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RESUMO 

Pesquisas interdisciplinares têm encontrado problemas em usar sistemas conceituais fundados 

em dicotomias filosóficas como sujeito/objeto, mente/matéria, humano/não humano, muitas 

vezes incapazes de dar conta das características emergentes, especialmente interessantes para 

tais estudos. Tendo em vista contribuir para um amadurecimento da discussão interessada 

mais nas bordas do que nos centros das disciplinas, o presente trabalho vai estudar o que a 

ideia de mediação ensejada na obra de Bruno Latour tem a acrescentar para a construção de 

modelos não dualistas. Acredita-se que a noção de mediação, que aparece em diversas obras 

do autor, seja um conceito-chave para fomentar um pensamento não dualista, pois instaura um 

fundamento mediador entre os polos construídos pela filosofia moderna. Neste sentido, esta 

pesquisa pergunta: como o conceito de mediação aparece no pensamento reticular de Bruno 

Latour e o que ele acrescenta ao pensamento moderno? 

Palavras-chave: Latour; teoria do ator-rede; mediação; 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Interdisciplinary researches have been found problems using conceptual systems founded on 

philosophical dichotomies such as subject/object, mind/matter, human/non-human, which are 

often unable to cope with emergent properties, especially interesting for such studies. In order 

to contribute to a maturing of the discussion interested at the border more than in the center of 

the disciplines, this research will study the idea of mediation that the work of Bruno Latour 

has given rise in its construction of a non-dualistic theory. We believe that the notion of 

mediation, which appears in several parts his work, is a key concept to promote a non-

dualistic thinking as it establishes a mediator ground between the poles built by modern 

philosophy. In this sense, the present research asks: how the concept of mediation appears in 

the reticular thinking of Bruno Latour and what it adds to modern thought? 

Keywords: Latour; actor-network theory; mediation; 
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INTRODUÇÃO 

Bruno Latour (1947-) é, hoje, um dos acadêmicos vivos mais influentes nas diversas áreas das 

ciências humanas, especialmente nas ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Por conta 

do seu estilo provocador, por ter uma relação mal compreendida com o programa forte dos 

estudos da ciência, e também por não aceitar alguns princípios mais fundamentais da tradição 

moderna (base da cultura ocidental predominante), suas ideias costumam gerar tantas 

controvérsias, que qualquer trabalho sobre o pensamento latouriano não pode prescindir de 

uma precisão conceitual, sob pena de causar mais mal-entendidos que contribuições. Contudo, 

uma vez devidamente trabalhadas, as ideias de Latour podem se revelar extremamente férteis 

para problemas bastante atuais – especialmente quando se trata de operar com interseções, nas 

quais diversas ciências se associam para dar conta de questões que não pertencem a nenhuma, 

isoladamente. Aí é que, o pensamento de Latour é tão emblemático, e por isso ele merece o 

enorme prestígio que goza na atualidade. 

As pesquisas interdisciplinares relacionadas às tecnologias inteligentes costumam lidar com 

problemas bastante complexos, relacionados a temas como: inteligência artificial, vida 

artificial, sistemas cognitivos híbridos, robótica, internet das coisas, redes neurais, realidade 

aumentada e mista, sistemas de mineração de dados, processamento e interpretação em rede, 

semiótica cognitiva etc. Investigações nessas searas tendem a utilizar muito mais as bordas do 

que os centros das disciplinas e, por isso mesmo, são ditas interdisciplinares. Ali nas 

fronteiras e nas interseções, é comum importar teorias de áreas correlatas e muitas vezes é 

preciso recorrer a metateorias, ontologias e epistemologias radicalmente novas. Em um 

cenário tão repleto de variáveis como o das pesquisas em tecnologias inteligentes, muitas 

questões podem surgir. Como estudar um problema complexo de que nenhum modelo 

disciplinar parece dar conta? Como representar um sistema dinâmico, que varia no tempo? 

Como esclarecer as ações que promovem uma construção reticular e multicausal? 

A obra de Latour tem se revelado fecunda para tratar das intrincadas questões da 

contemporaneidade de que os tópicos acima são exemplares. Isto porque suas ideias mais 

inovadoras se propõem a operar questões de sistemas dinâmicos e reticulares, geralmente 

mais complexas do que permitem as segmentações disciplinares. O trânsito entre campos do 

saber parece fornecer uma ideia melhor de suas contribuições mais inovadoras. Convém 
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lembrar que o próprio Latour (2013, p. 7) costuma estranhar as tentativa de inserir seu 

pensamento em disciplinas, mesmo que estas disciplinas sejam bastante amplas como a 

filosofia, a antropologia ou a sociologia. Com um caráter fortemente interdisciplinar, o 

pensamento de Latour é difícil de ser enquadrado em um só campo do saber, muito por conta 

da sua divergência para com os alicerces modernos sobre os quais as segmentações das 

ciências foram construídas. Como poderia haver algo como uma sociologia sem sociedade? 

Uma filosofia sem um conjunto de postulados? Uma antropologia sem aquela fundamental 

diferenciação entre natureza e cultura?  

A despeito, contudo, de sua amplitude e apesar de estar mais nas interseções do que nos 

centros das disciplinas, o pensamento de Latour será lido neste trabalho a partir de uma 

análise exegética, o que aproxima o presente debate de uma leitura mais filosófica do 

pensamento latouriano. Evidentemente, tal abordagem teórica não desmerece as aplicações 

possíveis das ideias aos mais diversos conjuntos de práticas. Ao contrário, dar conta de uma 

discussão conceitual pode servir de base para os mais diversos tipos de abordagem. Convém 

frisar, portanto, que por se concentrar mais no quadro teórico de Latour, e não tanto na sua 

aplicação, a principal contribuição do presente estudo diz respeito à digestão das formas 

conceituais da sua reflexão, especialmente as relacionadas à proposta não dualista latouriana e 

à questão da mediação.  

A nosso ver, o pensamento de Latour está sobejamente estudado, discutido e polemizado. Isso 

não significa, contudo, que não haja ainda nele questões que merecem um escrutínio mais 

cuidadoso. Esse é o ponto de partida desta tese. Em relação às reflexões filosóficas e 

antropológicas que tangenciam questões relativas à tecnologia, por exemplo, é bastante 

marcante a contribuição de Latour, que se soma, no que tange à questão da técnica, a 

pensadores como Martin Heidegger, Gilbert Simondon, Michel Puech e Vilém Flusser. Nessa 

seara, uma grande contribuição de Latour consiste no gesto de focalizar o tema da mediação 

técnica, interessando-se mais pelo hibridismo resultante da associação homem-técnica do que 

pela análise a partir das dicotomias que colocam o homem de um lado e o artefato técnico do 

outro.  

Sabemos que o conceito de mediação técnica é também bastante estudado e conhecido pelos 

comentadores de Latour. Por seu turno, o conceito de mediação, em sentido geral, também 

perpassa toda a sua obra, mas tanto quanto podemos ver, trata-se de um conceito, ligado, mas 
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distinto da mediação técnica e que apresenta grande relevância tanto ao corpo de sua obra 

quanto ao contexto científico atual. Infelizmente a ele não foi dada a merecida atenção. Desse 

modo, a questão que motiva o presente estudo é: como o conceito de mediação perpassa o 

pensamento de Bruno Latour? Qual o grau de originalidade desse conceito? Em que medida 

ele, de fato, colabora com a resolução das dicotomias sujeito/objeto, mente/matéria, 

humano/não humano, reincidentes na filosofia moderna? 

A esta questão principal, estão associadas outras duas questões, que serão trabalhadas em 

pano de fundo: como se caracteriza o conceito de actante, como tal noção ajuda a achatar 

dicotomias, e como pode ser relacionado com o conceito de mediação? Dada sua abordagem 

filosófica radicalmente distinta do realismo e do construtivismo, que tipo de posicionamento 

epistemológico Latour assume e que tipo de realidade e construção tal postura admite? Em 

que medida o conceito de mediação subjaz a esse posicionamento? 

Diante dessas questões, a hipótese que orientará esta pesquisa é que o conceito de mediação 

ocupa um papel central no arcabouço teórico de Latour. Mais que isso, trata-se de um 

conceito com um poder aglutinador de outros sub-conceitos, que giram em torno dele e nele 

se aninham. Desse modo, a hipótese desta pesquisa está relacionada ao detalhamento da 

dimensão epistemológica, metodológica, ontológica e, sobretudo, a dimensão ontogenética 

implicadas no pensamento de Latour, que, conforme pretendemos argumentar, encontra um 

alicerce no conceito de mediação. 

Diante de tal questão e tal hipótese, o objetivo principal desta pesquisa está voltado para 

esclarecer o lugar da mediação na teoria de Bruno Latour, tendo em vista contribuir para 

estudos interdisciplinares que se utilizem de modelos teóricos não dualistas. Para isso, será 

realizado um escrutínio das obras principais em que Latour apresenta os conceitos da teoria 

do ator-rede (TAR), bem como seus elementos e sua forma de modo a contribuir para 

esclarecer os limites da TAR e sua proposta de fundo como uma teoria não moderna. 

Sabe-se que a teoria do ator-rede (TAR) pode ser entendida como uma abordagem teórico-

metodológica que almeja aplicar a imagem da simetria originária dos estudos da ciência à 

teoria social, funcionando como uma espécie de revisão do próprio campo da sociologia, a 

partir de uma nova noção do termo social. Veremos no momento oportuno em que medida a 

TAR se propõe a estudar problemas que a sociologia até hoje não havia conseguido estudar, e 
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em que medida ela se propõe a ressignificar o conceito de social. Por enquanto, convém 

apenas sinalizar que é no âmbito da TAR e de sua necessária vinculação ao projeto de crítica à 

modernidade, que o conceito latouriano de mediação ganha sentido. 

Assinalamos desde já que, ao identificar uma lacuna de maturação do conhecimento 

acadêmico brasileiro sobre os modos pelos quais a mediação encontra, na TAR, as relações 

conceituais que lhe conferem um sentido próprio, tentamos aqui buscar uma leitura 

aprofundada da obra de Latour e identificar como ali é engendrado aquele conceito. O 

presente estudo pretende suprir, desse modo, uma carência de digestão da noção de mediação 

em Latour e sua relação com os agenciamentos em rede – não apenas no que diz respeito aos 

sistemas sociais humanos, mas no que concerne a quaisquer sistemas sociais (“humanos”, 

“artificiais” etc.), pautados no trânsito de signos (por exemplo, entre máquinas e seres 

humanos). Acredita-se que explorar os conceitos da teoria do ator-rede em seus contextos e 

seus detalhes pode ajudar a compreender o alcance interdisciplinar de sua investida. Este 

recorte pode ainda fornecer instrumentos para uma compreensão dos alcances da TAR, de 

modo a tornar visível como ela responde problemas atuais próprios de sistemas complexos, 

como por exemplo, os que se relacionam à mediação técnica e à antropologia do pós-humano. 

Este trabalho se justifica, portanto, como uma válida tentativa de destacar o media res 

latouriano, a partir de um cruzamento entre conceitos da TAR, na tentativa de fornecer 

instrumentos para os estudos da complexidade em geral, numa via de duas mãos. Em primeiro 

lugar, realizando uma análise detalhada da TAR e determinando como ela poderia servir de 

modelo para estudos interdisciplinares, já que se trata de uma nova teoria social (do ator-

rede). Em segundo lugar, o presente estudo devolve às pesquisas interdisciplinares uma das 

possíveis interpretações sobre o conceito mediação, olhar este marcado por uma abordagem 

que pretende contornar os problemas causados pelo dualismo moderno e suas limitações ao 

tentar dar conta de fenômenos complexos em sistemas heterogêneos e dinâmicos, justamente 

aqueles que os recentes desafios dos estudos sobre tecnologias inteligentes parecem requerer. 

Quanto à questão metodológica, vale ressaltar que o presente trabalho será pautado pelo 

método da revisão bibliográfica, e seu recorte compreende quatro esferas: a obra do próprio 

Latour e demais representantes da TAR; os comentadores especializados em Latour; 

pesquisas recentes que destacam um aspecto ou outro do pensamento latouriano; os 

pensadores que antecederam e serviram de base para o próprio Latour criar sua teoria. 
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As obras latourianas que selecionamos para estudar em detalhe são aquelas que mais auxiliam 

na compreensão da proposta da TAR, bem como a crítica ao pensamento moderno. Neste 

sentido, destacamos Reagregando o social (2005, 2012), Jamais fomos modernos (1994a), A 

esperança de Pandora (2001), Reflexões sobre o culto moderno aos deuses fe(i)tiche (2002), 

Políticas da natureza (2004), Ciência em ação (2011), dentre outras obras de Latour (1988, 

1993, 1994b, 1997
1
, 2007, 2013) e de alguns dos principais fundadores da TAR, como Michel 

Callon (1986) e John Law (2003 [1992]). O contato com o próprio autor é a principal fonte de 

busca por respostas conceituais, pois é aí que ganham morada não apenas as teses que nos 

interessam, mas também toda a linha argumentativa que sustenta as conclusões, muitas vezes 

radicais e originais, ali defendidas. 

Além do próprio Latour e dos autores da TAR, será fundamental estudar, paralelamente, as 

leituras que os comentadores realizam sobre a proposta latouriana. Dentre os especialistas na 

obra e no pensamento de Latour, observamos uma pluralidade de leituras, ora destacando 

aspectos antropológicos, ora sociológicos, ora filosóficos. Nenhum dos comentadores 

estudados almeja enquadrar a obra de Latour em uma disciplina, e nenhum deles sugere que 

Latour seja um antropólogo, filósofo etc. Entretanto, notamos algumas contribuições de 

leitura que são próprias de cada comentador. Neste sentido, destacamos as leituras de 

Theophilos Rifiotis (2012a, 2012b
2
, 2014), Stelio Marras (2002, 2009, 2010, 2013), Letícia 

Freire (2006, 2013), Viveiros de Castro (2014
3
) e Marcio Goldman (2008), como exímias 

contribuições não apenas para auxiliar a interpretação das ideias latourianas, mas também 

para relacioná-las com interesses próprios da antropologia e suas interfaces com outras 

disciplinas. Já autores como André Lemos (2010, 2013), Lucia Santaella (2010
4
, 2013), 

Fernanda Bruno (2012, 2013), Theophilos Rifiotis (2010
5
, 2011

6
) e Erick Felinto (2013), são 

importantes nomes para relacionar a leitura de Latour com as ciências sociais, a comunicação 

e a cibercultura. Fora do Brasil, encontramos alguns comentadores como Graham Harman 

                                                 
1
 LATOUR, Bruno; WOOGLAR, Steve (1997). 

2
 RIFIOTIS, Theophilos; MÁXIMO, Maria Elisa; CRUZ, Fernanda; SEGATA, Jean (2012b) 

3
 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo; DANOWSKI, Deborah (2014). 

4
 SANTAELLA, Lucia; LEMOS, Renata (2010). 

5
 RIFIOTIS, Theophilos (Org.); MÁXIMO, Maria Elisa (Org.); LACERDA, Juciano; SEGATA, Jean (Org.) 

(2010). 

6
 RIFIOTIS, Theophilos; MÁXIMO, Maria Elisa; CRUZ, Fernanda; SEGATA, Jean (2011). 
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(2007) e Edwin Sayes (2013) que elaboram uma leitura do pensamento de Latour que o 

aproxima bastante do campo da filosofia. 

Na tentativa de aprofundar ainda mais no pensamento latouriano, foram elencadas algumas 

pesquisas recentes que de uma forma ou de outra se utilizaram das ideias de Latour e da TAR, 

tais como os trabalhos de Massimo Di Felice (2012), Dora Kaufman (2015), Pedro Ferreira 

(2010), Henrique Parra (2012, 2014), Isabel Goulart (2012), entre outros pesquisadores 

importantes para digerir as ideias latourianas e sugerir caminhos para a aplicação. Estudar os 

pesquisadores e os comentadores de Latour não apenas enriquece a compreensão da própria 

teia conceitual da TAR como também fornece subsídios para corrigir equívocos de 

interpretação, tão recorrentes no caso deste pensador tão plural e ao mesmo tempo tão 

controverso. 

No intuito de alcançar os fundamentos mais basilares sobre os quais Latour erige seu 

pensamento, realizamos ainda um recorte especial em alguns dos principais filósofos e 

pensadores que de certo modo o inspiraram ou foram utilizados como referência para edificar 

seu projeto. Tal recorte priorizou autores como: Michel Serres (1997), Harold Garfinkel 

(1967), Algirdas Greimas (1981, 2008), Gabriel Tarde (2003), Gottfried Leibniz (2009), 

Gilles Deleuze (1995, 2010
7
, 2013

8
), Michel Foucault (2014), Friedrich Nietzsche (1999, 

2004, 2005, 2011), Henri Poincaré (1995), Gaston Bachelard (1978, 2008), Paul Feyerabend 

(1977) e Thomas Kuhn (2013). Dada a complexidade que cada um destes nomes representa, 

em termos de ideias e discussões teóricas, elencamos também alguns comentadores 

especializados em tais pensadores, tais como: Eduardo Vargas (2004), especialista em Tarde; 

José Luiz Fiorin (1989), especialista em Greimas; Scarlet Marton (1990), especialista em 

Nietzsche; entre outros. A seleção de autores que em larga escala influenciaram o pensamento 

de Latour tem o papel de conectar a TAR com suas bases teóricas, de modo a auxiliar a 

compreensão de suas propostas mais originais. 

O recorte metodológico proposto acima deve permitir uma boa contextualização do sistema 

conceitual latouriano, de modo que possamos, a partir de tal contexto, precisar o lugar que a 

ideia de mediação ocupa em tal sistema. O argumento ora apresentado ao leitor está 

estruturado em seis capítulos. 

                                                 
7
 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2010). 

8
 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2013). 
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No primeiro, tratamos de buscar, mesmo que de modo modesto, a genealogia do pensamento 

de Latour em autores que exerceram influência direta em sua obra. Apesar de as serem 

extremamente numerosas, nos propomos a detalhar apenas aquelas influências que 

consideramos mais importantes para o entendimento do conceito de mediação. Neste sentido, 

o capítulo destaca as contribuições de Tarde, Greimas e Deleuze. 

No segundo capítulo, apresentamos a TAR, sua proposta metodológica e ontológica, bem 

como sua rede conceitual própria, que conta com um vocabulário bastante amplo (actante, 

rede, coletivo, mediador, intermediário, caixa-preta, composição, tradução, delegação etc.). 

Tal apresentação visa situar o leitor não familiarizado no universo conceitual da TAR, tendo 

em vista preparar terreno para a discussão futura. 

No capítulo três, entramos na visão de Latour sobre o legado da filosofia moderna para a 

cultura ocidental. Veremos que sua leitura segue uma quase-linhagem avessa ao iluminismo, e 

que tem nas figuras de Nietzsche, Foucault e Deleuze alguns de seus principais 

representantes. O mais importante na crítica latouriana ao projeto moderno é entender em que 

medida as dicotomias modernas estão sendo problematizadas e de que modo a leitura de 

Latour reclama pelo conceito de mediação. 

No quarto capítulo, é apresentada a dimensão epistemológica do pensamento latouriano. 

Mesmo em sua crítica aos modernos, Latour assume um posicionamento original, nem 

construtivista, nem realista, mas um posicionamento pautado pela “construção de realidades”. 

Esse capítulo investiga que tipo de postura investigativa é este, de onde ela parte e o que ela 

espera encontrar. Tornar clara essa postura será fundamental para compreender a inovação 

teórica que o conceito de mediação introduz. 

No capítulo cinco, apresentaremos o tema já bastante assentado da mediação técnica em 

Bruno Latour. Ali, pretendemos retomar a relação próxima entre mediação técnica e a teoria 

do ator-rede, apresentando a noção que a TAR adota para órgão social no paradigma da 

colaboração e da conexão, destacando a relevância do agenciamento em não humanos, bem 

como o mito da determinação da esfera do humano sobre a tecnologia e vice-versa. 

No sexto capítulo, a noção mediação irá ser destacada, no intuito de relacionar as ideias da 

TAR e encontrar o lugar da mediação em tal sistema. Pretendemos esclarecer ali a oposição 

entre o trabalho da purificação e o da mediação no pensamento de Latour, apresentando a 
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dimensão do meio (e de baixo) do plano latouriano e entendendo mediação como prática de 

agenciamento. Apenas neste momento, será possível notar em que medida o conceito de 

mediação se relaciona com o projeto moderno/não moderno de Latour, bem como em que 

medida tal conceito compõe uma amplificação do quadro da filosofia moderna, destacando o 

papel central dos processos de emergência no ator-rede.  

Ao fim, apresentamos uma breve reflexão sobre cognição distribuída para exemplificar como 

quaisquer fenômenos reticulares podem receber um bom tratamento pelo sistema conceitual 

latouriano. Esperamos que com esta tese, o leitor possa ter uma dimensão do que Latour se 

propõe a resolver e o que pretende conotar com o conceito de mediação. Esperamos que tal 

empresa ajude o leitor a perceber a relevância desta noção para as ciências contemporâneas e 

para os estudos interdisciplinares. 
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1. ANTECEDENTES CONCEITUAIS DE LATOUR 

 

No intuito de identificar os antecedentes conceituais mais marcantes do pensamento 

latouriano, propomos a seguir uma leitura dos teóricos que criaram uma espécie de solo sobre 

o qual Latour erige seu pensamento. A busca pelas raízes conceituais de um autor é de grande 

valia para entender a linha de conduta que permeia sua obra. No caso de Latour, a sociologia 

da ciência dos science studies, a etnometodologia de Garfinkel, a monadologia de Tarde, a 

semiótica de Greimas, a filosofia da mestiçagem e da tradução de Serres, a filosofia da 

imanência de Deleuze, a filosofia da ciência de Bachelard, Kuhn, Stengers e Prigoggine, e o 

pragmatismo de James são algumas das suas grandes influências. A literatura especializada 

destaca diferentes pontos de tais antecedentes, enfatizando ora um, ora outro aspecto desse 

cenário. Entre os estudos latourianos do Brasil, duas das boas contextualizações sobre a rede 

teórica basilar para a construção do pensamento de Latour estão na tese de Dora Kaufman 

(2015, p. 90-101) e no livro de André Lemos (2013, p. 34-41). 

Segundo Kaufman (2015, p. 90), a rede de influências de Latour é composta pela semiótica, a 

etnometodologia, o pragmatismo, a filosofia da ciência e as ideias de Tarde e Serres. Para 

Lemos (2013, p. 34), a TAR surge de dentro dos estudos de ciência e tecnologia, mas se 

expande para uma crítica à sociologia a partir das influências de Foucault, Deleuze e Guattari, 

Serres, Garfinkel e Tarde, mas também guarda algumas influências de Whitehead e mais 

recentemente de Souriau. Para Freire (2006, p. 47), as principais influências de Latour são a 

filosofia da ciência de Serres e a sociologia do conhecimento de Bloor, assim como algumas 

ideias de Deleuze e Foucault. 

Poderíamos destacar diversos aspectos e influências conceituais sobre o pensamento 

latouriano, mas, tendo em vista a discussão que se segue, propomos a partir de agora, realizar 

um recorte especial capaz de pontuar alguns detalhes de um cenário de fundo para a discussão 

que aqui se pretende realizar sobre a questão da mediação. Tal recorte irá destacar autores 

como: Gabriel Tarde e Gottfried Leibniz, especialmente no que se refere à teoria da 

monadologia; Algirdas Greimas, sua teoria semiótica e o conceito de actante; Friedrich 
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Nietzsche, Michel Foucault e Gilles Deleuze, especialmente na crítica ao racionalismo, na 

vinculação do saber-poder e na proposta de uma filosofia da imanência. 

Espera-se que este recorte nos forneça condições e vocabulário suficiente para, mais à frente, 

esclarecer o próprio sistema latouriano, sua proposta de antropologizar os modernos, 

realizando um pensamento não moderno, expresso na TAR. 

 

A teoria da ação na monadologia de Leibniz a Tarde 

No livro Monadologia e sociologia (2003), Gabriel Tarde pretende elaborar, na expressão de 

Bergson, uma filosofia da imitação (Bergson, 2003[1904], p. 110), mas poderíamos dizer 

também que se trata de uma filosofia da impermanência (seguindo a proposta de Leibniz), ou 

até mesmo uma filosofia da infinita diferenciação. Transitando elegantemente da filosofia 

para a sociologia, e desta para aquela, o autor confere um caráter pragmatista para ambas. 

Tarde parte da ideia de mônada em Leibniz para fundamentar uma espécie de sociologia 

monadológica, que pouco depois de publicada funcionaria como uma fonte de inspiração e 

mesmo de subversão pela sociologia funcionalista de Émile Durkheim. A ideia central de 

Tarde naquela obra, ofuscada historicamente pelos holofotes que passaram a apontar para o 

recém-descoberto Durkheim, era considerar todo social como uma rede de microelementos 

infinitesimais, de tal modo que não houvesse como falar do todo sem considerar o papel das 

partes e suas ações e dinâmicas próprias.  

Opostamente a Durkheim (para quem a sociedade determina o individuo), que pensava na 

influência do todo em relação às partes, Tarde faz uma análise inversa, que considera as partes 

infinitesimais em associações produzem um contínuo não hierarquizado. Dessa forma, Tarde 

inaugura uma perspectiva reticular monadológica, que constrói as bases latourianas para 

quebrar o dualismo entre indivíduo e sociedade. Aliás, a própria distinção entre todo e parte 

poderia ser superada por uma sociologia do contínuo e das contínuas variações. Se as 

mônadas (elementos infinitesimais) são abertas e dinâmicas, então elas colocam o social em 

constante transformação, consoante as alterações de seus elementos.  

Nos oito capítulos de seu Monadologia e sociologia, Tarde vai percorrendo os aspectos 

filosóficos da noção de sociedade, passando por campos como biologia, psicologia, 
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antropologia e política. O autor enfatiza as duas noções fundamentais de crença e desejo como 

constituintes essenciais da mônada “homem”, e extrai as consequências sociais mais gerais, 

decorrentes da tendência a universalizar ideais. Mais importante do que entender sua crítica 

implícita ao dualismo cartesiano e ao sistema funcionalista durkheimiano, é perceber o 

modelo social monadológico em seus próprios termos, que tira do aspecto filosófico 

leibniziano o princípio fundamental de diferenciação para, em seguida, explorar a questão do 

social no contexto científico pós-darwiniano. Vejamos mais de perto como as mônadas 

surgiram na filosofia de Leibniz, para entendê-las melhor as ideias de Gabriel Tarde. 

 

As filhas de Leibniz 

Em Leibniz, as mônadas (do grego monas) representam uma tentativa de superar o dualismo 

cartesiano, pautado na cisão entre mente e matéria. Considerar mente e matéria como tendo 

um fundamento comum é considerar uma única base por trás de toda manifestação física e 

todo ser racional. Na filosofia leibniziana, a ideia de mônada é central e se relaciona com a 

epistemologia, com a teoria da percepção, com a tese da razão suficiente, com o fundamento 

da agência, com a filosofia moral e com a ideia de Deus.  

No texto intitulado A monadologia ou os princípios da filosofia, publicado originalmente em 

1714, dois anos antes de sua morte, Leibniz costura conceitos de sua filosofia madura, de 

modo a destacar o papel da ideia de mônada. Por mônada, Leibniz entende os “átomos da 

natureza” (LEIBNIZ, 2009, p. 25), algo simples, como aquilo que não possui partes. Seu 

complementar se traduz na ideia de composto, entendido como um agregado ou amontoado de 

tais elementos. Para Leibniz, a substância simples não perece nem tem início, não termina 

nem começa, pois ela simplesmente é.  

[4] Tampouco há dissolução a temer e não há como conceber um modo pelo 

qual uma substância simples possa perecer naturalmente (Teodicéia § 89). 

[5] Pela mesma razão, não há modo pelo qual uma substância simples possa 

começar naturalmente, já que não pode ser formada por composição 

(LEIBNIZ, 2009, p. 25) 

Se as mônadas são universais, pois compõem todas as entidades, cabe indagar sobre seu papel 

ou valor de aplicação na filosofia, pois caso contrário, seria um conceito vazio e desprovido 

de sentido. O que torna as mônadas conceitos essenciais é a sua capacidade de distribuir 
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variação no real, porque se a realidade é diversa, se há variedade nas forças e nos fenômenos 

existentes, então deve haver algum princípio que possibilita a diferenciação das coisas. Esse 

fundamento diferenciador é o que Leibniz entende por mônada. “E se as substâncias simples 

não diferissem por suas qualidades, não haveria modo de apercebermos qualquer modificação 

nas coisas” (LEIBNIZ, 2009, p. 26). 

Nossa experiência com o mundo é pautada na nossa percepção e compreensão de diferenças, 

estas últimas criadas pelas mônadas. Daí que a tese das mônadas toca a reflexão sobre 

percepção. Para Leibniz, percepção é diferente de apercepção, pois enquanto a primeira 

representa um estado transitório (ibid., p. 27), impreciso e sem conseguir formar uma 

proposição segura, a segunda corresponde a um julgamento perceptivo acabado em si mesmo, 

tomado como conclusivo e propositivo. Há aqui uma crítica direta a Descartes por ele não 

considerar que a percepção não é apercebida. 

Não bastasse a complexidade da ideia de substância simples, as mônadas de Leibniz são 

também mutáveis. “Como toda mudança natural ocorre gradativamente, alguma coisa sempre 

muda e outra sempre permanece. Consequentemente, é necessário haver pluralidade de 

afecções e relações na substância simples, embora ela não possua partes” (ibid., p. 26). 

Do ponto de vista epistemológico, a teoria leibniziana das mônadas também tem algo a dizer. 

Numa espécie de retomada da abordagem humeana, só que agora tomada por um ideal 

racionalista, Leibniz aborda a epistemologia de um viés bastante matemático. Reconhece que 

no cotidiano da sua vida, um homem age como um ser irracional, guiado pelo costume, pois 

“frequentemente, uma impressão forte produz subitamente o efeito de um velho hábito” 

(LEIBNIZ, 2009, p. 30). Mas apesar de sermos “exclusivamente empíricos em três quartas 

partes das nossas ações” (ibid.), somos dotados de espírito ou alma racional e podemos 

apreender leis, sendo justamente esta faculdade a mais propriamente humana, já que “o 

conhecimento das verdades necessárias e eternas é o que nos distingue dos simples animais e 

nos faz possuidores da Razão” (ibid.). É esta capacidade racional e pelo conhecimento das 

verdades necessárias que, segundo Leibniz, somos levados aos atos de reflexão, isto é, o gesto 

de “pensar no que se chama Eu e [...] considerar que isto ou aquilo está em nós” (ibid.). Desse 

modo, a monadologia chega tanto na ideia de sujeito quanto na de Deus, já que, por uma 

inferência quase cartesiana, vê no Eu uma imperfeição e infere uma perfeição fora do Eu. 
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Para finalizar nosso breve incurso filosófico leibniziano, cabe acrescentar a questão da 

agência. No entanto, para chegar lá é necessário lembrar antes os dois princípios, que no 

sistema de Leibniz correspondem ao fundamento do raciocínio. São eles: o princípio “da 

contradição, em virtude do qual consideramos falso o que envolve a contradição, e verdadeiro 

aquilo que é oposto ou contraditório ao falso” (ibid) e o princípio da “Razão suficiente, em 

virtude do qual consideramos que nenhum fato possa ser tomado como verdadeiro ou 

existente [...] sem que haja uma razão suficiente para que assim seja e não de outro modo” 

(ibid., p. 30-31). Podemos perceber que o fundamento da verdade está na proposição não 

contraditória, dotada de razão suficiente para explicar porque algo é de tal modo, e não de 

outro. É interessante notar que de acordo com o segundo princípio de Leibniz, mesmo que não 

possamos conhecer as razões de algo, deve-se aceitar, como condição postulada, que se algo 

é, então este algo tem razão (ainda que desconhecida por nós) para ser daquele modo. Cabe 

ressaltar que há dois tipos de verdades: as necessárias (aquelas que são a priori) e as 

contingentes (a posteriori, verdades factuais). De acordo com Leibniz, a razão suficiente deve 

existir não apenas nas verdades necessárias, mas também nas contingentes (ibid., p. 30). 

Há uma infinidade de figuras e de movimentos presentes e passados que 

entram na causa eficiente do meu [ato] presente de escrever; e há uma 

infinidade de pequenas inclinações e disposições de minha alma, presentes e 

passadas, que entram na causa final (ibid.) 

A consequência que mais nos interessa, no que diz respeito à monadologia de Leibniz, é o 

fundamento da agência. Ali, a capacidade da ação, no sentido de um ente ser dotado de poder 

para agir sobre outro, corresponde à capacidade que um ser tem de possuir uma razão a priori 

do que se passa em outro ser. A discussão sobre as mônadas ganha, aqui, contornos de uma 

espécie de taxonomia monadológica, na medida em que as criaturas passam a poder ser 

classificados quanto ao seu grau de perfeição e à sua capacidade de agência. 

[49] Diz-se que a criatura age exteriormente na medida em que possui 

perfeição; e que padece de uma outra na medida em que é imperfeita. Assim, 

atribui-se a Ação à Mônada enquanto tem percepções distintas [...] 

[50] E uma Criatura é mais perfeita do que outra quando nela se encontra 

aquilo que proporciona a razão a priori do que se passa na outra, e por isso 

se diz que ela age sobre a outra (LEIBNIZ, 2009, p. 34) 

Vimos, até aqui, que na filosofia leibniziana, a ideia de mônada é central e se relaciona com a 

epistemologia, com a teoria da percepção, com a tese da razão suficiente, com o fundamento 

da agência. Esses pontos são apropriados por Tarde, que irá propor uma releitura desse quadro 
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no seio da sociologia, o que indicará as bases para Latour pensar um esquema conceitual não 

moderno e capaz de articular a partir da noção de mediação.  

 

O padrasto Tarde 

Como vimos, o conceito de mônada foi concebido de modo bastante inovador no pensamento 

de Gottfried Leibniz, para quem, tal ideia era similar ao conceito original de átomo e 

representava a menor partícula das coisas. “Mônada é, portanto, o nome que Leibniz atribuiu 

àquilo que ele considerava átomos reais da natureza ou elementos das coisas” (GALLAS E 

SOUZA, 2009, p. 10). A ideia de indivisibilidade, o fato de não possuírem partes, nem 

tamanho, nem forma, fazem das mônadas uma abstração, uma pura qualidade, real na sua 

aplicação possível a qualquer ente composto capaz de incorporar sua qualidade positiva. 

Desse modo, as mônadas apesar de serem diversas umas das outras, devem ser consideradas 

fundadoras da variação na realidade. O valor diferencial das mônadas deriva do fato de elas 

possuírem qualidades próprias. “E já que existe uma variedade de coisas no mundo, elas 

devem diferir entre si exatamente em qualidade” (ibid., p. 11). 

Gabriel Tarde, com quase dois séculos de diferença, adota as mônadas de Leibniz, dando um 

abrigo simultaneamente filosófico e sociológico
9
, pois para o pesquisador Eduardo Viana 

Vargas, “em vez de fazer a sociologia surgir de uma ruptura radical com a filosofia, Tarde 

busca na filosofia os princípios ontológicos de um ‘ponto de vista sociológico universal’” 

(VARGAS, 2004, p. 173). A ideia das mônadas, em Tarde, significa mais do que prover um 

substrato comum para os eventos do mundo, significa sobretudo enfatizar a diferença, dando-

lhe um papel central na filosofia do social, ou na sociologia universal. O contraste é, em 

Tarde, a base do social, e é a partir da diferença que os sistemas se organizam, a vida se 

multiplica, as sociedades se estabelecem. No entanto, a questão da diferença não pode mais 

ser tomada do ponto de vista das identidades, das essências, substâncias ou condições 

necessárias, universais, a priori e eternas, como queria Leibniz. Por isso mesmo a crítica de 

Tarde é radical: “como pensar a diferença, se deixarmos nossa âncora presa a uma 

identidade?” (THEMUDO, et al., 2003, p. 12). A identidade, ao menos quando associada ao 

                                                 
9
 Vale destacar que na época de Tarde, a sociologia ainda não havia se constituído como um campo do saber 

autônomo e muito da sua abordagem era entendida como filosófica. 
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campo semântico da permanência, não poderia mais ser relacionada com as mônadas, no 

sentido imprimido por Tarde, pois estas devem ser abertas, vivas e não fechadas e justificadas.  

A reflexão monadológica em Tarde parte de Leibniz, mas vai se distanciando na medida em 

que o texto avança. Logo no início, o autor concorda com o propósito inicial de reduzir os 

tipos de res cartesianos (cogitans e extensa) a apenas um. A tese das mônadas visa justamente 

“a redução dessas duas entidades, a matéria e o espírito, a apenas uma (o espírito), bem como 

a prodigiosa multiplicação de agentes espirituais do mundo” (TARDE, 2003, p. 19).  

Mas antes disso, a hipótese das mônadas tem a ver com a busca pelos fundamentos 

elementares das coisas, pois em cada ser, há uma composição, e se forem observadas as partes 

desse ser, chegar-se-á a novas partes, e assim sucessivamente. 

Não há como parar nessa ladeira que leva ao infinitesimal, que devém, fato 

certamente inesperado, a chave de todo o universo. Daí, talvez, a crescente 

importância do cálculo infinitesimal e, pela mesma razão, do estrondoso 

sucesso momentâneo da doutrina da evolução. [...] A fonte, a razão de ser, a 

razão do finito, do segmentado, está no infinitamente pequeno, no 

imperceptível: tal é a profunda convicção que inspirou Leibniz (TARDE, 

2003, p. 24) 

 

Da monadologia à diferenciação, do psicomorfismo à ideia de contínuo 

Na caminhada rumo ao elementar, encontramos, a cada vez, uma série de minúsculos 

componentes e, desse modo, somos levados a concluir que a escala essencial não é composta 

de partes discretas, segmentos, mas de continuidades. Assumir isto é fundamental para entrar 

no pensamento de Tarde, pois o infinito difere do finito não em quantidade, mas em qualidade 

(ibid., p. 26). Não se trata de quantificar as mônadas, mas de qualificá-las. 

[...] os verdadeiros agentes seriam, portanto, esses pequenos seres que 

dizemos infinitesimais, e as verdadeiras ações seriam essas pequenas 

variações que dizemos ser infinitesimais. Parece resultar do que precede que 

esses agentes são autônomos, que essas ações se chocam e se entravam tanto 

quanto cooperam. Se tudo parte do infinitesimal, é que um elemento, um 

elemento único, tem a iniciativa de uma mudança qualquer; movimento, 

evolução vital, transformação mental ou social. Se todas essas mudanças são 

graduais, e aparentemente contínuas, isto mostra que a iniciativa do 

elemento empreendedor encontrou resistências, mesmo que secundariamente 

(TARDE, 2003, p. 27) 
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Tarde declara, desse modo, ainda no início de seu argumento, que não apenas as ações são 

propriedades das mônadas, mas que tal agenciamento é autônomo no seu início e heterônomo 

no seu percurso. Para empreender uma ação social, um determinado ente emite uma força em 

uma determinada direção. Visa, no alto da autonomia de seu espírito, um estado X de 

configuração social, que é então externalizado de algum modo para outros indivíduos. Mas, 

por mais autonomia que tenha tido (e isso haveria de ser futuramente questionado por um 

estudo mais detalhado, capaz de pôr em jogo as influências anteriormente sofridas pelo 

elemento que o condicionaram de modo que viesse a desejar X e não Y), por mais que tenha 

ótimas ideias para executar, é apenas no jogo da realização de tais ideais que uma enorme 

quantidade de resistência se interpõe, fazendo do impulso inicial um mero sopro diante de um 

imenso jogo de forças que se instaura. Em tal cenário, a própria autonomia é relativizada, já 

que o exterior é influente. Se as leis do outro valem, isso já é heteronomia. Tarde continua seu 

argumento com um exemplo bem ilustrativo: 

Suponhamos que todos os cidadãos de um Estado, sem exceção, adiram 

plenamente a um programa de reorganização política, nascido no cérebro de 

um dentre eles e, mais especificamente, em um ponto desse cérebro. A 

reforma de todo o Estado segundo este plano, ao invés de ser sucessiva e 

fragmentária, será brusca e total, seja qual for o radicalismo do projeto. É 

apenas a contrariedade de outros planos de reforma ou de outros tipos de 

Estado ideal, do qual cada membro de uma nação está possuído, consciente 

ou não, que explica a lentidão das modificações sociais. (TARDE, 2003, p. 

27) 

A gradação contínua (não brusca) em que acontecem as mudanças sociais é explicada pela 

contrariedade de vozes (pelas controvérsias, diria Latour). É curioso notar a relação que o 

argumento monadológico tardiano guarda com o argumento evolucionista darwiniano. Por 

mais que discordem quanto aos processos de transformação, em pelo menos um aspecto, 

ambos concordam: não há, na sucessão de estados de um sistema, mudança brusca, mas sim 

uma adaptação às necessidades impostas pelas condições exteriores (ideia de exterior que 

Latour precisaria ressignificar, mais tarde). 

Voltando ao fundamento monádico da tese de Tarde, o autor defende, com Leibniz, que 

“matéria nada mais é do que espírito” (TARDE, 2003, p. 31). Isto não significa, entretanto, 

que Tarde assuma uma postura idealista, que considera todo real como “real para a mente”. 

Ao contrário, Tarde crê na realidade de outras mônadas, externas à primeira, mas a ela 

semelhantes. Assumindo uma postura epistemológica similar ao que ficou conhecido por 

intersubjetividade, Tarde explica que as diversas mônadas são reais e nenhuma em particular 
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pode exaurir a realidade. Dado que a matéria é espírito (sendo este o fundamento da 

monadologia), como podemos entender essa inclusão de coisas em ideias? 

