surprising finding in the Brexit data set. However, our approach cannot account 
for masked automation as discussed earlier. The only type of source in this category are social 
media clients, which we defined as external software offering largely the same functionalities 
as Twitter, allowing private users to read/post content via external interfaces. In some cases, 
clients allow tweeting from multiple accounts or to operate multiple platforms.

Degree 1 introduces blended forms of automation by allowing users to (semi-) automatically 
repost or schedule their own content from other sources. The most recurring type in this 
category is cross-syndication, which we define as the reposting of existing content defined 
by the user, including cross-platform posting, buttons and automation recipes. Sources in 
degree 2 add an additional level of automation as they facilitate the (semi-)automatic repost-
ing of content of others, often based on recipes, cross-syndication or topical selection. The 
most recurring type in this category is again cross-syndication with sources focusing on the 
reposting of external content of other accounts from the web or social media, including, for in-
stance, reposting rss-feeds. Sources in degree 3 introduce significant, but often rudimentary, 
automation by offering automated interactions, such as auto-direct message, auto-reply or 
auto-retweet. Types of sources in this category are more diverse, including clients, cross- 
syndication, but also introducing two new types: automators and managers. Automators 
include sources which only function on automating Twitter action and interaction, often 
in a rudimentary way, such as auto-retweeting. Managers are addressed at professional users 
and largely offer advanced functionalities such as collaborative tweeting, multi-accounts, 
advanced analytics, (algorithmic) content-recommendation and scheduling.

Sources of degree 4 introduce auto-created or recommended content based on  (algorithmic) 
selection or recommendations by the source. Managers and content aggregators are prom-
inent in this category, handing over more and more calculative and agentive capacities to 
software. They can include more complex forms of automation such as machine learning or 
algorithmically composed tweets. Different than cross-syndicators which operate based on 
user selection, content aggregators directly offer users’ topics, tweets or links for automated 
posting. Only one source is categorised as degree 5 – sources are included in this degree if 
they can auto-post auto-created content, such as data from sensors, external databases or the 
Internet of Things (IoT), taking over the process of content selection and posting entirely. 
The source in this category, for instance, offers the functionality to automatically create ac-
counts and creates news-based content to tweet from these accounts.

In addition to the degree and type of automation, we differentiate the sources based on the 
automation functionalities they offer. In Figure 33.2, the dendrogram visualises the spectrum 
of functionalities of sources hierarchically by degree of automation and types of sources, and 
highlights how automation functionalities of sources increasingly gain complexity in the 
higher degrees of automation. For example, a client in degree 0 obviously offers little au-
tomation functionality besides allowing users to access multiple accounts. Clients in degree 
1 typically offer additional functionalities such as cross-syndicating and scheduling posts. 
 Clients in degree 3 offer content-recommendation, advanced analytics and automation of 
core Twitter functionalities such as auto-retweet, auto-like and auto-direct message.

In this sense, the visualisation supports the differentiation in degree of automation and 
shows how automation is involved in the redistribution of both calculative and agentive 
 capacities – as automation software not only takes over the act of posting, retweeting or re-
plying, but also the identification of content based on search, algorithmic recommendations 