[...] pode-se dizer, junto com os idealistas, que o universo material, nele 

compreendidos os outros eus, é meu, exclusivamente meu, que ele se 

compõe de meus estados de espírito ou de suas possibilidades enquanto 

afirmadas por mim, quer dizer, enquanto é ela mesma um de meus estados 

de espírito. Se rejeitarmos essa interpretação, só nos resta admitir, junto com 

os monadologistas, que todo universo exterior é composto de outras almas 

além da minha, mas no fundo semelhantes à minha. Aceitando este último 

ponto de vista, retiramos dos precedentes seus melhores fundamentos.
10

 

(TARDE, 2003, p. 32) 

Tarde declara aqui também uma postura realista, pois confessa crer em uma realidade externa 

ao próprio sujeito cognoscente. Uma vez aceita a proposição de que “todo universo exterior é 

composto de outras almas além da minha”, aceita-se, implicitamente, a existência de um 

universo exterior, independente de minha própria existência. Entretanto, quando a discussão 

epistemológica avança a ponto de se falar em universo exterior, há que se tomar o cuidado de 

não confundir os conceitos de “objeto” e “coisa em si”. Do ponto de vista de um sujeito 

cognoscente, a noção de objeto corresponde àquilo que complementa o sujeito, na medida em 

que todo sujeito o é para com um objeto (sujeito cognoscente é aquele que conhece o objeto) e 

todo objeto o é para com um sujeito (o objeto que é dado a conhecer ao sujeito) (HESSEN, 

2000 p. 20-22). Portanto, a noção de objeto parece fazer todo o sentido no realismo 

monadológico defendido por Tarde, mas o mesmo não acontece com a noção de “coisa em 

si”, que parece aos olhos do autor esconder uma contradição. Ainda que se assuma a crença 

no real, a expressão “o real é” é fraca. Isto porque quando se diz que algo “é”, deve-se 

entender o fundamento deste “ser”. Em Kant, a “coisa em si” é incognoscível (algo que está 

lá, mas nenhum sujeito poderá alcançar). Mas em Tarde, afirmar que algo é incognoscível é 

privar-se de assegurar algo sobre seu ser. É portanto privar o ser de qualquer efeito em outro, 

o que contraria o fundamento da ação. É como se Kant dissesse: “o ser em si é” e “o ser em si 

é incognoscível”, e Tarde replicasse: “afirmar que o ser em si é incognoscível é postular que o 

ser em si é incognoscível”, e esse gesto de postular uma regra a priori sobre uma entidade é se 

abster de tomar a própria entidade do ponto de vista das suas ações, e do ponto de vista dos 

seus efeitos sensíveis. Apesar de não haver contradição na tese da incognoscibilidade do ser 

em si, como argumento, é uma tese fraca, pois se baseia unicamente no seu próprio postulado, 

ele mesmo injustificado. 
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É logicamente insustentável reconhecer, de um lado, que se ignora o que é o 

ser em si de uma pedra, de um vegetal, e, ao mesmo tempo obstinar-se em 

dizer, por outro lado, que este ser em si é; a ideia que dele temos [...] tem 

como conteúdo nossos estados de espírito, e como nada mais resta se 

abstrairmos nossos estados de espírito, das duas uma: ou afirmamos esses 

estados, afirmando este X substancial e incognoscível, ou somos forçados a 

confessar que, afirmando outra coisa, nada afirmamos. Mas se o ser em si, 

no fundo, é semelhante ao nosso ser, deixando de ser incognoscível, ele se 

torna afirmável (TARDE, 2003, p. 32) 

Vê-se que o argumento apresentado por Tarde pretende rebater o idealismo, o criticismo e o 

dualismo. Entretanto, ao apresentar sua própria posição, o argumento não é tão claro. Tarde 

afirma, no final da citação acima: “se o ser em si, no fundo, é semelhante ao nosso ser, 

deixando de ser incognoscível, ele se torna afirmável”, mas aqui o argumento não é 

conclusivo, pois fica a cargo do leitor decidir que tipo de semelhança há entre o nosso ser e o 

ser em si. Seria o ser em si o nosso próprio ser? O que há de diferente entre ambos? Se o ser 

em si é cognoscível, então quais os critérios para se estabelecer a verdade sobre ele? Ser 

cognoscível equivale a ser afirmável? Estas questões ficam abertas e não são retomadas em 

qualquer outra parte do seu argumento, pois na sequência, Tarde se encaminha imediatamente 

para outra discussão, igualmente relevante, a respeito do “psicomorfismo universal” (ibid.). 

De qualquer modo, e é isto o que nos interessa de modo particular, Tarde se mostra agora um 

opositor ao próprio racionalismo leibniziano. Além de não caminhar sobre os sedimentos do 

princípio da razão suficiente (que o autor parece desprezar), Tarde coloca a crença e o desejo 

como os princípios mais básicos da alma, compósitos essenciais da mônada homem.  

A meu ver, os dois estados da alma, ou melhor, as duas forças da alma 

chamadas crença e desejo, das quais derivam a afirmação e a vontade, 

apresentam esse caráter eminente e distintivo. Através da universalidade de 

sua presença em todo fenômeno psicológico do homem ou do animal [...] a 

crença e o desejo realizam no eu, em relação às sensações, precisamente o 

papel exterior do espaço e do tempo em relação aos elementos materiais. 

(TARDE, 2003, p. 33) 

Crença e desejo seriam impuros demais para ser fundamento de qualquer coisa na filosofia de 

Leibniz, mas em Tarde são como condições essenciais que permitem instaurar, 

respectivamente, a afirmação e a vontade. Tal como o espaço e o tempo seriam, em Kant, as 

condições das intuições sensíveis e da experiência de fenômenos materiais, crença e desejo 

compõem o universo do psicomorfismo no qual a monadologia do social pode, então, estudar 

os fenômenos associativos que pretende. 



 

 

29 

 

Cabe acrescentar que é no par crença-desejo que se constitui, segundo Tarde, a essência da 

liberdade monádica, da vida criativa, da capacidade de inventar dos seres em sociedade. 

Diferentemente das máquinas que executam de modo extremamente eficiente tarefas, os 

indivíduos são dotados de crença e desejo, e por isso inauguram uma série de operações, na 

sua insaciável disposição para o novo. 

Talvez se diga que esse psicomorfismo seja uma solução muito fácil e, ainda 

mais, ilusória [...] Mas, se admito a complexidade das sensações e a perfeita 

legitimidade de sua explicação através de fatos fisiológicos, não posso 

reconhecer de modo semelhante a do desejo e da crença. A meu ver, a 

análise não toca essas questões irredutíveis. Há uma contradição oculta ao se 

pretender, por um lado, que um organismo é um mecanismo formado em 

virtude de leis puramente mecânicas, e, por outro, que todos os fenômenos 

da vida mental, dentre os quais os dois acima nomeados, são apenas puros 

produtos da organização, criados por ela e não existentes antes dela. Se, com 

efeito, o ser organizado é apenas uma admirável máquina, ele deve sê-lo não 

apenas em relação a essa máquina, mas também a todas as outras, nas quais 

não apenas uma nova força, mas tampouco nenhum produto, por mais 

radicalmente novo que seja, seria criado pela virtude dos mais maravilhosos 

agenciamentos de roldanas (TARDE, 2003 p. 37-38) 

No que diz respeito à natureza interna das mônadas, Tarde coloca seu valor mais próprio na 

diferença, na diversidade, que deve ser entendida na sua dimensão como parte constituinte de 

uma tese da continuidade. “Não basta, com efeito, dizer que os elementos são diversos; é 

necessário precisar em que consiste sua diversidade” (ibid., p. 85). Aqui fica claro que a 

mônada consiste em um complexo que integra diferenças inerentes à própria mônada. Apesar 

de a mônada “homem” ser constituída por crença e desejo, estas não são características duais, 

como um dualismo cartesiano (para o qual há dois fundamentos essencialmente distintos), 

mas são qualidades do mesmo contínuo que forma a mônada, a unidade, homem. A 

diferenciação dos entes do mundo parte da constatação de uma unidade comum a todo ente, 

comum tanto à mente quanto à matéria, em forte oposição ao hilemorfismo. Se não há ruptura 

entre coisas e ideias, não há dualismo, então há monismo, sendo este o maior contraste com 

Descartes e mesmo com Durkheim. 

A hipótese das mônadas implica, portanto, a afirmação da diferença como 

fundamento da existência e, consequentemente, a renúncia ao dualismo 

cartesiano entre matéria e espírito e àqueles que lhe são correlatos – 

particularmente o dualismo natureza/sociedade tão caro a Durkheim, que lhe 

confere proporções ontológicas no postulado do homo duplex (VARGAS, 

2004, p. 173) 

O princípio da “diferença imanente” se alia intrinsecamente, desse modo, ao princípio da 

continuidade, que em Tarde recebe a roupagem matemática do infinitesimal. Parece paradoxal 
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falar em mônadas sem falar em substâncias simples discretas que compõem o todo, mas é aí 

que a ideia de contínuo entra em cena, rejeitando o simples e afirmando o composto 

infinitesimal. “Tarde rompe a clausura das mônadas leibnizianas da mesma forma que os 

cientistas haviam quebrado o átomo” (VARGAS, 2004, p. 174).  

As mônadas são elementos infinitesimais sem qualquer razão suficiente para ser do modo que 

são e desprovidos de causa suprema, final, formal ou qualquer outra causa. Do ponto de vista 

metodológico, mais vale recusar todos os fins e toda ideia de vontade única. Para Tiago 

Themudo e Luis Orlandi (2003), uma das qualidades que diferencia a monadologia de Tarde 

daquela de Leibniz diz respeito aos rompimentos dos limites harmônicos das mônadas, que 

em Leibniz guardavam um caráter divino. 

[...] diferentemente de Libniz e das disposições do mundo clássico da 

representação, essas diferenças infinitesimais não serão organizadas, 

moralizadas no melhor dos mundos escolhidos por Deus. O mundo da 

dispersão infinita vai revelando com Gabriel Tarde sua face indócil: nele, 

espalham-se contágios e epidemias, vagam dissonâncias, rompem-se limites 

harmônicos que ainda imperavam nas convergências do velho barroco e na 

postulação da harmonia preestabelecida garantida pelo entendimento divino 

(THEMUDO, et al., 2003, p. 12) 

À tendência racionalista de explicar tudo pelas vias da dedução e da causação, Tarde 

apresenta a tese das multiplicidades, colocando no mesmo universo semântico realidade e 

possibilidade. Para Tarde, o real é o excesso da potência sobre o ato (VARGAS, 2004, p. 

174), isto é, para cada ato há sempre uma série infinita de possibilidades, pois na equação da 

existência as variáveis livres (como “x”, “y”, em uma função matemática) estão sempre 

presentes. Desse modo, para cada ato realizado, há uma infinidade de outros atos que 

permanecem virtualmente possíveis, embora ainda não sejam concretizados. 

A ideia de variáveis livres na função infinitesimal parece guiar a monadologia, fazendo das 

mônadas de Tarde entidades sempre abertas ao exterior. 

Quanto maior for a superfície de contato da mônada com o seu exterior, com 

aquilo que lhe é estranho e diferente, podemos dizer que será maior a 

agitação em seu interior, que será maior sua potência de conexão e de 

desterritorialização. Digamos que Gabriel Tarde soube construir uma 

microanálise do social graças à supressão da condição de fechamento das 

mônadas leibniziadas, de modo que os elementos diferenciais passaram a ser 

concebidos como interpenetráveis, conectáveis, modificáveis uns pelos 

outros, seja para cooperações ou exclusões recíprocas (THEMUDO, et al., 

2003, p. 14) 
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A abertura ao exterior faz das mônadas substâncias muito mais complexas do que permitia a 

ideia de permanência. Aliás, a tarefa da sua “sociosofia” seria justamente explicar a 

semelhança ou a identidade (VARGAS, 2004, p. 175). Ao invés de tomar a permanência 

como postulado, ao invés de partir das identidades da filosofia primeira, é preciso explicar 

justamente: como, dada uma imensa variedade e diferenciação, coisas permanecem? O que 

cria a identidade, dado que as mônadas criam variância? A esta pergunta, desafiadora para a 

teoria de Tarde, devemos considerar dois tipos de resposta. O primeiro consiste em tomar a 

identidade como uma exceção, um caso particular e não um tipo geral na metafísica. A 

segunda resposta consiste em tomar por identidade o produto fugaz de uma composição. 

Vejamos como Tarde trata esta questão. 

Durante quase a totalidade da história da filosofia, o princípio de identidade foi mantido sobre 

um pedestal, intocável em sua afinidade com a razão humana. Identidade tem a ver com 

idêntico, com permanecer o mesmo, invariância, permanência. Postulando a identidade como 

um princípio fundamental, o desenvolvimento da ontologia está assegurado, e com ela toda a 

reflexão sobre o “ser assim” das coisas. Mas é justamente esta ideia primordial que está sendo 

questionada, já que as mônadas são princípios de distribuição de diferença. Para Tarde, existir 

é diferir, e o “ser o mesmo” é um caso especial, uma exceção à regra da variação e da 

“impermanência”. 

Existir é diferir, e, de certa forma, a diferença é a dimensão substancial das 

coisas, aquilo que elas têm de mais próprio e mais comum. É preciso partir 

daí, evitando qualquer explicação; para onde tudo caminha, mesmo a 

identidade, de onde falsamente partimos. Pois a identidade é apenas um 

mínimo, não passando de uma espécie, e espécie infinitamente rara, de 

diferença, assim como o repouso é apenas um caso do movimento e o círculo 

uma variedade singular da elipse. (TARDE, 2003, p. 70) 

De outro lado, a questão da identidade toca o problema da associação. A partir da ideia de 

mônada como substrato comum do corpo e da alma, Tarde conecta qualquer corpo-alma com 

outro corpo-alma, ou melhor, mônada com outra mônada. Assim, não há substância simples e 

indivisível, no sentido de partículas, elementos, que por mais simples que sejam, devem ser 

compostos interna e externamente por outros elementos, tal como os átomos, compostos por 

partículas menores (de modo infinitesimal) e com propriedades relativas aos outros átomos do 

seu entorno. Percebe-se que neste cenário monadológico aberto, não faz muito sentido opor a 

ideia de indivíduo à de coletivo, e para defender esse ponto de vista quase paradoxal, o 

filósofo apela para a ideia de social como associação. Essa ideia é fundamental, pois é a 
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ênfase na associação que irá permitir, mais tarde, o destaque para o ator-rede, no qual atores 

diferentes, mas que estão associados, interconectados, podem ser considerados como tendo 

um fundamento comum, a partir do qual as oposições, como por exemplo sujeito e objeto 

serão superadas. Nela, a identidade de um ente não é dada a priori, por um sistema formal, 

por uma axiomática com definições precisas. Ao contrário, a questão da identidade ganharia 

sentido na e para a relação, a associação entre elementos. 

O que significa, em nosso ponto de vista, esta grande verdade: que toda 

atividade psíquica está ligada ao funcionamento de um aparelho corporal? 

Ela se refere a esta: que, em uma sociedade, nenhum indivíduo pode agir 

socialmente, não pode revelar-se de nenhuma forma, sem a colaboração de 

um grande número de outros indivíduos, na maioria das vezes ignorado pelo 

primeiro. Os trabalhadores obscuros (que através da acumulação de 

pequenos fatos preparam o surgimento de uma grande teoria científica 

formulada por um Newton, um Cuvier, um Darwin), compõem, de certa 

forma, o organismo do qual o gênio é a alma; e os seus trabalhos são as 

vibrações cerebrais das quais esta teoria é a consciência. Consciência quer 

dizer, de certa forma, glória cerebral do elemento mais influente e mais 

potente do cérebro. Sozinha, portanto, uma mônada não pode nada. É este o 

fato capital, e ele serve para explicar imediatamente outro: a tendência das 

mônadas a juntarem-se. (TARDE, 2003, p. 58) 

Por que fixar a identidade na composição? Porque apenas um agregado é capaz de agir 

(“sozinha, uma mônada não pode nada”). E aqui está um forte contraste com relação à 

monadologia de Leibniz, cujo fundamento da agência está no potencial a priori que um 

elemento tem de afetar outro. Para Tarde, ao contrário, é só o coletivo que pode agir. E isso 

significa que só o coletivo é dotado de identidade. Se identidade tem a ver com uma faculdade 

de ser idêntico ou de permanecer, então deve-se distinguir uma identidade estável e uma 

dinâmica, e Tarde parece priorizar a segunda. Aliás, duração no tempo não é o mesmo que 

manutenção do mesmo. É mister lembrar que Tarde não vê com maus olhos as transformações 

ou as transgressões, bem ao contrário. 

O melhor dos mundos não é o menos violento, o mais sereno, o mais regular 

e previsível; é aquele cuja composição torna possível a composição de 

novidade, cuja ordem é constantemente alterada naquilo que ela permite 

pensar ou fazer. O melhor dos mundos é aquele que possui um máximo de 

cooperação, um máximo de composição entre as mônadas (THEMUDO, et 

al., 2003, p. 15) 

Em tal cenário, a complexidade foi tirada do ápice e transferida para a base dos eventos. “A 

principal objeção contra a doutrina das mônadas [...] é que ela coloca, ou parece colocar, tanto 

mais complicação na base dos fenômenos do que em seu cume” (TARDE, 2003, p. 65). Daí 

Latour tem motivos de sobra para concluir que social é o produto das associações. Eduardo 
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Viana Vargas (2004) explora essa ideia na monadologia tardiana, lembrando que não há como 

segregar a parte do todo, indivíduos e sociedades, átomos e moléculas, sem que haja perda de 

propriedades fundamentais. Este é um atributo sistêmico da teoria de Tarde: a ideia de que 

não há como segregar a parte do todo, já que não é possível mudar algo nas associações entre 

as mônadas, sem que ocorram mudanças fundamentais em todo o sistema. É justamente essa 

inseparabilidade que justifica a relevância das relações. 

Isso quer dizer que nem a sociedade constitui uma ordem mais alta e 

complexa que a dos indivíduos, nem os indivíduos são o fundamento das 

sociedades: indivíduos e sociedades, como células e átomos, são todos 

compostos e, como tais, imediatamente relacionais. (VARGAS, 2004, p. 

175) 

Já na parte final do seu livro, Tarde, insiste na superação do verbo ser pelo verbo ter 

(TARDE, 2003 p. 85-96), como o novo eixo da reflexão metafísica. Esse desvio 

terminológico reforça o aspecto relacional do social. A posse implícita no “ter” corresponde a 

uma “transitividade intrínseca” na expressão de Viveiros de Castro (2003), ou àquilo “que nos 

leva de uma existência à outra, de uma diferença à outra” (VARGAS, 2004, p. 175). 

A renúncia à metafísica do Ser – ou à ontologia – em favor de uma 

metafísica do Ter exige, portanto, uma mudança radical: em vez de buscar a 

essência identitária dos entes, cabe defini-los por suas propriedades 

diferenciais e por suas zonas de potência, pois se “toda possibilidade tende a 

se universalizar”, é porque toda mônada é ávida, todo infinitesimal 

ambiciona o infinito. (ibid.) 

À metafísica do ser, Tarde opõe uma metafísica do ter, isto é, nenhuma mônada na sua 

associação com outras, se caracteriza pela identidade como permanência, mas, ao contrário, 

são seus vínculos, suas associações, tudo o que ela tem, em termos associativos, que interessa 

sobremedida. Fica claro que o pensamento de Tarde almeja a filosofia do contínuo, e que, de 

seu ponto de vista, por entre as entidades particulares, experimentadas em nosso cotidiano 

como entes discretos, passa uma infinita camada de processos em fluxos contínuos que 

corroboram para os fenômenos serem experimentados do modo que são. São as ideias dessa 

filosofia do contínuo, do infinitesimal, das diferenças e das variâncias essenciais que motivam 

Latour a uma indagação filosófica que permeia sua reflexão e sua investigação que redunda 

na ideia de ator-rede. Sua questão, a ser resolvida com a TAR, seria algo como: qual o 

fundamento das conexões entre as mônadas? Ou o que confere consistência ao coletivo? 

De qualquer modo, fica evidente que a sociologia e a monadologia de Gabriel Tarde são 

grande inspiradoras para o pensamento latouriano. Ao partir da indivisibilidade do objeto de 
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análise, a única solução possível para um analista interessado no social, é considerá-lo como 

complexo, como dotado de microelementos extremamente diversos e articulados em rede. A 

relevância de Tarde para Latour não acaba aí, pois mais do que complexificar os caracteres do 

tecido social, Tarde se interessa em entender como cada elemento age, isto é que tipo de 

diferença instaura, daí sua relação íntima com a noção de actante, na TAR. Para conseguir 

destacar o conceito de mônada até este nível, foi importante rever sua gênese em Leibniz, bem 

como as adaptações instauradas por Tarde. Se a noção de mônada não compõe o vocabulário 

latouriano na TAR, isto não quer dizer que possa ser desprezada. Ao contrário, foi justamente 

essa ideia de microanálise, esse refinamento do fundamento comum da ação que foi ecoado na 

noção de actante. A seguir, veremos de onde surge esse conceito e o que ele propõe resolver 

no contexto da semiótica greimasiana. 

 

A semiótica do texto e a noção de actante 

Algirdas Julius Greimas foi um importante semioticista do século vinte, e ainda hoje é uma 

referência em todo o mundo ocidental, sendo estudado especialmente em cursos de letras e 

linguística. Aluno de Greimas, Latour chegou a expressar abertamente
11

 a presença deste 

pensador na sua teoria. No entanto, é raro Latour citar diretamente Greimas e mais raras ainda 

são as vezes em que executa um procedimento semiótico sobre os fenômenos que lhe 

interessa estudar. Segundo Johannes Beetz (2013), entre Latour e Greimas há distinções que 

saltam à vista. 

[...] a abordagem linguística estrutural que Greimas representa parece ser 

incompatível com uma sociologia que se apresenta como irreducionista e se 

abstém de falar de estruturas. Latour sequer parece se preocupar com o 

mesmo objeto de estudo [de Greimas]. Greimas estuda a linguagem como 

estrutura e quer dar conta da produção de sentido, enquanto Latour estuda o 

surgimento de redes de atores, objetos científicos e outros materiais e 

entidades imateriais que são potencialmente extralinguísticos (BEETZ, 2013, 

p. 1) 

                                                 
11

 Em Reagregando o social, Latour afirma: “Seria bastante correto descrever a ANT como metade Garfinkel e 

metade Greimas” (LATOUR, 2012, p. 87 [nota de rodapé]). Obs: ANT é a sigla em inglês para Actor-Network 

Theory, ou teoria do ator-rede (TAR). Na tradução de Reagregando o social (2012), os tradutores preferiram 

manter a sigla em inglês, para destacar o duplo sentido que “ANT” pode causar (pois “ant” significa formiga, em 

inglês, sendo assim uma boa metáfora para expressar o caráter metodológico da TAR ou ANT). 
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A semiótica greimasiana, que pode ser considerada uma teoria do texto (BARROS, 2011, p. 

5), desde que se estenda texto em sentido amplo, pois faz parte de um estudo das estruturas de 

significado de mensagens codificadas, enquanto que a teoria latouriana pode ser entendida 

como uma metodologia para cartografar o social, ou como uma sociologia das associações 

(conforme será visto mais à frente). Nada parece haver de comum entre uma prática que se 

insere no universo da linguagem e uma que a transcende desde o início. E nada parece capaz 

de promover um acordo entre um autor que busca as estruturas dos fenômenos e outro que 

critica o próprio gesto de supor estruturas gerais nas quais se encaixem os fatos. No entanto, 

apesar de todas as diferenças fundamentais entre ambas as abordagens, Beetz (2013) afirma 

que Latour pode ser considerado um pensador que leva adiante e até mesmo desenvolve o 

pensamento greimasiano. 

Latour usa e estende a semiótica em sua teoria do ator-rede. Neste uso, ele 

depende fortemente da terminologia e dos conceitos desenvolvidos por 

Greimas. Particularmente, a teoria narrativa de Greimas serve como uma 

caixa de ferramentas, a partir da qual Latour toma emprestados métodos e 

vocabulários para escrever suas ideias. Ele [Latour] narrativiza suas 

observações e conta histórias onde – assim como na literatura de ficção – 

tudo pode ser trazido à ação através do “fazer a diferença” na narrativa. 

(BEETZ, 2013, p. 27) 

Como vimos, a ideia de destacar a ação “que faz diferença” combina bastante com as 

influências de Gabriel Tarde. Contudo, a própria semiótica greimasiana se interessa de modo 

especial pela capacidade de fazer diferença, pois os papéis que recebem os elementos de um 

texto são papéis funcionais e não classes ontológicas acabadas. De acordo com  Fiorin, em seu 

livro Elementos de análise do discurso (1989), mesmo quando Greimas fala de sujeito e 

objeto, não entende estes termos na sua acepção do senso comum como entidades humano-

racionais e objeto-inerte. Sujeito, objeto ou qualquer outra “categoria” usada para classificar 

um elemento da produção do sentido só pode ser visto como tal a partir da construção do texto 

e a partir da relação que ele guarda com o contexto, no qual se insere. 

Não se pode confundir sujeito com pessoa e objeto com coisa. Sujeito e 

objeto são papéis narrativos que podem ser representados num nível mais 

superficial por coisas, pessoas ou animais. Numa narrativa de captura, por 

exemplo, os seres humanos a serem aprisionados são o objeto com que o ser 

que captura deve entrar em conjunção. Quando se diz “o tapete voador 

pousou no terraço da casa”, temos uma transformação cujo estado final tem 

como sujeito “tapete voador” e como objeto “terraço da casa”. (FIORIN, 

1989, p. 22) 
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Percebe-se que os papéis subjetivos e objetivos são, na teoria de Greimas, dependentes da 

sintaxe e da organização do texto. Mas como se dá a composição geral de tais papéis? E por 

que estamos falando agora de texto e organização textual? É importante ter em mente que, 

para a semiótica greimasiana, interessada em compreender estruturas textuais, o que interessa, 

em última instância, é investigar os modos pelos quais os planos de expressão e de conteúdo 

se relacionam para permitir uma codificação de mensagens. Entender o mecanismo geral da 

codificação é fundamental para uma investigação dos meios, e é aí, na devida consideração 

dos “meios”, que o interesse de Latour começa a se aproximar dos interesses da semiótica. 

Para explorarmos um pouco melhor essa relação, propomos a partir de agora entender em que 

medida a semiótica pode ser útil ao pensamento de Latour. Mas, antes de tudo, é preciso ter 

claro o que é a semiótica greimasiana e o que ela pretende realizar. 

 

A semiótica de Greimas 

Para Greimas (1981, p. 3), o tipo de discurso próprio de toda ciência é geralmente um 

discurso que se apresenta como um saber acabado. Não é este o caso da semiótica, e muito 

menos do objeto que ela estuda (o texto). Na visão do autor, a semiótica é uma ciência que se 

interessa pelo processo, pelo fazer, de modo que são os processos que possibilitam um 

conhecimento sobre o todo de um sistema. 

Passar das considerações sobre o sistema para o exame dos processos não 

tem nada de particularmente revolucionário em semiótica: pelo contrário, só 

o conhecimento dos processos realizados projeta alguma luz sobre a 

economia geral e as formas de organização do sistema. (GREIMAS, 1981, p. 

4) 

Não será possível explorar toda a dimensão da relação entre processo e sistema própria do 

pensamento greimasiano neste trabalho. Entretanto, veremos como Greimas opera com os 

processos, os percursos e os programas dentro da sua teoria semiótica. 

Segundo a especialista Diana Barros (2011), a semiótica greimasiana, a exemplo do que 

acontece com a semiótica saussureana e hjelmsleviana, é fruto de uma espécie de 

generalização dos estudos da linguística, na medida em que ela estuda não apenas o texto 

verbal, mas toda e qualquer linguagem humana, seja ela verbal, audiovisual ou mesmo 

musical. O que a caracteriza, de modo especial, é seu interesse pela organização do texto, pois 
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é o estudo do texto que permite assimilar os mecanismos de produção e de recepção de 

mensagens codificadas. 

A semiótica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e explicar 

o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. [...] 

Nos seus desenvolvimentos mais recentes, a semiótica tem [...] procurado 

conciliar, com o mesmo aparato teórico-metodológico, as análises ditas 

“interna” e “externa” do texto. Para explicar “o que o texto diz” e “como 

diz”, a semiótica trata, assim, de examinar os procedimentos da organização 

textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de 

recepção do texto (BARROS, 2011 p. 7-8). 

A fim de estudar a complexidade interna e externa ao texto, a semiótica elabora um modelo 

capaz de relacionar o plano de conteúdo com o plano da expressão. E tal relação, 

constituidora do sentido, se dá pela forma do chamado “percurso gerativo”, que pode ser 

entendido como um modo de se atingir o sentido do texto em três etapas (ou níveis), do nível 

mais simples até o mais complexo. Os três níveis são: discursivo, narrativo e fundamental. 

O nível fundamental do texto é conhecido, na teoria de Greimas, como o nível profundo. Lá 

nas estruturas fundamentais é que estão as formas mais simples, mas também as mais 

abstratas do texto (BARROS, 2011, p. 9). O nível narrativo é o nível intermediário, e é ali que 

se definem os papéis de transitividade (junção de elementos e mudança de estado) que cada 

elemento narrativo do texto assume. O nível do discurso é o mais superficial e também o mais 

complexo, pois é nele que os temas de um texto se concretizam na forma de figuras. É 

importante destacar que cada nível assume uma sintaxe e uma semântica própria, de modo 

que não há, por exemplo, uma sintaxe do texto, mas três (uma para cada nível). Isso significa 

que, para uma análise completa do texto, é necessário saber relacionar por exemplo uma 

sintaxe discursiva com uma semântica narrativa, uma semântica fundamental com uma 

sintaxe narrativa etc.  

Seria interessante esclarecer todas as dimensões internas da teoria semiótica de Greimas e 

conhecer um pouco mais de perto cada um dos três níveis do texto, mas isto seria trabalho 

para uma outra pesquisa. Para nosso objetivo, será suficiente compreender o nível narrativo. 

Isto porque é neste nível que aparece a noção de actante, conceito central na TAR. A questão 

que nos interessa, aqui, é: o que é actante e como ele aparece no nível semiótico da narrativa? 
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Actante, um conceito semiótico 

Greimas tira a noção de actante dos estudos de sintaxe estrutural de Lucien Tesnière e a 

incorpora na sua semiótica. Ali, a noção de actante aparece como uma noção formal relativa à 

ação ou às entidades que participam de um processo. O primeiro conceito de actante, 

fornecido no Dicionário de semiótica (1989) de Greimas e Courtés, é: 

O actante pode ser concebido como aquele que realiza ou que sofre o ato, 

independentemente de qualquer outra determinação. Assim, para citar L. 

Tesnière, a quem se deve o termo, “actantes são os seres ou as coisas que, a 

um título qualquer e de um modo qualquer, ainda que a título de meros 

figurantes e da maneira mais passiva possível, participam de um processo”. 

Nessa perspectiva, actante designará um tipo de unidade sintática, de caráter 

puramente formal, anteriormente a qualquer investimento semântico e/ou 

ideológico. (GREIMAS, et al., 2008 p. 20-21) 

É possível notar, na definição acima, que o caráter formal da noção de actante remete mais à 

dimensão da sintaxe do texto do que à dimensão semântica (a rigor, o actante não envolve 

funções semânticas). Neste sentido, o actante tem íntima relação com a organização dos 

papéis narrativos e, desse modo, ele pode ser entendido como aquele que “articula o 

enunciado elementar em funções (tais como sujeito, objeto, predicado)” (ibid., p. 21). Actante 

também pode ser visto como um substituto da ideia de “personagem” do senso comum, desde 

que se entenda por tal ideia algo que possa assumir uma forma humana ou uma não humana. 

O conceito de actante substitui com vantagem, mormente na semiótica 

literária, o termo personagem [...], visto que cobre não só seres humanos, 

mas também animais, objetos e conceitos. Além disso, o termo personagem 

é ambíguo pelo fato de corresponder, também, em parte, ao conceito de ator 

(em que se pode realizar um sincretismo de actantes) definido como a figura 

e/ou o lugar onde se investem tanto as formas sintáticas como as formas 

semânticas. (GREIMAS, et al., 2008, p. 21) 

Para Greimas (ibid.), os actantes podem ser classificados em: actantes da comunicação 

(narrador/narratário, interlocutor/interlocutário...) e da narração (sujeito, objeto, destinador, 

destinatário das ações). Contudo, são os actantes da narração que nos interessam de modo 

especial. E ali há tanto actantes sintáticos, que expressam os sujeitos de estado e os sujeitos 

do fazer, quanto actantes funcionais, que expressam as competências modais, isto é, os papéis 

actanciais de um percurso narrativo (ex: o sujeito do querer, o sujeito do saber, do poder). O 

entendimento da noção de actante vai ficar mais claro se compreendermos melhor as 

estruturas narrativas de Greimas.  
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Para Greimas, “o termo actante remete a uma determinada concepção de sintaxe” 

(GREIMAS, et al., 1989, p. 21). Qual sintaxe seria esta? A sintaxe da narrativa. “Actante: é 

uma entidade sintática da narrativa que se define como termo resultante da relação transitiva, 

seja ela uma relação de junção ou de transformação” (BARROS, 2011, p. 84). Assim, de 

acordo com Diana Barros, a noção de actante encontra seu lugar no nível da narrativa, não 

sendo, portanto, um conceito que faz parte do nível fundamental nem o discursivo da teoria 

greimasiana do texto. 

O enunciado elementar da sintaxe narrativa caracteriza-se pela relação de 

transitividade entre dois actantes, o sujeito e o objeto. A relação define os 

actantes; a relação transitiva entre sujeito e objeto dá-lhes existência, ou seja, 

o sujeito é o actante que se relaciona transitivamente com o objeto, o objeto 

aquele que mantém laços com o sujeito (BARROS, 2011, p. 17) 

Podemos dizer que, no plano semiótico da narrativa, a questão essencial é a transitividade, 

isto é, interessa sobremaneira a relação entre os actantes (sujeitos e objetos), pois são tais 

relações que lhes conferem papel de sujeito ou de objeto da ação. Para Greimas, existem dois 

tipos de relação transitiva: a junção e a transformação. Assim, a narrativa é o estabelecimento 

de relações entre actantes que se conectam (conjunção) e desconectam (disjunção), e que se 

modificam (transformação) no tempo. De um modo geral, a sintaxe da narrativa opera a partir 

de 

[...] duas concepções complementares de narrativa: narrativa como mudança 

de estados, operada pelo fazer transformador de um sujeito que age no e 

sobre o mundo em busca dos valores investidos nos objetos; narrativa como 

sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador 

e um destinatário (BARROS, 2011, p. 16)
12

 

Para simplificar, vamos dizer apenas que a narrativa possui duas funções básicas: a junção 

(que engloba conjunção e disjunção) e a transformação. A primeira está relacionada a 

enunciados de estado e a segunda a enunciados de fazer. 

Na sintaxe narrativa, há dois tipos de enunciados elementares: a) enunciados 

de estado: são os que estabelecem uma relação de junção (disjunção ou 

conjunção) entre um sujeito e um objeto [...] b) enunciados de fazer: são os 

que mostram as transformações, os que correspondem à passagem de um 

enunciado de estado a outro (FIORIN, 1989, p. 21) 

Assim, as funções de junção operam a partir de dois actantes que estão associados ou 

separados (conjunção/disjunção). Sua conexão ou desconexão são facilmente percebidos a 

                                                 
12

 Grifo nosso. 
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partir dos chamados enunciados de estado (ex: o enunciado “Eu a desejava” expressa uma 

disjunção entre o sujeito que deseja e o objeto de desejo). Em uma narrativa, o mais atraente 

não está tanto nos estados tomados isoladamente, mas nos diferentes enunciados de estado 

tomados como uma sucessão. Dito de outro modo, o mais interessante na narrativa é perceber 

como os estados mudam (ex: alguém que tinha algum objeto e agora não tem mais, ou alguém 

que não tinha e passou a possuir). 

A função transformadora, por sua vez, manifesta-se justamente pela mudança de estado, e 

pode ser facilmente percebida pelos chamados enunciados de fazer (ex: o enunciado “Recebi 

um sim como resposta” expressa uma mudança de estado de disjunção para uma conjunção 

entre o sujeito e o objeto de seu desejo). “Quanto aos enunciados de fazer, percebe-se [...] que 

eles operam a passagem de um estado a outro, ou seja, de um estado conjuntivo a um estado 

disjuntivo e vice-versa” (BARROS, 2011, p. 19). 

É a mudança de estados que confere destaque aos programas narrativos, isto é aos enunciados 

de fazer que regem os enunciados de estado (ibid., p. 20). Segundo Barros (2011, p. 24), são 

dois os tipos dos programas narrativos: a competência e a performance. Para Fiorin (1989, p. 

22), os programas narrativos correspondem a algumas fases de sequências canônicas da 

literatura. “Na fase da competência, o sujeito que vai realizar a transformação central da 

narrativa é dotado de um saber e/ou poder fazer” (FIORIN, 1989, p. 23). Assim, é no 

programa da competência que um actante da narrativa adquire saber ou poder para realizar 

alguma ação (ex: um sujeito pode poupar dinheiro, tendo em vista poder acumular uma 

determinada quantia para comprar um objeto). Vale notar que a aquisição de uma 

competência é sempre fruto de um trabalho, seja do próprio actante, seja de outro, que por 

meio de uma ação lhe confere uma capacidade para fazer (um poder-fazer).  

Diferente da competência, a performance “é a fase em que se dá a transformação (mudança de 

um estado a outro) central da narrativa. Libertar a princesa pelo dragão é a performance de 

muitos contos de fada” (ibid.). Percebe-se que o programa da performance se caracteriza pelo 

fato de um actante operar uma transformação, isto é, entrar em conjunção/disjunção com um 

outro actante (ex: um sujeito que passa de um estado de pobreza, “disjunção com o objeto 

riqueza”, para o estado de riqueza, “conjunção com o objeto riqueza”). Neste sentido, é na 

performance que a ação se consuma, passa de um estado para outro (do querer-fazer para o 

fazer). Mas a consumação da ação só é possível a partir da prévia aquisição de competência 
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por parte do actante (de modo que, em toda performance, subjaz uma competência). Neste 

sentido, o fazer da ação é uma atualização de uma virtualidade, de uma potencialidade, e só se 

realiza depois de ser tornada possível (o fazer depende de um poder-fazer prévio). 

Tomando por base o que foi exposto acima, podemos perceber que a narrativa se desenvolve a 

partir de programas de ação que permitem a transformação de estados. Fica claro que tal 

mudança de estado inclui, além da concretização da ação (do fazer), uma aquisição de 

competência (poder-fazer). Mas essa própria aquisição de competência é fruto de uma 

transferência de competência. Para Barros (2011, p. 28), além do percurso do actante sujeito, 

há o percurso de outros dois actantes: o destinador-manipulador e o destinador-julgador. Por 

ser um actante importante para entender a noção de actante que mais interessa Latour (o faz-

fazer), a seguir iremos nos deter um pouco no primeiro deles. 

O destinador-manipulador é um actante fundamental para a concretização da ação principal, 

pois é ele que estabelece uma manipulação no sujeito da ação principal. A ação do sujeito 

(actante principal) se caracteriza pelo “faz-ser” (troca de estado exterior, do sujeito para com 

o objeto de sua ação). Mas a ação do destinador-manipulador se caracteriza pelo “faz-fazer” 

(troca de competência, que é alcançada a partir da ação de um sujeito em outro sujeito). 

As ações do sujeito e do destinador diferenciam-se nitidamente: o sujeito 

transforma estados, faz-ser e simula a ação do homem sobre as coisas do 

mundo; o destinador modifica o sujeito, pela alteração de suas determinações 

semânticas e modais, e faz-fazer, representando assim, a ação do homem 

sobre outro homem (BARROS, 2011, p. 28) 

A citação acima acaba por enfatizar demais a distinção entre “homem” e “coisa”, o que como 

vimos, não combina muito com a ideia de actante da semiótica. Mas, de qualquer modo, o que 

vale ressaltar é a característica da ação do actante destinador-manipulador como um fazer-

fazer. A manipulação tem a capacidade de alterar a modalidade volitiva (querer-fazer) e/ou a 

deôntica (dever-fazer) do sujeito da ação. Na semiótica, os tipos de manipulação são quatro: 

tentação (envolve recompensa), intimidação (envolve ameaça), sedução (envolve elogio), 

provocação (envolve desafio). José Luis Fiorin exemplifica tais estratégias de manipulação: 

Exemplifiquemos esses quatro tipos de manipulação com a seguinte 

situação: uma criança não quer comer e a mão, para fazê-la praticar essa 

ação, pode agir assim: 

 tentação – Se você comer, ganha uma coca-cola; 

 intimidação – Se você não comer, não vai ver televisão; 



 

 

42 

 

 sedução – Pus essa comida no seu prato, porque você é grande e é 

capaz de comer tudo; 

 provocação – Pus essa comida no seu prato, mas eu sei que, como 

você é pequeno, não consegue comer o que está aí (FIORIN, 1989 p. 

22-23) 

Percebemos que, do ponto de vista do actante manipulador, a ação consiste em um fazer o 

outro fazer, isto é, sua ação está relacionada com outra ação, pois, na medida em que aquele 

actante age, ele acaba por levar outro a agir. Daí a grande vantagem operacional do conceito 

de actante: este conceito, bem como toda a sintaxe narrativa, serve de ferramenta analítica 

para permitir esclarecer aqueles que agem, aqueles que sofrem o ato, ale de revelar processos 

internos de capacitação, manipulação, atribuição de competências, processos estes que 

permitem a realização da ação principal da narrativa. 

 

Um conceito operacional para estudar as relações 

Como vimos, em Greimas, o actante é definido pelos papéis assumidos relativos à sua posição 

no encadeamento da narrativa. 

O actante pode assumir um certo número de papéis actanciais, definidos 

simultaneamente pela posição do actante no encadeamento lógico da 

narração (sua definição sintática) e por seu investimento modal (sua 

definição morfológica). Assim, o herói só o é em certas posições da 

narrativa: não era herói antes, pode não ser herói depois. (GREIMAS, et al., 

1989, p. 22) 

Com o que foi apresentado, podemos perceber que a noção de actante envolve, ela mesma, 

diferentes níveis. Um deles tem a ver com o mero percurso narrativo, na medida em que há, 

na narrativa, diferentes actantes funcionais (sujeito, objeto, destinador, destinatário). Por 

outro lado, o actante, do ponto de vista do percurso narrativo, é um elemento fundamental, 

pois as ações do percurso só acontecem como operações dos papéis actanciais (sujeito do 

poder [competente], sujeito do querer [volitivo], sujeito do saber etc.). (BARROS, 2011, p. 

36).  

Sobre os papéis actanciais (que correspondem aos actantes funcionais), vale acrescentar: 

[...] estes se definem ao mesmo tempo em função da posição do actante no 

interior do percurso narrativo e do investimento modal particular que ele 

assume. Desse modo, o actante-sujeito, por exemplo, será sucessivamente 

dotado de modalidades tais como as do querer-fazer, do saber-fazer ou do 
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poder-fazer: nesse caso, o sujeito assume os papéis actanciais de sujeito do 

querer, sujeito do saber, sujeito do poder-fazer, os quais assinalam outras 

tantas etapas na aquisição da sua competência modal (preliminar à sua 

performance). (GREIMAS, et al., 2008, p. 20) 

É particularmente interessante, para compreender posteriormente a relação com a TAR, 

assinalar que o actante greimasiano recebe este nome genérico (“actante”) justamente porque 

seu papel na narrativa depende muito das modalidades que assume nos diferentes momentos 

de um texto. Assim, um actante imbuído de um querer-fazer pode não ter ainda a competência 

necessária para poder-fazer. Desse modo, é natural que um mesmo actante mude de estado 

(por exemplo: passar a poder-fazer) durante a narrativa. A generalidade do conceito de actante 

se atualiza, desse modo, em cada caso e em cada momento, a depender das diversas 

transformações de estado pelas quais um actante se torna outro, e assim sucessivamente. 

Cabe frisar, mais uma vez, que a narrativa se constitui como um nível intermediário entre o 

discurso e o fundamental. Tendo isso em conta, podemos dizer que toda sintaxe narrativa 

baseia-se numa oposição fundamental, isto é, em um par dialógico conceitual orientado por 

uma diferença essencial. Vale destacar, no entanto, que a oposição fundamental se dá a partir 

de uma essência comum (ideia de mônada) entre os dois polos (FIORIN, 1989, p. 19). Assim, 

é bem possível que um determinado texto tenha como oposição fundamental o par 

liberdade/opressão, já que ambos se constroem a partir de uma mesma qualidade essencial. 

Entretanto, não pode existir um par fundamental como liberdade/mentira, pois não há essência 

comum entre ambos os conceitos, uma vez que um se refere à capacidade de uma ação e outro 

à veracidade de uma representação. 

A partir desta breve contextualização da semiótica greimasiana e da compreensão do lugar 

que nela ocupa o conceito de actante, podemos apontar algumas influências das ideias de 

Greimas no pensamento de Bruno Latour. O conceito de actante mereceu destaque, pois é a 

partir dele que Latour propõe um achatamento funcional dos papéis do sujeito e do objeto, 

tomando-os como híbrido, como mistura, como actante em sentido sintático, cujo papel 

operacional só pode ser dado no próprio tecido em que aparece.  

Como veremos em mais detalhes mais adiante, em Latour a ideia de actante aparece muitas 

vezes para conotar uma função relacional de mesma base, como atores humanos e não 
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humanos (cuja própria oposição semântica conota que há algo de comum entre ambos
13

). 

Entretanto, muito mais do que absorver um conceito greimasiano, podemos dizer que a TAR é 

influenciada pelo modo de operacionalizar os papéis que é próprio da semiótica de Greimas. 

Além disso, a análise do sentido que considera os actantes como conceitos vazios no início, 

mas cheios no percurso, é uma das maiores virtudes da teoria greimasiana, que Latour tanto 

absorveu. Da ênfase no texto, podemos acrescentar, Latour absorveu ainda a metáfora do 

tecido, da trama. Como se sabe, a própria palavra texto é originada do latim textum, que 

significa tecido, entrelaçamento, o que combina com a ideia de rede, a ser desenvolvida em 

Latour como um composto de actantes. Na TAR de Latour, a noção de actante, além de trazer 

os conceitos opostos para uma mesma base comum, tem ainda uma qualidade bastante 

greimasiana de atribuir centralidade às relações (de transitividade, de operacionalidade, de 

manipulação, de competência etc.). Como diz Beetz: 

A linguagem das descrições latourianas utiliza conceitos desenvolvidos por 

Greimas e outros semioticistas. [...] a noção de actante, que pode ser humano 

e não humano, material e imaterial, animado e inanimado, é inspirada pela 

teoria da narrativa [...] de Greimas. O fato de que são suas relações com 

outras entidades que determinam o que são os actantes e os atores sublinha 

as origens semióticos da teoria ator-rede de Latour. (BEETZ, 2013, p. 27) 

Percebe-se que a inspiração semiótica de Latour vai além da noção de actante. Aliás, a própria 

noção de actante latouriana, que veremos à frente, é adaptada para enfatizar as ações em rede. 

Poderemos notar também que a ideia de actante almejada guarda alguma similaridade com a 

noção de mônada, na medida em que se interessa pela relação, pelo processo e pelo contínuo 

de agenciamento entre atores não hierarquizados. Por enquanto, é importante destacar a 

indiscutível relevância das ideias de Tarde e Greimas no pensamento de Bruno Latour. 

 

                                                 
13

 A rigor, na semiótica greimasiana há uma distinção fundamental entre uma oposição do tipo 

“humano/maquínico” de um lado, e a oposição “humano/não humano” de outro. Para Greimas, dois conceitos 

são opostos do tipo “contrários” (ex: “vida/morte”) quando um conceito pressupõe o outro, mas não nega-o. Em 

contrapartida, dois conceitos são ditos “contraditórios” quando um nega o outro, impedindo que ambos sejam 

verdadeiros no mesmo sentido ao mesmo tempo (pois entrariam em contradição). Haveria ainda uma última 

relação de oposição do tipo “complementaridade”. As três relações (contrário, complementar, contraditório) 

estão na base do que Greimas chamou de quadrado semiótico. Em Latour, todavia, os conceitos de humano e não 

humano parecem não guardar muita similaridade com a ideia de contradição, motivo pelo qual não exploraremos 

os detalhes dessa oposição. 
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Da crítica aos modernos à influência deleuzeana 

As influências das ideias de Gilles Deleuze no pensamento de Latour são inegáveis. No 

entanto, tais influências estão tão difusas que o trabalho de agregá-las exige uma breve 

apresentação dos principais conceitos deleuzeanos. As noções de ontologia plana, rede, 

actante, tradução, ator-rede se relacionam com noções deleuzeanas como imanência, rizoma, 

corpo sem órgão, acontecimento, e mesmo o método de microanálise e da esquizoanálise. 

Muitas vezes, os termos deleuzeanos são usados diretamente por Latour e inseridos no seu 

vocabulário próprio, como acontece com as noções de agenciamento, multiplicidades, 

cartografia, entre outros.  

Podemos dizer que os pensamentos de Latour e Deleuze se aproximam desde o próprio modo 

irreverente de fazer filosofia e do caráter ousado de ambos para apresentar suas ideias. Este 

estilo, nos parece, aproxima-os de Foucault e mesmo de Nietzsche. Seria talvez possível falar 

em uma linhagem que conectaria autores como Nietzsche, Foucault, Deleuze e Latour, como 

uma corrente da filosofia contemporânea que não se vincula nem à corrente analítica, nem às 

bases fenomenológicas da corrente continental. Entretanto, neste trabalho não há como soldar 

os elos e formar tal corrente, que seria ela mesma merecedora de um estudo bastante mais 

cuidadoso do que pretendemos fazer neste breve tópico. De qualquer modo, nos parece claro 

que os quatro filósofos mencionados criticam o edifício tão reconhecidamente grandioso da 

filosofia moderna, a centralidade da noção de sujeito, o racionalismo, o humanismo, o 

antropocentrismo (e o “eurocentrismo”), todos provenientes do iluminismo e da relação dos 

fenômenos com categorias formais a priori. Tal repulsa ao projeto moderno parece ter feito 

com que essa suposta corrente subversiva nietzscheana da filosofia contemporânea começasse 

a reivindicar uma desvalorização da busca pela essência e um apelo à busca pelos “modos de 

existência”, como sugerem algumas reflexões de Deleuze (2013[1992], p. 127-128), e como 

parece enfim realizar Latour em sua recente obra (An Inquiry into Modes of Existence, 2013), 

a qual não será trabalhada nesta tese, na medida em que esta tem como escopo juntar partes na 

tentativa de evidenciar que existe uma teoria da mediação em Latour, embora não 

sistematizada pelo autor. 
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A crítica nietzschiana ao modernismo 

Foi Nietzsche que inaugurou uma atitude filosófica ousada o suficiente para abertamente 

defender uma busca pelo traço dionisíaco, em contraste com a filosofia apolínea, bastante 

presente na modernidade. Essa proposta de revisar os rumos que a filosofia tomou desde os 

gregos motivou Nietzsche a criticar a soberania da razão. Do ponto de vista da condição 

humana, começam a aparecer os modos como os efeitos de privação social se refletem na 

constituição da esfera psicológica dos indivíduos. As ideias de Nietzsche sobre privação, 

potência, vontade etc. irão inspirar, como se sabe, a teoria da psicanálise de Sigmund Freud, 

responsável por trazer à baila o inconsciente, desconhecido pelo homem iluminista. Em Assim 

falou Zaratustra (2011), por exemplo, o conflito do homem como animal desejante com a 

esfera social reguladora pode ser relacionado com a tríade freudiana id-ego-superego. Diz 

Zaratustra: “O homem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem” (NIETZSCHE, 

2011, p. 16). 

No pensamento de Nietzsche, há um claro questionamento sobre a pretensa verdade objetiva. 

Crítico do racionalismo e do kantismo, este filósofo com tendências subversivas defende uma 

concepção de mundo que não está assentada sobre as ideias de ordem, estrutura, e formas a 

priori. Muitos historiadores, como Danilo Marcondes (2007, p. 247-249) reconhecem em 

Nietzsche a figura mais marcante da crítica à tradição da filosofia moderna e também da 

filosofia clássica apolínea, que desde Sócrates ficou marcada por uma visão tendenciosa para 

o racionalismo e, por isso mesmo, incompleta em termos de filosofia. Em certa medida, a 

própria história da filosofia é, na visão de Nietzsche, a história da sobreposição da razão aos 

instintos, da vitória de Apolo sobre Dionísio. 

A filosofia, segundo ele representada por Sócrates, o “homem de uma visão 

só”, instaura o predomínio da razão, da racionalidade argumentativa, da 

lógica, do conhecimento científico, da demonstração. Com isso, o homem 

perde a proximidade com a natureza e suas forças vitais, que mantinha no 

período anterior e que encontra sua expressão nos rituais dionisíacos, na 

dança, na embriaguez. [...] O surgimento da filosofia representa o 

predomínio do que Nietzsche chama o “espírito apolíneo”, derivado de 

Apolo, o severo deus da racionalidade, da medida, da ordem e do equilíbrio. 

(MARCONDES, 2007, p. 248) 

Em seus textos, Nietzsche ironiza o discurso racionalista da filosofia moderna, especialmente 

as ideias de razão pura, formas a priori, os universais e uma certa esperança em determinar 
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algumas certezas absolutas (como as regras do entendimento e da intuição) subjacentes em 

toda filosofia moderna, mas proeminente em sua maturidade na obra de Immanuel Kant. 

Antes e acima de tudo, Kant se orgulhava da sua tábua de categorias, ele 

dizia com essa tábua nas mãos: “Isto é a coisa mais difícil que já pôde ser 

realizada em prol da metafísica”. – Compreenda-se bem esse “pôde ser”! Ele 

estava orgulhoso de haver descoberto no homem uma nova faculdade, a 

faculdade dos juízos sintéticos a priori. [...] Mas reflitamos; já é tempo. 

Como são possíveis juízos sintéticos a priori?, perguntou Kant a si mesmo – 

e o que respondeu realmente? Em virtude de uma faculdade: mas 

infelizmente não com essas poucas palavras, e sim de modo tão cerimonioso, 

tão venerável, com tal esbanjamento de profundidade e filigranas alemãs, 

que não se atentou para a hilariante niaiserie allemande [tolice alemã] que se 

escondia na resposta.  

[...]  

é tempo, finalmente, de substituir a pergunta kantiana, “como são possíveis 

juízos sintéticos a priori?”, por uma outra pergunta: “por que é necessária a 

crença em tais juízos?” – isto é, de compreender que, para o fim da 

conservação de seres como nós, é preciso acreditar que tais juízos são 

verdadeiros; com o que, naturalmente, eles também poderiam ser falsos! Ou, 

dito de maneira clara e crua: juízos sintéticos a priori não deveriam 

absolutamente “ser possíveis”: não temos direito a eles, em nossa boca são 

somente juízos falsos. (NIETZSCHE, ABM, 2001, §11
14

) 

Percebe-se que a pretensão de fundamentar juízos e práticas fez dos filósofos modernos 

pretensos universalistas, isto é, ao tentar compreender as estruturas constantes de todo 

conhecimento (como a “tábua kantiana” das regras do entendimento), a filosofia moderna 

acreditou ter chegado a alguma verdade absoluta e, na visão de Nietzsche, esqueceu-se de que 

executou um procedimento circular, isto é, que sua grande descoberta (as categorias 

universais) já estava implicada pela pergunta (como são possíveis os juízos sintéticos a 

priori?). A questão apresentada por Nietzsche (por que é necessária a crença em tais juízos?) 

pretende colocar em suspensão o próprio projeto moderno, na medida em que investiga 

justamente o que faz com que a dúvida moderna (e mesmo antiga) a respeito dos fundamentos 

absolutos se torne importante. Talvez a questão de Nietzsche seja: “de onde vem o interesse 

pelo absoluto?”. 

Por outro lado, a filosofia de Nietzsche se interessa muito por questões éticas e estéticas em 

um sentido que se vincula a esferas políticas e culturais. Sua reflexão sobre a modernidade 

encontra, assim, uma crítica à moral própria da cultura ocidental moderna, que, por pretender 

apreender o absoluto por meio da razão, acaba se cegando para sua própria condição relativa, 

                                                 
14

 A citação corresponde à obra Além do bem e mal (ABM), aforismo número 11 [pág.10-11]. NIETZSCHE, F. 

Além do bem e do mal. Prelúdio a uma filosofia do futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
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como uma cultura entre outras, e cujos valores pretensamente universais servem de 

fundamento para justificar uma atitude moralizante. “O homem moderno, segundo Nietzsche, 

está preso a uma ilusão cultural, pois sua natureza está ligada a essa cultura e em função dela, 

assim como a arte, que estaria afastada da verdadeira arte – aquela que deve possibilitar um 

vínculo vital com a natureza” (CASADO, 2010, p. 36). A crítica nietzscheana ao homem 

moderno será fonte de inspiração para autores como Foucault, Deleuze e Latour, e a própria 

ideia de relação (implicada na proposta do relativismo) é uma noção central para abrir 

caminha para o não moderno. 

Segundo a especialista em Nietzsche, Scarlett Marton (1990), um traço marcante da crítica 

nietzscheana à modernidade é o ímpeto em justificar e manter, a qualquer custo, a 

uniformidade. Neste gesto, os “modernos” deixam de perceber os detalhes implicados na 

oposição: Dionísio/Apolo, liberdade/regra, cultura/Estado. 

Da perspectiva de Nietzsche, cada vez mais se impõe, nos tempos modernos, 

a tendência a suprimir a diferença e manter a uniformidade. O Estado 

procura escravizar o indivíduo, paralisando sua iniciativa, debilitando a 

atividade intelectual e diminuindo o poder criativo. Cultura e Estado, de 

certa forma, são adversários, um vivendo e prosperando às expensas do 

outro. Se os povos, como os indivíduos, só podem gastar o que possuem, ao 

fortalecerem o Estado, necessariamente enfraquecem a cultura (MARTON, 

1990, p. 142) 

Quando a discussão do pensamento nietzscheano maduro aborda esse conflito próprio da 

esfera moral, fica fácil notar, por exemplo, o conflito no qual vive o próprio homem e a 

cultura. Além de inspirar a psicanálise, como já mencionado, e a filosofia moral, Nietzsche é 

referência para Foucault (e, consequentemente, para Deleuze), especialmente na proposta de 

elaborar uma genealogia dos conceitos, uma crítica às consequências do racionalismo, do 

positivismo, do naturalismo e do mecanicismo, tanto na esfera epistemológica quanto na 

política. A seguir, veremos rapidamente como algumas ideias centrais de Nietzsche aparecem 

em Foucault. 

 

Foucault e o problema do poder por baixo da epistemologia 

Um dos traços característicos do pensamento de Foucault e que tanto inspira Latour está na 

ênfase à noção de acontecimento, que pode ser entendida, antes de tudo, a partir da ideia de 

emergência, do surgimento de um estado novo a partir de interações de um sistema dinâmico. 
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Emergência, aliás, é sempre uma propriedade de muitos, é sempre multicausada, e nunca o 

produto de um indivíduo isolado. Como lembra o filósofo: “Ninguém é, portanto, responsável 

por uma emergência; ninguém pode se autoglorificar por ela; ela sempre se produz no 

interstício” (FOUCAULT, 2014, p. 68). A partir dessa ausência fundamental da 

responsabilização de um único ator e da produção no interstício, faz sentido falar de irrupção 

e de acontecimento. 

É preciso entender por acontecimento não uma decisão, um tratado, um 

reino, ou uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder 

confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma 

dominação que se enfraquece, se distende, se envenena e outra que faz sua 

entrada, mascarada. (ibid., p. 73) 

Paralela à torção semântica conferida ao termo acontecimento como uma força invertida, 

encontra-se a ideia de ação coletiva, especial para entender a complexidade do mecanismo de 

ação e os próprios atores que agem. Por vezes, quem fala sobre os textos de Foucault é 

Deleuze que, em diálogo consigo, enfatiza a ação múltipla. 

Quem fala e age? Sempre uma multiplicidade, mesmo que seja na pessoa 

que fala ou age. Nós somos todos pequenos grupos. Não existe mais 

representação, só existe ação: ação de teoria, ação de prática em relações de 

revezamento ou em rede. (DELEUZE apud FOUCAULT, 2014, p. 130) 

No segundo capítulo de Microfísica do poder (2014[1979], p. 55-86), Foucault retoma o tema 

da genealogia, numa explícita referência a Nietzsche (desde o título do capítulo: Nietzsche, a 

genealogia e a história). Ali, o filósofo deixa claro que sua ênfase no procedimento 

genealógico não pretende negar o procedimento histórico, nem buscar a origem, como se 

houvesse origem para quaisquer fatos que se pretende estudar. Ela seria, antes, um 

levantamento dos acontecimentos ou um desdobramento meta-histórico. 

A genealogia não se opõe à história como a visão altiva e profunda do 

filósofo ao olhar a toupeira do cientista; ela se opõe, ao contrário, ao 

desdobramento meta-histórico das significações ideais e das indefinidas 

teleologias. Ela se opõe à pesquisa da “origem”. (FOUCAULT, 2014, p. 56) 

Nessa obra, Foucault deixa claro também o seu descontentamento com a noção de sujeito dos 

modernos. Em Descartes, o sujeito era o fundamento do conhecimento e o elemento 

constituinte do saber. Mas a filosofia que pretender elaborar uma genealogia do saber e do 

poder deve ser capaz de elaborar uma genealogia do próprio sujeito. 

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, 

chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama 

histórica. É isso que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma histórica 



 

 

50 

 

que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de 

objeto etc., sem ter que se referir a um sujeito (FOUCAULT, 2014, p. 43) 

Vemos que além do racionalismo, já problematizado por Nietzsche, também a própria ideia de 

sujeito é colocada no centro da crítica ao mundo moderno. Em Latour, claramente inspirado 

em algumas ideias foucaultianas, serão problematizadas tanto as abordagens que tendem a 

destacar o objeto (como racionalismo, realismo, naturalismo etc.) quanto as que enfatizam 

demais o sujeito livre (como idealismo, construtivismo etc.). Marcada pela busca pelas 

constituições ou mesmo pelas construções genealógicas, a reflexão foucaultiana não se 

constitui como uma teoria no sentido positivista, na medida em que não busca a verdade. 

Aliás, Foucault não parece sequer aceitar uma noção de verdade que, para ele, deve ser 

substituída por um conjunto de processos que definem um “regime de verdade”, no qual são 

produzidas as verdades. 

Por “verdade”, entender um conjunto de procedimentos regulados para a 

produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados. 

A “verdade” está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e 

apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. “Regime” da 

verdade. (FOUCAULT, 2014, p. 54) 

Se, ao lermos Foucault, percebemos que a própria noção de verdade é ela mesma produzida 

por um procedimento interessado, por uma disputa implícita por poder, por um regime (como 

a ciência), então tendemos, como leitores, a acreditar que o compromisso ético filosófico do 

estudo genealógico está na substituição das verdades produzidas nesse regime por “verdades 

mais verdadeiras”. Contudo, a posição de Foucault complexifica também essa impressão de 

disputa, pois não se trata de substituir verdades, mas compreender o que atua no seu regime 

de produção. A questão essencial do projeto foucaultiano não é colocar na mente dos homens 

verdades melhores no lugar de falsas verdades, mas trata-se de um enfrentamento do próprio 

regime de produção de verdades. 

O problema político essencial para o intelectual não é criticar os conteúdos 

ideológicos que estariam ligados à ciência ou fazer com que sua prática 

científica seja acompanhada por uma ideologia justa; mas saber se é possível 

constituir uma nova política da verdade. O problema não é mudar a 

“consciência” das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas o regime 

político, econômico, institucional de produção da verdade. 

Não se trata de libertar a verdade de todo sistema de poder – o que seria 

quimérico à medida que a própria verdade é poder –, mas de desvincular o 

poder da verdade das formas hegemônicas [...] (ibid.) 
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Na medida em que desenvolve a reflexão sobre o poder, Foucault se vê diante de uma 

importante questão: como ultrapassar as forças de poder? Certamente, não se trata de aceitar 

uma submissão a elas, mas também não se trata de transpor tal força com uma ainda maior. 

Para resolver tal dilema, o autor propõe a metáfora da “dobra”, como se fosse possível ir 

dobrando a direção da força para que ela atue contra si mesma. Uma das melhores formas de 

realizar tal intento está na valorização das regras facultativas (próprias da ética), em claro 

contraste com as regras coercitivas (próprias da moral). 

Não se trata mais de formas determinadas, como no saber, nem de regras 

coercitivas, como no poder: trata-se de regras facultativas que produzem a 

existência como obra de arte, regras ao mesmo tempo éticas e estéticas que 

constituem modos de existência ou estilos de vida [...]. É o que Nietzsche 

descobriria como operação artista da vontade de potência, a invenção de 

novas “possibilidades de vida” (DELEUZE, 2013, p. 127) 

É importante frisar que se as regras facultativas propostas por Foucault não são formas 

determinadas de saber nem regras coercitivas de poder, elas são, isto sim, existências análogas 

às obras de arte nas quais se exprimem dimensões simultaneamente estéticas e éticas. Como a 

vontade de potência, os processos chamados por Foucault de subjetivação encontram assim 

um mecanismo no qual são “produzidos modos de existência” (ibid.). 

Podemos perceber que muitas ideias de Deleuze são decorrentes de Foucault. A relação 

íntima entre saber e poder, por exemplo, tipicamente foucaultiana, tem a ver com os modos 

como este se emaranha (se mistura) naquele. É como se toda manifestação de um 

conhecimento (um saber) fosse permeada por um interesse (um poder fazer) por baixo. Neste 

ponto, mais uma vez, os dois autores se inspiram em Nietzsche. 

O poder é precisamente o elemento informal que passa entre as formas do 

saber, ou por baixo delas. Por isso ele é dito microfísico. Ele é força, e 

relação de forças, não forma. E a concepção das relações de força em 

Foucault, prolongando Nietzsche, é um dos pontos mais importantes de seu 

pensamento. É uma outra dimensão que não a do saber, ainda que o poder e 

o saber constituam mistos concretamente inseparáveis. (DELEUZE, 2013, p. 

126) 

As influências foucaultianas em Latour vão desde a noção de emergência e de ação coletiva, 

passando pela crítica à noção positivista de verdade, e chegando à vinculação entre verdade e 

poder. Essas ideias influenciam toda uma geração de estudos sobre o social e será 

fundamental para entender alguns conceitos da TAR. 
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A filosofia como microanálise e seu objeto, rizoma 

Podemos dizer que tanto em Foucault quanto em Deleuze há um gosto pelas “mestiçagens” 

(para lembrar também de Michel Serres), pelas misturas, pelos agenciamentos, e por um 

método de microanálise, que naquele é entendido como um estudo de microfísica, neste como 

uma cartografia. O próprio Deleuze (2013, p. 111) confessa que há vários pontos em comum 

entre sua obra e a de Foucault. 

Tínhamos também, possivelmente, uma concepção comum de filosofia. Não 

possuíamos o gosto pelas abstrações, o Uno, o Todo, a Razão, o Sujeito. 

Nossa tarefa era analisar estados mistos, agenciamentos, aquilo que Foucault 

chamava de dispositivos. Era preciso, não remontar aos pontos, mas seguir e 

desemaranhar as linhas: uma cartografia que implicava numa microanálise (o 

que Foucault chamava de microfísica do poder e Guattari, micropolítica do 

desejo). É nos agenciamentos que encontraríamos focos de unificação, nós 

de totalização, processos de subjetivação, sempre relativos [...] Não 

buscaríamos origens mesmo perdidas ou rasuradas, mas pegaríamos as 

coisas onde elas crescem, pelo meio (DELEUZE, 2013, p. 113) 

É importante ressaltar desde já que, no que diz respeito às micropolíticas e sua relação com a 

filosofia, Deleuze costuma afirmar que a própria história da filosofia exerce uma “função 

repressora evidente” (DELEUZE, 2013, p. 14). Ao exercer uma coerção nos aspirantes à 

atividade filosófica, as formas de dominação e doutrinação do saber são vistas por Deleuze 

como um “Édipo filosófico” (ibid.), o que fez com que ele próprio se interessasse por 

filósofos que se opunham à tradição racionalista, como Lucrécio, Hume, Espinosa, Nietzsche. 

O próprio Deleuze declara abertamente que detesta “o hegelianismo e a dialética” e que trata 

Kant como um inimigo (ibid.). 

Uma das formas de combater o racionalismo é compor um vocabulário de conceitos cuja 

mistura seja tão forte que o ímpeto classificatório da mente humana tenha dificuldade em 

separar a mistura em partes. Deleuze e Guattari abrem o livro Mil platôs (1995) com a ideia 

de rizoma, afirmando com ela um desgosto pelos “sistemas centrados” e uma preferência 

pelos descentralizados, pelos rizomas, multiplicidades. 

Contra os sistemas centrados (e mesmo policentrados), de comunicação 

hierárquica e ligações preestabelecidas, o rizoma é um sistema acentrado não 

hierárquico e não significante, sem General, sem memória organizada ou 

autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. 

(DELEUZE, et al., 1995, p. 43) 

O conceito de rizoma é emblemático para expressar a influência da filosofia deleuziana em 

Latour, e está bem esclarecido no primeiro dos cinco volumes que compõem a versão 
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brasileira dos Mil platôs (1995). Por rizoma, os autores entendem um jogo de signos em um 

sistema não centralizado, feito só de meios, sem início e sem fim. Trata-se de um conceito que 

expressa o excesso de linhas e a escassez de pontos, e pode ser caracterizado pelos princípios 

da conexão, heterogeneidade, multiplicidade, ruptura assignificante e pela cartografia (ibid., 

p. 22-49). 

A maior inspiração para o desenvolvimento do conceito de rizoma está no desprezo pelas 

hierarquias e pelas dicotomias arraigadas na cultura ocidental, desde a própria linguagem. 

Justamente por se distinguir das árvores, dos troncos, dos axiais e dos axiomas, o rizoma é a 

metáfora perfeita para substituir os dualismos ocidentais desde a raiz, literalmente. “A lógica 

binária é a realidade espiritual da árvore-raiz [...] Isto quer dizer que este pensamento nunca 

compreendeu a multiplicidade” (DELEUZE, et al., 1995, p. 20). O rizoma e a ideia do 

múltiplo se associam à de corpo sem órgãos (DELEUZE, 2013, p. 25).  

[...] é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como um 

substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o 

uno como sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, 

como imagem e mundo. As multiplicidades são rizomáticas e denunciam as 

pseudomultiplicidades arborescentes [...] Uma multiplicidade não tem nem 

sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que 

não podem crescer sem que mude de natureza (as leis de combinação 

crescem então com a multiplicidade). (DELEUZE, et al., 1995, p. 23) 

A própria forma dos Mil platôs (1995) como livro conota uma escrita rizomática, na qual 

Deleuze e Guattari operam com conceitos e capítulos em uma lógica não linear, que 

metaforiza o próprio pensamento dos autores. Os platôs seriam como discos ou anéis 

quebrados, nos quais os conceitos não mais determinam as coisas, mas apenas sugerem as 

circunstâncias das coisas. Isso quer dizer que os conceitos são tratados como acontecimentos, 

como modos de individuação, através de um mapa de circunstâncias. 

É como um conjunto de anéis quebrados. Eles podem penetrar uns nos 

outros. Cada anel, ou cada platô, deveria ter seu clima próprio, seu próprio 

tom ou seu timbre. [...] A filosofia sempre se ocupou de conceitos, fazer 

filosofia é tentar inventar conceitos. Ocorre que os conceitos têm vários 

aspectos possíveis. Por muito tempo eles foram usados para determinar o 

que uma coisa é (essência). Nós, ao contrário, nos interessamos pelas 

circunstâncias de uma coisa: em que casos, onde e quando, como etc.? Para 

nós, o conceito deve dizer o acontecimento e não mais a essência. 

(DELEUZE, 2013, p. 37) 

Cada anel ou platô deve pois traçar um mapa de circunstâncias, por isso cada 

um tem uma data, uma data fictícia, e também uma ilustração, uma imagem. 

[...] E talvez seja um equívoco acreditar na existência das coisas, pessoas ou 

sujeitos (ibid., p. 38) 
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O tema do agenciamento também é fundamental em Deleuze (1995). Para o autor, agenciar é 

um processo que tem a ver com a lógica rizomática.  

Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa 

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela 

aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições num rizoma como 

se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente 

linhas. (DELEUZE, et al., 1995, p. 24) 

Além de rizomático, o agenciamento guarda uma íntima conexão com as ideias de 

pragmática, micropolítica e com o que chamou de esquizoanálise. Por esquizoanálise, 

devemos entender um processo de agenciamento que pretende colocar em junção dois modos 

de operação contraditórios, o modo apolíneo-analítico e o modo dionisíaco-revolucionário. 

A esquizoanálise tem um único objetivo, que a máquina revolucionária, a 

máquina artística, a máquina analítica se tornem peças e engrenagens umas 

das outras. Para tomar ainda uma vez o caso do delírio, parece-nos que ele 

tem dois polos, um polo paranoico fascista e um polo esquizo-

revolucionário. Ele não para de oscilar entre esses dois polos. É isso que nos 

interessa: a esquize revolucionária por oposição ao significante despótico. 

(DELEUZE, 2013, p. 36) 

Na esquizoanálise, os processos de agenciamento se destacam, de modo que interessam muito 

mais as multiações misturadas e embrenhadas do que as ações puras de esferas próprias, como 

a ciência, a sociologia, a arte. Em suas palavras: 

Não reconhecemos nem cientificidade nem ideologia, somente 

agenciamentos. O que existe são os agenciamentos maquínicos de desejo 

assim como os agenciamentos coletivos de enunciação. Sem significância e 

sem subjetivação: escrever a n (toda enunciação individuada permanece 

prisioneira das significações dominantes, todo desejo significante remete a 

sujeitos dominados). Um agenciamento em sua multiplicidade trabalha 

forçosamente, ao mesmo tempo, sobre fluxos semióticos, fluxos materiais e 

fluxos sociais [...] Não se tem mais uma tripartição entre um campo de 

realidade, o mundo, um campo de representação, o livro, e um campo de 

subjetividade, o autor. Mas um agenciamento põe em conexão certas 

multiplicidades tomadas em cada uma destas ordens. (DELEUZE, et al., 

1995, p. 45) 

A relação entre realidade, representação e subjetividade é retomada por Latour, em Jamais 

fomos modernos (1994a) como uma relação entre natureza, linguagem e cultura, que define os 

campos classicamente isolados da ontologia, semiologia e sociologia. Ao destacar os 

agenciamentos, tanto Deleuze quanto Latour se aproximam de uma abordagem mais 

interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar, que preza pela inseparabilidade entre tais campos. 
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Relação indivíduo-sociedade e o interesse pelas ações que geram efeitos sensíveis 

Mesmo naquilo que classicamente era tomado como a esfera da sociedade/cultura, Deleuze 

também não opera com a noção moderna de sujeito, e, além do mais, aglutina questões 

psicológicas e sociológicas em um mesmo tipo de discussão, já que desde Freud sabe-se que 

há uma construção do inconsciente em camadas (id, ego, superego) tensionadas para dar conta 

do múltiplo. Quando Deleuze fala em “construção imanente das sínteses do inconsciente, um 

produtivismo ou construtivismo do inconsciente” (DELEUZE, 2013, p. 184), sugere uma 

continuidade entre o nível individual e social. Ao se referir ao seu livro O anti-Édipo, o autor 

afirma: “não procurávamos distribuir nem conciliar os níveis, mas, ao contrário, colocar num 

mesmo plano uma produção que era a um só tempo social e desejante, a partir de uma lógica 

de fluxos” (ibid., p. 185). 

Por ter trabalhado bastante com o psicanalista Félix Guattari, os textos de Deleuze apresentam 

um forte traço do aparato conceitual psicanalítico, de tal modo que um leigo em matéria de 

psicanálise encontra dificuldades para entender a dimensão de conceitos chave da sua 

filosofia. No entanto, é justamente a dimensão do desejo, das pulsões, das paixões, que 

interessa de modo especial a Deleuze de que a filosofia moderna não conseguiu dar conta. “É 

justamente essa a descoberta da psicanálise, o desejo, as maquinarias do desejo” (DELEUZE, 

2013, p. 26). E se o Édipo é um evidente “aparelho de repressão das máquinas desejantes” 

(ibid., p. 28), deve ser alvo de crítica, não em nome de outra sociedade, mas da nossa própria 

(ibid.). 

Em O anti-Édipo (2010), Deleuze e Guattari falavam do confronto do desejo com o 

capitalismo em diversos sentidos. Um deles é ilustrado pelas máquinas: da máquina técnica, 

da social e da megamáquina (natureza). Para o filósofo (2010, p. 187), a “unidade primitiva, 

selvagem, do desejo e da produção é a terra”. Assim, o desejo mais natural do homem tem a 

ver com seu ambiente e com seu habitat, em última instância, o planeta Terra. É a natureza 

que se constitui como a primeira forma de social, na medida em que ela é uma máquina de 

inscrição primitiva (que não implica o elemento humano). Mas é dessa forma de associação 

natural que começa a surgir a “máquina sociedade”: 

[...] a máquina territorial é a primeira forma de socius, a máquina de 

inscrição primitiva, “megamáquina” que cobre um campo social. Ela não se 

confunde com as máquinas técnicas. Sob suas formas mais simples, ditas 

manuais, a máquina técnica já implica um elemento não humano, atuante, 

transmissor ou mesmo motor, que prolonga a força do homem e lhe permite 
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uma certa liberação. A máquina social, ao contrário, tem os homens como 

peças (DELEUZE, et al., 2010, p. 187) 

Percebe-se que, enquanto a máquina técnica se caracteriza pela presença marcante de 

elementos não humanos (como um transmissor, um motor etc.), na máquina social, os homens 

é que são as peças. Os autores separam máquinas sociais e técnicas não pela existência física, 

mas pela função que exercem, pelo aspecto mais propriamente social ou mais propriamente 

técnico. 

Uma mesma máquina pode ser técnica e social, mas não sob o mesmo 

aspecto: por exemplo, como máquina técnica, o relógio serve para medir o 

tempo uniforme e, como máquina social, ele serve para reproduzir as horas 

canônicas e assegurar a ordem na cidade (DELEUZE, et al., 2010 p. 187-

188) 

Essa distinção deleuzeana entre social e técnico não encontra eco no pensamento latouriano, 

como veremos mais à frente. Para Latour, o técnico já é social (e isto tem a ver com a 

expansão do conceito de “social”), de tal modo que o próprio Latour fala muitas vezes em 

sociotécnico. Voltando a Deleuze, podemos acrescentar que, apesar de ter usado essa divisão, 

não é bem o caráter humano ou não humano que diferencia a máquina técnica e a social. Para 

Deleuze, o relógio enquanto instrumento técnico opera determinadas funções uniformes, mas, 

enquanto máquina social, opera determinadas funções sociais, como reproduzir cânones, 

convenções, como a hora certa. Ao criticar o capitalismo, Deleuze afirma que este regime, 

além de promover a destruição das máquinas precedentes, é um regime de opressão dos 

desejos (ibid., p. 187). A máquina social do capitalismo, desse modo, não se constrói sob o 

fundamento da troca, mas sob o da inscrição. 

Com efeito, não vemos razão alguma para aceitarmos o postulado subjacente 

às concepções da sociedade baseadas na troca; a sociedade não é, 

primeiramente, um meio de troca onde o essencial seria circular e fazer 

circular, mas um socius de inscrição onde o essencial é marcar e ser 

marcado. Só há circulação quando a inscrição exige ou permite. (DELEUZE, 

et al., 2010 p. 188-189) 

Ao colocar o fundamento do socius na inscrição, Deleuze faz um apelo à oposição entre 

liberdade (do ser desejante) e coerção (barreira social), entre desejo e inscrição, entre id e 

superego, entre querer-ser e dever-ser. Nas suas próprias palavras: 

A essência do socius registrador, inscritor, enquanto atribui a si próprio as 

forças produtivas e distribui os agentes de produção, consiste nisto: tatuar, 

excisar, incisar, recortar, escarificar, mutilar, cercar, iniciar. Nietzsche 

definia “a moralidade dos costumes como o verdadeiro trabalho do homem 

sobre si mesmo durante o mais longo período da espécie humana, todo seu 
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trabalho pré-histórico”: um sistema de avaliações que tem força de direito 

em relação aos diversos membros e partes do corpo. Não só o criminoso é 

privado de órgãos segundo uma ordem de investimentos coletivos, não só 

aquele que deve ser comido o é segundo regras sociais tão precisas quanto as 

que orientam o corte e repartição de um boi, mas também o homem que goza 

plenamente dos seus direitos e deveres tem todo seu corpo marcado sob um 

regime que reporta os seus órgãos e o seu exercício à coletividade (a 

privatização dos órgãos só começará com a “vergonha que o homem 

experimenta à vista do homem”). (DELEUZE, et al., 2010 p. 191-192) 

Percebe-se a influência nietzscheana na crítica à moralidade e à sociedade que mutila o desejo 

por meio das inscrições. O horror ao dionisíaco faz com que as marcas sociais utilizem os 

instrumentos mais refinados para demarcar direitos e deveres. Uma dessas sutis ferramentas é 

a própria linguagem, que na visão de Deleuze é um “sistema cruel de signos inscritos” (ibid., 

p. 193). Em outro momento, Deleuze falava também do “imperialismo significante” que 

emerge da máquina da escrita (DELEUZE, 2013, p. 33). A inscrição manifesta na escrita é 

parte das operações das engrenagens da máquina social, cujo funcionamento deve ser mantido 

pelos membros da sociedade, para o bem da moral, do social e, por consequência, do humano. 

Esse sistema de retroalimentação é ensinado para os indivíduos desde a tenra infância 

(DELEUZE, et al., 2010, p. 221), de modo que a libido dos indivíduos aprenda o gesto de 

recalcamento, que pela supressão, pela inibição, acaba por transformar libidos e desejos para 

ações mais apropriadas ao sistema social (ibid., p. 228). 

Desse modo, o Édipo revela uma “imanência das máquinas desejantes no interior das grandes 

máquinas sociais” (DELEUZE, 2013, p. 28). E a nossa sociedade capitalista ocidental acaba 

por produzir um “fascismo generalizado” (ibid., p. 29), marcada pela manipulação, repressão 

e opressão. Ao criticar a tirania do social, Deleuze realiza um apelo ao desejo. 

[...] se não se montar uma máquina revolucionária capaz de se fazer cargo do 

desejo e dos fenômenos de desejo, o desejo continuará sendo manipulado 

pelas forças de opressão e repressão, ameaçando, mesmo por dentro, as 

máquinas revolucionárias (DELEUZE, 2013, p. 29) 

O que ameaça eternamente os aparelhos revolucionários é elaborarem uma 

concepção puritana de interesses, e que são sempre realizados apenas em 

favor de uma fração da classe oprimida, de tal modo que essa fração 

reproduz uma casta e uma hierarquia totalmente opressivas. [...] A esse 

fascismo do poder, nós contrapomos as linhas de fuga ativas e positivas, 

porque essas linhas conduzem ao desejo, às máquinas do desejo e à 

organização de um campo social de desejo (DELEUZE, 2013, p. 30) 

A própria proposta do livro O anti-Édipo (2010) é resumida pelo autor como uma dupla 

crítica, ao Édipo na psicanálise e ao abuso do capitalismo. “De fato, há dois aspectos: o 
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primeiro é uma crítica do Édipo e da psicanálise; o segundo, um estudo do capitalismo e de 

suas relações com a esquizofrenia” (DELEUZE, 2013, p. 31). 

Neste ponto, podemos acrescentar que a discussão sobre o Édipo expressa uma posição 

tipicamente deleuzeana a respeito da polaridade culturalismo-universalismo. Esse aspecto 

parece particularmente interessante, pois inspira o próprio Latour a criticar o relativismo (e 

propor um relativismo mais radical, como veremos). Quando a discussão sobre o Édipo toca o 

debate entre culturalistas e universalistas, Deleuze parece adotar uma posição de estranha 

defesa do universalismo. Isso seria bastante estranho para seu pensamento, tão crítico às 

mazelas do apelo ao universal que qualquer um tenderia a colocar o pensamento deleuziano 

em claro contraste com o universalismo. No entanto, uma leitura cuidadosa revela uma dupla 

crítica, tanto ao universalismo quanto ao culturalismo, justamente por se mostrarem na prática 

como duas variantes de uma mesma postura. Vejamos em detalhe este ponto. 