2

cro
ss

-sy
nd

ica
tio

n

cro
ss

-sy
nd

ica
tin

g

au
to-

rt ur
l-s

ha
rin

g

mult
i-a

cc
ou

nt

co
lla

bo
ra

tiv
e

an
al

yt
ics

sc
he

du
lin

g

m
an

ag
er

cr
os

s-
sy

nd
ic

at
in

g

co
lla

bo
ra

tiv
e

sc
he

du
lin

g

m
ul

ti-
ac

co
un

t

an
al

yt
ic

s

co
nt

en
t-a

gg
re

ga
to

r

si
ng

le
-a

cc
ou

nt
au

to
-c

on
te

nt
 c

re
at

io
n

cr
os

s-
sy

nd
ica

tin
g

au
to

-rt
m

an
ag

er

cro
ss-

syn
dic

ati
ng

co
nte

nt-
rec

om
men

da
tio

n
sc

he
du

lin
g

co
lla

bo
ra

tiv
e

an
aly

tic
s

m
ult

i-a
cc

ou
nt

au
to

-c
on

te
nt

cr
ea

tio
n

ur
l-s

ha
rin

g
au

to
-d

m
au

to
-fo

llo
w

co
lla

bo
ra

tio
n

cr
os

s-
sy

nd
ic

at
in

g

au
to

-c
on

te
nt

 c
re

at
io

n

au
to

-c
on

te
nt

cr
ea

to
r

sc
he

du
lin

g

co
nt

en
t-r

ec
om

m
en

da
tio

n

an
al

yt
ics

m
ult

i-a
cc

ou
nt

au
to

-rt

ur
l-s

ha
rin

g

1

cross-syndication

cross-syndicatingsingle-account
scheduling

url-sharing

client
multi-account
scheduling

cross-syndicating manager
analytics

scheduling

platform

cross-syndicating

url-s
haring

cli
en

t
co

nt
en

t-r
ec

om
m

en
da

tio
n

sc
he

du
lin

g
mult

i-a
cc

ou
nt

au
to-

dm
cro

ss
-sy

nd
ica

tin
g

an
aly

tics

auto-rt

auto-lik
e

automator

auto-rt

cross-syndication

cross-syndicating

auto-follow

auto-reply

scheduling

auto-dm

collaborative

auto-rt

manager content recommendation

auto-contentcreation

cross-syndicating

collaborative

multi-a
ccount

analytics

sch
eduling

auto-rt

0

client

multi-a
ccount

5

content-a
ggregator

mult
i-a

cc
ou

nt

cro
ss-

syn
dic

ati
ng

content-re
commendation

acco
unt cr

eation

s
o
u
r
c
e
s

d
e
g
r
e
e

t
y
p
e

f
u
n
c
t
i
o
n
s

3

co
nt

en
t-a

gg
re

ga
to

r

4

Fi
gu

re
 3

3.
2 

 Au
to

m
at

io
n 

fu
nc

tio
ns

D
iff

er
en

tia
tio

n 
ba

se
d 

on
 t

he
 t

op
 s

ou
rc

es
 in

 t
he

 B
re

xi
t 

Tw
itt

er
 d

at
a 

se
t.

 T
he

 d
en

dr
og

ra
m

 v
is

ua
lis

es
 t

he
 h

ie
ra

rc
hy

 o
f 

so
ur

ce
s,

 d
eg

re
es

 o
f 

au
to

m
at

io
n,

 t
yp

es
 o

f s
ou

rc
es

 a
nd

 t
he

ir 
fu

nc
tio

ns
 in

 t
he

 B
re

xi
t 

da
ta

 s
et

, 1
7–

23
 Ju

ne
 2

01
6.

 V
is

ua
lis

at
io

n 
m

ad
e 

w
ith

 R
AW

G
ra

ph
s.

io
.



Carolin Gerlitz and Esther Weltevrede

354

or machine learning. Furthermore, these proliferating functionalities complicate the no-
tion of the individual account. In digital research, platform accounts are often considered 
as pointing to one individual user. A variety of sources, however, allow users to run several 
accounts (see function ‘multi-account’) or collaboratively handle a single account (see func-
tion ‘collaborative’). In combination with other functions especially offered by managers – 
such as content-recommendation and scheduling – manual and automated tweeting can be 
blended in the context of a single account and the notion that accounts equal individuals is 
put to question. 

Our categorisation exercise offers first pointers for a more nuanced account of automation, 
which is (a) not limited to account level, (b) differentiates between own and external content, 
(c) distinguishes automated content production, selection and interaction, and (d) shows the 
variety of ways in which manual tweeting can be software-supported or translated through 
source functionalities, which themselves are part and parcel of the material infrastructure. To 
account for the entanglement between human and machine as practice requires methodolog-
ical manoeuvres beyond simply following traces, as the seemingly ready-made data formats 
obfuscate their heterogeneous accomplishment. The case of automation also shows that there 
is no single medium to follow, as platforms are set up as infrastructural, socio-material assem-
blies that enable but do not easily explicate the relation-making of their data. 

The socio-material accomplishment that leaves no traces

We would like to conclude by drawing out a series of interventions we think digital sociol-
ogy offers to ANT, using our interest in distributed platform infrastructures to push the 
three roles platforms play in digital sociology (Marres, 2017) further and ask: How does one 
do digital sociology in ways that are attentive to the role of the digital as site, access and en-
gagement of the social?

Firstly, digital sociology and platform-sensitive engagement with the digital respecify 
ANT’s established idea of the continuum between the actor and the network (Venturini 
et al., 2017). The issue of automation has shown that research will have to accommodate 
a variety of digital part-humans part-machines which, however, cannot (only) be treated 
as type or actor but as practice, that is dynamic, situated and emerging in relation to the 
 material-technical affordances of the medium. As shown in the case of Twitter, an account 
does not necessarily represent a human user, as it is accomplished in distributed and situated 
ways, just as a tweet is not a tweet, commonly understood as a uniquely typed post. Both 
occupy a continuum between manual and fully automated activity, which is supported by 
distributed infrastructures of support software. The notion of the continuous and relational 
monad (Latour et al., 2012) is useful when approaching (semi)automated activity; however, it 
is not possible to seamlessly follow them, as often automation does not translate into visible 
(or even clickable) traces. 