Para Deleuze, o que caracteriza o culturalismo é uma assunção de que a instituição é a base da 

cultura, isto é, “as instituições são primeiras em relação aos afetos e às estruturas” 

(DELEUZE, et al., 2010, p. 230). Desse modo, apesar de ter, segundo o autor, um excelente 

ponto de partida (o de introduzir o desejo no social, isto é, atar o laço entre instinto e 

estrutura), o culturalismo acaba por se perder no meio do caminho, chegando a uma posição 

absurda. Apesar de partir da negação da estrutura universal, acaba por mexer na superfície, 

enquanto reproduz e fortifica as estruturas invariantes por baixo das aparências. Deleuze 

exemplifica o paradoxo do culturalismo na substituição do triângulo edipiano (pai-mãe-filho) 

por outro triângulo (tio uterino-tia-sobrinho), o que de qualquer modo reproduz a estrutura 

triangular, isto é, “os edipianistas logo mostraram que se trata de variações imaginárias para 

um mesmo invariante estrutural” (ibid., p. 231).  

A posição do universalismo, apesar de todos os problemas, é menos contraditória. Querem 

pensar um universal a partir de um relativo, a partir de um atual. Mas isso é supor uma 

condição geral que esteja em perfeita relação à condição atual. Isso só é possível, segundo 

Deleuze (citando Marx), se for possível criticar a sua própria condição atual (se for garantida 

a autocrítica). Neste aspecto, Deleuze não critica o modelo edipiano, pois a única maneira de 

se legitimar a crítica a todas as formações é fazê-lo a partir da sua própria forma. Não porque 

ela é mais válida (e mereça o posto de universal), mas porque ela só é nossa formação atual 

justamente porque venceu batalhas anteriores (com outras, que lhe eram estranhas e 
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contrárias) (ibid., p. 232). Desse modo, não há o universal postulado, mas é possível pensar 

em termos de conflitos e agenciamentos que compõem um resultado, ainda que instável e 

provisório. “Édipo nunca é causa: Édipo depende de um investimento social prévio” (ibid., p. 

236). Na leitura deleuzeana, parece não haver tanta diferença assim entre universalistas e 

culturalistas. Ambos fazem um apelo às estruturas imutáveis e se esquecem do fluxo do devir. 

Veremos mais adiante que o modo como Latour explora esse mesmo problema é, até certo 

ponto, bastante similar à abordagem deleuzeana. 

Similar também parece ser uma certa admiração que tanto Latour quanto Deleuze nutrem 

pelos procedimentos que os antropólogos se acostumaram a cultivar quando se encontram em 

uma investigação. Em uma crítica aos rumos tomados pela psicanálise, Deleuze afirma que, 

diante de um fenômeno instigante, deve-se adotar prioritariamente um desprezo pelo “que” e 

um respeito pelo “como” das ações. Ao opor psicanálise e etnologia
15

, o filósofo afirma que a 

primeira, ao se deparar com um símbolo ou um discurso, questiona “o que isso significa?”, 

enquanto a segunda pergunta “pra que isso serve?” (DELEUZE, et al., 2010, p. 238). Em uma 

oposição entre ambas as abordagens, Deleuze fica com a segunda, mais “pragmática”
16

, 

argumentando que ela lê os símbolos sempre pelo que ele faz (ou faz-fazer). 

Sem formulá-lo sempre claramente, os etnólogos e os helenistas pensam que 

um símbolo não se define pelo que ele quer dizer, mas pelo que faz e pelo 

que se faz dele. Isso quer sempre dizer falo, ou algo parecido, mas o que isso 

quer dizer não diz para que isso serve. [...] Pode ser que os etnólogos e 

helenistas forcem os psicanalistas a fazer, finalmente, e por sua conta, uma 

descoberta similar: a de que também não há material inconsciente nem 

interpretação psicanalítica, mas apenas usos, usos analíticos das sínteses do 

inconsciente que não se deixam definir tanto pela consignação de um 

significante quanto pela determinação de significados. Como isso funciona? 

Eis a única questão. (DELEUZE, et al., 2010 p. 238-239) 

 

                                                 
15

 Talvez seja mais preciso falar aqui em etnografia. Mas mantivemos o termo utilizado por Deleuze. 

16
 Nesta tese, o termo “pragmático” está se referindo à corrente filosófica que ficou conhecida pela legenda 

“pragmatismo” de origem jamesiana, pois é inspirada nas ideias de William James. Vale ressaltar que há 

profundas diferenças entre o pragmatismo jamesiano e o peirceano (de Charles S. Peirce) que não podem ser 

exploradas aqui. Para uma boa compreensão sobre as diferenças fundamentais entre os pragmatismos, 

recomendamos a leitura de: DE WAAL, Cornelis. Sobre pragmatismo (São Paulo : Loyola, 2007) e PEIRCE, 

Charles Sanders. Semiótica e filosofia (São Paulo : Cultrix, 1993). 
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Das dobras ao imaginário e à filosofia da imanência 

Além de preferir o aspecto funcional-pragmático dos fenômenos ao formal-analítico, o 

pensamento de Deleuze, por destacar as instabilidades e os processos, inspira-se em uma 

filosofia mobilista, não tanto no sentido do mobilismo heraclitiano, mas mais pelo viés 

leibniziano. Ao lembrar o pensamento de Lévi-Strauss, segundo o qual “só as semelhanças 

diferem, e apenas as diferenças se assemelham” (2013, p. 199), Deleuze explora o conceito 

foucaultiano de “dobra” e faz uma projeção de tal conceito no pensamento de Leibniz. 

Enaltecer o fato de não haver duas árvores iguais, duas rochas iguais etc., é destacar uma 

variação universal, um fundamento diferenciador que subjaz a todo fenômeno do mundo. Tal 

investida, que expressa um mobilismo do que parece imóvel, expressa o “princípio de 

impermanência” de Leibniz. 

O conceito de dobra é sempre um singular, e ele só pode ganhar terreno 

variando, bifurcando, se metamorfoseando. Basta compreender, e sobretudo 

ver e tocar as montanhas a partir de seus dobramentos para que percam sua 

dureza, e para que os milênios voltem a ser o que são, não permanências, 

mas tempo em estado puro, e flexibilidades. Nada é mais perturbador que os 

movimentos incessantes do que parece imóvel. Leibniz diria: uma dança de 

partículas reviradas em dobras. (DELEUZE, 2013, p. 200) 

Essa ideia de movimento interior aos objetos supostamente inertes lembra ainda o princípio 

leibniziano da mônada. Como vimos, a mônada de Leibniz expressa uma individualidade 

elementar dotada de um componente diferencial e uma qualidade interior. Para Deleuze, o que 

caracteriza a alma ou o sujeito leibniziano é justamente a mônada fechada em seu mundo com 

um “fundo muito sombrio” (ibid.), mas com uma capacidade de iluminar o exterior. O autor 

ilustra tal conceito leibniziano com a metáfora do carro em movimento em uma estrada escura 

e com os faróis ligados. A relevância da mônada está na sua relação com os acontecimentos, 

isto é, na sua capacidade e possibilidade de engendrar efeitos. De qualquer modo, não são as 

próprias possibilidades que possuem um valor, nem os efeitos, mas apenas os processos que 

estão na passagem de um para outro. “Pois não são os começos nem os fins que contam, mas 

o meio. As coisas e os pensamentos crescem ou aumentam pelo meio, e é aí onde é preciso 

instalar-se, é sempre aí que isso se dobra” (DELEUZE, 2013, p. 205). 

Quando se confere destaque ao meio (notar que a ideia de mediação mais uma vez ganha 

destaque), ao processo, ao devir, ao agenciamento, geralmente fica implícita uma crítica à 

ideia de causalidade e à teleologia determinista. No caso das aproximações deleuzeanas entre 

disciplinas como arte, filosofia e ciência, os sucessivos dobramentos e desdobramentos de 
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fenômenos expressam a capacidade criadora dessas áreas que foram classicamente separadas. 

Ao lembrar a “metáfora da transformação do padeiro” de Prigogine e Stengers, Deleuze 

(2013, p. 159) aponta para um gesto criativo nesses campos e para uma dissolução das suas 

fronteiras. 

O derretimento das classes estanques, por exemplo, ganha realce nas reflexões deleuzeanas 

sobre a arte e o cinema. O conceito de imaginário, neste caso, expressa bem um 

entrelaçamento entre pares, ao propor uma indiscernibilidade entre real e irreal. Imaginário, 

na visão de Deleuze, não seria um atributo da ficção ou do irreal. Ao contrário, expressa um 

trânsito, uma relação e um conjunto de trocas entre o atual e o virtual; mas também entre o 

opaco e o transparente (intermediário); e entre o germe e seu meio ambiente. 

O imaginário é uma noção muito complicada, porque está no 

entrecruzamento dos dois pares. O imaginário não é o irreal, mas a 

indiscernibilidade entre o real e o irreal. Os dois termos não se 

correspondem, eles permanecem distintos, mas não cessam de trocar sua 

distinção. É o que se vê bem no fenômeno cristalino, segundo três aspectos: 

existe a troca entre uma imagem atual e uma imagem virtual, o virtual 

tornando-se atual e vice-versa; e também há uma troca entre o límpido e o 

opaco, o opaco tornando-se límpido e inversamente; enfim, há a troca entre 

um germe e um meio. Creio que o imaginário é esse conjunto de trocas 

(DELEUZE, 2013, p. 89) 

Podemos perceber, mais uma vez, um interesse pelo trânsito, pela passagem e pelas trocas. 

Muitas vezes, podemos depreender daí um conjunto de pares e uma valorização do contato e 

do caminho entre os pares. Na linguagem de Deleuze, isso poderia ser entendido como um 

privilégio das linhas sobre os pontos. Contudo, em outros momentos, seu texto enfatiza o 

devir e esse caráter metamorfoseante das próprias entidades, quando então parece que a 

ênfase já foi deslocada dos pares para as ações que acontecem na linha que os conecta. 

Outro traço marcante da filosofia deleuzeana, e que muito influencia o pensamento de Latour, 

é a sua abordagem que ficou batizada como filosofia da imanência. O conceito de imanência 

marca uma clara oposição a qualquer valor que possa ser atribuído à ideia de transcendência. 

Em claro contraste com as formas a priori de Immanuel Kant, Deleuze afirma que as formas 

puras, abstratas, antes de poderem servir como modelo explicativo, devem ser, elas mesmas, 

explicadas.  

O Abstrato nada explica, devendo ser ele próprio explicado: não há 

universais, nada de transcendentes, de Uno, de sujeito (nem de objeto), de 

Razão, há somente processos que podem ser de unificação, de subjetivação, 

de racionalização, mas nada mais. Esses processos operam em 
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“multiplicidades” concretas, sendo a multiplicidade o verdadeiro elemento 

onde algo se passa. São as multiplicidades que povoam o campo da 

imanência, um pouco como as tribos povoando o deserto sem que este deixe 

de ser um deserto. E o plano de imanência deve ser construído; a imanência 

é um construtivismo e cada multiplicidade assinalável é como uma região do 

plano. Todos os processos se produzem no plano da imanência. (DELEUZE, 

2013 p. 186-187) 

O imanente deleuziano afirma-se como um modelo construtivista, na medida em que são as 

abstrações, as formas do entendimento, que são construídas, e não explicadoras do 

conhecimento, como se elas fossem dadas a priori, numa espécie de axiomática, como 

constituintes primordiais da consciência. Ao invés de aceitar a proposta do criticismo de Kant, 

o conceito de imanência executa uma subversão do giro copernicano kantiano, indo não das 

formas para os fenômenos, mas dos fenômenos para as formas. Isto porque, do ponto de vista 

de uma abordagem centrada nos entes, não interessa partir de universais, como se eles fossem 

pré-requisitos para os particulares, mas interessa justamente suspender a confiança no 

universal, somente os processos interessam de saída (processos de subjetivação, de 

racionalização etc.). Para Deleuze, são os processos que operam as multiplicidades e é por aí 

que deve caminhar a filosofia da imanência em seu ímpeto construtivista. 

Se se trata de reconstituir transcendências ou universais, de reestabelecer um 

sujeito de reflexão portador de direitos, ou de instaurar uma 

intersubjetividade de comunicação, não estamos diante de uma grande 

invenção filosófica. Quer-se fundar um “consenso”, mas o consenso é uma 

regra ideal de opinião que nada tem a ver com a filosofia. (DELEUZE, 2013, 

p. 194) 

Assim, para Deleuze, invocar uma transcendência seria irromper os fluxos pelo gesto abrupto 

de introduzir uma interpretação. Seria fazer um apelo desesperado à unidade e perder o 

movimento (instável). Mas a unidade é justamente o oposto da multiplicidade. Neste sentido, 

é o abstrato que impede o plano da imanência (ibid., p. 187). “Os processos são os devires, e 

estes não se julgam pelo resultado que os findaria, mas pela qualidade dos seus cursos e pela 

potência de sua continuação” (ibid.). 

Se aceitarmos a abordagem da imanência proposta acima, fica fácil concluir que não existem 

universais, mas apenas construções transitórias. Talvez por isso, Deleuze se aproxime tanto de 

Michel Serres quando concebe a “filosofia como uma lógica das multiplicidades” (ibid., p. 

188). Mas, acima de tudo, há um diálogo entre Deleuze e Foucault. Quando este último 

substitui os universais por processos, quando abandona a ideia de sujeito para falar em 

processos de subjetivação, ocorre uma valorização dos agenciamentos e das multiplicidades. 
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Para que se tenha instituição, diria Foucault, é preciso uma microfísica subjacente à 

institucionalização, para haver conceitos, deve haver construção de conceitos. Deleuze, que 

constantemente se refere a Foucault, muitas vezes relaciona as ideias deste com as suas 

próprias, e mesmo quando fala das diferenças é possível notar uma semelhança fundamental. 

Nossas diferenças são muito secundárias: o que ele chamava de dispositivo, 

e o que Félix e eu chamamos de agenciamento, não têm as mesmas 

coordenadas, já que ele constituía sequências históricas originais, enquanto 

nós dávamos mais importância a componentes geográficos, territorialidades 

e movimentos de desterritorialização. (DELEUZE, 2013, p. 192) 

A imanência deleuzeana acaba por inspirar Latour em diversos aspectos. Em primeiro lugar, 

Latour trata de se colocar, junto de Deleuze, em contraste com a filosofia kantiana (é 

sintomático como o próprio Latour pretende realizar uma “contrarrevolução copernicana”). 

Isso faz com que as classes “puras” sejam vistas não mais como regras (do entendimento ou 

da intuição), mas como exceção. Elas seriam, como veremos, resultados emergentes dos 

agenciamentos de híbridos. Ao contrário da classificação das misturas com base nas formas 

puras, o sistema latouriano, de forte inspiração deleuzeana, classifica os puros a partir das 

mediações. As grandes classes (sujeito/objeto, natureza/cultura) com as quais os ocidentais 

estão tão acostumados serão vistas, então, como resultado de estabilizações dos processos das 

multiplicidades. 

 

Para buscar outras raízes latourianas 

Sabe-se que além dos antecedentes aqui discutidos, Latour foi influenciado por diversos 

outros autores e escolas. Uma das grandes referências para a obra latouriana foi a 

etnometodologia de Harold Garfinkel, especialmente sua teoria da ação (originária, por sua 

vez, de Talcott Parsons), para a qual os atores eles mesmos devem ser ouvidos e levados em 

conta num estudo sobre o social. Substituindo a aplicação metodológica baseada em um 

modelo teórico explicativo pela ideia de realizações por parte dos atores, a proposta de 

Garfinkel tem muito material a ser aproveitado por Latour. Os princípios da etnometodologia 

são: a relatabilidade das práticas sociais pelos atores; a realização, isto é, o raciocínio 

sociológico prático; a indicialidade dos fatos sociais; e a reflexividade entre práticas e 

descrições sobre o social (KAUFMAN, 2015 p. 93-95). Nas palavras de Garfinkel: 



 

 

64 

 

Eu uso o termo “etnometodologia” para se referir à investigação das 

propriedades racionais de expressões indiciais e outras ações práticas como 

realizações contingentes em curso de práticas engenhosamente organizadas 

da vida cotidiana. (GARFINKEL, 1967, p. 11) 

Percebe-se que a ênfase do estudo social se desloca, na etnometodologia, mais para as 

atividades interacionais e para o rastreamento das ações sociais do que para os modelos de 

análise com classificações prontas. Segundo Kaufman, Garfinkel rompe com a sociologia 

clássica na medida em que se opõe “à suposição da existência a priori de um sistema estável 

de normas e significações governando o social e de um mundo significante exterior e 

independente das interações sociais” (KAUFMAN, 2015, p. 94). Para Garfinkel, a 

etnometodologia se caracteriza não como um modelo fixo de estudo do social, mas como um 

processo interessado em compreender uma multidão de agentes e de signos. 

Não se trata de um método de compreensão, mas de diversos métodos de 

compreensão, fenômenos não tão estudados e críticos, mas próprios ao 

profissional da sociologia. Sua multidão é indicada na lista interminável dos 

modos pelos quais as pessoas falam. Alguma indicação de suas 

características e suas diferenças ocorrem nas interpretações socialmente 

disponíveis de uma infinidade de funções de signo como quando marcamos, 

rotulamos, simbolizamos, criamos emblemas, criptogramas, analogias, 

anagramas, indicações, miniaturizações, imitações, protótipos, simulações – 

em suma, ocorrem no reconhecimento, no uso e na produção das formas 

ordenadas de configurações culturais de “dentro” desse cenário. 

(GARFINKEL, 1967, p. 31) 

A abordagem etnometodológica, percebe-se, guarda alguma similaridade com o pragmatismo 

de William James, de 1898 (DE WAAL, 2007, p. 62), que, segundo Hessen (2000, p. 39-40) 

representa um abandono da noção de verdade entendida como uma concordância entre 

pensamento e ser, aproximando-a do caráter utilitarista da própria noção de verdade. Esse 

pragmatismo tem origem na tentativa de conciliação entre racionalismo e empirismo (DE 

WAAL, 2007, p. 67), e considera que um pensamento é validado apenas nos consequentes 

efeitos que admite
17

. O pragmatismo jamesiano se interessa pela aplicação prática de uma 

ideia sobre as ações dos indivíduos, de modo que a verdade de uma ideia se vincula à ação 

(conduta) por ela implicada. 

                                                 
17

 Na verdade, em seu início em 1878, com Charles S. Peirce (DE WAAL, 2007, p. 52), o pragmatismo assumia 

que compreender algo é compreender o como desse algo, o modo como ele se manifesta (ou se manifestaria) 

tendo em vista seu contorno possível. Para o pragmatismo original, o significado de uma ideia não poderia ir 

além daquilo que ela própria admite – i.e., a ideia de algo sempre estaria relacionada com os efeitos concebíveis 

daquela ideia. No entanto, a relação entre uma ideia e seus efeitos concebíveis está mais presente no 

pragmatismo de Peirce que no de James. Para mais informações sobre o pragmatismo de Peirce, ver: Ibri, 1992; 

Santaella, 2004; Silveira, 2000; De Waal, 2007. 
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Para nós, o teste último de o que uma verdade significa é, certamente, a 

conduta que dita ou inspira. Mas ela inspira aquela conduta porque prediz 

alguma virada particular à nossa experiência que nos deve invocar, a nós, 

exatamente aquela conduta (JAMES apud DE WAAL, 2007, p. 62) 

Vale lembrar que a versão do pragmatismo de James se baseia em uma ressignificação do 

pragmatismo de Charles S. Peirce, pois enquanto a versão peirceana assume um caráter 

teleológico e faz um apelo à comunidade de investigadores e ao objeto da concepção, o 

pragmatismo jamesiano assume uma postura mais psicológica e diz respeito aos efeitos de 

uma ideia na conduta do indivíduo. “Para James, os efeitos em questão não estão, como para 

Peirce, relacionados ao objeto de nossa concepção, mas sim ao indivíduo que acredita que o 

pensamento ou a proposição filosófica é verdadeira” (DE WAAL, 2007, p. 62). Assim, “para 

James, uma proposição ou teoria filosófica é pragmaticamente significativa se tem 

consequências práticas concebíveis nas vidas daqueles que creem nela” (ibid., p. 64). 

A teoria de Latour adota um caráter pragmatista claramente alinhado com a proposta 

jamesiana, e o próprio Latour parece tomar todo tipo de “ideia” como algo que exerce uma 

ação específica em um contexto conhecido. Em Latour, o pragmatismo de James se associa 

ainda à monadologia de Gabriel Tarde (com clara referência a Leibniz), que toma os 

elementos fundamentais da realidade (mônadas) a partir do âmbito da sua ação possível, tendo 

em vista um social em construção. Assim, Latour vê na própria agência um princípio 

pragmatista fundamental, pois de acordo com as origens filosóficas em que fundamenta seu 

pensamento, uma entidade (ou ideia) se inscreve inteiramente onde ela age. 

Se tal princípio serve de fundamento para sua construção teórica, nada haveria de estranho em 

conectar “ideias” e “coisas”, já que as coisas representam, isto é, são substitutos válidos de 

outras coisas, e as ideias funcionam pragmaticamente tal como os acontecimentos tangíveis. 

Do ponto de vista do pragmatismo jamesiano e da monadologia tardiana, absurdo seria 

segregar um mecanismo ativo em duas partes alheias entre si, uma racional (res cogitans) e 

uma material (res extensa). Se nunca tivéssemos criado esta segregação, se nunca tivéssemos 

sido modernos, estaríamos hoje em condição de achar superada a ênfase de Latour no 

conceito de actante e talvez até no de mediação. Entretanto, se o conceito latouriano de 

mediação parece atual, pode ser justamente porque não reconhece de forma alguma o 

dualismo cartesiano, que separa res extensa e res cogitans. 
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Com relação às influências latourianas da filosofia da ciência à sociologia da ciência, vale 

destacar que foram as ideias de Bachelard a Kuhn as principais responsáveis por preparar 

terreno para o surgimento do programa de estudos da ciência (science studies), cuja figura de 

David Bloor era central. Latour foi bastante influenciado por tais abordagens, especialmente 

pela atraente noção de simetria, mas como veremos mais à frente, Latour foi ainda mais 

radical quanto à simetrização, rompendo com Bloor e aderindo, junto com Callon, ao 

princípio de simetria generalizada (FREIRE, 2006). Essa passagem precisará ser melhor 

destrinchada no momento oportuno, já que deveremos distinguir no próprio programa dos 

estudos da ciência, no qual Latour se insere, a vertente da simetria generalizada da TAR da 

vertente da antropologia simétrica de Bloor. Por ora, apenas frisamos a ideia de simetria como 

um conceito bastante influenciador do pensamento latouriano que, desde os tópicos mais 

centrais da filosofia da ciência, tratam questões epistemológicas a partir de reflexões sobre o 

que legitima o papel central que o conhecimento científico assume na nossa sociedade. Estes 

temas serão explorados durante os próximos capítulos, na medida em que as ideias de Latour 

forem sendo apresentadas. 

Até aqui, vimos que diversas são as influências que contribuíram para inspirar a obra de 

Latour. Optamos aqui por ressaltar as influências de Tarde, Greimas, Nietzsche, Foucault e 

Deleuze. Essa escolha não foi casual, pois privilegiou os antecedentes que mais se aproximam 

da proposta latouriana de elaborar um pensamento não dualista. Neste sentido, ideias como 

mônada, contínuo infinitesimal, actante, texto, dionisíaco, rede, emergência, multiplicidades, 

privilégio das linhas sobre os pontos, imanência e construções transitórias são ideias 

poderosas e que, em muitos sentidos, serviram de inspiração para Latour.  

Outro motivo para o presente recorte foi a crítica ao esquema moderno, que de um modo ou 

de outro ligou os autores aqui mencionados. Os conceitos aqui revisados, o gesto de apontar 

as falhas em abordagens como o positivismo, naturalismo, funcionalismo, empirismo, 

racionalismo, realismo, idealismo, a ideia de organismo social, ou mesmo a centralidade da 

noção de sujeito prepararam terreno para o surgimento da teoria ator-rede. As ideias aqui 

destacadas também se entrelaçam no pensamento de Latour. Sob o prisma latouriano, a ideia 

de rizoma guarda uma relação com a noção de texto, assim como a de mônada se relaciona à 

de actante. É certo que as palavras precisam fazer sentido no seu contexto, mas é um novo 

sentido que acaba surgindo quando e Latour costura tal trama de influências na TAR. 
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A ideia principal deste capítulo foi apresentar os autores que compõem as bases do 

pensamento de Latour, na medida em que trazem conceitos que serão em grande medida 

aproveitados. Aos poucos, veremos a importância desses antecedentes no modo como Latour 

critica o quadro moderno e apresenta como seria possível analisar fenômenos coletivos a 

partir de uma visão não moderna e reticular, tendo no conceito de actante e no mecanismo de 

mediação uma proposta inovadora para colocar em relevo a ontogênese no ator-rede. Por 

enquanto, foi fundamental atravessar os contextos de onde seus conceitos surgiram, até 

mesmo para compreender o cerne de algumas das principais ocupações que Latour irá discutir 

no decorrer da sua obra. A partir de agora, interessa investigar: como se caracteriza a teoria do 

ator-rede na visão de Bruno Latour? 
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2. TEORIA DO ATOR-REDE EM BRUNO LATOUR 

Vimos que o solo no qual o pensamento latouriano germina é bastante fértil. As propostas 

conceituais de Latour encontram eco em um interesse pelo contínuo, um fundamento 

ontológico centrado na impermanência, uma sociologia das infinitas associações (de 

inspiração tardiana e leibniziana). Por outro lado, o interesse pelo achatamento dos papéis dos 

atores e pelas reticularidades que os elementos constroem entre si são traços greimasianos que 

estimulam Latour a narrativizar os fatos sociais (não em termos de causas, mas de papéis 

actanciais). Ainda mais fundamental é o contraste entre seu pensamento e a filosofia moderna, 

o que o conecta com a filosofia nietszcheana, foucaultiana e deleuzeana, que acabamos de 

revisar. A seguir, apresentaremos as ideias centrais da TAR, ressaltando a influência que ela 

sofreu do programa forte da sociologia da ciência, mas também abrindo espaço para a 

passagem dos estudos da ciência para os estudos do ator-rede. Isto deverá nos fornecer 

vocabulário latouriano para analisar a noção de mediação, alvo deste trabalho, e seu contexto 

semântico na própria TAR. 

 

Dos science studies à sociologia das associações 

A literatura brasileira especializada em Latour (Lemos, 2013; Freire, 2013; Rifiotis, 2012; 

Marras, 2010) costuma associar a origem da TAR com a sociologia da ciência
18

. A fase 

embrionária da TAR se deu no programa forte dos science studies, que na década de 1970 

contava com os trabalhos de David Bloor, John Law, Michel Callon, Madaleine Akrich e 

Bruno Latour. Segundo os especialistas Theophilos Rifiotis, Maria Elisa Máximo, Fernanda 

Cruz e Jean Segata (2011, p. 219), o ponto central do programa forte da sociologia era o 

princípio de simetria, que tomava a ideia de verdade e a própria ciência como socialmente 

construídas.  

O princípio de simetria, em Bloor, convém notar, era o responsável por exigir que tanto o erro 

quanto a verdade tenham o mesmo estatuto, isto é, que possam ser tratados em pé de 

igualdade. Segundo Latour, “o primeiro princípio de simetria, que abalou os estudos sobre as 
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 Segundo Letícia Freire, a proposta de Latour consiste mais em realizar uma passagem da sociologia da ciência 

para uma antropologia da ciência (FREIRE, 2013). 
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ciências e as técnicas, [pretendia] exigir que o erro e a verdade fossem tratados da mesma 

forma” (LATOUR, 1994a, p. 91). Esta atitude é a responsável por evitar uma assimetria entre 

as verdadeiras e as falsas ciências (ibid., p. 92). Além de colocar todos os tipos de saber no 

mesmo nível, a simetrização acabou por instaurar um novo modo de explicação dos fatos, 

aliás, um modo de “emagrecimento das explicações” (LATOUR, 1994a, p. 67), que deve ser 

considerado, por isso mesmo, mais econômico e mais humilde. Enquanto a ciência positivista 

estaria assentada na distinção entre o verdadeiro (aquilo que é explicado pela natureza) e o 

falso (aquilo que é explicado pela sociedade), o primeiro princípio de simetria queria 

transferir o direito de explicação para o polo da sociedade (LATOUR, 1994a, p. 94).  

No entanto, apesar de toda tentativa de simetrização por parte de Bloor, seu modelo seria 

ainda marcado por uma assimetria fundamental, já que “coloca a natureza entre parênteses” 

(ibid., p. 94-95). A ideia do construtivismo social implicado naquela proposta é ainda 

assimétrica, porque não consegue tratar natureza e sociedade a partir de um mesmo 

fundamento. Ao invés de tomar a natureza como real e a sociedade como construção, como 

queria o naturalismo, a simetria de Bloor apenas inverte a ordem. “Construtivista para a 

natureza, é realista para a sociedade” (ibid., p. 95). 

Por sua vez, o princípio de simetria generalizada, tal proposto por Michel Callon, deve ser 

simétrico no pleno sentido do termo, isto é, não pode deixar espaço para qualquer 

desequilíbrio entre os lados. Na visão de Latour, uma explicação verdadeiramente simétrica 

não pode partir de nenhum dos polos (natureza ou sociedade), mas sim do meio. 

Para que a antropologia se torne simétrica, portanto, não basta que 

acoplemos a ela o primeiro princípio de simetria – que só dá cabo das 

injustiças mais óbvias da epistemologia. É preciso que a antropologia 

absorva aquilo que Michel Callon chama de princípio de simetria 

generalizada [...]. Enquanto éramos modernos, era impossível ocupar este 

lugar, já que ele não existia! (LATOUR, 1994a, p. 95) 

Enquanto a abordagem de Bloor consistia em tomar os próprios cientistas e suas ações como 

objeto de estudo, propondo a inexistência de uma distinção essencial entre verdade e erro, a 

proposta da TAR, por seu turno, era radicalizar ainda mais esse princípio no princípio de 

simetria generalizada, de modo a incluir a própria ciência social dentro desse modelo 

simétrico e achatado. 

Sob essa inspiração, no então recém criado Centre de Sociologie de 

L’Innovation (CSI), da École des Mines de Paris, Bruno Latour, Michel 

Callon e Madeleine Akrich estendem esse princípio de Bloor às 
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controvérsias entre natureza e sociedade, que como a verdade e o erro, 

também deveriam ser tratadas sob um mesmo plano, sob um princípio de 

simetria generalizada [...]. Este foi também o caminho traçado para a 

constituição de um modo de pensar em uma Antropologia simétrica, o qual 

reivindica uma simetria total entre humanos e não humanos; ultrapassando 

as grandes divisões entre natureza e cultura, entre sujeito e objeto, uma vez 

que ambos, como também a ciência, não se constituem em ideias, mas em 

práticas. (RIFIOTIS, et al., 2011, p. 220) 

Para Leticia Freire (2013, p. 48-49), é a passagem do princípio programático de simetria ao 

princípio de simetria generalizada, na expressão cunhada por Latour e Callon, que marca a 

inauguração da TAR e da antropologia simétrica. As obras como Ciência em ação (Latour, 

2011) e A vida de laboratório, (Latour e Wooglar, 1997) representam a transição entre o 

programa forte de sociologia e a teoria do ator-rede. Em Jamais fomos modernos (Latour, 

1994a) e Reflexões sobre o culto moderno aos deuses fe(i)tiches (2002), a crítica às 

consequências culturais e sociais do projeto iluminista moderno assinalam que o maior 

desafio da TAR consiste em superar a armadilha que tal projeto criou pra si mesmo, trazendo 

fortes consequências filosóficas e sociológicas ainda hoje profundamente arraigadas na 

cultura ocidental. 

No livro de André Lemos (2013), a TAR é mais uma vez relacionada na sua origem com a 

sociologia da ciência e da tecnologia, que se expandiu de modo a se converter em uma crítica 

à sociologia clássica, tendo como inspiração as ideias pós-estruturalistas da semiótica material 

de Foucault, as ideias de rede e agenciamento em Deleuze e Guatarri, a sociologia da tradução 

de Serres e a etnometodologia de Tarde (Lemos, 2013, p. 34). Lemos ainda afirma que, em 

clara oposição às ideias das escolas de Columbia (com Robert Merton) e de Edimburgo (com 

David Bloor), a TAR dispensa o conceito de estrutura social. 

Diferentemente das duas escolas anteriores, a ideia de “estrutura social” não 

é operacional e opta-se por rastrear as associações entre elementos 

heterogêneos (humanos e não humanos) onde as traduções se fazem por 

inscrições as mais diversas. Assim funciona a ciência. Assim funciona o 

“social”. Será essa a constatação que levará a TAR para além dos estudos 

dos laboratórios científicos. (LEMOS, 2013, p. 35) 

Ao partir de uma simetria de direitos entre os elementos heterogêneos humanos e não 

humanos do tecido social, a TAR assume uma posição que já foge bastante dos caminhos 

clássicos tomados pela sociologia. Ao fazer esse salto teórico, a TAR busca outras fontes de 

inspiração como a filosofia e antropologia de Michel Serres. 
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Nas visões de Bingham e Thrift (2003), a TAR teria três origens. A primeira 

é, como vimos, a sociologia da ciência, tratando as ciências naturais e sociais 

de forma mais simétrica. A segunda é a cultura intelectual francesa e sua 

epistemologia preocupada com o status social da ciência. Para os autores, 

Latour vai fazer uma pequena rebelião, produzindo uma linguagem que 

tensiona essa epistemologia com uma empiria qualificada. E, por fim, a 

terceira fonte de inspiração seria o trabalho idiossincrático do filósofo 

Michel Serres [...] de onde Latour teria herdado algumas ideias e atitudes 

fundamentais para compreender a TAR. (LEMOS, 2013, p. 38) 

A origem da TAR, ao desvincular-se aos poucos da sociologia da ciência de Bloor, acaba por 

tomar partido no embate sociológico entre Tarde e Durkheim, aproximando-se do primeiro e 

afastando-se do segundo. Ao invés de tratar todo social como coisa, como em Durkheim, a 

TAR trata toda coisa como social (ibid., p. 37-38), numa atitude de buscar em todos os 

fenômenos as conexões que lhes condicionam, como queria Tarde. Além do mais, há uma 

oposição à chamada “sociologia do social” em prol de uma “sociologia da associação” (no 

sentido dado por Gabriel Tarde), na medida em que o intuito de revelar os problemas da 

emergência de novas configurações no social não chega a se concretizar nas demais 

sociologias, para quem muitos “atores” sociais continuam velados. 

Em um artigo de 1992, chamado Notas sobre a Teoria do Ator-Rede: ordenamento, 

estratégia, e heterogeneidade
19

, John Law (um dos teóricos da TAR) também concorda que a 

TAR é a uma teoria que nasceu da sociologia da ciência e da tecnologia. Naquele trabalho, 

contudo, Law apresenta essa teoria como um estudo dos aspectos materiais e políticos do que 

quer que se entenda por social. O autor busca evidenciar os benefícios da TAR como um 

método de estudo capaz de esmiuçar as formas de poder inerentes a fenômenos sociais 

(sistema político, econômico, empresarial, familiar etc.). Para promover tal esmiuçamento, é 

necessário, antes de tudo, incluir os não humanos (como os animais, os objetos técnicos etc.) 

no debate, geralmente tratado de modo dualista  pelas teorias sociais. Se as abordagens 

conhecidas até então pela sociologia e antropologia foram incapazes de fornecer à ideia de 

mediação um valor de trânsito, passagem, tradução, então a inclusão dos não humanos em pé 

de igualdade ontológica com os humanos será a responsável por promover tal reversão 

teórico-metodológica. 

                                                 
19

 A versão original deste trabalho foi escrita em 1992, em inglês, sob o título Notes on the Theory of the Actor 

Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity, mas a fonte acessada em formato digital apresenta a data de 

2003. Disponível em: <http://www.lancaster.ac.uk/sociology/research/publications/papers/law-notes-on-

ant.pdf>, acessado em: 13/07/2014 

http://www.lancaster.ac.uk/sociology/research/publications/papers/law-notes-on-ant.pdf
http://www.lancaster.ac.uk/sociology/research/publications/papers/law-notes-on-ant.pdf
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Para Theophilos Rifiotis (2012), a TAR é uma proposta teórico-metodológica para se estudar 

o social em ação, isto é, enquanto o próprio social está se fazendo. Desse modo, o estudo do 

social está relacionado, na TAR, a um mapeamento das controvérsias, capaz de registrar os 

atores envolvidos na construção de uma rede. Desse modo, Rifiotis, seguindo Viveiros de 

Castro e Marcio Goldman, toma a TAR como uma sociologia “pós-social”, como uma 

sociologia das associações de atores, isto é, uma sociologia que estuda a produção social 

(como um organismo vivo). Tal abordagem não pretende competir com as abordagens 

clássicas da sociologia no estudo de problemas clássicos, mas deve ser útil para problemas 

novos, como as situações de inovação social, em que novas fronteiras, requeridas pelas 

alterações no tecido social, ainda não estão demarcadas. 

A clara referência a uma sociologia pós-social, no sentido de que não se trata 

de considerar o social como um domínio especial e no qual a agência é 

exclusivamente humana, em Latour não é uma espécie de proposta radical de 

abandono da sociologia ou da antropologia. Trata-se antes de uma 

convocatória para concentrarmos o foco na ação, e não nas figuras já pré-

estabelecidas para a observação, e ele sublinha que isso seria especialmente 

relevante nas situações em que proliferam as inovações e onde as fronteiras 

entre os grupos de se encontram desestabilizadas. Em outros termos, o 

programa adequado para tais situações seria o de rastrear associações dos 

atores, ou seja, seguir os atores (humanos e não humanos), ou seja, a 

produção do social em ação. (RIFIOTIS, 2012, p. 574) 

Michel Callon (1986), explica que os principais problemas políticos com os quais uma 

sociologia da tradução deve operar dizem respeito a todo e qualquer ator. 

Problematização, interesse, inscrição, mobilização e dissidência (ação de 

travar controvérsia) são usados para os pescadores, para as vieiras e para 

colegas cientistas. Estes termos são aplicados a todos os atores, sem 

discriminação. (CALLON, 1986, p. 17) 

Segundo Santaella (2013), “a teoria do ator-rede (TAR) é distinta de todas as teorias que 

conhecemos em quaisquer áreas do conhecimento, radicalmente distinta das teorias sociais e 

antropológicas” (SANTAELLA, 2013, p. 96). É possível que o próprio Latour não fosse tão 

enfático nesta distinção, visto que ele mesmo reconhece o poder do método etnográfico da 

antropologia contemporânea e mesmo de algumas teorias sociológicas, como a de Gabriel 

Tarde. No entanto, nos parece justo sublinhar a diferença entre o estudo clássico do que se 

entende por social (pautado na ideia de sociedade e nas instituições sociais) e os estudos de 

atores-rede (cujo foco está mais na ideia de coletivo e nas emergências das instituições). Em 

Comunicação ubíqua (2013), Santaella afirma ainda que o nome ator-rede é ardiloso, pois 

pode sugerir que se trata de um estudo sobre redes já prontas, quando, na verdade, a TAR se 
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interessa por estudar quaisquer redes, enquanto redes que estão sendo construídas. Daí a 

generalidade desta teoria, e ao mesmo tempo sua especificidade. Aliás, além de o próprio 

termo rede não ser tão próprio para caracterizar o intuito de Latour, os outros nomes, como 

“teoria” e “ator” também não são, em sua visão, precisos o suficiente. 

Para Latour, citado por Letícia Freire (2006), existem quatro problemas com a teoria ator-

rede: “a palavra teoria, a palavra ator, a palavra rede e o hífen que liga o ator à rede!” 

(FREIRE, 2006, p. 54). Quanto à teoria, podemos dizer, junto com Freire, que a teoria ator-

rede não é uma teoria no sentido clássico do termo. Ela é, antes, um método de investigação, 

na visão de Freire, um método para seguir a produção de fatos. 

[...] a TAR não pode ser classificada como uma teoria do social, do sujeito 

ou da natureza. Não é uma teoria cujos princípios estejam dados de antemão, 

tampouco que possa se “aplicar” a algo, uma vez que o que está em jogo não 

é a aplicação de um quadro de referências no qual podemos inserir os fatos e 

suas conexões, mas a possibilidade de seguir a produção das diferenças. 

(Moraes, 2003). Segundo a definição de Latour [...], a TAR é, antes de tudo, 

um método, um caminho para seguir a construção e fabricação de fatos, que 

teria a vantagem de poder produzir efeitos que não são obtidos por nenhuma 

teoria social. (FREIRE, 2006 p. 54-55) 

Além de não ser teoria, a TAR também não trata de ator no sentido clássico, pois indo muito 

além do antropocentrismo e do ator humano, os atores da TAR são como mônadas, no sentido 

dado pela teoria da ação de Tarde, e, portanto, devem ser entendidos como tudo aquilo sobre o 

qual algo pode ser afirmado a partir dos efeitos de suas ações (ibid., p. 55). A palavra rede 

que, já vimos, é problemática por sugerir algo estático e pronto, deve ser tomada na TAR a 

partir das ações, dos fluxos, das alianças, interferências dos actantes (ibid.). Desse modo, por 

rede, Latour pretende conotar rizoma, no sentido deleuziano, que pretende dar conta da 

multiplicidade de agenciamentos, sem sujeito e objeto, mas com diversas operações de 

transformação (ibid., p. 56). Por fim, o hífen induz a uma falácia de tomar a TAR como um 

estudo da relação entre o nível do ator e o nível da rede, isto é, entre o micro e o macro, 

indivíduo e sociedade. “A utilização do hífen entre os temos ator e rede busca demarcar a 

intenção de seguir a circulação das entidades micro e macro, tomando ‘ator’ e ‘rede’ como 

duas faces do mesmo fenômeno” (ibid.). 

O método da TAR, como vimos, é um método bastante negativo, isto é, muito mais do que 

dar forma àquilo que está sendo descrito, enquadrando o fenômeno em um modelo descritivo, 

preocupa-se antes com o tipo de ação que circula entre os actantes enquanto eles agem. Neste 



 

 

75 

 

sentido, vale enquanto é capaz de dar conta do trabalho e rede. Para Latour, no trânsito de 

signos “não há informação, só transformação” (Latour apud Freire, 2013, p.13; Latour apud 

Santaella, 2013, p. 96). 

Além disso, o ator social deve ser sempre coletivo e, seguindo o princípio de simetria, tal 

conceito se aplica a qualquer coisa que atue. Representa uma espécie de tempo verbal que não 

seria passivo nem totalmente autônomo, mas mediador (middle voice), estando 

essencialmente distribuído entre diversos actantes, cuja propriedade mais característica está 

nos seus gestos de fazer o outro fazer (RIFIOTIS, et al., 2011, p. 220). Nesta coletividade da 

ação, o conceito de rede emerge como um necessário produto dos vários actantes. O conceito 

de actante, por sua vez, também não preexiste às associações, já que toda e qualquer função 

de agente ocorre em relações, mediações, na capacidade de fazer-fazer. Daí a relevância da 

mediação para o ator-rede, que sem ela ficaria desprovido de seu sentido mais original. Rede 

não é uma infraestrutura que permite a ação (não se trata de rede em um sentido cibernético, 

ou de uma série de dispositivos conectados por cabos), mas o produto social das várias ações 

justapostas em transformações recíprocas como um tecido vivo e dinâmico. É em tal cenário 

que um dos aspectos da mediação, o conceito de tradução, assume um papel essencial, pois 

em tais sistemas dinâmicos os desvios e as transformações nos trânsitos são constituintes do 

social. 

 

Da esfera da ciência para a esfera social 

Segundo Lemos (2013), inspirado nos platôs e nos conceitos de agenciamento de Deleuze e 

Guatarri, no pós-estruturalismo de Foucault, na ideia de tradução de Michel Serres e na 

sociologia de Gabriel de Tarde (LEMOS, 2013, p. 34), a TAR é uma metodologia própria da 

sociologia das associações, que declara de antemão como não devem ser levados os estudos 

dos atores-rede. Com a intenção de estudar, através de rastros, os diversos atores que 

compõem o social, a TAR é uma espécie de método de achatamento (ontologia plana) a priori 

das diferenças entre os diversos atores sociais, tendo em vista um emergir das diferenças a 

posteriori próprias a uma situação de agenciamento passível de ser mapeada. Nas palavras do 

próprio Bruno Latour, a TAR é uma teoria “sobre como conceder aos atores o espaço para se 

expressarem” (LATOUR, 2012, p. 206). Desse modo, podemos dizer que a TAR é uma 
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sociologia das associações (Latour, 2012, p. 23; p. 160), ou mesmo das traduções
20

 (Latour, 

2012, p. 156; Lemos, 2013, p. 34), mas que também pode ser entendida como uma espécie de 

teoria mecânica do poder que parte de um achatamento funcional de atores sociais tidos como 

poderosos e atores sociais tidos como miseráveis (Law, 1992).  

Desde a sua origem, como passagem da sociologia da ciência para a antropologia da ciência 

(FREIRE, 2013, p. 6), a TAR tende a abordar o problema do conhecimento como um 

problema simultaneamente científico e político, o que tem a ver com a proposta de 

epistemologia política, que pretende completar o quadro epistemológico da filosofia moderna. 

Para os teóricos da TAR, conhecimento é entendido como o produto de um trabalho para 

aproximar elementos em uma rede coesa o suficiente para superar a tendência desses mesmos 

elementos à sua própria dispersão (LAW, 2003[1992] p. 2).  

Law acrescenta que, por suas próprias contas, os atores, que compõem um corpo de 

conhecimento, tenderiam a se afastar, mas são postos em relação por uma série de fatores que 

compõem a mecânica da atividade científica (tubos de ensaio, microscópio, terminais de 

computador, cientistas, artigos etc.). A TAR também parte de um diagnóstico da ciência 

desenvolvido por aqueles mesmos idealizadores que, desse modo, entendem por ciência uma 

engenharia heterogênea de conversão de elementos técnicos e sociais em conhecimento 

(ibid.). Nesta acepção legada por Law, que atrela as definições de ciência e conhecimento 

uma na outra, e que identifica uma espécie de mecânica da ciência capaz de produzir 

conhecimento por meio de relações sociotécnicas, o intuito da TAR na atividade científica se 

distancia da investigação epistemológica pura, passando a tratar um universo social, político, 

epistemológico e técnico, no qual o conhecimento científico se insere. A sociologia da ciência 

teve o papel de explicitar os problemas sociais relativos àquela esfera, mas deve agora ser 

generalizada, pois, nas palavras de John Law, do ponto de vista da TAR, não há qualquer 

privilégio das redes do conhecimento e da ciência sobre quaisquer outras redes heterogêneas 

(ibid.). 

Em seu processo de gestação, os criadores da TAR a construíram a partir de uma metodologia 

etnográfica – uma etnografia pautada na ideia de simetria generalizada da ciência, que toma 
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 Tradução é um conceito central na TAR, que será detalhado mais à frente. De modo geral, podemos dizer que 

toda ação social é, em certa medida, um processo de alteração da estrutura de uma rede social. Desse modo, 

tradução seria essa ação modificadora do tecido social. 
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como iguais cultura e natureza, humanos e não humanos–, identificando empiricamente uma 

enorme rede de relações sociotécnicas heterogêneas (composta por humanos e não humanos) 

que, quando estabilizadas, recebem o status de conhecimento. A partir daí os idealizadores 

generalizam o processo de crescimento e estabilização do organismo social para quaisquer 

outras redes heterogêneas organizadas (famílias, computadores, economia, e todo tipo de 

interação social). A TAR é, portanto, o amadurecimento da sociologia da ciência para uma 

revisão do próprio campo da sociologia, não sendo, portanto, apenas uma teoria geral dos 

processos de estabilização do conhecimento científico, mas sim de todos os processos de 

estabilização. Muito mais universal, a TAR deve ser entendida, isto sim, como um modelo de 

estudo sobre os modos de desenvolvimento e estabilização dos coletivos, entendidos como 

redes de agentes heterogêneos. 

Assim, o próprio conceito de ordem não deve ser entendido como unidade explicativa dos 

fatos sociais, não deve ser tomado como causa para fenômenos sociais. Ao contrário, ordem é 

justamente o “efeito [e não a causa] gerado por meios heterogêneos” (Law, 1992, p. 3). Para 

Pedro Ferreira, a questão da ordem é até menos relevante do que a questão da associação, que 

não deve ser entendida “como um tipo de relação social [...], mas sim como o fundamento 

empírico de qualquer configuração social” (FERREIRA, 2010, p. 59). Neste sentido, esse 

autor lembra que, do ponto de vista de um estudo orientado para a realidade dos fatos sociais, 

interessa menos uma definição antecipada do objeto do que um mapeamento das 

controvérsias, isto é, interessa menos uma rotulação a priori que o rastreamento “da 

propagação e reiteração de configurações relacionais” (ibid., p. 58). 

Além disso, a TAR representa um claro contraponto a todo o desenvolvimento da sociologia 

crítica e mesmo do estruturalismo linguístico do século passado. Mesmo quando faz 

referência a teorias ali enraizadas, como a linguística ou a semiótica estruturalista, ela propõe 

um deslocamento nos seus conceitos. A noção greimasiana de actante, por exemplo, passa a 

ser generalizada para além dos papéis sintáticos dos elementos da narrativa, e passa a ser visto 

como um operador genérico do faz-fazer. Substituindo a noção de ator, a noção de actante 

ganha um novo sentido na TAR, ao mesmo tempo mais restrito (centrado no fazer-fazer, e não 

tanto nos demais papéis actanciais, como o saber-fazer, poder-fazer, dever-fazer...) e mais 

amplo (já que não se restringe a elementos textuais, mas a todo tipo de elemento social 

reticular). 
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Outro conceito emblemático importado pela TAR é o rizoma. Como vimos, na filosofia 

deleuzeana, rizoma é como um jogo descentralizado feito por meios, sem fim, composto por 

linhas (conexões) sem pontos (nós). O rizoma, pautado pelas ideias de múltiplo e associação 

(DELEUZE, et al., 1995 p. 22-27), não se concentra nos extremos (início ou fim) de um 

processo, seu foco está no intermezzo, na lógica do “e” e não do “ou”. Diferentemente dos 

sistemas simbólicos pautados na ecologia das diferenças e na arborescência, a filosofia dos 

sistemas distribuídos rizomáticos ganha eco na TAR nos conceitos de rede, grupo, mediação, 

tradução e principalmente conexão e heterogeneidade. Rizoma é, antes de tudo, nas palavras 

de Deleuze e Guattari: 

1º e 2º – Princípios de conexão e de heterogeneidade: qualquer ponto de um 

rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. É muito diferente 

da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma ordem. A árvore linguística à 

maneira de Chomsky começa ainda num ponto S e procede por dicotomia. 

Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete necessariamente a um traço 

linguístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos 

de codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc. 

[...] Os agenciamentos coletivos de enunciação funcionam, com efeito, 

diretamente nos agenciamentos maquínicos, e não se pode estabelecer um 

corte radical entre os regimes de signos e seus objetos (DELEUZE, et al., 

1995, p. 22) 

Para Freire (2006), é do rizoma de Deleuze e Guatarri que surge a noção de rede da TAR, pois 

é ali que os nós, os elementos conectados de um tecido reticular se encontram todos 

emaranhados por múltiplas linhas, através de uma disposição não axial, em que os pontos do 

tecido podem se conectar a qualquer outro. 

De uma forma geral, a noção de rede da TAR é bastante próxima da noção 

de rizoma, elaborada por Deleuze e Guattari (1995) enquanto o modelo de 

realização das multiplicidades. Diferentemente do modelo da árvore ou da 

raiz, que fixam um ponto, uma ordem, no rizoma qualquer ponto pode ser 

conectado a qualquer outro (FREIRE, 2006, p. 56) 

De acordo com André Lemos (2013), Latour e os demais teóricos associados à TAR 

entendem a própria ideia de social como resultado de interações em rede, mais do que como 

um sistema estruturante dessas mesmas interações. Trazendo para a esfera do social uma 

filosofia mobilista, para a qual a realidade é antes de tudo movimento, devir, fluxo, 

continuidade, mas que, em certo ponto das ações, pode adquirir padrões regulares, gerando 

fixação e estabilização. Ambos os aspectos não podem ser explicados isoladamente, e a TAR 

trata justamente de reconhecer essas conexões entre o estável e o instável, entre caixas-pretas 

e controvérsias, intermediários e mediadores. Desse modo, a TAR pretende ainda tornar 
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dispensáveis os sistemas classificatórios equipados com um aparato teórico pré-concebido. 

Interessa, antes, atentar ao movimento, perceber como as estruturas são engendradas por 

atores. 

O social não é o que abriga as associações, mas o que é gerado por ela. Ele é 

uma rede que se faz e se desfaz a todo o momento. Os actantes buscam, com 

muito esforço, estabilizar essas redes em organizações, instituições, normas, 

hábitos, estruturas, chamadas de “caixas-pretas”. Estrutura, norma, hábito 

não podem ser tomados como categorias de explicação a priori, como 

causas, mas são as consequências temporárias de uma rede de distribuição e 

de estabilização de agências. (LEMOS, 2013, p. 67) 

Uma decorrência importante de se tomar social como processo, e tomar as formas do social 

como efeito de um processo de controvérsias e estabilizações, é a possibilidade de romper 

com determinismos da associação humano/não humano. Como será discutido na reflexão 

sobre a mediação técnica, um homem com uma arma na mão é um composto social híbrido (é 

um “homem-arma” e mais tudo o que estiver em volta), e não se deve reduzir a complexidade 

de seu hibridismo a um determinismo técnico nem a um determinismo humanista (Latour, 

1994, p. 31-35). Não é difícil perceber como a TAR é analiticamente radical, pois ela parte do 

pressuposto de que a esfera humana não goza de nenhum privilégio em relação a demais 

camadas do social. 

[A teoria do ator-rede] nega que as pessoas sejam necessariamente especiais. 

Na verdade, ela levanta uma questão básica sobre o que queremos dizer 

quando falamos pessoas. Necessariamente, então, ele toca o alarme de 

emergência da ética e da epistemologia humanista. 

[...] eu poderia argumentar (como sociólogos como Steve Woolgar, 1992, e 

psicólogos da tecnologia como Sherry Turkle, 1984) que a linha divisória 

entre pessoas e máquinas [...] está sujeita à negociação e mudanças (LAW, 

2003[1992] p. 3) 

A rigor, a falta de privilégio do humano é a falta de privilégio dos indivíduos humanos. Isso 

porque, na TAR, quando se fala em ator, nunca se entende um indivíduo que atua, mas uma 

rede atuante. E uma vez que a rede é sempre heterogênea, não apenas o humano, mas também 

os não humanos (ex: as máquinas, os edifícios, os animais, as palavras) agem. Aliás, como 

veremos, a própria ideia de ação não é predicado de um sujeito único. 

Ainda com Law, a TAR deve pensar o conceito de pontualização, isto é, a transformação de 

um tópico em ponto ou questão central para uma discussão. Pontuar é como questionar um 

palestrante sobre um tema, de uma série de temas disponíveis, priorizando-o e tirando de vista 

outros temas que poderiam participar do debate. Na TAR, este conceito demarca a fronteira 
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entre a focalização de algumas ações (em detrimento de outras) na rede, como uma tomada de 

consciência daquelas ações, que até então não estavam evidentes. Diferentemente de um 

corpo em funcionamento, que não evidencia a ação de seus órgãos, um corpo doente mostra-

se como tal, evidenciando não apenas o órgão adoentado, mas o sistema, a rede, como um 

todo (discussão esta que será analisada quando abordarmos, mais à frente, o caráter de 

reversibilidade da mediação). 

A pergunta de Law é: “por que essas redes que constituem os atores são apagadas ou 

escondidas da vista? E por que às vezes não o são?” (ibid., p. 5). E sua resposta é simples: 

sempre que uma rede age como um bloco único, parece ser homogênea (ibid.). Assim, 

pontualização nada mais é do que um efeito simplificador de complexidade da rede (que, na 

verdade, é heterogênea). A simplificação das ações tem uma função performática de esconder 

processos para melhorar a eficiência prática de uma rede. 

[...] padrões de redes frequentemente realizados são aqueles que podem ser 

pontualizados. Isso ocorre porque eles são pacotes de rede – rotinas – que 

podem, ainda que precariamente, ser considerados mais ou menos admitidos 

nos processos da engenharia heterogênea. (LAW, 2003[1992] p. 5) 

Assim, se uma rede reincide seu modo de ser, ela assume um mecanismo simplificado para 

uma consciência, que toma aquela parte da rede como um bloco funcional único. O conceito 

de caixa-preta
21

 (Latour, 1994b; Latour, 2011) também expressa essa ideia de pontualização. 

Caixa-preta é, neste contexto, uma expressão que Bruno Latour toma de empréstimo da 

cibernética e significa um ocultamento dos mecanismos internos de um sistema, isto é, o 

resultado de uma atitude de tornar opacos os processos funcionais que transformam um dado 

em outro. 

A expressão caixa-preta é usada em cibernética sempre que uma máquina ou 

um conjunto de comandos se revela complexo demais. Em seu lugar, é 

desenhada uma caixinha preta, a respeito da qual não é preciso saber nada, a 

não ser o que nela entra e o que dela sai. [...] Ou seja, por mais controvertida 

que seja sua história, por mais complexo que seja seu funcionamento interno, 

por maior que seja a rede comercial ou acadêmica para sua implementação, a 

única coisa que conta é o que se põe nela e o que dela se tira (LATOUR, 

2011, p. 4) 

                                                 
21

 A ideia de caixa-preta pode também ser entendida como um sinônimo do que Latour vai chamar de 

intermediário, que se opõe ao mediador, pois ao contrário deste, age como um operador ao menos 

momentaneamente determinístico. 
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Tendo em vista elucidar os problemas provenientes do envelopamento de processos 

complexos, a TAR busca abrir as caixas-pretas. Desempacotar, despontualizar, ver o que há 

de implícito nelas, é identificar estratégias de tradução que se ocultam nas redes, é tornar 

visível, identificável, aquilo que era invisível, oculto. Para Law (1992), este é o objetivo da 

TAR: esclarecer os efeitos de poder, gerados de forma relacional e distribuída. Ao tratar o 

poder a partir de seu efeito (ocultado) e não a partir de uma causa determinada, a TAR se 

aproxima da proposta de Foucault (2014), porém o que particulariza a TAR é o fato de 

abordar questões relativas à esfera do poder sempre antropologicamente. 

 

Detalhamento da proposta da TAR 

Com um caráter empírico, e em claro contraponto à sociologia crítica, o ponto de partida para 

a proposta teórico-metodológica da TAR, é não começar assumindo o que se pretende 

explicar (LAW, 2003[1992]). Neste sentido, a investigação sobre o social não deve tomar 

como base qualquer modelo classificatório prévio, mas deve olhar para os próprios fenômenos 

sociais, e de preferência para controvérsias, isto é, para fenômenos que ainda não foram 

estabilizados. Segundo Law (1992), a primeira informação a ser notada deverá ser uma 

interação. 

A especificidade da TAR está na ênfase dada à descrição dos estados de coisas. E neste ponto, 

está uma das confusões mais comuns a respeito da sua abordagem, pois muitos leitores 

confundem a TAR com uma sociologia interpretativa. Contudo, ao contrário do que se supõe, 

ela é uma teoria objetivista (LATOUR, 2012, p. 209), porém em um novo sentido de 

objetividade. Apesar de ser possível traçar paralelos da TAR como uma abordagem 

construtivista, é importante lembrar que não se trata de um construtivismo no sentido clássico. 

A confusão entre os diferentes construtivismos pode confundir mais do que ajudar, pois pode 

colocar a TAR ao lado das teorias interpretativas do mundo, como a proposta hermenêutica da 

teoria antropológica de Clifford Geertz. A abordagem construtivista latouriana, como será 

visto em outros capítulos, não se resume a um construtivismo social, pois está mais perto de 

um construtivismo relacional (co-construtivismo, relacionismo, fatichismo). Entender essa 

posição de fundo de Latour leva-nos a entender melhor o quadro conceitual da TAR, 

importante para que possamos tratar os conceitos de mediação técnica e de mediação em 
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bases mais sólidas. A questão que motiva tal construção teórico-metodológica é uma questão 

quase filosófica a que Latour, como um grande leitor de Tarde, parece se interessar de modo 

especial: qual o fundamento das conexões entre as mônadas? Ou o que confere consistência 

ao coletivo? 

 

A questão de Latour: o que dá consistência ao coletivo? 

A principal obra de Latour sobre a TAR, Reassembling the social (2005) ou sua tradução para 

o português, Reagregando o social (2012), é dividida em duas grandes partes: na primeira, 

são destrinchadas as controvérsias a respeito do mundo social. Nesse retrato das 

controvérsias, o autor enumera cinco fontes de incerteza as quais uma teoria do social aos 

moldes clássicos não pode resolver: incerteza sobre os grupos, sobre a ação, sobre objetos, 

sobre os interesses e sobre os relatos dos pesquisadores. Ali, o autor esclarece porque os 

estudos dos sociólogos tendem a ficar restritos a uma pequena esfera de ideias, por mais que 

tentem se expandir. Após essa espécie de desconstrução da sociologia, na segunda parte do 

livro, o autor apresenta a TAR como um método para permitir o rastreamento das associações. 

Ali, os esforços almejam conectar novamente o tecido social, mas só depois de reposicionar a 

relação entre local e global, entender os conectores, tendo em vista a reagregação do social. 

Por fim, Latour aborda a questão política, pertinente, segundo o autor, apenas em uma etapa 

posterior à recomposição do social. A mensagem final do livro, tendo em mente este âmbito 

político, traz a ideia de dar abrigo a novas entidades sociais. 

Essa obra apresenta a TAR como uma teoria social que, diferentemente das sociologias 

clássicas, busca compreender o socius (termo do latim originário tanto do social quanto da 

associação) não tanto a partir da ideia clássica (predominante no conceituo de sociedade, isto 

é, reunião de sujeitos humanos em torno de códigos comuns), mas principalmente a partir do 

conceito de associação, enfatizando o gesto de se tornar sócio, de se associar a outros (o que 

destaca a mistura de heterogêneos). 

Uma constatação que motivou o trabalho da TAR, e que tem origem nos estudos da ciência, 

diz respeito ao fato de os elementos de um coletivo (como o corpo de conhecimento científico 

disponível em nossa cultura) estarem vinculados e conectados mesmo sem um motivo interno. 

Como vimos, uma rede se torna coesa apenas por conta de muito trabalho, já que uma vez 
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abandonados à sua própria natureza os elementos de uma rede tenderiam à dispersão (LAW, 

2003[1992] p. 2). Essa ideia combina com o princípio da entropia originária da 

termodinâmica, segundo o qual, em um sistema isolado, o nível de desordem tende a crescer e 

o de ordem a decrescer (PRIGOGINE, 2002, p. 17-19). A questão parece perder seu sentido 

quando se assume que não há sistemas isolados, como a teoria termodinâmica de primeira 

ordem costumava supor, nem há no ator-rede elementos ou atores isolados. No entanto, para 

Law, um coletivo tende à desordem. Mas se ainda é possível falar em uma tendência à 

desordem e à dispersão, então tal tendência deve ser compensada com uma contraforça, com 

um trabalho no sentido de agregar e não dispersar o coletivo. Daí a relevância da questão: o 

que, então, conecta os elementos? O que permite aos atores não serem distintos da rede? O 

que fundamenta o ator-rede? Essa é uma questão complexa e para respondê-la será necessário 

detalhar a TAR na visão de Latour.  

Antes de tudo, vale lembrar que a inspiração em Garfinkel aproxima a TAR da 

etnometodologia que confere voz aos atores eles mesmos. Poder-se-ia confundir a abordagem 

etnometodológica proposta pela TAR com um retorno ao empirismo moderno, aos moldes de 

Bacon, Locke, Berkeley e Hume. A semelhança metodológica com o empirismo clássico, no 

entanto, é enganosa. Embora o caráter empírico para identificar os rastros dos atores deve ser 

entendido como um importante ponto de partida para os fenômenos do ator-rede, a afinidade 

com o empirismo começa a perder o sentido na medida em que, embora as observações 

sensíveis sejam um bom ponto de partida, para a TAR, a ideia de tabula rasa não encontra 

espaço. Dar voz aos atores não significa privá-los de seus potenciais prévios, mas sim realizar 

o mapeamento dos efeitos daquele fenômeno, pois é a partir das boas descrições, do bom 

mapeamento, que uma boa explicação pode surgir. 

Por exemplo: os movimentos sociais ocorridos no Brasil que ficaram conhecidos como as 

jornadas de junho de 2013 foram importantes movimentos sociais em que cidadãos foram às 

ruas reivindicar melhoras nos serviços públicos. Muitas foram as tentativas que tentaram 

explicar o modo como aquele tipo de organização popular conseguiu ganhar tamanha 

proporção (algumas explicações apontavam a proximidade da copa do mundo e a insatisfação 

com os gastos públicos para o evento esportivo enquanto serviços mais essenciais 

permaneciam abandonados; outras apontavam a violência e a repressão policial como um 

catalisador de insatisfações, potencializando as revolta a proporções até então inimagináveis; 

outras ainda, apontavam para a influência externa a partir dos movimentos sociais de outros 
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países do mundo). De certo modo, todas essas explicações parecem boas, mas ao mesmo 

tempo insuficientes para dar conta de explicar o fenômeno complexo que todos os brasileiros 

presenciaram. Isto porque tais explicações tendem a ser essencialistas, isto é, tentam conectar 

um estímulo a uma resposta, quando, naquele caso, o fenômeno parece ter sido 

multicausado
22

.  

Além disso, o movimento social daquele período teve sua gênese em iniciativas locais, mas 

acabou ganhando contornos nacionais, o que não parece combinar muito com a hipótese de 

que a causa era fruto de uma insatisfação com políticas nacionais. No entanto, como um 

sistema dinâmico, a evolução dos movimentos foi de baixo para cima, alimentados por ações 

locais, mas que em algum momento (quando o estado do sistema foi propício a uma geração 

espontânea de ordem) desencadeou um processo mais global. Tal mecanismo de adaptação do 

sistema social é muito desafiador para as sociologias clássicas. Diante de tal desafio, a TAR 

se apresenta como uma metodologia bastante original, que não pretende propor uma 

explicação causal para o fenômeno social, mas quer dar conta justamente dos fenômenos 

emergentes. Para isso, um estudo da TAR deveria começar pelo mapeamento dos sistemas em 

funcionamento, na tentativa de entender o cenário novo e os processos que emergem dali. 

Aliada originalmente aos estudos da ciência e ao programa forte de sociologia, a TAR sempre 

se interessou pelos sistemas e os mecanismos de construção, no sentido de transformação de 

um social. Desde sua origem, a TAR se esforçou para mapear as controvérsias e disputas 

políticas que imperam no fazer da ciência. O próprio Latour diversas vezes concorda com a 

ideia de vincular epistemologia e política, e prefere falar em epistemologia política 

(LATOUR, 2003): 

Construtivistas e realistas estão todos engajados no que eu chamo de 

epistemologia política, a saber as arenas em que os diversos candidatos que 

reivindicam habitar o mesmo mundo partilhado por humanos e não humanos 

estão representados em todos os sentidos da palavra. [...] Para usar um 

tradicional conjunto de metáforas, a epistemologia política não é uma 

desafortunada distorção de uma boa epistemologia ou de uma boa política, 

mas uma tarefa necessária para aqueles que escrevem uma Constituição, 

distribuindo poderes nos vários ramos deste vasto governo das coisas, 

buscando o melhor equilíbrio (Latour apud Ferreira, 2007, p. 21) 

                                                 
22

 Uma boa análise dos rastros das “jornadas de junho” está no artigo de Henrique Parra, publicado na revista 

Pensata em novembro de 2013 (PARRA, 2013). 
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Tal empresa epistemológica política sempre conectou os estudos da sociologia da ciência com 

a produção social do fato científico. Entretanto, Latour vai além, pois não apenas estuda um 

contexto em que uma teoria científica emerge, mas também e principalmente tenta descrever 

os componentes que estão em jogo nesse fazer ciência. Essa seria a tarefa principal de Ciência 

em ação (1998), especialmente expressa naquela atitude de abrir a caixa-preta, realizar uma 

“desmodalização” dos saberes, um desocultamento dos processos, que o conhecimento 

científico geralmente esconde na forma de um saber acabado. Mas por que os saberes 

científicos se ocultam na forma de um saber fechado, consolidado? Esta é uma questão que 

Latour trabalha em Reflexões sobre o culto moderno aos deuses fe(i)tiches (2002) e em 

Jamais fomos modernos (1994a). Em Ciência em ação (2011) e em A vida de laboratório 

(1997), no entanto, a proposta é examinar de perto o mecanismo de fabricação dos fatos 

científicos. 

Sua proposta é investigar como se dá o processo de construção dos fatos 

científicos, em seus mínimos detalhes, em cada gesto dos cientistas, dentro e 

fora do seu laboratório, com a mesma observação dedicada com que os 

antropólogos estudam os chamados “povos selvagens” (FREIRE, 2013, p. 6) 

Nesse ato de revelar a ciência enquanto fazer, Latour nota que o saber construído depende de 

muitos atores. Em cada construção científica, um número consideravelmente grande de atores 

(microscópio, tubos de ensaio, conta-gotas, termômetro) deveria ser colocado no cenário 

social, de modo que o próprio conceito de social deva ser revisto, em uma atitude de simetria 

radical. Dessa simetria generalizada nasce a TAR. E dela, a consistência do coletivo é dada 

pelas interações entre os atores em um tecido reticular coeso e dinâmico. Tal cenário colocou 

a TAR em condição de ampliar seu espectro mais além do que um método de sociologia da 

ciência. Talvez sua mensagem de fundo esteja mais na relação entre a filosofia, sociologia e 

antropologia da ciência. 

Do ponto de vista filosófico, vale destacar que para receber o status de teoria do social, a TAR 

teve de negar o subjetivismo sem cair no objetivismo, criticar o empirismo sem aderir ao 

racionalismo, questionar a fenomenologia sem propor um retorno à metafísica substancialista. 

Evitar tais abordagens clássicas é fundamental para tentar escapar das “alternativas infernais”, 

conforme expressão de Stangers, facilitadoras e limitadoras da análise das controvérsias. A 

TAR ainda teve de fomentar uma ontologia plana, capaz de lidar simultaneamente com o 

problema do objeto e do sujeito, eles mesmos nunca prontos e acabados como dados de 

antemão. Ao contrário, suas purificações em Sujeito e Objeto nunca são experimentadas 
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enquanto tais se não forem elas mesmas estabelecidas (estabilizadas) como um resultado de 

um processo exitoso de participação conjunta de uma relação. Em tal processo de 

coparticipação, há trocas de propriedades e de credibilidades, como nos famosos exemplos de 

Pasteur e seus experimentos (LATOUR, 1993; LATOUR, 2001). Aliás, acima de tudo, a 

TAR, como método de investigação, enfatiza o resultado de uma descrição, priorizando 

sempre os problemas da relação. Para elaborar tal empreendimento filosófico-sociológico-

antropológico, os teóricos da TAR fizeram uso de noções próprias e fizeram adaptações em 

conceitos importados, para compor seu próprio quadro conceitual. 

 

Etnografia e descrição como rastreamento do social 

No oitavo capítulo do livro Reagregando o social (2012), Bruno Latour explica, através do 

diálogo entre um professor e um aluno, a dificuldade em entender a TAR como um método 

para estudar fenômenos sociais. O autor dá várias pistas sobre o caráter objetivo, empirista, 

perspectivista, construtivista e relativista do método da TAR. No início daquele diálogo, o 

autor enfatiza que, em relação a outras teorias sociais, essa seria uma teoria negativa (ou uma 

não-teoria, conforme Freire, 2006), pois explica mais o modo como não deve ser levado um 

estudo do social do que o como ele deve ser. O diálogo menciona dois conceitos distintos de 

rede: a ideia de rede como o resultado de descrições (resultado do estudo), e aquela que toma 

rede como o que é usado para descrever (mecanismo de estudo). A teoria de Latour privilegia 

este último aspecto e, ao invés de dizer algo a respeito da forma do social representada pela 

análise, a TAR enfatiza o trabalho, o movimento, o fluxo, as mudanças e os atores que 

participam de um processo de transformação da rede. Talvez por isso, a proximidade com o 

método etnográfico, já que a TAR propõe em primeiro lugar realizar uma densa descrição de 

fenômenos sociais encontrados experiencialmente. 

Da ideia de que toda pesquisa produz descrições sobre os fenômenos pesquisados, Latour é 

radical ao promulgar para as ciências sociais a extinção dos “quadros de referências”, no 

sentido de moldura prévia para explicações rápidas. Isto é, na TAR, os próprios atores devem 

fazer tudo o que é necessário para permitir novos conhecimentos. Para obter um novo 

conhecimento, o foco de uma pesquisa necessita estar na descrição, e entre uma boa descrição 

e uma boa explicação não deve haver diferença sensível. Isto porque o que se entende por 
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explicação social nada mais é do que o acréscimo de novos atores, que não estavam sendo 

vistos antes como participantes da rede. Neste sentido, explicar é acrescentar um agente à 

descrição de uma rede, que se torna cada vez mais longa do que se pensava. 

O que se entende, quase sempre, por “explicação social”? O acréscimo de 

outro ator que transmitirá aos já descritos a energia necessária para agir. Mas 

se você tiver de acrescentar algum, então a rede não está completa. E se os 

atores já reunidos não possuírem energia suficiente para agir, não são 

“atores”, e sim meros intermediários, bobos, fantoches. Não fazem nada e 

não deveriam constar da descrição. (LATOUR, 2012, p. 213) 

No que diz respeito à produção de novos conhecimentos em sociologia, Latour enfatiza a 

importância dos textos, chegando a dizer que o texto está para o pesquisador em sociologia 

assim como o experimento está para o químico, pois é ele que permite o teste, experimentos e 

simulações. Vale lembrar ainda que, para Latour, nenhum texto é transparente, isto é, há 

sempre uma transformação do observado pelo texto. No entanto, para descrever, é necessário 

que a entidade descrita também não seja, o tempo todo, transparente. Ao contrário, é 

necessário que ela deixe pistas, pois só assim é possível obter informações suficientes a seu 

respeito para permitir um relato (LATOUR, 2012, p. 217). 

Neste cenário, Latour opõe a TAR à sociologia crítica, que se traduz pela busca pela estrutura 

oculta por trás dos fenômenos e única capaz de explicá-los (LATOUR, 2012, p. 221). Na 

TAR, o conceito de ator social, sempre híbrido, sempre composto, sempre heterogêneo, diz 

respeito justamente “àquilo que não se pode substituir” (ibid.), ao que é um evento único em 

um processo de desenvolvimentos reticulares, é aquilo que não se repete, mas que pode ser 

apreendido caso seja adicionado um terceiro ator, e caso seja instaurado um evento 

perceptível. Nas palavras de Latour, a TAR não se constitui como uma sociologia do social, 

pois não opera com o material social pronto, acabado. O problema da sociologia clássica é 

determinar o objeto de estudo de antemão, que a TAR pretende superar olhando para o tecido 

social primeiramente como um plano, sem enfatizar de saída um grupo ou um nível de 

análise. Em outras palavras, a TAR não pretende focar suas atenções, desde o início, nas 

transcendências, mas acompanhar como estas emergem ao longo do curso das ações. 

[...] enquanto para os sociólogos, o primeiro problema parece ser determinar 

um grupo privilegiado, nossa experiência mais comum, se lhe formos fiéis, 

ensina-nos que existem inúmeras formações de grupo e alistamentos 

contraditórios – atividade para a qual os cientistas sociais, 

inquestionavelmente, contribuem de maneira decisiva. Portanto, a escolha é 

clara: ou seguimos os teóricos sociais e iniciamos a jornada determinando de 

início que tipo de grupo e nível de análise iremos enfatizar, ou adotamos os 
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procedimentos dos atores e saímos pelo mundo rastreando as pistas deixadas 

pelas atividades deles na formação e desmantelamento de grupos. 

(LATOUR, 2012, p. 51) 

É justamente com a formação e a deformação de grupos que começa o estudo do social na 

TAR. O conceito de grupos vem da ideia de assemblage, do francês, que significa a junção de 

elementos em um conjunto maior, e por grupo, Latour entende uma composição. Geralmente, 

porém, a ideia de grupos se associa a aquilo que resulta de vozes contraditórias. “Os grupos 

não são coisas silenciosas, mas o produto provisório de um rumor constante feito por milhões 

de vozes contraditórias sobre o que vem a ser um grupo e quem pertence a ele” (LATOUR, 

2012, p. 55). 

Ao seguir as vozes contraditórias, a sociologia das associações busca explorar as 

controvérsias a partir delas mesmas, se distanciando assim da sociologia do social que 

pretende explicar qualquer controvérsia através de estruturas estáveis previamente 

conhecidas. Para a TAR, lidar com o social é lidar com o não saber, ou com o saber apenas 

que o social é heterogêneo. Nesta terra desconhecida, o pesquisador deve atentar para três 

tarefas básicas: 

[o pesquisador deve] documentar os vários modos pelos quais o social é 

constituído por meio da engenhosidade de seus membros; estabelecer as 

controvérsias sobre o social, limitando o âmbito de entidades em ação no 

mundo; e tentar resolver a “questão social” oferecendo uma prótese para a 

ação política. (LATOUR, 2012 p. 230-231) 

Neste sentido, a TAR tem uma sequência metodológica clara de etapas a serem rigorosamente 

cumpridas. Deve-se, em primeiro lugar, (1) entender quais associações são possíveis para 

uma rede, em seguida, (2) explicar por quais meios devem prosseguir tais associações e, 

finalmente, definir os passos corretos para a (3) composição do coletivo. “Mas o que é 

impossível é tentar cumprir esses deveres simultaneamente, sem prestar atenção na sua 

sucessão” (ibid., p. 231).  

Caso os dois primeiros passos sejam confundidos, o resultado será um entendimento limitado 

da questão social, para quem o ato de restringir se transforma em um objetivo maior. Neste 

caso, visa-se restringir o número de agregados, o número de agências e o número de objetos 

não humanos (ibid.), na ilusão de que, com a redução das variáveis livres, um problema 

complexo se torne simples. Caso os dois últimos sejam confundidos, corre-se o risco de 

substituir o coletivo pelo ator. Ainda que o coletivo se apresente como um ator, sua 
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composição nunca será uniforme, devido às forças contraditórias ali inerentes. O método de 

Latour para lidar com as controvérsias consiste em deixar os próprios atores falarem. Desse 

modo, fica clara a importância de não impor uma ordem a priori ao fenômeno estudado. 

Quanto mais ordem um pesquisador conferir ao fenômeno, mais difícil será reconhecer o que 

o próprio fenômeno tem a dizer. 

Outro problema bastante caro à sociologia clássica, rejeitado pela TAR diz respeito ao 

conceito de sociedade. A ideia de sociedade tem origem no contraste com a noção de 

natureza. Por conta deste contraste, a noção de sociedade funda o humanismo moderno 

ocidental, que vê, então, sociedade como uma junção entre o conceito de social e o de 

substância. Mas tal ideia, justamente por ser construída sob o solo do comum, do homogêneo, 

representa um entrave na compreensão das ambiguidades do social. 

A suposta existência de uma sociedade impediu a emergência de um coletivo 

bem unido, além de ter frustrado os esforços para definir o tipo de corpo 

coletivo que as atividades políticas devem ter a capacidade de formar. 

(LATOUR, 2012, p. 233) 

A sociedade, como uma presença fantasmagórica do âmbito político, representa exatamente o 

oposto do que pretende conotar o conceito de coletivo, proposto como substituto. Já que a 

homogeneidade, implícita na ideia de sociedade, se mostra problemática (já que é composta 

exclusivamente por homens), a ideia de coletivo, ao contrário, conota a ideia de grupo, 

necessariamente heterogêneo, de quaisquer entidades postas em contato por agenciamentos 

provisórios e dinâmicos. Por mais abstrata que pareça, para a TAR a ideia de coletivo está 

mais próxima da sociologia do que a própria ideia de sociedade. A noção de sociedade 

implica que o social “já está aí”, o que significa que ele não pode ser composto, pois se é 

total, não faz sentido tentar totalizá-lo, e se é virtual, não se busca compreendê-lo, isto é, 

virtualizá-lo (ibid., p. 234). 

[...] por uma estranha mudança do destino, a sociedade tornou-se ao mesmo 

tempo aquilo que sempre foi criticado como ficção e aquilo que, não 

obstante, estava sempre aí, como o horizonte intransitável de todas as 

discussões em torno do mundo social (LATOUR, 2012) 

Tanto quanto a natureza reuniria, na visão moderna purificadora, apenas os não humanos, a 

sociedade seria composta exclusivamente de humanos. Tal exclusão mútua é entendida por 

Latour como o monstro do mundo moderno (ibid., p. 236), que separa tudo em duas esferas, 

abafando a possível composição diversa do coletivo. O problema, novamente, parece ser a 

atitude de classificar a priori os fenômenos, sem escutar o que eles próprios têm a dizer. O 
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único modo de tornar o social rastreável é deixá-lo falar. Mas se escutá-los é o objetivo, então 

é necessário um treinamento na escuta, ou um destreinamento nos hábitos modernistas. 

 

Encontro entre micro e macro no ator-rede 

Na parte final de Reagregando o social (2012, p. 239-249), Latour apresenta o modelo 

achatado da sociologia, tomando-a como verdadeiramente plana. Ali, fica claro que as 

interações locais não são, por si só, suficientes para o estudo do ator-rede, já que em todo fato 

social, algo maior que o próprio fato deve ser levado em conta e, além disso, algo anterior ao 

fato já estava dado. Assim, quando associamos o fato social a esse algo maior, vemos algo 

além, como uma lei que o regula. Em toda interação há uma influência velada de fatores 

distantes (virtuais). 

[...] é perfeitamente lícito dizer que qualquer interação parece superabundar 

em elementos que já se encontram na situação, elementos vindos de outro 

tempo, de outro lugar e gerados por outra mediação. [...] a ação é sempre 

deslocada, articulada, delegada, traduzida. Assim, se um observador é fiel à 

direção sugerida por essa superabundância, ele será afastado de qualquer 

interação para outros lugares, outros tempos e outras agências que parecem 

tê-la moldado. (LATOUR, 2012 p. 240-241) 

Se qualquer interação social é levada a existir por outras agências, o problema fundamental 

consiste em identificar o coletivo engendrado por tais agenciamentos. Vale lembrar que os 

constituintes locais não formam um contexto em torno das interações. Não se pode supor que 

o que está ausente, influenciando os fatos sociais seja a sociedade, já que desviar a atenção 

dos locais não significa buscar as estruturas superiores, isto é, as formas gerais das interações 

sociais (ibid., p. 241). Aliás, a ideia de estrutura, na visão de Latour, não pode dar conta do 

problema social, pois expressa um conceito forte em termos de generalidade, mas fraco em 

termos de particularidade. É justamente por focar na busca pelo contexto de significação 

abstrato da linguagem do social, que o estruturalismo linguístico apresenta uma estrada para 

uma forma vazia, ou melhor, desloca a ênfase não para o sujeito ou para o objeto, mas para a 

própria linguagem e sua estrutura, de modo que “[...] aquelas rodovias não levam a lugar 

nenhum. Após um trajeto breve e silencioso, elas desaparecem subitamente no ar. Em 

Contexto não há lugar para estacionar” (ibid., p. 242). O poder da estrutura não pode ser 

precisado. Há algo que possibilita a interação social, mas o alto grau de abstração 

estruturalista produziu um alto grau de vagueza na sua expressão. 
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Assim, a incômoda resposta que se obtém em relação aos famosos 

“contextos” é que existe alguma coisa que possibilita a interação, ao trazer 

para a cena a maioria dos seus ingredientes necessários, mas que essa 

“alguma coisa” ao mesmo tempo está presente por trás e é demasiado 

abstrata para fazer o que quer que seja. A estrutura é muito poderosa, e no 

entanto demasiado fraca e remota para ter qualquer eficácia. O que se diz ser 

a verdadeira fonte de todo “real” e “concreto” que ocorre nas interações não 

parece oferecer nenhuma morada por muito tempo. (LATOUR, 2012, p. 

243) 

Opostamente ao estruturalismo, o interacionismo, tenta a difícil tarefa de ver o real apenas no 

fato, isto é, nas interações particulares. Nesta tensão entre uma concepção generalizante e uma 

especificadora, a tendência é opor as duas abordagens numa espécie de lei do terceiro 

excluído, não restando qualquer outra opção entre tais polos. No dilema entre ator/sistema ora 

se enfatiza o todo sistêmico, ora se enfatiza o indivíduo particular. “Essa alternância abrupta 

foi denominada dilema do ator/sistema ou debate micro/macro. A questão é decidir se o ator 

está ‘num’ sistema ou se o sistema é composto ‘de’ atores integrantes” (LATOUR, 2012, p. 