Secondly, the infrastructural concealment of platforms complicates the distinction be-
tween what Venturini et al. (2017) consider as trace, namely inscriptions by digital media, 
and data, that is, traces readied for research through the methodological apparatus. What 
appears as trace or inscription in the context of the platform is often a highly composite 
measure assembling heterogeneous input sources and has been subject to cascades of inscrip-
tion (Ruppert et al., 2012) by various stakeholders such as developers or users which have 
been rendered invisible. Instead of stabilising platform data as demarcated by the medium, 
digital sociology needs to revisit distinctions between traces and data, their accomplish-
ment and their alignment with one’s research objectives (Weltevrede, 2016). Platform media 
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thus challenge ANT to not only pay attention to existing but also to missing, nested or no 
longer visible traces, most notably in the context of black-boxed dataflows. As platforms 
constantly recombine, commensurate and circulate data through their related infrastruc-
tures (Beer, 2017), a sole focus on flat ontologies and associative relations of actors needs 
to be supplemented by a critical investigation of what counts as platform data, and how it 
has been accomplished and stabilised. Here, both ANT and digital sociology would benefit 
from engaging more carefully with an infrastructural perspective which draws attention to 
exactly such black-boxed, distributed accomplishment. From this perspective, ANT’s notion 
of ‘following’ as a methodological principle advances from a seamless movement to a situated 
methodological configuration which may involve cuts, jumps and fissures. 

Thirdly, the platform perspective pushes the notion of interface methods (Marres and 
 Gerlitz, 2015) further, as bias is not limited to the capacity of a platform to pre-structure 
its data for preconceived analytical aims (positive affect on Facebook, popularity measures in 
 Twitter) – but subject to ‘in actu’ realisation through different stakeholders and their practices 
on a platform. What does it mean, if users, companies, organisations and bots all use the plat-
form with a different idea of sociality (promotional, deceptive, affective, etc.) in mind? Whilst 
the data capture mechanisms of platforms may come with some forms of bias built into them, 
the way they are appropriated, negotiated and repurposed by their stakeholders may introduce 
yet other, potentially even more heterogeneous bias. In the context of distributed platform me-
dia, interface methods thus need to negotiate and configure these multiple dimensions of bias.

To return one final time to Marres (2017), when taken together this means that meth-
odological alignment may require to work against some actors and biases, whilst allowing 
in others. Furthermore, medium research and social research occupy a continuum in which 
they challenge the disciplinary boundaries between sociology and media studies. It is not 
only in ‘social research’ that attention to the socio-material grounding of the social becomes 
a question of configuring method. Also ‘medium research’ can open up questions of align-
ment to media bias, following the preferred configurations of the medium to study bias ef-
fects, or by aligning differently the methods built into the medium – following the medium 
against the medium.

Notes
 1 Twitter defines the source metric as ‘Utility used to post the Tweet, as an HTML-formatted 

string. Tweets from the Twitter website have a source value of web.’ See https://dev.twitter.com/ 
overview/api/tweets (last opened April 3, 2019).

 2 See https://blog.twitter.com/developer/en_us/a/2012/changes-coming-to-twitter-api.html (last 
opened April 3, 2019).

 3 See https://support.twitter.com/articles/76915 (last opened April 3, 2019).
 4 See https://blog.twitter.com/developer/en_us/topics/tools/2018/new-developer-requirements- 

to-protect-our-platform.html (last opened Nov 12 2018).
 5 See https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2017/Our-Approach-Bots- Misinfor 

mation.html (Last opened April 3, 2019).
 6 A special thanks to all members of our Digital Methods Summer School 2018 research project group 

entitled ‘Method Maps: Visualising Automation’: Anne Helmond, Fernando van der Vlist, Mace 
Ojala, Laetitia Della Bianca, Karmijn van de Oudeweetering, Cindy Krassen, Daniela van Geenen, 
Lisa-Maria van Klaveren, Angeles Briones, Iulia Coanda, Liping Liu, Emilija  Jokubauskaite, Ece 
Elbeyi, Gabriela Sued, Enedina, Eloy Caloca Lafont.

 7 The data set contains tweets mentioning ‘brexit’ from 17.-23.06.2016 and consists of 2,914,134 
tweets by 786,494 users.

 8 The data set features tweets from 8,302 distinct sources. 2,818,718 tweets are sent from the top 100 
sources, which is roughly 97% of the tweets in the data set.
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