244). 

Conforme enfatizou Freire (2006, p. 56), a teoria do ator-rede propõe uma solução para esse 

dilema, que consiste simplesmente em considerar tanto o ator quanto a rede, a partir de um 

mesmo plano (achatamento dos níveis global e local). Para a TAR, as interações precisam das 

estruturas, das formas e do todo, tanto quanto as estruturas precisam das interações, para dar 

vida e sentido a elas. 

Diante disso, o “ator-rede” deve ser um bom candidato para um 

compromisso: a solução preformatada consistiria em considerar ao mesmo 

tempo o ator e a rede na qual ele está incrustado – o que explicaria o hífen. 

Essa solução morna se acrescentaria às muitas outras que se propuseram com 

o fim de reconciliar as duas necessidades óbvias das ciências sociais: as 

interações são inundadas por estruturas que lhes dão forma; as próprias 

estruturas permanecem demasiado abstratas porque não foram convocadas, 

mobilizadas realizadas ou encarnadas em algum tipo de interação local e 

vivida. (LATOUR, 2012, p. 245) 

Cabe acrescentar a ressalva de se evitar ainda a solução dialética. Ao contrário, por exemplo, 

de Pierre Bourdieu ou mesmo de Edgard Morin, para quem a compreensão da complexidade 

se traduz numa equação dialética entre o todo e as partes, a TAR rejeita tais gestos circulares 

em direções opostas, que, segundo Latour, representam um risco de apaziguar o problema. 

Tanto o dilema ator-sistema quanto a dialética são indesejáveis. Para dar conta dessa dupla 

função entre local e global, particular e universal, micro e macro, indivíduo e sociedade (e 

também humano e não humano, natureza e cultura, objetividade e subjetividade) devemos 
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revelar outro movimento, a saber, o movimento originado pela própria dificuldade de se ater a 

um local. Além disso, deve-se buscar o deslocamento necessário entre micro e macro, 

lembrando-se que nenhum dos dois pode ser alcançado. Vejamos como é possível resolver 

essa relação na TAR. 

 

A ontologia plana: modelo para “localizar o global” 

O primeiro passo para dar conta do problema da conciliação entre local e global diz respeito a 

um movimento para o micro, atitude forçadamente cética que pode ser traduzida pela seguinte 

ideia: não sabemos como são os locais. A partir de então, a investigação sobre o social, 

interessada nas microrrelações, deve analisar tais interações, o que deverá gerar uma alteração 

no funcionamento da rede (desde o princípio de Heisenberg, todo observador influencia no 

observado). Latour desenvolve essa ideia para equalizar o desdobramento em rede com as 

alterações na própria rede. 

[...] o desdobramento deve tomar a forma de rede sob a condição de que todo 

transporte seja pago com transformações, isto é, desde que pavimentemos o 

caminho de um local a outro, não com intermediários, mas com mediadores 

completos. (LATOUR, 2012, p. 251) 

Apenas a partir de mediações é que se pode empreender uma localização do global. Neste 

projeto, cada parte da rede é relevante, exerce influência, age por mediações. “Se um local 

pretender influenciar outro, precisará encontrar meios para isso. A tirania da distância foi 

novamente enfatizada. Os atores se tornaram justificáveis” (LATOUR, 2012, p. 252). 

Na TAR, assim como na antropologia não estruturalista, o primeiro contexto da cultura são as 

instruções locais específicas. “A cultura não age sub-repticiamente pelas costas do ator. Essa 

produção sublime é manufaturada em instituições e locais específicos” (LATOUR, 2012, p. 

254). Assim, ao incluir instrumentos, ferramentas e demais entidades não humanas no 

conjunto de interesses das ciências sociais, Latour não está fundando uma área nova para a 

sociologia, nem está propondo que ela deixe de cuidar da esfera humana. Essa inclusão exerce 

um papel fundamental de sinalizador, ao ajudar a revelar os tipos de relação entre o global e o 

local, pois há uma pergunta implícita aí: que tipo de relação existe entre macro e micro? 

(LATOUR, 2012, p. 255) 
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Um problema relevante nessa relação (macro-micro) consiste na falácia da ideia de macro. 

Para o autor, não há o maior, o mais amplo, há apenas outros micros conectados (cada micro é 

sempre vinculado a muitos outros). Os micros (as mônadas) podem ser de tamanhos 

diferentes, de acordo com as conexões, mas não se trata de superar ou de incluir uns aos 

outros. Em tal cenário, ao invés de falar em maior ou menor, Latour prefere buscar o mais 

relevante e o menos relevante, tomando como critério de relevância as conexões desiguais que 

cada elemento de uma rede possui. Nós relevantes são aqueles que caso fossem desconectados 

da rede, o impacto seria sentido por uma boa parcela da rede, ao passo que elementos menos 

relevantes, quando desconectados, impactariam pouco nas conexões de um modo geral. Em 

uma ontologia achatada, não é possível desconectar todos os nós da rede de uma vez. E cada 

vez que algum elemento se desprende, outros são afetados, dada a influência relativa que 

exercem uns nos outros. 

O Lobo do Contexto pode engolir uma interação, mas não essa rede 

comprida, achatada e dobrada na qual ele próprio se enroscaria. 

[...] O macro não está nem “acima” nem “abaixo” das interações, mas unido 

a elas como outra de suas conexões, alimentando-as e sendo por elas 

alimentado. Não há outra maneira conhecida de fazer coisas em escala 

relativa. (LATOUR, 2012, p. 257) 

Essa ideia de relevância da conexão pode ser expressa pelo diagrama abaixo, em que os nós 

possuem diferentes cores, conforme sua relevância para manter a rede agregada: 

 

Figura 123: conexões em rede capazes de definir diferentes graus de 

relevância, sem apelar à escala micro e macro. 

Aqui, a teoria do ator-rede se constitui como uma narrativa composta por atores não 

estigmatizados (herói, vilão etc.), pois todos são parte de um ecossistema de interações 

codeterminantes, e não cabe ao sociólogo das associações dirigir o espetáculo, nem cabe a ele 
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sequer o papel de narrador onisciente dessa história. Seus atores são autônomos, desenvolvem 

uma peça de interações locais e apenas é possível apreender sua mensagem se forem captadas, 

em primeiro lugar, essas micro interações. 

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 interação ou de 

um agregado social. (LATOUR, 2012, p. 257) 

A ênfase nas muitas conexões da rede e nas interações locais expressa um cuidado tanto com 

os agentes quanto com suas relações de vinculação em rede. Assim, seguir percursos entre 

atores locais nada tem a ver com uma atitude de “abstrair para a estrutura”. 

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. Permanecer com um tipo de veículo o tempo todo não é a mesma 

coisa que aceitar uma carona de meios de transporte mais rápidos e 

extravagantes. Não existe lugar que se possa considerar “não local”. Quando 

algo é “deslocalizado”, isso significa que passa de um lugar a outro, não a 

lugar nenhum. (LATOUR, 2012, p. 260) 

As relações do ator-rede que interessam são aquelas que redefinem a relação micro-macro. 

A primeira parte (o ator) revela o minguado espaço em que todos os 

grandiosos ingredientes do mundo começam a ser incubados; 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. [...] Não há uma macrossociologia e uma 

microssociologia, mas sim duas maneiras diferentes de visualizar a relação 

macro-micro: a primeira elabora uma série de bonecas Matryoshka russas 

[...]; a segunda desdobra conexões (LATOUR, 2012, p. 260) 

Latour se opõe, ainda, às tendências conspiratórias das teorias críticas, quando concentram 

suas análises nas instituições e nas ideologias, tendo em vista ir além de uma análise 

superficial dos fatos e buscando o que está por trás dos fatos. Essa tendência panóptica traduz 

um ideal de busca por uma total vigilância, algo que beira a paranoia ou a megalomania. Em 

contraste com a sociologia do panóptico, Latour fala em “oligóptico”, uma visão fraca, não 

vigilante, mas precisa sobre detalhes relevantes. Para a TAR, “não é tarefa do sociólogo 

decidir se uma dada interação é ‘micro’ enquanto outra seria ‘de âmbito médio’” (ibid., p. 

267), pois os próprios atores, em suas tentativas particulares em permanecer atores influentes, 

são capazes de alterar as configurações, não só locais como também globais. Levando em 
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conta essas mudanças repentinas entre escalas, “a única solução para o analista é tornar a 

própria mudança como seus dados e ver através de que meios práticos a ‘medida absoluta’ 

pode aumentar” (ibid.) 

No método de estudo proposto pela TAR, não há espaço para a ação de emoldurar, 

contextualizar, ações iniciais, pois o efeito zoom foi incorporado de início. Não se pode 

começar do macro, do mesmo modo que não se pode classificar o que ainda não se estudou. 

Neste sentido, a “sociedade sui generis” de Durkheim, os “sistemas autopoiéticos” de 

Luhman, ou a “economia simbólica dos campos” de Bourdieu são proféticos demais para 

serem tomados como uma descrição do mundo comum (LATOUR, 2012, p. 274). Uma das 

ambições da TAR é justamente conter tal ímpeto profético, começar por baixo, propondo uma 

ontologia plana, e um trabalho, como diz o próprio Latour, de formigas míopes. 

 

A relevância dos não humanos 

Após situar os locais, detalhando suas especificidades, a tarefa da TAR passa a ser a de seguir 

os muitos lugares em que a tendência ao total parece se projetar. Ainda aqui, não se trata de 

revelar o elemento totalizador, não se trata de buscar as estruturas, mas de recontextualizar o 

contexto, o que é apenas parte da tarefa de continuar uma caminhada pela superfície plana da 

etapa anterior. Nesta caminhada, o problema a ser evitado é conferir privilégio demais às 

interações locais (crítica ao interacionismo simbólico). Na redistribuição do local, a ênfase 

não deve estar no contexto ou mesmo na interação, mas nos conectores. 

Tendo em vista evitar os riscos desta etapa de generalização, Latour chama a atenção para a 

falácia da potência, que por vezes foi chamado de princípio de irredutibilidade, apresentado 

em uma série de reflexões antilogicistas da sua obra (LATOUR, 1993 p. 176-191). Desde 

1988, em The pasteurization of France, ou mesmo em 1979, em A vida de laboratório, Latour 

defende a tese segundo a qual aceitar que tudo estava dado desde o início é uma maneira 

grosseira de não aceitar as mudanças no meio do caminho. Este é um dos temas que Latour 

vem mudando ao longo de seus escritos. Suas obras iniciais eram muito fortes ao defender 

uma irredução, pois nada seria redutível a nada. Mas nas obras mais recentes, Latour evita ser 

tão radical na questão da irredutibilidade. Para ele, apesar de a complexidade dos atores-rede 

não poder ser descrita em termos de causalidade determinística (típica da mecanicidade), há 
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potência nos atores, há virtualidades, diferenças monadológicas próprias de atores, passíveis 

de variação, mas que exercem influência no ator atual. 

E mudei um pouco a ideia em relação a “Irréduction” [...]. A crítica da 

noção de potência era para se afastar da oposição “força e razão” que 

paralizava, e paralisa sempre e ainda mais, a discussão. Era um instrumento 

de polêmica, de crítica da noção de potência que tinha um efeito deletério. 

Quando utilizamos a potência, podemos sempre escapar, acrescentando força 

à força. “Irréduction” foi um ponto crítico para resgatar o mundo das redes. 

Quando utilizados força e razão, as redes não são mais visíveis. 

Eu mudei na análise dos modos de existência. [...] Não manteria a minha 

posição sobre o conceito de potência. (LATOUR, 2013, p. 276) 

A relação entre potência e ato é entendida, na obra de Latour, como uma virtualização do 

“eu”, uma antecipação, retórica do projeto de um artefato cultural, como acontece em todo 

projeto arquitetônico, quando o arquiteto, por exemplo, antecipa o roteiro da cena futura. O 

importante aqui é evitar a ideia de determinação do ato pela potência. A rigor, não há 

determinação, mas há conformação, no sentido de adaptação. Não é necessário escolher entre 

o ser (ato) e o nada (potência/tendência) (ibid., p. 282), uma vez que toda interação social é 

produto de uma tensão entre prescrições e subversões, entre lei e transgressões.  

Contudo, há que se aceitar uma forma de influência dos atores, inclusive os atores comumente 

tidos como não sociais. Se no social, o não social exerce algum efeito, por menor que seja, 

então é preciso acompanhar os múltiplos tipos de ação e reconhecer a relevância dos atores 

não humanos. “Os meandros pelos quais a maioria dos ingredientes da ação interagem são 

traçados pela multiplicação, arregimentação, implicação e concentração de atores não 

humanos” (LATOUR, 2012, p. 280). Tais atores, também chamados por vezes de 

articuladores ou localizadores são como telepresenças de atores distantes no campo da 

interação local. 

[...] aquilo que foi designado pelo termo “interação local” é o conjunto de 

todas as outras interações locais distribuídas no tempo e no espaço, trazidas à 

cena por outros tantos atores não humanos. Às presenças transportadas de 

uns lugares para outros chamo de articuladores (LATOUR, 2012, p. 281) 

Segundo Tim Ingold (2012), em entrevista para a Ponto Urbe, Latour é conhecido como o 

líder no gesto de enfatizar que os não humanos possuem agência. Ingold lembra o princípio de 

simetria generalizada (ibid.) como o responsável por fazer com que essa diferença seja tão 

emblemática para uma revisão da ação para além do humano. O exemplo das práticas 

pedagógicas em sala de aula permite a Latour tecer uma crítica até à ideia de 
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intersubjetividade, que esconde uma espécie de determinismo humanista. Mesmo em um 

simples diálogo entre alunos e professor, mesmo em um ambiente que parece constituído 

apenas por atores humanos, suas ideias, seus pensamentos, mesmo ali, estão em jogo uma 

série de objetos não humanos que, caso aumentem o ruído do ambiente (carros na rua, 

conversas no corredor etc.), por exemplo, exercem inegável influência na qualidade do 

material intersubjetivo por excelência. Na verdade, o não humano está sempre muito mais 

presente do que geralmente se supõe, pois; mesmo se tirássemos todo o aparato técnico 

artificial (sala de aula, giz, quadro, janela, ventilador etc.), mesmo a suposição da mais 

simples conversação em um reles “ambiente natural” silencioso seria impossível sem a 

atmosfera que transporta o som das palavras (portanto, o próprio ar é um actante fundamental, 

ainda que funcione como uma caixa-preta, um intermediário, da rede que constitui todo 

diálogo). 

A proeminência dos não humanos revela a inconsistência da oposição sujeito-objeto. Assim, 

antes de buscar o sujeito da ação, deve-se entender que qualquer interação social é, para 

Latour, uma ação em rede, sempre com direção e sentido. Um simples objeto é parte de um 

agenciamento, está impregnado de poder de agência, função etc., vozes silenciosas que 

virtualmente atuam junto. 

Os locais são localizados. Os locais são situados. E para que permaneçam 

assim, miríades de pessoas, por trás das portas, precisam assumir a 

responsabilidade de manter você e seus alunos “seguros” ali dentro. Longe 

de propiciar uma autoctonia primordial “muito mais concreta” do que os 

contextos abstratos, as interações diretas devem ser encaradas, bem ao 

contrário, como ponto final de um grande número de ações que enxameiam 

em sua direção. 

Embora não exista nenhuma “estrutura oculta”, existem padrões 

estruturantes circulando por canais facilmente materializados por técnicas 

[...]. À relação intersubjetiva entre você e seus alunos, deve-se juntar a 

interobjetividade, pois esta deslocou ações a tal ponto que alguém, de outro 

lugar e de outra época, ainda está agindo por meio de conexões indiretas, 

mas plenamente rastreáveis. (LATOUR, 2012 p. 283-284) 

Fica agora claro porque é preciso começar uma investigação social in media res (no meio das 

coisas). 

A circulação vem primeiro; a paisagem “onde” padrões e agentes de todos os 

tipos e cores circulam vem depois. Esta é provavelmente a primeira intuição 

das ciências sociais, aquela que nos fez exclamar que o social era um 

fenômeno objetivo, transcendente, ubíquo e sui generis. Como sempre, a 

intuição estava certa, mas foi difícil registrá-la porque a circulação do social 

se confundia com a emergência de uma sociedade. (LATOUR, 2012, p. 284) 
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O problema decorrente da macro e microssociologia é especialmente presente na cultura 

ocidental. De um lado ou de outro, ainda reina no ocidente uma fé inabalável ou no indivíduo 

ou nas instituições sociais que se originam de concepções e das práticas modernas. São os 

casos das relações conceituais que equacionam, por exemplo, interação com isotopia, 

sincronia, homogeneidade. Para Latour, nenhuma interação é isotópica (ibid., p. 289-291), no 

seguinte sentido: atores que interagem em um determinado ponto da rede derivam de diversos 

lugares, pertos e distantes em relação àquele ponto. Da mesma forma, nenhuma interação é 

sincrônica, visto que, dado o deslocamento espaço-temporal dos agentes, os integrantes da 

rede não possuem a mesma idade nem estão no mesmo lugar. Além disso, como os 

encarregados de uma ação não possuem a mesma qualidade permanente ao longo de sua 

atuação, as interações não podem ser tomadas sequer como homogêneas. Apesar de terem 

seus fundamentos nas consequências da modernidade (e justamente por funcionarem bem no 

esquema moderno), estas ideias ficam hoje um tanto deslocadas, já que muitas soluções da era 

moderna parecem em vias de esgotamento. 

Outro ajuste conceitual necessário para o ator-rede, diz respeito ao fato de os intermediários 

sempre poderem se tornar mediadores (LATOUR, 2012, p. 292). Iremos enfatizar a distinção 

mediador/intermediário mais à frente. Por enquanto, é importante entender que em toda 

interação há afetação por entidades heterogêneas. A própria expressão “inter-ação” conota 

essa afetação mútua entre duas ou mais entidades atuantes. Enquanto a ideia de estrutura teria 

mais a ver com um ator-rede desprovido de ações conjuntas ou com participantes muito 

silenciosos (intermediários), a ideia de interação expressa que uma ocorrência local exerce 

alguma influência (mediadores) no organismo. Essa interferência ajuda a problematizar a 

dicotomia entre a sociologia do ator, que promove uma hipertrofia das partes (como o 

interacionismo simbólico) e a sociologia do sistema, que se interessa apenas pela visão do 

todo (como a sociologia de Durkheim). 

Na versão costumeira da teoria social, a sociedade é forte e nada pode 

destruí-la porque ela tem caráter sui generis; na outra, parece tão fraca que é 

preciso edificá-la, repará-la, firmá-la e, principalmente, zelar por ela. 

[...] procuro ser aqui o mais prudente possível e fixar tantos grampos quanto 

possa a fim de resistir à tentação de separar em dois compartimentos – o 

global e o local – aquilo que os atores fazem, interrompendo desde logo seus 

itinerários frágeis e às vezes bizarros.  (LATOUR, 2012, p. 294) 
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Actante, um legado da ontologia plana 

Para Latour, os sociólogos classicamente se dividiram em dois grupos. Um dizia que não há 

ação individual (toda ação social está nas estruturas invisíveis do global) e outro declara haver 

apenas ações individuais (a ação social estaria mais nas estruturas do entendimento do 

sujeito). De um lado o sistemismo representa uma objetividade sem significado, de outro o 

interacionismo representa um significado sem objeto (ibid., p. 296). 

No lugar tanto da sociologia de um organismo e suas funções, quanto da sociologia de um 

sujeito e suas ações, Latour propõe uma ontologia plana para o social, pautada na deformação 

das classes, no radical achatamento dos grupos, como se o objeto de estudo pudesse ser 

comprimido por um prisma metodológico interessado em começar do zero o levantamento de 

um edifício social. Esse espaço achatado é a forma (deformação) que permite à rede substituir 

a superação da dicotomia entre um menor a um maior, e também da separação a priori entre 

imanência e transcendência, no intuito de reduzir a enorme distância entre o local e o global. 

Tendo em mente o espaço bidimensional proposto por Edwin Abbott, em Flatland, Latour 

coloca os movimentos e os deslocamentos em primeiro lugar na escala dos problemas sociais, 

de tal modo que após certo intervalo de tempo o número de traços constituiria um plano 

claramente visível ao sociólogo das associações. 

O motivo pelo qual parece tão importante aprender a navegar nesse espaço 

achatado é que, quando passamos a focalizar melhor aquilo que circula, 

conseguimos perceber muitas outras entidades cujo deslocamento mal era 

visível antes. Em verdade, nem mesmo se supunha que circulassem. Talvez 

seja possível vislumbrar fenômenos bem mais sutis que, antes, tinham de ser 

guardados no santuário interior do sujeito por causa de sua aparente 

insignificância. (LATOUR, 2012 p. 295-296) 

Aprender a navegar nesse espaço achatado é acompanhar a tomada de forma das 

transcendências, isto é, a autonomização dos actantes humanos e não humanos. Trata-se de 

ligar a transcendência à imanência, dado que a própria dinâmica da rede não consiste em pura 

imanência nem pura transcendência. No plano achatado da TAR, observam-se muitas outras 

entidades em deslocamento, de modo a tornar fenômenos mais sutis perfeitamente visíveis e 

não mais confinados à esfera do sujeito, mas sim à relação social. Um desses fenômenos sutis 

é o fato de que os atores interpretam o cenário no qual se inserem. 

Especialmente importante é aquilo que permite aos atores interpretarem o 

cenário onde estão inseridos. Não importa quantos quadros se projetem dos 

localizadores para formar um cenário, não importa quantos documentos 

transitem entre esse cenário e os oligópticos, sempre há uma enorme 
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distância entre os atores genéricos prefigurados por aqueles movimentos e o 

curso da ação a cargo de participantes individualizados plenamente 

envolvidos. (LATOUR, 2012, p. 296) 

A ideia de interpretação do cenário por participantes individualizados poderia conotar uma 

falsa ideia de subjetivismo velado. Do ponto de vista do ator-rede, no entanto, é sempre o 

próprio sujeito que deve ser relativizado. A proposta do interacionismo para o “abismo da 

execução”
24

, para o vão ente o ator genérico e o particular, consiste em introduzir a 

subjetividade a qualquer custo no espírito do organismo social. Mas a TAR, não podendo 

aceitar essa solução, coloca os veículos de individualidade nos subjetivadores (personalizados 

ou individualizados), isto é, nas conexões entre elementos de um social reticular, chamados 

actantes. 

Os subjetivadores são instrumentos capazes de conferir subjetividade aos sujeitos, ou melhor, 

às associações entre elementos humanos e não humanos, de modo a formar actantes no social. 

Tal como a divisão do trabalho era um conceito central para entendermos vínculos sociais, as 

tecnologias de hoje permitem conhecer melhor o conceito de actante. 

Assim como a divisão do trabalho criada pelas indústrias e a burocracia 

ajudou Durkheim e Weber a elaborar suas próprias definições de vínculos 

sociais, as tecnologias da informação nos permitem acompanhar o trabalho 

de construção do ator. Hoje é bem mais fácil não considerar o ator como um 

sujeito dotado de interioridade primordial, que contempla um mundo feito de 

coisas concretas ao qual deve resistir ou com o qual precisa cozer uma 

mistura simbólica. Ao contrário, temos de constatar empiricamente como um 

corpo anônimo e genérico pode ser construído a fim de se tornar uma pessoa: 

quanto mais subjetividades se oferecem, mais interioridade se obtém. Os 

sujeitos já não são mais autóctones que as interações diretas. Também eles 

dependem de um dilúvio de entidades que lhes permitem existir. Agora, 

enfim, o “ator” é um reagrupamento totalmente artificial e totalmente 

rastreável. (LATOUR, 2012, p. 300) 

A ideia de que os sujeitos não são tão autônomos e de que o foco da ação deve ser deslocado 

para as interações nos ajuda a perceber o ponto de vista radical de Latour, a relevância que a 

conexão humano/não humano tem para a ideia de ação social. Daí que o próprio autor tenha 

defendido uma mudança conceitual de ator para actante, no intuito de diminuir o peso 

semântico de um ator subjetivo humano em prol de uma construção híbrida, composta na sua 

forma básica por uma conexão entre duas entidades para formar uma terceira (composição). 

                                                 
24

 “Abismo da execução” se refere a uma expressão de Don Norman que pretende chamar a atenção para a 

enorme distância entre um projeto de ação e uma execução prática dessa ação. Em toda intenção genérica há uma 

ideia a ser alcançada, mas cada atualização individual altera ligeiramente o sentido originalmente dado a ela. 
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Segundo Izabel Goulart da Silva, o conceito de actante diz respeito a um ator híbrido, 

podendo funcionar tanto como sujeito quanto como objeto, e por isso mesmo é, por vezes 

chamado de quase-objeto, no sentido dado por Michel Serres (Goulart da Silva, 2012, p. 97). 

De qualquer modo, todo fato social estudado como construção heterogênea é marcado pela 

presença de uma exterioridade, no sentido em que ele vem, em parte ao menos, de fora dos 

atores. São, neste sentido, objetivos, no sentido de que as ações que transformam o sujeito 

provêm sempre de outros. O importante a destacar é o fato de toda ação ser já composta, e se 

houvessem sujeitos e objetos nesse gesto de agenciamento, eles trocariam de papel e 

convergiriam. Assim, o actante deverá ter a forma de uma estrela, pois o que povoa o 

agenciamento resulta em uma oferta de subjetivação positiva. 

[...] as fronteiras entre sociologia e psicologia podem ser remanejadas com 

proveito. Para tanto, só existe uma solução: fazer cada entidade distinta que 

povoa o antigo interior vir do exterior, não como uma coação negativa, 

“limitadora da subjetividade”, mas como uma oferta de subjetivação 

positiva. [...] Uma série de outras ações o transforma em indivíduo/sujeito ou 

entidade não genérica. Toda competência, mergulhada no silêncio da 

interioridade, deve vir primeiro de fora, afundar-se aos poucos e adentrar um 

porão bem construído cujas portas serão cuidadosamente aferrolhadas. 

(LATOUR, 2012, p. 306) 

Sujeito entendido como construção é o tema central do empirismo radical, para quem nada há 

de subjetivo que não tenha vindo de objetos (subjetivadores) nem poderia haver nada de 

objetivo que não tenha vindo de sujeitos (objetivadores). São os conceitos de quase-objeto, 

actante, tradução, deslocamento etc. que enriquecem a dicotomia moderna do sujeito-objeto. 

A ideia de construção mútua deve servir a este propósito, mas também representa na visão 

latouriana um bom lema para a sociologia: fomos construídos. Para Latour, entretanto, essa 

ideia representa mais uma mediação do que uma coerção. O fluxo pautado pela alteridade 

exerce um efeito na interioridade, de tal modo a recriar o indivíduo não por prescrição, mas 

por combinação.  

Do ponto de vista do social, a própria noção de exterior também pode ceder lugar à de 

ambiente de circulação de conexões, e a noção de determinação pode ser substituída, sem 

prejuízo, pela ideia de actante, isto é, algo que faz-fazer, faz-falar, ou leva a fazer algo (ibid., 

309). Esses desvios semânticos ajudam a entender a TAR a partir do conceito actante. Para 

Latour, essa noção corrige os dois erros mais comuns da sociologia do social: a ideia de causa 

(como se fosse possível uma sociologia determinística ou mecanicista) e a de veículo (como 

se fosse possível um transporte de um elemento homogêneo). Nunca é demais lembrar que a 
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ausência de causa social não implica a liberdade dos indivíduos nas suas interações, como se 

estivessem distantes de qualquer força externa.  

É claro que as marionetes estão presas! Mas a consequência, sem dúvida, 

não é que para emancipá-las é necessário cortar todos os cordões. [Ao 

contrário,] quanto mais cordões as marionetes possuem, mais articuladas elas 

se tornam (LATOUR, 2012 p. 310-311). 

Se cada actante é um acontecimento que se prende a outros, a própria ideia de actante se 

vincula à de mediador. No jogo actancial, há sempre indução, na medida em que alguns 

mediadores induzem outros a fazerem, e tradução/translação, deslocamento e duplicação que 

modificam os actantes envolvidos. Neste processo, quanto mais vínculos um mediador 

possuir, mais existência ele acumula (ibid., p. 312). Há um paradoxo implícito aqui, pois dizer 

que a existência de um ente se associa com a vinculação é muito próximo de dizer que quanto 

mais dependência um ente possui, mais independência ele adquire, quanto mais heteronomia, 

mais autonomia. Os paradoxos, contudo, deixam de ser gritantes quando se lembra que os 

pares opositivos não podem servir de critério de classificação a priori, mas são produtos 

emergentes a posteriori. Assim, o ator-rede é um ator coletivo achatado em forma de estrela, 

induzido a agir por uma rede de mediadores. A posse recíproca de todos por cada um é um 

lema da monadologia de tardiana que foi bem adotado por Latour. 

Como enfatizou Tarde há muito tempo, a família do “ter” é bem mais 

numerosa que a do “ser” porque, no caso da segunda, não conhecemos nem 

os limites nem a direção. Possuir é também ser possuído, estar vinculado é 

manter e ser mantido. “Posse” e todos os seus sinônimos são, pois, bons 

vocábulos para remanejarmos o significado do que seria uma “marionete 

social”. Os cordões continuam aí, mas veiculam autonomia e escravidão, 

dependendo da maneira como são manipulados. A partir de agora, ao 

falarmos de ator, deveremos sempre acrescentar a vasta rede de vínculos que 

o levam a atuar. Quanto à emancipação, isto não significa “libertado de 

laços”, mas bem-vincula[ção]. (LATOUR, 2012 p. 312-313) 

Esta passagem é talvez a mais ilustrativa imagem para a TAR, pois ao mesmo em que coloca 

um novo conceito para a ideia de ator, marca a diferença radical entre o “ser” social e o “ter” 

do social, pois para a TAR, mais uma vez inspirada em Gabriel Tarde, as substâncias 

importam menos que os vínculos. Esta distinção, por sinal, vem a caracterizar a substituição 

semântica da ideia de sociedade pela de coletivo, que tem a vantagem de impedir que algum 

actante seja desvinculado da rede sem prejuízo (força e poder são atributos do actante que está 

bem vinculado). 
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A partir dessa vinculação, a noção de rede também se constrói a partir da substituição das 

causas por actantes. Em uma teoria determinística, mecanicista, pautada na ideia de 

causalidade, o conceito de rede se resume a um conjunto de elementos e suas conexões. Na 

TAR, entretanto, a ideia de rede assume um caráter dinâmico, não totalizante, dada por 

agenciamentos de actantes postos em funcionamento por seu próprio movimento. Essa rede 

ativa, constituída pela aglomeração provisória de conexões, passa a ser ela mesma produto das 

diversas interações e movimentos. Mais até do que superar a causalidade, poderíamos dizer 

que a TAR desloca a própria ideia de causa, multiplicando-a, como se todo fenômeno 

emergente fosse, em Latour, multicausado. Conforme Marras (2013, p. 10), a ideia de 

causação se inverte e passa a funcionar como mão dupla. Para Marras, o actante, o sujeito da 

ação, está sempre envolvido em um mecanismo de causação complexa da própria rede. 

“Sujeito é aquele ou aquilo que age e é agido na rede de causação em que se situa e que a cria 

– de modo que o conteúdo confunde-se com o continente, a forma com o fundo” (MARRAS, 

2013, p. 10). 

Nas redes de actantes, a multicausalidade é a regra, a causa linear a exceção. A própria 

explicação por descrição, adotada pela etnometodologia, tem a ver com o reconhecimento do 

multicausal, ao invés da linearidade. Funcionando ainda como uma alternativa às noções 

clássicas de ideologia e instituição (GOULART DA SILVA, 2012, p. 95), a TAR trabalha 

com a ideia de rede como o conjunto daquilo que se pode usar para descrever um coletivo. Se 

uma ideologia define um padrão de pensamento e comportamento de uma classe social, então 

ela define uma rede. Do mesmo modo, um grupo de actantes com um papel social definido 

institucionalmente nada mais é do que um meio para se descrever, ainda que parcialmente, o 

coletivo. Como vimos, do ponto de vista de Latour, o conceito de rede ao invés de começar 

pela forma de um social, termina nela, enfatiza o trabalho, o movimento, o fluxo e as 

mudanças nesse social (LATOUR, 2012, p. 207), até que ele chegue a um estágio de 

equilíbrio. A forma do social é conhecida no final de um processo de interações, emerge por 

uma estabilização gerada pelos agenciamentos, mas que nem por isso é menos importante. 

Daí a relevância da ideia de tradução, do deslocamento no meio do caminho, pois para a 

compreensão dos processos emergentes de um tecido social complexo de nada adianta buscar 

uma causa, nem mesmo um veículo dos mecanismos sociais. Para Law (2003[1992]), a TAR 

procura identificar as diversas estratégias de tradução. Primeira delas, a durabilidade, 

responsável por fazer algumas associações sejam mantidas por um intervalo maior que outras, 
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diz respeito a um ordenamento no tempo (ex: inscrição em um projeto arquitetônico, mais 

perene). Já a mobilidade diz respeito a um ordenamento no espaço, fazendo uma espécie de 

transmissão de “móveis imutáveis” (Latour apud Lemos, 2013, p. 45), isto é, conferindo uma 

forma mais potente de agir à distância (ex: metrô). A antecipação é uma forma de tradução 

ainda mais efetiva, sendo capaz de condicionar outras traduções por se apresentar com um 

forte caráter de previsão das ações futuras, funcionando como uma representação 

antecipatória
25

 de uma resposta (ex: publicidade direcionada no facebook). O ordenamento 

diz respeito a um conjunto de estratégias gerais e suas ramificações e reproduções em 

instâncias locais. Esse ordenamento, no entanto, é mais efetivo se houver uma organização da 

rede em forma de uma centralização, isto é, de uma assimetria
26

 entre centro (controle) e 

periferia (controlada) (LAW, 2003[1992] p. 6-7). 

Assim, para Law, a TAR é uma espécie de teoria social que poderia ser classificada como um 

materialismo relacional (ibid., p. 7), que ao apagar as divisões analíticas e tratar diferentes 

materiais como efeitos da interação (negando assim seu status de causa) acaba por enfatizar as 

ações coletivas, se tornando uma teoria do agenciamento (ibid.). Vale frisar com respeito ao 

dualismo matéria-espírito, que Latour toma as ideias de Tarde mais uma vez como chave para 

enaltecer a ação e o efeito, em detrimento da substância e da causa. 

 

A relevância dos conectores 

Seguindo o objetivo de superar o vão entre micro e macro criado pelo conceito de sociedade, 

Latour se propõe a captar o social por meio de um destaque dos conectores. Para que possa 

agir em outro, um elemento da rede precisa de um meio, uma conexão. 

Sempre que um lugar intenta agir em outro, precisa atravessar um meio, 

transportando alguma coisa durante todo o percurso; para continuar agindo, 

precisa preservar algum tipo de conexão mais ou menos durável. [...] Os 

locais, agora transformados definitivamente em atores-redes, são movidos 

para o segundo plano; as conexões, veículos, e vínculos avançam para o 

primeiro plano. (LATOUR, 2012, p. 316) 

                                                 
25

 Uma boa análise sobre esse aspecto antecipatório está em Máquinas de ver, modos de ser (BRUNO, 2013) 

26
 Redes assimétricas são, geralmente, consideradas mais eficientes (Barabási, 2009; Barabási e Bonabel, 2003) 
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A mediação pode ser melhor entendida quando se conhece o tipo e a natureza das conexões (o 

caráter dos mediadores) e ainda quando se sabe o que existe nas pontas das conexões. Para 

estabelecer os tipos de conexão, é necessário passar do local aos padrões sociais gerais. Para 

tal, é necessário seguir os vestígios, atentar para a rastreabilidade dos actantes em movimento, 

extraindo daí as formas do social. A apreensão de uma forma neste sentido geral, ou mesmo 

uma teorização particular não é, portanto, ação oposta à prática, ela é o produto das forças, ou 

é a própria prática do acompanhamento das sincronizações, das mobilidades, das mutações 

dos atores. 

Do ponto de vista da TAR, o conhecimento de um coletivo sempre se dá por meios, vestígios, 

e não é possível conhecê-lo sem meios. Esse gesto pode ser entendido do ponto de vista da 

cognição como uma rejeição da noção de intuição em prol da de mediação. É ele que permite 

ao cientista observar os fenômenos da realidade mediatamente, de modo a caminhar rumo a 

uma verdade. Tal gesto não implica, contudo, a negação dos modelos e dos padrões culturais, 

mas permite um entendimento dos fatos que, em si mesmos, parecem desconexos. Do 

particular ao geral, “a circulação de semipadrões permite que atos anônimos e isolados se 

tornem lentamente, camada após camada, comparáveis e comensuráveis – o que sem dúvida 

constitui boa parte daquilo que entendemos por ser humano” (LATOUR, 2012, p. 329). 

Esse caminho (do particular ao geral e do geral ao particular) passa sempre por mediadores. 

Atentar às relações e às associações de que são feitos os atores-rede deve sempre ser uma 

tarefa preliminar ao exame sobre o modo como os laços sociais foram por eles modificados. 

Tal procedimento, cujo fim é evitar que os vínculos sejam previamente estabelecidos, levará à 

conclusão óbvia de que a sociologia, tal como é entendida aqui, não deve se confinar a velhos 

problemas cujos dados são passíveis apenas de “explicação social” (ibid., p. 335). 

Se a noção de sociedade, tão criticada por Latour, é incapaz de dar o devido lugar aos não 

humanos, então os sociólogos da sociedade, apesar de estarem persuadidos por entidades fora 

de si que os fazem agir, não conseguem perceber tais entidades, pois elas não se mostram a si 

mesmas, a não ser pelas abstrações dos sociólogos. O problema de tal posição é enfatizar 

demais tais entidades mentais, que, apesar de admitirem explicações sociais, não admitem 

verificação empírica. Diante de tal cenário, Latour questiona se será possível para tal 

sociologia reconhecer uma realidade do social ou mesmo ter algum objeto de estudo. 
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Por que não dizer que, em matéria de religião, só contam os seres capazes de 

levar pessoas a agir, como todo crente sempre afirmou? Isso seria mais 

empírico, talvez até mais científico, mais respeitoso e bem mais econômico 

do que inventar dois lugares impossíveis, irreais, onde a mente do religioso e 

a realidade social estivessem ocultas por trás de ilusões que muitas outras 

geraram. [...] 

Poderá a sociologia se tornar empírica no sentido de respeitar a estranha 

natureza daquilo que é “dado à existência”, como fazem zoólogos em seus 

zoológicos e os botânicos em seus herbários? Conseguiremos traçar 

conexões de um ser não social a outro, em vez de substituir todas as 

entidades que povoam o mundo por algum ersatz feito “de” material social? 

Simplificando: terá a ciência social um objeto real para estudar? (LATOUR, 

2012 p. 336-337) 

A sociologia clássica ora se opõe veementemente à ideia de qualidade intrínseca, em prol de 

uma qualidade socialmente construída, ora nega que essa construção seja feita por qualquer 

fator externo ao sujeito, enfatizando a autonomia dos indivíduos. Em ambos os casos, o que se 

perde é a ideia de mediação como influência e interferência em rede. Do ponto de vista do 

ator-rede, não há uma determinação do exterior para o interior de um ator, nem do interior de 

um ator para o exterior. Há sim, uma coinfluência, ou coemergência, não no sentido de 

eliminar as possibilidades, mas alterá-las no meio do caminho. Há um condicionamento do 

actante por outros ou pelo mesmo (já que são o mesmo, isto é, não se trata de duas entidades, 

mas do mesmo todo do ator-rede), de modo a alterar as propriedades a cada instante, em uma 

interferência multidirecional.  

É bastante contraintuitivo tentar distinguir o que vem do todo e o que vem da parte, 

principalmente quando se admite que “quanto mais influência, melhor” (ibid., p. 339). Se a 

ênfase estiver nas trocas, dos intercâmbios, nos fluxos ao invés de nos polos e extremidades, 

os atores seriam finalmente tomados não do ponto de vista de seus mecanismos intrínsecos, 

mas extrínsecos. Interessariam, mais que suas qualidades, seus efeitos. “Objeto e sujeito 

talvez existam; mas tudo o que interessa acontece a montante e a jusante. Apenas siga a 

corrente. Siga os atores, ou antes, aquilo que os faz atuar: as entidades em circulação” 

(LATOUR, 2012, p. 339). 

É interessante observar os artifícios dessa posição teórica. Comparada a Kant, a teoria de 

Latour representa um giro copernicano às avessas (LATOUR, 1994a). Nela, os membros 

humanos e o “contexto social” foram relegados, mas os quase-sujeitos e, principalmente, os 

mediadores estão em destaque (idem., 2012, p. 339). Nessa espécie de ontologização do social 

dinâmico e reticular, os vínculos constituem a verdadeira esfera social, de tal modo que, para 



 

 

107 

 

Latour, “a sociedade é a consequência, não a causa das associações” (ibid., p. 340); “não é o 

social que explica as associações, mas as associações que explicam o social” (ibid.), de modo 

que “o social não é um lugar, uma coisa, um domínio ou um tipo de matéria, e sim um 

movimento provisório de associações novas” (ibid., p. 341). Mediação, veremos nos capítulos 

finais, é justamente o conceito latouriano que permite essa revolução do esquema moderno e, 

ao mesmo tempo, do próprio conceito de social. 

A sociologia, que até agora estava engajada no projeto de modernização, passa a 

problematizar cada vez mais os fluxos e as mudanças. A TAR enfatiza em primeiro lugar as 

controvérsias, em seguida, a estabilização dessas controvérsias em uma forma própria para, 

só então, revelar algum papel político (ibid., p. 344). Ir ao micro e ao macro, juntando-os em 

uma única entidade. Nenhum novo conhecimento pode ser gerado se não voltarmos nossas 

atenções para fenômenos não formatados (ibid., p. 347). Como uma ilha num oceano, o 

material social formatado está rodeado de um material desconhecido, que Latour chama 

plasma. 

Se ao redor da ilha do social (no sentido clássico) há sempre um oceano aberto, um plasma 

disforme, isso não significa que haja algo escondido ou velado pelas estruturas 

fantasmagóricas. O que há, na visão de Bruno Latour, é um plasma do desconhecido (ibid., p. 

384), mas que nem por isso deixa de exercer alguma influência nos mecanismos sociais. O 

oceano plasmático condiciona a ilha sólida, tal como a agricultura do campo, ainda que 

razoavelmente distante, abastece as cidades. Neste diálogo entre os símbolos de uma cultura e 

o plasma do entorno, é possível deslocar a ênfase dos entes do centro da cultura para os 

intercâmbios que acontecem nas fronteiras, nas bordas. Assim, a TAR se diferencia da 

fenomenologia e do humanismo, para os quais os traços distintos de um social são frutos das 

interpretações humanas a partir da experiência com o mundo. Ao contrário, para Latour, são 

as próprias interações, permeadas por flexibilidades e fluidez, que constituem o material 

simbólico, que, por sua vez, sequer pertence ao humano. 

Embora [os fenomenólogos e os humanistas] estivessem certos ao insistir 

nas incertezas, confundiram suas fontes. Não é que humanos determinados, 

pessoas com intenções e almas individuais sejam os únicos agentes 

interpretativos num mundo de coisas concretas, em si mesmo destituído de 

significado. O que se entende por interpretações, flexibilidade e fluidez é 

simplesmente uma maneira de registrar o vasto exterior a que todo curso de 

ação tem de recorrer para ser realizado. Isso é verdadeiro tanto para ações 

humanas quanto para qualquer outra atividade. A hermenêutica não é 

privilégio dos humanos, mas, por assim dizer, uma propriedade do próprio 



 

 

108 

 

mundo. O mundo não se parece com um continente sólido de fatos 

pontilhado por algumas lagoas de incertezas; é um vasto oceano de 

incertezas pintalgado de ilhotas de formas calibradas e estabilizadas. 

(LATOUR, 2012 p. 348-349) 

Fica marcada a distinção entre uma sociologia pautada pelo privilégio do humano e uma 

espécie de sociologia democrática de Latour (o próprio autor fala em uma democracia das 

coisas: Latour, 1994a, p. 140), capaz de inserir a camada hermenêutica no próprio mundo e 

não na subjetividade ou mesmo na intersubjetividade. Se o mundo é uma coleção de ilhas 

estabilizadas autonomamente pela internalização das regras, o intercâmbio de signos entre as 

ilhas (pelo oceano) é o que permite a atualização das estruturas sistêmicas de cada corpo 

social. Neste sentido, ao lado das conexões factuais, duras, pautadas pela permanência e pela 

inércia (intermediários), estão as conexões moles, reguladas por impermanência e pela fluidez 

(mediadores). 

Até agora enfatizei a continuidade, obtida por meio de conexões rastreáveis 

que têm de ser examinadas à luz de uma quantidade bem maior de 

descontinuidades. Ou, em outras palavras, precisamos de uma sociologia 

cujas intuições contraditórias sejam mantidas: dura e macia ao mesmo 

tempo. Precisamos levar em conta tanto a formidável inércia das estruturas 

sociais quanto a incrível fluidez que preserva sua existência (LATOUR, 

2012, p. 349) 

Podemos ver que Latour não almeja rejeitar as sociologias clássicas, que estudam as 

instituições sociais, mas pretende se concentrar em uma abordagem não clássica, não 

moderna, interessada mais na fluidez e na emergência, interessada mais na ontogênese que na 

ontologia. 

 

A contribuição da etnometodologia para estudar redes de sociabilidade 

Se para Latour, o movimento em rede dos actantes é o que permite compreender a esfera do 

social sem enquadrá-la em tipos ideais prévios, seu método pode parecer tão distante da 

sociologia, que poderia facilmente não ser considerado sequer como um método sociológico. 

Pode ser o caso de que a TAR seja vista como inadequada justamente pela falta de 

enquadramento dessa teoria no quadro das teorias vigentes. Isso fica ainda mais radical se 

acrescentarmos que, na TAR, há o intuito de superar uma visão essencialista das classes 

modernas (sujeito/objeto, cultura/natureza), bem como superar uma visão essencialista da 

técnica. Além disso, nunca é demais lembrar que o próprio conceito de sociedade não cabe na 
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TAR justamente porque ele representa um paradigma moderno e problemático, segundo 

Latour. Para completar o quadro de estranhamento entre a teoria do ator-rede e o campo da 

sociologia, as tradicionais teorias do social parecem ter dificuldades justamente em analisar os 

fenômenos de emergência de ordem no social. 

No entanto, a ideia de emergência não é estranha a todos os campos do saber, e Latour 

encontra uma abordagem interessada em tal conceito na etnometodologia. Ali, a ideia de que 

as pessoas constroem sociedades é levada a sério. “Ordem social, os etnometodólogos 

argumentam, não é um dado, mas o resultado de uma prática processual pela qual atores no 

curso da interação elaboram regras ad hoc para coordenar atividades” (LATOUR, 1994b, p. 

50). 

Todo evento é elaborado coletivamente, isto é, é elaborado por atores humanos e não 

humanos. Tudo depende de interações locais, entretanto, e aqui a TAR se distancia da 

etnometodologia, além das interações puramente locais, há influência externa nessas 

interações. Assim, ao mesmo tempo em que é lícito afirmar, contrariamente ao paradigma da 

etnografia, que não estamos sozinhos na nossa interação, também é lícito buscar a gênese de 

efeitos sensíveis no micronível. Segundo Latour, a etnometodologia está correta em criticar o 

nível macro, mas erra ao admitir a existência de algo absolutamente local na interação. As 

sociologias generalistas, por sua vez, apesar de explicar a influência do global no local, erram 

ao esquecer de considerar os modos como se obtém uma diferença de escala e os mecanismos 

pelos quais um poder é exercido. Falta-lhe a compreensão de que a durabilidade depende de 

não humanos, e dos próprios desvios das interações locais humanas por parte de tais 

mecanismos. 

Em um trabalho coletivo do GrupCiber, Rifiotis, Segata, Máximo e Cruz (2011) adicionam 

uma reflexão sobre o caráter político e democratizante da TAR, que não aceita qualquer 

metalinguagem, isto é, que não se dispõe a separar a própria postura teórica do analista e a 

ação factual dos agentes analisados. Os autores deixam claro, no que se refere às propostas 

teóricas, que não se trata de uma desconfiança sobre a validade da ação (tanto do agente 

quanto do analista), mas sim de uma postura de simetrização capaz de resistir à 

metalinguagem, que seria um índice de assimetria entre dois ou mais planos do tratamento 

teórico. 
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A postura de simetrização implica, portanto, que o analista não tenha uma 

perspectiva superior aos sujeitos com os quais faz a sua pesquisa. [...] 

Devemos, por assim dizer, resistir ao pensado imediato que coloca os atores 

como possuidores de uma linguagem e os analistas como tendo uma meta-

linguagem, em tudo superior a dos sujeitos das nossas pesquisas. Os atores 

sociais, na perspectiva que estamos trabalhando (simetrização do 

conhecimento), não são agentes não-reflexivos cuja ação precisa ser 

significada em segundo grau pelo analista. Não se trata de uma hermenêutica 

da desconfiança, mas de uma atitude frente ao observado, um deslocamento 

descritivo que foca a sua narrativa na ação e nas interações entre actantes, e 

não em atores cuja trama estes desconhecem. (RIFIOTIS, et al., 2011, p. 

231) 

Pode-se concluir dessa ideia que o interesse nos estudos da TAR incorporam as contribuições 

da etnometodologia sem incorrer nas suas incompletudes, e desse modo busca estudar as 

redes sociotécnicas focando seus interesses e atenções em um social dinâmico, em constante 

mudança e enquanto movimento dos atores e da própria rede (que não são distintos). 

Se as redes do social podem ser tanto produtos quanto processos, então elas podem ser 

entendidas como sistemas dinâmicos, resultado de controvérsias que tecem e excluem 

conexões entre pares, de modo que esse mesmo produto se traduz em um processo de 

reconhecer em seus componentes internos um papel central de agenciamento, capaz de 

reconfigurar a própria rede. Os sistemas de actantes possuem, desse modo, uma dupla função 

de mediação, relacionando entidades que, no universo das associações, exprimem um 

complexo funcionamento, ora como intermediário, ora como mediador. 

 

Finalidade da TAR, um projeto cosmopolítico 

Ao final de Reagregando o social, Latour afirma que o objetivo da TAR se revela no gesto de 

focalizar os movimentos de uma associação a outra (ibid.), tendo em vista reagrupar o 

conjunto de atores em uma rede. Na tentativa de compor uma sociologia capaz de dar conta 

desse problema novo (já que para os problemas clássicos, as sociologias clássicas já são 

suficientes), a TAR se utiliza de um empreendimento novo. Tal método é composto por três 

etapas sucessivas: o desdobramento, a estabilização e a composição. O fim último da TAR é, 

do mesmo modo que as sociologias clássicas, um fim político, tendo em vista a renovação do 

senso de existência no coletivo (ibid., p. 355). Todavia, enquanto método, o ator-rede é 

inovador. As teorias sociológicas costumam se ater a um repertório conceitual pré-
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estabelecido para analisar os mais diversos fenômenos sociais, enquanto a ideia da TAR é 

seguir os próprios atores sem modelos a priori. 

Quaisquer que sejam suas pretensões à ciência e à objetividade, a sociologia 

crítica não pode ser sociologia – na nova acepção que proponho –, pois não 

dispõe de meios para reformular-se e seguir elementos não sociais. Frente a 

novas situações e novos objetos, corre o risco de apenas repetir que eles são 

formados do mesmo repertório exíguo de forças já reconhecidas: poder, 

dominação, exploração, legitimação, fetichização, reificação. [...] O 

problema da sociologia crítica é que ela nunca deixa de estar certa. 

(LATOUR, 2012, p. 354) 

Para Latour, “a sociologia é mais bem definida como a disciplina em que os participantes, de 

maneira explícita, se empenham em reagrupar o coletivo” (LATOUR, 2012, p. 352). No final 

de Reagregando o social, Latour explora a questão política da sua teoria, diferenciando-a das 

demais sociologias. Qual seria o papel político da TAR, já que ele não deve se restringir às 

classes de fenômenos já conhecidas? Em primeiro lugar, o autor deixa claro que nenhum 

interesse político deve prejudicar o esforço de coletar e organizar as associações. Na 

metodologia da TAR, a função política deve vir em uma terceira etapa, depois de uma 

decomposição e de uma recomposição do social. Isso não significa que as duas etapas 

anteriores são indispensáveis, pois há uma sucessão no método da TAR, de modo que a tarefa 

de reconstrução social deve responder ao estudo das nuances do coletivo, e não vir antes. 

“Aquilo que não for primeiro aberto, desfragmentado e inspecionado não pode ser reunido 

novamente” (ibid., p. 356). Nesse sentido, a etapa mais propriamente política passa a ser vista, 

antes de tudo, a partir de uma reunião de forças desagregadas, constituída por vínculos 

pequenos. 

Como vimos, do ponto de vista metodológico, a TAR pretende se distinguir da sociologia 

clássica pelo fato de incluir um falibilismo quanto às conclusões. “Deixar em aberto a 

possibilidade de fracasso é importante porque constitui a única maneira de preservar a 

qualidade da compreensão científica e o acesso à relevância política” (ibid., p. 357). Do ponto 

de vista político, enfatiza-se que não há aqui uma leitura conspiratória dos fatos sociais para 

com as estruturas ocultas de um império monopolizador (para Latour, é como se toda 

sociologia que assume um viés conspiracionista se fizesse de vítima). 

Insistir que, por trás de todas as questões, alteia-se a presença esmagadora do 

mesmo sistema, do mesmo império e da mesma totalidade sempre me 

pareceu uma atitude de masoquismo radical, uma forma pervertida de 

assegurar a derrota enquanto se degusta o sentimento agridoce da correção 

política superior. Nietzsche traçou o retrato imortal do “homem ressentido”, 
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entendendo com isso o cristão – mas o sociólogo crítico se encaixa aí 

exatamente muito bem. (LATOUR, 2012, p. 359) 

Do ponto de vista da TAR, tal explicação social atenua a responsabilidade para com o próprio 

social. Ao contrário do que se poderia supor, para Latour, a ação só é possível em um 

território aberto, capaz de incluir a diferença e aproximar o desconhecido em combinações 

novas, rearranjando o material social em potencialidades até então desconhecidas. A ênfase 

não está no distanciamento, mas na proximidade com o social. 

Uma vez alterada a própria concepção de relevância política e uma vez considerado o papel 

aliciante da ciência, a oposição entre uma ciência fria, objetiva, desinteressada, e a ação 

política engajada, militante, perde um pouco o seu sentido. Não se trata mais de manter a 

pureza da ciência, uma vez que tal pureza é arbitrária, nem de professar novas causas nobres 

pelas quais se valha a pena lutar em um âmbito político. Trata-se, antes de tudo, de suavizar a 

enorme distância criada entre sociedade e natureza, ou até mesmo de questionar estas noções, 

tendo em vista contestar a “unificação prematura de abstrações sob a hegemonia das questões 

de fato” (ibid., p. 361). 

As chamadas questões de fato correspondem a um modo artificial e antropocêntrico de 

subestimar os fenômenos de mediação, como se estes fossem fruto da nossa limitação 

cognitiva que nos impede de ver as formas puras que os “fatos” querem nos mostrar. No 

fundo, diria Latour, é como se estas abordagens tentassem esclarecer eventos sociais ao modo 

das ciências naturais (e ao estilo positivista). Se esquecermos os fatos e nos concentrarmos 

nos mediadores, poderemos entender melhor o jogo de agenciamento e tradução, e é por isso 

que a mediação é tão fundamental para a TAR. Complementarmente à inclusão da dimensão 

“não pura” dos fenômenos sociais, a proposta da ontologia plana se torna fundamental para 

compreender que no cerne do hibridismo encontra-se a simetrização do humano com o não 

humano. Mas é justamente essa simetrização que é tão temida pelas sociologias clássicas. O 

que Bruno Latour está buscando vai contra a corrente humanista instalada em tais estudos, 

pois ao mesmo tempo em que elabora uma coisificação metodológica do humano no sentido 

da simetrização, essa mesma simetrização eleva a complexidade do ator-rede, 

complexificando de quebra a questão dos interesses. 

Longe de “degradar-se”, os “humanos coisificados” se elevariam ao nível 

das formigas, macacos, chips e partículas! Ser “tratado como coisas”, tal 

como entendemos isso agora, não é ficar “reduzido” a questões de fato, e sim 
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viver uma vida tão variada quanto a das questões de interesse. (LATOUR, 

2012, p. 363) 

Com essa simetrização do humano/não humano, Latour não quer, de forma alguma, propor 

um retorno à coisificação do social, no sentido durkheimiano ou positivista, até mesmo 

porque o positivismo é o primeiro a reduzir questões de interesse a questões de fato. Além 

disso, é no positivismo que se instaura a maior confusão entre as etapas de desdobramento e 

composição (entre a análise, o abrir um fenômeno em sua multiplicidade, e a síntese, o reunir 

as partes em um processo de unificação). 

O positivismo [...] não erra ao ignorar a “consciência humana” e preferir a 

“frieza dos dados”. Ele está errado politicamente. Ele reduziu questões de 

interesse a questões de fato muito rapidamente e sem o devido processo, 

confundindo as duas tarefas do realismo: multiplicidade e unificação. Ele 

embaraçou a distinção entre desdobrar as associações e reuni-las num 

coletivo. (LATOUR, 2012, p. 363) 

Faz parte dos objetivos da TAR ressaltar as controvérsias, ter um projeto político e transgredir 

o olhar desinteressado e frio sobre os fatos. Para tal projeto, contudo, é necessário indagar: 

que tipo de reunião queremos (o que levar em conta)? E que tipo de composição teremos 

(como pretendemos pôr em ordem)? Essas questões devem, para Latour, ser postas 

separadamente, de modo que a ciência do social consiga operar, em primeiro lugar, uma 

ampliação do alcance das entidades que trabalha, e em segundo lugar, uma transformação de 

algumas delas em intermediários estáveis, tendo em vista um modelo a ser alcançado (ibid., p. 

365). 

A partir destas análises, temos agora condições de perceber o sistema conceitual da TAR 

pelas palavras do próprio Bruno Latour. Para o presente trabalho, interessa observar que o 

quadro conceitual apresentado pelo autor representa mais do que uma abordagem sociológica, 

que se apresenta como um olhar distinto para o social, de modo a tentar dar conta de 

fenômenos emergentes, representa ainda um método de estudo sociopolítico capaz de 

evidenciar as forças e as disputas que estão em jogo nas controvérsias do social. Interessa-nos, 

contudo, olhar para tal sistema (TAR) como um quadro conceitual, na tentativa de 

compreender a relação dos conceitos entre si. Desse modo, vamos repassar algumas 

conclusões preliminares sobre o quadro formal da TAR. 

Uma contribuição teórica notável é a proposta ontológica de planificação a priori das 

entidades (em especial, a planificação do humano com o não humano). Além dessa ontologia 
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plana, a teoria de Latour se propõe a problematizar: o “ser social” (visto aqui como 

associações); os “entes” que compõem o coletivo (tomados como actantes); a própria 

realidade passível de ser estudada (a realidade relacional e coletivamente construída do ator-

rede, entendido como um organismo complexo inseparável em parte-todo); e os modos pelos 

quais os híbridos podem construir um social (mecanismos de mediação como tradução, 

composição, delegação etc.). Além disso, a TAR propõe um resgate da filosofia do mobilismo 

e, de quebra, problematiza a ideia de substância (numa espécie de vitória de Heráclito sobre 

Parmênides). Quando sabemos que a ontologia de Latour é claramente uma proposta de 

achatamento dos planos que categorizam de antemão e necessariamente os entes, sabemos 

também que ela faz desmoronar a categorização a priori que pretende assentar a res, a 

realitas do social, em uma redoma imaculada, tomando como pressuposta uma identidade 

substancial já acabada. A ideia de Latour, ao contrário, é propor uma atitude de simetrização e 

achatamento a priori, para que as distinções entre os atores possam emergir a posteriori, a 

exemplo do que acontece com a famosa distinção entre atores humanos e não humanos, que 

deve, quando possível, receber seu estatuto identitário pelas conexões e pelos agenciamentos, 

mas nunca pelas postulações. 

De acordo com o filósofo Graham Harman, um dos principais representantes da recente 

corrente filosófica do realismo especulativo, a obra de Bruno Latour, além de ser referência 

fundamental na sociologia, na antropologia, na política e nos estudos da ciência, pode ser 

considerada uma fonte de inestimável valor para o campo da filosofia. Opondo o pensamento 

de Latour ao de Heidegger, Harman esclarece que o posicionamento epistemológico de Latour 

não se assemelha nem ao da filosofia continental nem ao da filosofia analítica, uma vez que 

ambas se constroem sobre o alicerce da revolução copernicana kantiana, para o qual o 

problema ontológico (as questões sobre o mundo) parece reclamar por um problema 

epistemológico ainda mais fundamental (sobre a validade e as condições de possibilidade de 

acesso humano ao mundo). Para Latour, a ênfase da investigação filosófica não deve se 

restringir aos limites formais a priori da correlação homem-mundo (que pretende estabelecer 

o alcance da consciência humana), e à busca sobre o que pode ou não residir fora dela 

(Harman, 2007, p. 32). Isto, segundo o autor, seria insuficiente para sua empresa filosófica, 

que se propõe a empreender um projeto condizente com os desafios do seu tempo, 

especialmente nos dias de hoje, em que surge um ímpeto bastante novo em se pensar os entes 

não humanos sob o mesmo fundamento ontológico dos humanos. 
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Ao desenvolver essas ideias e suas consequências filosóficas, Harman deixa claro que os 

conceitos principais
27

 do pensamento de Latour definem um posicionamento filosófico 

radicalmente distinto da filosofia analítica e da continental, formando uma espécie de terceira 

via da filosofia contemporânea. Com o conceito de actante, Latour consegue evitar o dualismo 

presente em toda filosofia moderna. Com o conceito de tradução, evita a estaticidade, a 

permanência, subsistência do “mesmo”, colocando em seu lugar a constante codeterminação 

própria do movimento. E a ideia de associação reforça uma tripla insuficiência que a filosofia 

contemporânea ainda parece não ter digerido bem: a insuficiência do atomismo (uma vez que 

toda análise pressupõe perda e não há algo como um elemento primordial); a do materialismo 

e da teoria crítica (que promovem um determinismo social velado); e a do construtivismo 

social (que constrói uma espécie de prevalência do homem sobre os objetos). 

A relevância destes temas não apenas para a sociologia, mas também para a filosofia 

contemporânea já justifica, por si só, a inclusão de Latour como um filósofo, por direito. 

Além disso, em outros lugares, Harman costuma reafirmar que, apesar de ter uma grande 

contribuição para o campo, Latour costuma, quando muito, ser tomado como um “filósofo da 

ciência”, o que não faz jus a seu trabalho. 

Bruno Latour tem sido associado com a escola da teoria do ator-rede. Por 

toda a sua proeminência internacional em sociologia, antropologia, estudos 

da ciência, o impacto desta teoria na filosofia tem beirado o zero. Depois de 

centenas de obras sobre a filosofia de Deleuze e dezenas sobre Derrida, não 

estou ciente de nenhum livro que trate especificamente Latour como um 

filósofo. Se ele é mencionado por filósofos, é sob a legenda da “filosofia da 

ciência”, que é quase tão enganadora quanto chamar Bergson de um 

“filósofo da biologia” ou Schopenhauer de “filósofo da arte”. A suposta 

filosofia da ciência de Latour é na verdade uma metafísica geral de atores 

que convergem e duelam em redes e ainda se mantém, em parte, apartados 

dessas redes. Esta não é minha própria interpretação tortuosa: o próprio 

Latour prefere ser visto como um metafísico (HARMAN, 2007 p. 1-2). 

Na linha de Harman, a partir de agora a presente pesquisa irá destacado a seguir o aspecto 

filosófico do trabalho de Latour e de sua versão da TAR, de modo a enfatizar sua proposta 

mais geral e auxiliar a discutir o conceito de mediação ali adotado. Interessa-nos, neste 

sentido, entender como a própria teoria ator-rede se propõe a problematizar questões que a 
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 Para Harman, os conceitos mais originais do trabalho de Bruno Latour são: actante, fundamento de todas as 

entidades na mesma base; irredução, tese sistêmica, segundo a qual nada é redutível a nada, sem que haja perda; 

tradução, conceito que anuncia a influência mútua parcial entre quaisquer dois entes; e associação, ideia de que 

nenhum ente é a priori superior (e seu poder vem da própria rede que se conecta e da capacidade de agregar 

outros entes). 
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filosofia moderna considerava já resolvidas, de modo que possamos discutir como o conceito 

de mediação aparece no pensamento de Latour e na reflexão sobre as dicotomias modernas. 

Veremos nos próximos capítulos, no âmbito das contribuições filosóficas do pensamento 

latouriano, uma análise das consequências da filosofia moderna e uma instigante proposta 

epistemológica em que o autor revisa dualismos e correlações modernas, de modo a promover 

deslocamentos ontológicos nos pares sujeito/objeto, sociedade/natureza e humano/não 

humano. Vejamos como a TAR é parte de um cenário maior de crítica ao projeto moderno, 

este sim o grande responsável pela instauração das dicotomias, vistas por Latour como 

alternativas infernais. Tal empresa tem a esperança de esclarecer: como a crítica ao mundo 

moderno dá luz à proposta não moderna de Latour? 
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3. O DILEMA DOS MODERNOS 

Entendido o quadro geral da TAR, estamos em condições de relacionar suas ideias mais 

inovadoras com a leitura latouriana do projeto moderno. A seguir, passaremos à crítica de 

Latour à modernidade, com ênfase na denúncia da atitude de purificação categorial. Entrar 

nesse aspecto do texto latouriano será necessário para discussões subsequentes, pois, se a 

proposição desta tese estiver correta, a reflexão de Latour sobre os modernos deve engendrar, 

dentro dela mesma, o conceito de mediação (conceito este inegavelmente insinuado na defesa 

“do Império do Centro”). Não poderia ser diferente, pois, para nós, mediação é o conceito 

mestre a que todos os demais subconceitos latourianos estão conectados.  

Em Jamais fomos modernos (1994a), Latour critica os rumos que a cultura ocidental tomou a 

partir da filosofia moderna, responsável por propor uma separação entre o homem e as coisas, 

res cogitans e res extensa, mente e matéria, sujeito e objeto, sociedade e natureza etc. O 

projeto moderno cria uma cisão “purificadora”, como se a esfera das humanidades pudesse ser 

purificada das entidades não humanas. 

A hipótese deste ensaio [...] é que a palavra “moderno” designa dois 

conjuntos de práticas totalmente diferentes que, para permanecerem eficazes, 

devem permanecer distintas, mas que recentemente deixaram de sê-lo. O 

primeiro conjunto de práticas cria, por “tradução”, misturas entre gêneros de 

seres completamente novos, híbridos de natureza e cultura. O segundo cria, 

por “purificação”, duas zonas ontológicas inteiramente distintas, a dos 

humanos, de um lado, e a dos não humanos, de outro. [...] Enquanto 

considerarmos separadamente estas duas práticas, seremos realmente 

modernos, ou seja, estaremos aderindo sinceramente ao projeto da 

purificação crítica, ainda que este se desenvolva somente através da 

proliferação de híbridos. (LATOUR, 1994a, p. 16) 

A linha de argumentação dessa obra aponta para uma dualidade no conceito de natureza, que 

foi marcante para o posicionamento futuro da TAR. Lá, o conceito transcendente se opõe ao 

conceito imanente de natureza, isto é, àquele que considera a natureza como construção 

humana. Entre estes polos, a TAR começa com o segundo, pois é o “processo de tradução que 

permite que se dê outro tratamento a este paradoxo dos modernos. Esta tradução somente é 

possível por meio das redes, pois são elas que cruzam estes supostos polos e os faz ligar” 

(RIFIOTIS, et al., 2011, p. 223). No entanto, apesar de começar da imanência, aliada como 

vimos ao achatamento dos atores em actantes, a TAR busca a transcendência, ou melhor, se 
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interessa pela emergência. O próprio neologismo ator-rede almeja uma ligação ponto a ponto 

de imanência e transcendência. 

O estudo do ator-rede nessa abordagem imanente-transcendente pressupõe uma análise da 

capacidade de redefinir os componentes internos-externos a todo fenômeno social. Desse 

modo, interessam, sobretudo, os efeitos das redes, a capacidade de fazer-fazer de uma teoria, 

um conceito, um pesquisador ou mesmo um artefato. O intuito da TAR, como vimos, é 

sempre descrever como esses sujeitos agem, no sentido de buscar entender como eles alteram 

a configuração do social, ao mesmo tempo em que esses mesmos sujeitos são feitos agir, pelo 

fazer-agir da própria rede/relação. Neste sentido, a TAR é uma metodologia negativa, que 

busca 

seguir a fabricação dos fatos, ou mais especificamente, descrever e rastrear 

as ações dos atores através das redes, sem explicar o trabalho de fabricação 

de fatos, de sujeitos e de objetos que se faz em rede, através de associações 

entre humanos e não humanos (RIFIOTIS, et al., 2011, p. 226) 

Mais recentemente, em um capítulo no livro The speculative turn: continental materialism 

and realism (2011), e mesmo em seu novo livro An inquiry into modes of existence (2013), 

Latour representa a inclusão do pensamento de Etienne Souriau a seu pensamento pós ator-

rede. Latour toma as ideias de Souriau como um ponto de partida seguro para sua filosofia 

não moderna, já que representa uma alternativa ao que chamou de parêntese moderno do 

pensamento ocidental. Nesses recentes trabalhos, Latour relembra os três problemas do 

projeto moderno: a divisão entre qualidades primárias e secundárias; as várias misturas dessas 

duas qualidades para explicar toda a variedade de arranjos; e o fato de, mesmo quando entram 

em contradição com a prática, a faticidade das qualidades primárias e secundárias precisam 

ser mantidas em detrimento da própria experiência (LATOUR, 2011, p. 304). Ao se referir às 

qualidades primárias e secundárias, Latour faz referência não apenas a John Locke, mas 

também a todo o projeto moderno da filosofia, que, de um modo geral, propõe uma separação 

principal entre esferas “subjetivas” e “objetivas”. 

Na busca pela superação da dicotomia moderna, Latour retoma Whitehead e sua leitura de 

William James como representante principal do que chamou empirismo radical. Ao contrário 

do empirismo de Locke, que considera a experiência sensível como a fonte primordial do 

conhecimento (e aquilo que não tivesse passado pelo juízo sensível não seria capaz de ocupar 

um lugar na razão), o empirismo radical considera qualquer experiência como a fonte do 
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saber, e para ele seria “escandalosamente impreciso limitar os fatos experimentais aos dados 

sensíveis” (ibid., p. 306). 

É na linha do empirismo radical de James que Latour pretende incluir os dados psicológicos, 

além dos sensíveis, no conhecimento experimental. E é aí que as relações aparecem para 

servir de base para toda experiência além da sensibilidade. Neste ponto, a pesquisa recente de 

Latour aponta para uma filosofia dos modos de existência, já que as diversas modalidades de 

ser, uma espécie de ontologia de toda entidade relacional, deve ser utilizada para fundamentar 

as diferentes experiências. 

Latour também critica o costume impregnado na cultura ocidental, pela bifurcação moderna 

que separa sujeito e objeto, de opor “semiótica” e ontologia. Para ele, conectar proposição e 

substâncias, ou melhor, conectar questões de linguagem e questões sobre os entes deveria ser 

algo natural. Essa é a proposta de Latour que, em Souriau, recebe o nome de “instauração” 

(Latour, 2011, p. 309). Para Norton (2013), a distinção entre o “ser como ser” (própria da 

ontologia clássica) e o “ser como outro”
28

 (mais próxima do universo semiótico-ontológico, 

proposto por Latour) é fundamental para entender todo o pensamento latouriano. 

Este é talvez o mais nítido caso em que uma distinção é crucial para o 

argumento geral de Latour: aquele entre o “ser como ser” e o “ser como 

outro”. O primeiro está associado a ontologias que insistem na existência de 

alguma substância que deve permanecer inalterada para que um ser possa 

existir; o último é a alternativa que Latour abraça e que sustenta que os seres 

são capazes de subsistir apenas com base em suas inter-relações dinâmicas 

com os outros seres. (NORTON, 2013, p. 5) 

Na terceira fonte de incerteza, de Reagregando o social (2012), e em toda a obra Jamais 

fomos modernos (1994a), Latour assume uma posição avessa à filosofia moderna, segundo a 

qual os objetos se adéquam às formas a priori dos sujeitos
29

. Latour defende que os objetos 

não devem ser tão passivos como quer a filosofia moderna, ao contrário: eles agem, 
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 A ideia de “ser como outro” poderia aqui ser associada também com o conceito de devir, que aparece em 

Deleuze e Guatarri (1995, vol. 4, p. 18-19). Tanto aqui como lá, não há espaço para uma ontologia essencialista, 

nem para um ser entendido a partir da noção de substância. 

29
 Em Kant, não são os conhecimentos que se regulam pelos objetos, mas são os objetos que devem se regular 

pelos conhecimentos e pelas regras a priori dos sujeitos cognoscentes. “Até hoje se assumiu que todo o nosso 

conhecimento teria de regular-se pelos objetos; mas todas as tentativas de descobrir algo sobre eles a priori, por 

meio de conceitos, para assim alargar o nosso conhecimento, fracassaram sob essa pressuposição. É preciso 

verificar pelo menos uma vez, portanto, se não nos sairemos melhor, nas tarefas da metafísica, assumindo que os 

objetos têm de regular-se por nosso conhecimento, o que assim já se concorda melhor com a possibilidade, aí 

visada, de um conhecimento a priori dos mesmos, capaz de estabelecer algo sobre os objetos antes que nos 

sejam dados” (KrV, BXVI [p.29-30]). 
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influenciam os sujeitos, participam da construção dos fatos sociais. Assim, Latour propõe 

reconsiderar a ideia de coerção social, tendo em vista evitar tais mal-entendidos. Como já 

mencionado, há uma influência de atores sobre outros atores, mas isso de modo algum 

significa que haja determinação de um sobre outro. O autor prefere falar em termos de 

influência, interações breves ou associações breves, e com isso destacar o caráter 

simultaneamente consistente, transitório e aberto do próprio social.  

A grande vantagem de esquecer a noção de força social e substituí-la por 

interações breves ou novas associações é a possibilidade de distinguir, no 

conceito misto de sociedade, o que pertence à sua duração e o que pertence à 

sua substância. Sim, devem existir vínculos duráveis, mas isso não é prova 

de que sejam constituídos de material social (LATOUR, 2012, p. 101) 

A mutabilidade do social, quando vista de perto, exalta um caráter de “provisoriedade”, um 

modo de ser provisório, mas, quando vista de longe, parece consistente e estável. Sempre que 

for possível estabelecer uma observação próxima ao fenômeno, um pesquisador interessado 

na observação dos fatos conseguirá verificar seu caráter instável e caótico (ibid., p. 102). 

Nessa paisagem dinâmica não há espaço para a perfeita distinção entre entidades, pois não há 

uma ordem imposta de fora para dentro ao sistema em questão. A despeito da tendência 

moderna em contrapor um “dentro” e um “fora”, produzindo uma assimetria categorial 

postulada e praticada com intuitos políticos ocultados, Latour propõe uma atitude oposta, 

capaz de levar em conta inclusive “a contradição inerente ao conceito de uma sociedade 

‘autoproduzida’” (ibid., p. 103). 

Fenômenos sociais entendidos em sua “autonomia-heteronomia” não podem mais ser 

analisados sob a ótica da purificação, sob pena de cair em reducionismos categoriais. Vistos 

por um prisma metodológico empírico-analítico como a TAR, os fatores do social agem e são 

coagidos ininterruptamente, e quando agem, reconfiguram os padrões do próprio tecido 

social. É nesse contexto que reside o conceito de actante, ente que atua para que outro atue. 

Como tal faculdade não se restringe à ação humana, Latour costuma ser bastante irônico com 

as supostas distinções entre o mundo das “coisas” e o mundo das “simbologias”. Do ponto de 

vista funcional, o que interessa é entender o tipo de influência que um actante exerce em 

outros. 

Se a ação se limita ao que os humanos fazem de maneira “intencional” ou 

“significativa”, não se concebe como um martelo, um cesto, uma fechadura, 

um gato, um tapete, uma caneca, um horário ou uma etiqueta possam agir. 

Talvez existam no domínio das relações “materiais” e “causais”, mas não na 

esfera “reflexiva” ou “simbólica” das relações sociais. Em contrapartida, se 
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insistirmos na decisão de partir das controvérsias sobre atores e atos, 

qualquer coisa que modifique uma situação fazendo diferença é um ator – 

ou, caso ainda não tenha figuração, um actante. Portanto, nossas perguntas 

em relação a um agente são simplesmente estas: ele faz diferença no curso 

da ação de outro agente ou não? Haverá alguma prova mediante a qual 

possamos detectar essa diferença? (LATOUR, 2012, p. 108) 

 

A Constituição moderna e sua dimensão política oculta 

Marcado pelos estudos da ciência, Latour sempre insere a discussão epistemológica na 

discussão política. Veremos no próximo capítulo a complexidade dessa discussão. Por 

enquanto, convém lembrar que ao criticar a negligência dos cientistas em relação aos jogos 

políticos nos quais se envolvem, Latour sugere quais seriam os itens da constituição moderna. 

É interessante ressaltar o modo como a querela entre realismo e construtivismo entra no 

debate sobre o mundo moderno. Um exemplo emblemático para Latour é o método de Boyle 

de apelo à doxa, isto é, a ideia de levar em conta as testemunhas confiáveis de um 

experimento, para que um fato seja atestado.  

Ao invés de fundar-se sobre a lógica, a matemática ou a retórica, Boyle 

funda-se sobre uma metáfora parajurídica: testemunhas confiáveis, bem-

aventuradas e sinceras reunidas em torno da cena da ação podem atestar a 

existência de um fato, the matter of fact, mesmo se não conhecerem sua 

verdadeira natureza. Boyle inventou, assim, o estilo empírico que usamos até 

hoje. (LATOUR, 1994a, p. 23) 

Com isso, Boyle resolve a questão construtivista sem saber: os fatos são construções 

artificiais feitas no laboratório. 

Ironicamente, a questão chave dos construtivistas – os fatos são 

completamente construídos no laboratório? – é exatamente a mesma que 

Boyle levanta e resolve. Sim, os fatos são inteiramente construídos nesta 

nova instalação que é o laboratório, e através da intermediação artificial da 

bomba de ar. (LATOUR, 1994a, p. 23) 

“Os fatos são feitos”, diria Bachelard. [...] Nós conhecemos a natureza dos 

fatos porque os elaboramos em circunstâncias perfeitamente controladas [...] 

Novamente, Boyle transforma uma imperfeição – produzimos apenas matter 

of fact criados em laboratório, que só possuem valor local – em uma 

vantagem decisiva: estes fatos jamais serão mudados, aconteça o que 

acontecer em termos de teoria, de metafísica, de religião, de política ou de 

lógica (LATOUR, 1994a, p. 24) 

Percebe-se que a ideia a ser enfatizada se exprime pela constatação de que os fatos são criados 

(em circunstâncias experimentais ideais dos laboratórios), mas viram fatos porque são capazes 
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de resistir. Ao mesmo tempo em que Boyle parece satisfeito com a ideia de construção de 

experimentos em condições artificiais de laboratório, Hobbes parece extremamente mais 

interessado em evitar o caos que seria a vida em sociedade sem um Estado forte, capaz de 

distribuir forças e manter o contrato social. 

Em A esperança de Pandora (2001), Latour ironiza a saída de Hobbes para o problema 

político assinalado, por exemplo, na leitura que Latour faz do diálogo platônico entre Sócrates 

e Cálicles. “Vencer mil papalvos”, na visão socrática, seria possível graças ao apelo à razão e 

à factualidade (à inumanidade) da verdade. O que Latour critica é a ideia de inumanidade 

exterior que “ninguém jamais viu”. “A ideia de um mundo completamente exterior; 

acalentada pelos epistemologistas, é a única maneira (segundo os moralistas) de não cair nas 

garras do governo da massa. Só a inumanidade subjugará a inumanidade” (LATOUR, 2001 p. 

25-26). 

A solução de Hobbes para evitar a massa desgovernada é colocar conhecimento e poder nas 

mãos do soberano, por sua vez, fruto de um contrato social (assegurando a vantagem de 

impedir que qualquer instância divina se interponha nas decisões políticas da sociedade 

moderna). Com viés racionalista, a ideia de Hobbes é fazer uso da capacidade de calcular para 

tirar o homem do estado de natureza e colocá-lo em um estado de qualidade superior, um 

Estado socialmente constituído. 

Mesmo o famoso contrato social é apenas o resultado de um cálculo ao qual 

todos os cidadãos aterrorizados que buscam libertar-se do estado natural 

chegam juntos subitamente. Este é o construtivismo generalizado de Hobbes 

para pacificar as guerras civis. (LATOUR, 1994a, p. 25) 

Fica evidente o problema do racionalismo hobbesiano, criticado por Latour. Ele está a serviço 

de um projeto político e moral de fundo. Tal projeto se expressa no Estado com E maiúsculo, 

já que Hobbes está claramente interessado em determinar um estado superior e um inferior. O 

racionalismo se revela um meio interessante para galgar um contrato social “bom para todos”, 

expresso fundamentalmente na ideia do Leviatã, do soberano, sob o qual devem se subjugar 

os homens e suas ações, já que implícita na ideia do Leviatã está a intenção de promover a 

recusa do direito sobre todas as coisas e a transferência do direito ao soberano. 

O racionalismo é alvo de diversas críticas latourianas, como a cisão entre o conhecimento 

científico e sua aplicação prática. O exemplo do truque de Arquimedes, mencionado no 

capítulo quatro de Jamais fomos modernos (1994a), baseia-se justamente na separação 



 

 

123 

 

moderna entre o saber teórico puro e o saber prático impuro. Essa divisão lembra o dilema tão 

denunciado em Ciência em ação (2011) entre a prática ocultada própria do fazer da ciência e 

seu resultado teórico formulado como um saber acabado. Enquanto se constrói, o saber 

elabora uma série de procedimentos técnicos, que ao fim serão ocultados. No exemplo 

latouriano, apesar de reconhecer a eficácia da técnica e da ciência, Arquimedes valoriza a 

matemática e a pureza de seu sistema formal. Com isso, diviniza o abstrato e esconde os 

atores que sempre estão envolvidos em toda ciência. A ciência moderna parece ter 

incorporado uma característica arquimediana. 

[...] com a ajuda de máquinas que podem ser dimensionadas, o coletivo 

aumenta proporcionalmente, mas a origem desta variação de escala, desta 

comensurabilidade, irá desaparecer para sempre, deixando o Olimpo das 

ciências como uma fonte de forças novas, sempre disponíveis, nunca 

visíveis. Sim, a ciência é de fato a política executada por outros meios, os 

quais só têm força porque permanecem radicalmente outros. 

Ao descobrirmos o golpe de Arquimedes – ou melhor, de Plutarco –, nós 

localizamos o ponto de entrada dos não humanos no próprio tecido do 

coletivo (LATOUR, 1994a, p. 109) 

Para Latour, ciência é sempre política camuflada de ciência, é política executada por outros 

meios, e a força da ciência moderna está justamente na manutenção de uma separação 

artificial entre os meios da ciência e os da política. 

 

O uso de não humanos em experimentos, uma característica moderna 

A separação entre política, sociologia de um lado e ciência de outro é o que caracteriza, para 

Latour, a falácia da era moderna, que tem nas posições de Hobbes e Boyle sua expressão 

máxima. Todavia, para não tomar partido entre naturalismo (do tipo boyleano) e sociologismo 

(em estilo hobbesiano), Latour defende uma posição que pretende incluir a dimensão dos 

atores não humanos para problematizar ambas as abordagens e propor uma saída do meio. 

Nos laboratórios científicos modernos, o conhecimento já era produzido levando-se em conta 

uma imponente instrumentalização da interpretação dos dados experimentais. Os corpos 

inanimados passam a ter mais relevância que a doxa (que o apelo de Boyle aos humanos). Isto 

porque a doxa seria de qualquer modo parcial e facilmente induzida ao erro de interpretação, 

em contraste com os instrumentos inanimados, que apenas registram os dados recebidos, 

traduzindo-os fielmente para um código explícito e mais facilmente inteligível.  
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Estes não humanos, privados de alma, mas aos quais é atribuído um sentido, 

chegam a ser mais confiáveis que o comum dos mortais, aos quais é 

atribuída uma vontade, mas que não possuem a capacidade de indicar, de 

forma confiável, os fenômenos. De acordo com a constituição [moderna], em 

caso de dúvida, mais vale apelar aos não humanos para refutar os humanos. 

(LATOUR, 1994a, p. 29) 

No entanto, quando um não humano atesta a interpretação de um experimento, ele confirma a 

validade daquele experimento particular ou atesta um conhecimento geral? Vê-se que a 

passagem do particular para o geral precisa ser esclarecida (caso contrário, corre-se o risco de 

encobrir consequências importantes). Como um experimento especial em laboratório se torna 

um conhecimento universal? A resposta de Latour é bastante clara neste ponto: ele não se 

torna universal, nunca pode se tornar universal. Ele gera um saber que deve ser encarnado na 

prática, pois do contrário perde seu status de poder-fazer, que lhe é fundamental. A cada vez 

que é encarnado na prática, ele se estende e se estabiliza. Vai se transformando em uma caixa-

preta, isto é, em uma estabilização técnica programática e pragmática, além de incluir uma das 

maiores vantagens práticas do processo de “encaixapretamento”: possuir baixo custo (eficácia 

sociotécnica dos processos estáveis). Desse modo, para toda pergunta que almeja o universal, 

Latour propõe uma resposta que se funda na rede sociotécnica e na permanência de suas 

condições de estabilidade. Se perguntarem “qual o peso universal do ar?” a resposta deve ser 

algo como: aquilo que há de comum aos produtos sociotécnicos tornados rotineiros, estáveis, 

invisíveis. 

Nenhuma ciência pode sair da sua rede prática. O peso do ar certamente 

continua a ser universal, mas um universal em rede. Graças à extensão desta, 

as competências e o equipamento podem tornar-se suficientemente rotineiros 

para que a produção do vácuo torne-se tão invisível quanto o ar que 

respiramos, mas o universal como antigamente, nunca
30

. (LATOUR, 1994a, 

p. 30) 

Desse modo, Latour vê na ciência uma atividade que não está no polo do pesquisador nem no 

das coisas, mas no meio do caminho entre ideia e coisa, que promove uma conexão entre o 

sujeito e o objeto. É precisamente o afastamento entre Boyle (ênfase nas coisas) e Hobbes 

(ênfase nos sujeitos) que cria, segundo Latour, o mundo moderno. De um lado, os fatos, de 

outro, a política (LATOUR, 1994a, p. 33). É como se o Leviatã fosse constituído apenas de 

                                                 
30

 É possível notar aqui que a resposta latouriana à questão do peso universal do ar é uma espécie de fuga da 

própria ideia de universal. A questão era sobre o que está por trás (universal), mas Latour responde a partir do 

que está pela frente (particulares estabilizados). Trata-se de uma contorção argumentativa que desvia o foco do 

universal e destaca o relativo, isto é, o que une os diversos dados coletados, pois é só a relação entre particulares 

que pode ter estatuto de real, nunca o que está por trás. Em Latour, o real está na relação, não no universal. 
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cidadãos e acordos (ibid., p. 34) e o conhecimento científico sobre o mundo fosse uma espécie 

de linguagem dos fatos reais externos, como se os fatos falassem por si mesmos, ou, nas 

palavras de Latour, como se fossem “mudos capazes de falar” (ibid.). 

É justamente essa bifurcação moderna que merece toda a atenção de Latour. Como já foi 

sugerido, existem paradoxos escondidos nessa separação criada pela Constituição moderna. 

Latour apresenta três paradoxos do divórcio moderno: o primeiro e mais óbvio se refere ao 

fato de a natureza não ser uma construção nossa (seria transcendente a nós mesmos), enquanto 

que a sociedade seria imanente aos homens. O segundo divórcio paradoxal se refere à posição 

oposta, segundo a qual são os experimentos em laboratório que constroem os fatos científicos 

(a natureza passa a ser, então, vista como imanente), enquanto que o Leviatã está acima das 

vontades dos indivíduos (sendo a sociedade, desse modo, transcendente). Percebe-se que a 

primeira separação é oposta à segunda, mas ambas são propostas como verdadeiras na 

Constituição moderna, o que torna ambas paradoxais. O terceiro aspecto da referida 

Constituição entende, de um lado, que apesar de as leis da natureza serem elaboradas em 

laboratório, elas funcionam como se não tivessem sido construídas, e de outro lado, apesar de 

as sociedades terem poderes autônomos, elas funcionam como se fossem construídas por nós. 

Tendo em vista assegurar tais posições segregacionistas, natureza e sociedade devem 

permanecer distintas uma da outra, reforçando-se o caráter de purificação de cada uma delas 

(LATOUR, 1994a, p. 37). 

Latour chama genericamente de “crítica” tal postura teórica moderna que é, ao mesmo tempo, 

pautada pela purificação e forte em suas articulações retóricas. O grande poder da crítica pode 

ser exemplificado pela dialética marxista, e sua dupla argumentação das ilusões de 

ingenuidade que não mostra, em qualquer ponto da argumentação, o menor sinal de 

fragilidade. 

Se o marxismo pareceu, durante um longo tempo, incontornável, foi porque 

na verdade cruzava os dois recursos mais poderosos que já foram 

desenvolvidos pela crítica e os congelava para sempre. Permitia que fosse 

conservada a parte de verdade das ciências naturais e sociais, ao mesmo 

tempo em que eliminava cuidadosamente sua parte maldita, sua ideologia. 

(LATOUR, 1994a, p. 41) 

Do mesmo modo, a força da teoria modernista é pautada no poder da dupla crítica. 

Solidamente apoiado sobre a certeza transcendental das leis da natureza, o 

moderno pôde criticar e desvendar, denunciar e se indignar frente às crenças 

irracionais e às dominações não justificadas. (LATOUR, 1994a, p. 42) 
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Os índios não estavam errados ao dizer que os brancos tinham a língua 

dividida. Ao separar as relações de força de ordem política das relações de 

razões de ordem científica [...] os modernos sempre tiveram duas cartas sob 

as mangas. Tornaram-se invencíveis. (LATOUR, 1994a, p. 43) 

No entanto, Latour expõe a maior falácia ocultada na atitude da dupla crítica: “o mundo 

moderno jamais existiu” (LATOUR, 1994a, p. 44), isto é, não foi possível aos modernos 

sequer agir de acordo com as regras da sua Constituição. Mais ainda, eles “permaneceram 

incapazes de pensar a si mesmos” (ibid., p. 45), já que enquanto sua crítica se constrói sobre 

as categorias normativas da sociedade ideal, sua prática é permeada de misturas e 

hibridizações que não se enquadram nas classes purificadas. O paradoxo é que “quanto menos 

os modernos se pensam misturados, mais se misturam” (ibid., p. 47). 

É preciso, portanto, reconectar o abismo entre os polos. No entanto, como fazê-lo? É Antes de 

tudo, convém lembrar que o tom de denúncia (aliás, de dupla denúncia) é próprio da crítica 

modernista. “Para nós, modernos, desvelar era a tarefa sagrada. Revelar sob as falsas 

consciências os verdadeiros cálculos ou sob os falsos cálculos os verdadeiros interesses” 

(LATOUR, 1994a, p. 48). O único modo de escapar dessa atitude duplamente prepotente seria 

lembrando que toda denúncia é uma denúncia dos outros, enquanto o denunciador ele mesmo 

se salvaria de toda crítica. 

Contudo, é justamente quando se evidencia o gesto esquizofrênico do denunciador que ele se 

expõe. “Com continuar acusando com sinceridade quando o mecanismo sacrificatório torna-se 

tão evidente?” (ibid., p. 48-49). O denunciador, “irmão das pessoas comuns que ele 

tencionava denunciar” (ibid., p. 49), é desmascarado. Sempre que faz uma acusação (“você é 

x!”), nada está sendo explicado, e a acusação é uma falácia que camufla a ausência de 

argumentos consistentes. Mais ainda, apontar a ingenuidade do “outro”, desviar o foco para a 

alteridade, só se torna um gesto reconhecidamente crítico se a comunidade lhe creditar razão, 

caso contrário, o justiceiro se torna um falastrão. O acusador, sem adeptos, se expõe. E assim, 

a dupla crítica se revela como uma tentativa vã de ocultar uma incongruência da própria 

crítica. 
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A atitude crítica de Boyle-Hobbes ao projeto kantiano 

Na atitude crítica da filosofia moderna, vale dizer, é o próprio receio kantiano da coisa-em-si 

o responsável por afastar o real, colocando-o do outro lado do muro. Desloca-se, com Kant, a 

ênfase para o fenômeno, para o ponto intermediário, único capaz de permitir o conhecimento. 

É com o kantismo que nossa Constituição recebe sua forma verdadeiramente 

canônica. O que era simples distinção transforma-se em uma separação total, 

uma revolução copernicana. As coisas-em-si tornam-se inacessíveis 

enquanto que, simetricamente, o sujeito transcendental distancia-se 

infinitamente do mundo. As duas garantias, entretanto, são ainda claramente 

simétricas, uma vez que o conhecimento só é possível no ponto mediano, o 

ponto dos fenômenos, através de uma aplicação das duas formas puras, as da 

coisa-em-si e as do sujeito. (LATOUR, 1994a, p. 56) 

A dialética elaborada posteriormente (na filosofia hegeliana, e reinterpretada na filosofia 

marxista) só consegue intensificar ainda mais a distância entre mundo e sujeito. Apesar de 

falar em mediações, a atitude crítica e a dialética a entendem a partir de intermediários, isto é, 

não chegam a propor uma amplificação das dimensões envolvidas em um dado problema, mas 

se contentam com o desenvolvimento das puras polaridades já previamente fixadas. 

Como ilustrar melhor o paradoxo moderno? A dialética aumenta ainda mais 

o abismo que separa o polo do objeto do polo do sujeito, mas como ele irá 

superá-lo e anulá-lo no final, fica com a impressão de ter ultrapassado Kant! 

Ela só fala em mediações, contudo as inumeráveis mediações com que 

povoa sua história grandiosa são apenas intermediários que transmitem as 

qualidades ontológicas puras (LATOUR, 1994a, p. 57) 

Percebemos que a distinção criada pela oposição entre Boyle e Hobbes, separada por Kant, é 

ainda mais polarizada pela dialética de Hegel. Diante de tal cenário de afastamento entre os 

polos, Latour critica ainda as tentativas de superar o projeto moderno propostas pela 

fenomenologia, pelos chamados pré-pós-modernos e pelos pós-modernos. Na abordagem 

fenomenológica, ocorre um abandono do sujeito puro e do objeto puro. No entanto, mesmo na 

fenomenologia não se chega a propor uma união entre eles. Ao contrário do que queriam os 

fenomenólogos, desviar o foco das extremidades não resolve o problema, pois, para Latour, é 

como se Husserl e seus seguidores apenas estendessem, implicitamente a linha que separa 

aqueles polos negligenciados (ibid., p. 58). 

Os “pré-pós-modernos” reforçam ora a hermenêutica, ora o naturalismo, o que igualmente só 

reforça a polarização. Quando Habermas propõe a incomensurabilidade e o acordo entre os 

sujeitos, com o objetivo de evitar a razão técnica em prol da liberdade humana, só complica o 
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quadro. Por sua vez, nos pós-modernos o rompimento das esferas subjetiva e objetiva se 

consolida. Mas assim, multiplicam-se os híbridos sem que sejam de qualquer modo 

percebidos por Lyotard e os demais pós-modernos. Para Latour, a cegueira destes é forçada 

pelo próprio fascínio pelo fim do projeto moderno (rompimento definitivo das esferas), que 

vem acompanhado de um mal-estar (ibid., p. 61). 

Para Latour, além das abordagens acima, a vertente semiótica e a ontológica ainda tentam 

resgatar o ponto que ficou esquecido. Originária da linguística, a semiologia estruturalista 

tenta dar conta do meio, conferindo autonomia à linguagem. Para Latour, diferentemente do 

que acontece com a fenomenologia, a semiótica, ao dar poder total ao texto e à linguagem 

(única capaz de criar os sentidos), acaba propondo uma suspensão dos polos anteriores. “[S]ó 

seria possível autonomizar o sentido se duas questões fossem colocadas entre parêntese. A 

primeira, a questão da referência ao mundo natural; [...] a segunda a identidade dos sujeitos 

falantes e pensantes” (LATOUR, 1994a, p. 62). Entretanto, o ponto fraco de tal abordagem é 

não encontrar o elo entre os meios e os extremos, já que tornam “mais difíceis as conexões 

entre um discurso autônomo e a natureza ou o sujeito/sociedade que elas haviam deixado 

intactos, guardando-os provisoriamente no armário” (LATOUR, 1994a, p. 63).  

A ontologia entendida como estudo do ser, tal como proposta pela filosofia de Martin 

Heidegger, é vista por Latour como mais uma tentativa de resolver o dilema moderno. Ela 

consiste em resgatar a discussão ontológica, o que, para Latour, se traduz em uma tentativa de 

apegar-se ao ser, menosprezando os entes. Ao fazer essa busca ontológica pelo ser, não mais 

desconectado do mundo, o trabalho de Heidegger é notável, pois percebe um fato interessante: 

é na rede de relações que um ente estabelece com outros que aparece, como que por detrás, o 

ser ele mesmo. No entanto, assinala Latour, considerar a questão do ser do ponto de vista 

puramente filosófico ontológico (como na questão da técnica) não resolve o problema da 

empiria nos entes, isto é, não explica claramente a passagem dos entes para o ser. Ao 

contrário de Heidegger, Latour afirma não apenas que o ser não foi esquecido pelo empirismo 

radical, mas que é apenas na condição não ontológica, isto é, é apenas na esfera ontogenética, 

em sentido não moderno de construção do ser, que o ser do híbrido pode ganhar seu sentido 

pleno. “Ninguém esqueceu o Ser, já que nunca houve mundo moderno e, por isso, nunca 

houve metafísica. [...] Sim, Heráclito é um guia mais confiável que Heidegger” (LATOUR, 

1994a, p. 66). 



 

 

129 

 

Percebe-se, a partir das ideias apresentadas acima, que Latour critica não apenas as propostas 

segregacionistas da filosofia moderna (que opera a partir de divórcios entre cultura/natureza, 

mente/matéria, humano/não humano), mas também todas as soluções dadas pela filosofia 

contemporânea que, desde Hegel, tenta sem sucesso resolver o dilema da era moderna. Para 

Latour, apesar de promoverem avanços pontuais, nenhuma das soluções contemporâneas 

consegue dar conta do problema central da filosofia moderna, o que o impele a buscar uma 

saída bastante original. 

 

Tempo moderno 

Finalmente, cabe acrescentar que, em meio à crítica moderna, Latour ressalta que a própria 

ideia de moderno se constrói a partir da ideia de progresso. A destruição do arcaico, do antigo, 

em prol do novo, do moderno e do mais evoluído é inerente a toda revolução (como uma 

eficácia da progressão). O ímpeto de superar o tempo finito, implicado na mania de registrar, 

inscrever que é próprio do humano, cria uma tendência à conservação obstinada, cerne do 

historicismo (eficácia na conservação). De qualquer modo, a relação com o tempo é central no 

mundo moderno, e tem a ver com uma polaridade duplamente assimétrica: ora o tempo é 

marcado por uma progressão por saltos (revoluções), ora o tempo é marcado por um 

volumoso acúmulo de dados (inscrições) sobre os instantes de um passado a ser 

constantemente reconstruído. 

O passado era a confusão entre as coisas e os homens; o futuro, aquilo que 

não os confundirá mais. A modernização consiste em sair sempre de uma 

idade de trevas que misturava as necessidades da sociedade com a verdade 

científica para entrar em uma nova idade que irá, finalmente, distinguir de 

forma clara entre aquilo que pertence à natureza intemporal e aquilo que 

vem dos humanos. O tempo moderno provém de uma superposição da 

diferença entre o passado e o futuro com esta outra diferença, mais 

importante, entre a mediação e a purificação. (LATOUR, 1994a p. 70-71) 

Para Latour, é a proliferação dos híbridos (e a mediação) que promove o rompimento com a 

noção de tempo moderna. Para o autor, a sucessão de eventos se dá não mais como uma linha 

que progride rumo a um futuro calculado, nem como uma sucessão por saltos e rupturas. Para 

melhor definir a passagem do tempo, Latour usa a metáfora da espiral. 

Suponhamos, por exemplo, que nós reagrupemos os elementos 

contemporâneos ao longo de uma espiral e não mais de uma linha. 

Certamente temos um futuro e um passado, mas o futuro se parece com um 
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círculo em expansão em todas as direções, e o passado não se encontra 

ultrapassado, mas retomado, repetido, envolvido, protegido, recombinado, 

reinterpretado e refeito. [...] Em um quadro deste tipo, nossas ações são 

enfim reconhecidas como politemporais. (LATOUR, 1994a, p. 74) 

Desse modo, Latour abandona a noção de tempo moderna, pautada ora no progresso, ora na 

permanência, e se interessa muito mais pelo tempo que passa, não no sentido de um tempo 

que fica pra trás como um passado arcaico, mas no sentido em que a cada instante novas 

relações estão sendo criadas, complexificando as redes e estabelecendo novos fatos 

irreversíveis. Interessa, aqui, o modo como as redes permitem instaurar irreversibilidades 

(ibid., p. 76). 

 

A contrarrevolução copernicana 

Como vimos, a grande crítica de Latour à filosofia moderna se refere ao fato de que, do ponto 

de vista moderno, os elementos do meio são vistos como irrelevantes. O modelo diádico 

coloca duas entidades nas pontas e qualquer terceira (como o híbrido) será visto como uma 

mistura perfeitamente analisável a partir das duas formas anteriores. 

A natureza sempre foi idêntica a si mesma. A sociedade sempre foi 

composta pelos mesmos recursos, mesmos interesses, mesmas paixões. Na 

perspectiva moderna, a natureza e a sociedade permitem a explicação porque 

elas, em si, não precisam ser explicadas. Existem, é claro, os intermediários 

cujo papel é justamente o de criar uma ligação entre as duas, mas estes só 

podem criar as ligações porque, justamente, não possuem qualquer dignidade 

ontológica. Nada fazem além de transportar, veicular, deslocar a potência 

dos dois únicos seres reais, natureza e sociedade. (LATOUR, 1994a, p. 79) 

Ao rejeitar todas as soluções ao dilema moderno, Latour elabora o que chamou de 

contrarrevolução copernicana (ibid., p. 75). Sua ideia é defender o império do centro, isto é, 

elaborar uma teoria capaz de dar conta dos híbridos. Para tal, a meta principal é evitar tratar 

natureza e sociedade como formas puras fundamentais, mas, ao contrário, tomá-las como 

formas derivadas. Trata-se de inverter a ordem. A partir do centro, as extremidades se tornam 

aquilo que resulta da análise dos coletivos, são como satélites em órbita da mediação. 

Dou o nome de contrarrevolução copernicana a esta inversão da inversão. 

Ou antes este deslizamento dos extremos rumo ao centro e para baixo, que 

faz girar tanto o objeto ou o sujeito em torno da prática dos quase-objetos e 

dos mediadores. Não precisamos apoiar nossas explicações nestas duas 

formas puras, o objeto ou o sujeito-sociedade, já que elas são, ao contrário, 
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resultados parciais e purificados da prática central, a única que nos interessa. 

(LATOUR, 1994a, p. 78) 

Ao construir estas duas dimensões, moderna e não moderna, ao operar esta 

contrarrevolução copernicana, ao fazer com que o objeto e o sujeito 

deslizassem para o centro e para baixo, talvez sejamos capazes de capitalizar 

os melhores recursos críticos. (ibid., p. 43) 

Se realizarmos a contrarrevolução copernicana, seremos obrigados a levar 

muito mais a sério o trabalho dos intermediários [...]. Se contarmos agora as 

entidades dotadas de um estatuto autônomo, encontraremos muito mais do 

que duas ou três. (ibid., p. 79) 

Natureza e sociedade não são mais os termos explicativos, mas sim aquilo 

que requer uma explicação conjunta (ibid., p. 80) 

A partir do momento em que partimos do meio, em que invertemos as setas 

da explicação, que tomamos a essência acumulada nas duas extremidades 

para redistribuí-la pelo conjunto dos intermediários, que elevamos estes 

últimos à dignidade de mediadores de fato, então a história torna-se 

realmente possível. [...] Todos saem mudados. Todas as essências tornam-se 

acontecimentos, a elasticidade do ar da mesma forma que a morte de 

Querubim. A história não é mais simplesmente a história dos homens, mas 

também a das coisas naturais. (ibid., p. 80-81) 

Percebemos que a contrarrevolução copernicana latouriana se propõe a imprimir um 

deslocamento semântico na ideia de realidade, tirando-a de um dos polos do esquema 

moderno (o do objeto, no caso do realismo, e o do sujeito no caso do idealismo) para o centro 

(daí a expressão império do centro). “Esta contrarrevolução copernicana equivale a modificar 

o lugar do objeto para retirá-lo da coisa-em-si e levá-lo ao coletivo sem, entretanto, aproximá-

lo da sociedade” (LATOUR, 1994a, p. 81). 

Aqui, Latour se aproxima do pensamento de Michel Serres (1997), para quem “as causas, as 

pedras e os fatos nunca ocupam a posição de coisa-em-si” (LATOUR, 1994a, p. 82). Em 

Serres, o interesse está no que acontece no meio do caminho, na mestiçagem. Quando, por 

exemplo, explora questões relativas à psicologia da educação e aos processos de aprendizado, 

Serres se interessa pelas trocas, pelo intercâmbio, pelas misturas. “Os saberes não se 

delineiam como continentes cristalinos ou sólidos fortemente definidos, mas como oceanos, 

viscosos [...] O aprendizado abre no corpo um lugar de mestiçagens, para ser preenchido por 

outras pessoas” (SERRES apud ARAÚJO DOS SANTOS, 2009, p. 8). Em Filosofia mestiça 

(1993), Serres declara sua preferência pelo “meio”. 

A verdadeira passagem ocorre no meio. Qualquer sentido que o nado tome, o 

solo jaz a dezenas ou centenas de metros sob o ventre, ou a quilômetros atrás 

e na frente. Eis o nadador sozinho. Deve atravessar, para aprender a solidão. 

Esta se reconhece no desvanecimento das referências [...] O corpo que 

atravessa aprende certamente um segundo mundo, aquele para o qual se 
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dirige, onde se fala outra língua. Mas ele se inicia sobretudo num terceiro, 

pelo qual transita [...] Para sempre expulso de todas as comunidades, mas um 

pouco, e levemente, em todas. (SERRES apud ALVARENGA, 2009, p. 87) 

A ênfase no meio em Serres costuma aparecer associada à ideia de terceiro. O próprio título 

de seu livro de 1997, O terceiro instruído, realiza um trocadilho com a noção de “terceiro 

excluído” oriunda da lógica aristotélica. Conhecida também como princípio da não 

contradição, a lei do terceiro excluído se caracteriza pela garantia de que entre duas 

proposições contraditórias (isto é, entre duas proposições em que uma é a negação de outra), 

uma delas será necessariamente verdadeira, outra necessariamente falsa, e não há qualquer 

terceira opção. A ideia de terceiro instruído, no entanto, se refere a uma tentativa serresiana 

de subverter essa polarização. Visa deslocar o foco das duas opções para uma terceira. Ao se 

referir ao aprendizado, por exemplo, Serres quer enfatizar que a ação principal não está no 

repertório conhecido, naquilo que já se sabe, nem naquilo que se apresenta como novo, mas 

que até então se desconhecia totalmente. Para o filósofo, o principal em todo aprendizado 

seria a conexão entre o conhecido e o desconhecido, o meio, o trânsito, a ponte, a associação 

nova que instaura um significado na rede de interpretações (SERRES, 1997, p. 27). 

Essa ponte, esse trânsito, essa associação inspira profundamente o pensamento de Latour, de 

tal modo que sua proposta é justamente manter o foco nos elementos do meio, e não nos 

extremos. “A partir do momento em que atribuímos a historicidade a todos os atores, a fim de 

acolher a proliferação dos quase-objetos, a natureza e a sociedade tornam-se tão inexistentes 

quanto o Oeste e o Leste” (LATOUR, 1994a, p. 84). Por sua vez, o que ganha status de 

existente são os quase-objetos. 

Vamos dizer apenas que os quase-objetos quase-sujeitos traçam redes. São 

reais, bem reais, e nós humanos não os criamos. Mas são coletivos, uma vez 

que nos ligam uns aos outros, que circulam por nossas mãos e nos definem 

por sua própria circulação [...]. Ao invés de analisar sempre o percurso dos 

quase-objetos fazendo uma separação de seus recursos, por que não podemos 

escrever como se estes devessem ligar-se continuamente uns aos outros? 

(LATOUR, 1994a, p. 88) 

Latour recoloca aqui o problema da realidade, reposicionando o real no meio do caminho, de 

modo que passe a fazer parte do império do centro. “O real não está longe, mas sim acessível 

em todos os objetos mobilizados ao redor do mundo” (LATOUR, 1994a, p. 88). 

Ao deslocar o olhar para o meio, Latour troca o destaque moderno às categorias (formas 

puras) pela ênfase nos acontecimentos. Se é no meio que tudo acontece (contrariando a 
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abordagem iluminista), então é ali que são geradas as formas, de modo que o interesse 

latouriano está muito mais nos mecanismos de elaboração das formas do que nas formas 

prontas e acabadas.  

No meio, onde supostamente nada acontece, quase tudo está presente. E nas 

extremidades, onde reside, segundo os modernos, a origem de todas as 

forças, a natureza e a sociedade, a universalidade e a localidade, não há nada 

além de instâncias purificadas que servem de garantias constitucionais para o 

conjunto (LATOUR, 1994a, p. 121) 

 

O caráter “não moderno” 

Uma vez que a postura paradigmática da era moderna se mostrou problemática e que o foco 

se desloca cada vez mais para o meio do caminho, Latour embrenha-se no que chamou de 

abordagem não moderna. Mas antes de passar a esse tema convém acentuar a distinção entre o 

não moderno do pós-moderno. Para Latour, ambos observam que o modernismo não tem 

como se sustentar, mas enquanto os últimos ainda mantêm em parte o modo de ver dos 

modernos – “continuam a aceitar sua forma de dividir o tempo e não podem, portanto, 

recortar as épocas senão através de revoluções” (ibid., p. 50) – os não modernos, por sua vez, 

negam completamente a cisão entre o puro e o híbrido. “É um não moderno todo aquele que 

levar em conta ao mesmo tempo a Constituição dos modernos e os agrupamentos de híbridos 

que ela nega” (ibid., p. 51). 

Como vimos, a separação moderna entre purificação e mediação se constitui através da: 

naturalização, sociologização, ontologização e discursividade. A intenção de Latour é evitar 

todas estas tendências, dar um passo atrás para poder dar dois à frente. 

Precisamos voltar atrás, a fim de desdobrar um espaço intelectual 

suficientemente vasto para abrigar ao mesmo tempo as tarefas de purificação 

e as de mediação, quer dizer, o mundo moderno oficial e o mundo moderno 

oficioso (LATOUR, 1994a, p. 67) 

A ideia de modernidade oficial e modernidade oficiosa revela uma incongruência entre o 

desejo e a realidade da atitude moderna, pois ao priorizar as classes puras e estáveis, os 

modernos implicitamente abafam as multiplicidades de híbridos, tomando-as como não 

oficiais. No último capítulo de Jamais fomos modernos, Latour elabora uma proposta para um 

olhar não moderno sobre os fenômenos, pautado na junção simétrica entre os trabalhos da 

purificação e o da mediação (p. 130). Entretanto, em Latour, a ideia de não moderno não é 
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tanto refutar o posicionamento anterior, mas apenas colocar em suspense as regras em que ele 

se construía. “O que iremos guardar dos modernos? Tudo, exceto a confiança exclusiva em 

sua Constituição” (ibid., p. 131). O modelo latouriano nomeado não moderno consiste em 

uma inversão de percurso, não mais das categorias para os entes, mas ao contrário dos entes 

para as classes, da mistura para o puro, do instável para o estável, isto é, das existências e para 

as essências.  

Usar os pré-modernos para pensar os híbridos, mas conservando, dos 

modernos, o resultado final do trabalho de purificação, ou seja, a colocação 

em caixa-preta de uma natureza exterior claramente distinta dos sujeitos. 

Seguir de forma contínua o gradiente que leva das existências instáveis às 

essências estabilizadas – e inversamente. Obter o trabalho de purificação, 

mas como caso particular do trabalho de mediação. Manter todas as 

vantagens do dualismo dos modernos [...]; conservar todas as vantagens do 

monismo dos pré-modernos (LATOUR, 1994a, p. 132) 

E assim, Latour vai coletando o que cada abordagem tem de melhor, a pré-moderna, a 

moderna e a pós-moderna. A atitude pré-moderna que lhe interessa é o apreço pelo híbrido e 

pelas mônadas. A atitude moderna que lhe parece interessante é a consideração dos dualismos 

que, apesar de não servirem de base para se explicar fenômenos híbridos, ajudam a entender 

os processos que vão sendo estabilizados no fim das controvérsias. Dos pós-modernos, Latour 

quer manter o “gosto pela reflexividade” (ibid.) e a atitude da desconstrução, não mais 

tomando-a em seu caráter negativo, mas transformando-a em construção.  

Quando se reconsidera os prós e contras do pré, pós e do próprio moderno, pode-se 

compreender melhor a ideia de não moderno. Nela, o humano deixa de ter um estatuto 

humanista que alguns herdeiros do iluminismo ainda desejavam guardar. “O humano, como 

podemos compreender agora, só pode ser captado e preservado se devolvermos a ele esta 

outra metade de si mesmo, a parte das coisas” (LATOUR, 1994a, p. 134). Melhor ainda seria 

tomar o humano como mais um mediador, pois, para Latour, o caráter interessante do humano 

não está em um dos polos, mas no meio. Ser mais humano não tem qualquer relação com a 

longitude entre os polos modernos, mas sim com um deslocamento em latitude, um 

crescimento do caráter existencial (o que faz com que a proposta de Latour guarde uma ligeira 

afinidade com o existencialismo sartreano, como se quisesse expandi-lo). 

Se por um lado o humano não possui uma forma estável, isso não quer dizer 

que não tenha nenhuma forma. Se, ao invés de o ligarmos a um dos polos da 

Constituição, nós o aproximarmos do meio, ele mesmo se torna o mediador e 

o permutador. (LATOUR, 1994a, p. 135) 
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Para Latour, falar no humano como uma forma pura, como tudo aquilo que não é técnico, que 

não é natural etc. é perder de vista a sua dimensão (ibid., p. 136). O humano é sempre natural 

e sempre artificial, e aqui se apresenta um importante traço da reflexão latouriana: a questão 

da técnica, inerente a toda questão sobre o humano. “Como ele poderia ser ameaçado pelas 

máquinas? Ele as criou, transportou-se nelas, repartiu nos membros das máquinas seus 

próprios membros, construiu seu próprio corpo com elas” (ibid.). 

Desse modo, para considerar os híbridos há que priorizar a ação mediadora, isto é, o 

agenciamento de elementos da rede de modo a transformar localmente a própria rede. 

Quando redistribuímos a ação entre todos os mediadores perdemos, é 

verdade, a forma reduzida do homem, mas ganhamos uma outra, que 

devemos chamar de irreduzida. O humano está no próprio ato de delegação, 

no passe, no arremesso, na troca contínua das formas. É claro que ele não é 

uma coisa, mas as coisas também não são coisas. (LATOUR, 1994a, p. 136) 

A proposta de Latour é, como o próprio autor deixa claro, elaborar uma Constituição não 

moderna pautada em quatro garantias. Em primeiro lugar, deve-se reconhecer a (1) 

inseparabilidade do sujeito-objeto (ou quase-objeto e quase-sujeito, dado que essas entidades 

não são postuladas como formas puras, mas são em primeiro lugar existentes). A segunda 

garantia consiste na constatação de que as práticas não devem atrapalhar a (2) objetivação da 

natureza e a subjetivação da sociedade. “Os modernos não estavam enganados ao quererem 

não humanos objetivos e sociedades livres. Apenas estava errada sua certeza de que esta 

produção exigia a distinção absoluta dos dois termos e a repressão contínua do trabalho de 

mediação” (LATOUR, 1994a, p. 138). A terceira garantia da Constituição não moderna é a 

(3) livre possibilidade de recombinação entre os elementos híbridos da rede. “A liberdade não 

se encontra mais apenas no polo social, ela ocupa também o meio e a parte de baixo, tornou-

se capacidade de diferenciação e de recombinação” (ibid., p. 139). Finalmente, a quarta 

garantia consiste na (4) extensão da democracia às coisas, aos não humanos. 

No final de Jamais fomos modernos, Latour reafirma o compromisso do não moderno: nunca 

estudar qualquer fenômeno como um sistema já consolidado, real, externo, puro, formal, mas 

sempre como misturas (mestiçagens) e os modos de consolidação de tal sistema. Assim, é o 

“objeto-discurso-natureza-sociedade” que delimita seu campo de atuação. 

Se Latour quer ignorar qualquer natureza não construída, qualquer exterior que cause os 

fenômenos, qualquer coisa-em-si, qualquer realidade não fabricada, isto é porque, como 
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relativista radical (veremos essa posição em detalhes no próximo capítulo), ele não pode ver 

nos conceitos de natureza, exterior, fato científico ou mesmo realidade qualquer coisa que não 

consequências de elaborações sociais. 

O trabalho de colocação em natureza ou de colocação em sociedade vem da 

conclusão durável e irreversível do trabalho comum de delegação e de 

tradução. No fim das contas, há de fato uma natureza que não criamos, e 

uma sociedade que podemos mudar, há fatos científicos indiscutíveis e 

sujeitos de direito, mas estes tornam-se consequência de uma prática 

continuamente visível, ao invés de serem, como para os modernos, as causas 

longínquas e opostas de uma prática invisível que os contradiz. (LATOUR, 

1994a, p. 138) 

 

A solução não moderna dos estudos da ciência 

Ao antropologizar os modernos a partir das quatro garantias acima, Latour estende, como 

vimos, a simetrização de David Bloor. Muito além da simetria entre verdade e erro (em Blor), 

é a própria separação entre ciências da natureza e da sociedade que melhor caracteriza o 

espírito modernista. “Apenas nós diferenciamos de forma absoluta entre a natureza e a 

cultura, entre a ciência e a sociedade, enquanto todos os outros [...] não podem separar de fato 

aquilo que é conhecimento daquilo que é sociedade, o que é signo do que é coisa” (LATOUR, 

1994a, p. 99). 

Imaginando uma cena em que uma etnógrafa tentasse estudar aos moldes da antropologia 

simétrica o sistema de conhecimento formado pelo iluminismo, Latour deixa claro que o há 

uma relação velada entre a esperança dos cientistas de terem acesso à natureza e sua crença de 

que esse acesso se relaciona com o conceito de conhecimento positivista, isto é, a ideia de que 

o conhecimento verdadeiro é próprio da ciência e, portanto, se restringe a estes mesmos 

cientistas. No entanto, os adeptos do cientificismo positivista eles próprios não percebem esse 

círculo vicioso. 

[...] aos olhos da observadora, esta separação nunca fica muito clara, ou 

nunca se torna algo mais que o subproduto de uma atividade muito mais 

misturada, uma construção de laboratório. Seis informantes acreditam ter 

acesso à natureza, mas a etnógrafa percebe que este acesso é restrito a uma 

visão, a uma representação da natureza [...]. Esta tribo, assim como a 

precedente, projeta sobre a natureza suas categorias sociais mas, fato 

inusitado, acredita não tê-lo feito. (LATOUR, 1994a, p. 101) 
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Por trás da ironia latouriana está a compreensão de que a cultura científica moderna “precisa 

de uma atitude dualista” (ibid.) para compreender o mundo, e sua própria crença na não 

projeção das categorias vem dessa atitude. Para Latour, a antropologia simétrica aplicada à 

modernidade pode ajudar a definir o próprio arranjo epistemológico da era moderna, bem 

como seus limites. 

O objetivo da antropologia não é o de escandalizar duplamente ou o de 

suscitar uma dupla incompreensão [...]. A antropologia contorna a questão e 

transforma as duas Grandes Divisões não mais em algo que descreve a 

realidade – tanto a nossa quanto a dos outros –, mas em algo que define a 

forma particular que os ocidentais têm de estabelecer suas relações com os 

outros. Hoje nós podemos evitar esta forma particular porque o próprio 

desenvolvimento das ciências e das técnicas nos impede de sermos 

totalmente modernos. Contanto que sejamos capazes de imaginar uma 

antropologia um pouco diferente. (LATOUR, 1994a, p. 101) 

A antropologia simétrica de Latour deve ser, portanto, triplamente simétrica: em primeiro 

lugar, deve considerar verdade e erro como estando no mesmo nível; depois, deve considerar 

no mesmo nível também os humanos e os não humanos; e finalmente, deve considerar 

niveladas as culturas ocidental e as demais culturas a serem estudadas. Desse modo, espera o 

autor, será possível evitar hierarquias.  

A simetrização radical de Callon e Latour acaba por evidenciar uma equivalência entre 

natureza e cultura, pois segundo eles, já que “a própria noção de cultura é um artefato criado 

por nosso afastamento da natureza”, e já que a natureza colocada “do lado de lá” também é 

artificial, então melhor seria reconhecer que “não existem nem culturas – diferentes ou 

universais – nem uma natureza universal. Existem apenas naturezas-culturas” (ibid., p. 102). 

Essa ideia deve parecer bastante forte e aponta não apenas para uma metodologia simétrica, 

mas também para uma ontologia plana e uma epistemologia não moderna (tema a ser 

trabalhado mais à frente). 

De um modo geral, podemos dizer que a antropologia latouriana dos modernos se interessa 

por entender sua cultura a partir da visão do próprio moderno sem, no entanto, 

necessariamente aderir às soluções modernas. A etnografia, como método, teria a vantagem 

de permitir um olhar para o universo que o homem moderno enxerga, segundo seus próprios 

costumes e suas próprias categorias. Além de fornecer subsídio para que Latour possa 

especular sobre como seria o universo do moderno se não fosse feito um corte entre cultura e 

natureza ou entre ciências naturais, sociais e ciências do texto. 
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Este dilema permaneceria sem solução caso a antropologia não nos houvesse 

acostumado, há muito tempo, a tratar sem crises e sem crítica o tecido 

inteiriço das naturezas-culturas. [...] Basta enviá-lo [o antropólogo] aos 

arapesh ou achuar, aos coreanos ou chineses, e será possível obter uma 

mesma narrativa relacionando o céu, os ancestrais, a forma das casas, as 

culturas de inhame, de mandioca ou de arroz, os ritos de iniciação, as formas 

de governo e as cosmologias. Nem um só elemento que não seja ao mesmo 

tempo real, social e narrado. (LATOUR, 1994a, p. 12) 

A ideia de fazer uma antropologia dos modernos aos moldes da antropologia simétrica dos 

estudos da ciência pretende juntar os prós e contras das ciências naturais, sociais e textuais. Só 

assim, Latour espera dar conta do problema fundamental da epistemologia moderna: a cisão 

entre natural e cultural. Se do ponto de vista moderno, a cisão é essencial, do ponto de vista 

latouriano não pode haver cisão a priori, de modo que sua abordagem só pode ser não 

moderna. O autor parte dos estudos da ciência, para propor uma união interdisciplinar 

irredutível entre epistemologia, ciências políticas e sociais.  

Science studies é a palavra inglesa; ou ainda este vocábulo demasiado 

pesado: “Ciências, técnicas, sociedades”. Qualquer que seja a etiqueta, a 

questão é sempre a de reatar o nó górdio atravessando, tantas vezes quantas 

forem necessárias, o corte que separa os conhecimentos exatos e o exercício 

do poder, digamos a natureza e a cultura. [...] opramos por descrever as 

tramas onde quer que estas nos levem. Nosso meio de transporte é a noção 

de tradução ou de rede. Mais flexível que a noção de sistema, mais histórica 

que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade, a rede é o fio de 

Ariadne destas histórias confusas. (LATOUR, 1994a, p. 9) 

O objetivo de juntar ciência natural e política está em desviar o foco dos estudos sobre os 

conhecimentos e a natureza para estudar o envolvimento da natureza com os coletivos e os 

sujeitos, mas ao mesmo tempo, evitando falar de social e política, e sim de seus 

envolvimentos com objetos e coletivos (ibid., p. 10). 

 

Aspectos metodológicos sobre a análise de coletivos de um modo não moderno 

Apesar do princípio de simetria generalizada ter guiado a relativização dos coletivos, Latour 

reconhece que é importante conseguir distinguir hierarquias entre coletivos. As diferenças não 

visam uma hierarquia com base em superioridade evolutiva, mas sim em uma dimensão e 

complexidade da rede. “Enquanto coletivos, somos todos irmãos. Exceto pela dimensão, 

dimensão que é ela mesma causada por pequenas diferenças na repartição das entidades” 

(LATOUR, 1994a, p. 112). Quando Latour diz que os coletivos se distinguem por suas 
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dimensões, pretende conotar que a diferença entre os coletivos está ligada ao conjunto de nós 

e às conexões entre eles, que configuram sua forma dinâmica. Vale lembrar que coletivo nada 

mais é do que uma articulação de diversos elementos locais em cada ponto e globais como 

rede. Desse modo, os limites de um coletivo são sempre relativos, isto é, depende de pontos 

de vista e de recortes sempre interessados.  

Caso o relativismo houvesse sido inicialmente aplicado a elas, não teria a 

menor dificuldade para entender esse universal relativo que é seu maior 

troféu. Uma ferrovia é local ou global? Nem uma coisa nem outra. É local 

em cada ponto [...]. Mas é também global, uma vez que pode transportar as 

pessoas de Madri a Berlim [...]. Ainda que o telefone tenha sido disseminado 

universalmente, sabemos que podemos esperar até a morte ao lado de uma 

linha caso não estejamos ligados a ela por uma tomada e um número. [...] 

São linhas conectadas, e não superfícies. (LATOUR, 1994a, p. 115) 

Latour explica que a grande vantagem de se tomar como conectados o local e o global é uma 

vantagem metodológica e pragmática, na medida em que a análise do comportamento de um 

local-global reticulado consiste em coletar os rastros para a realização de um novo coletivo.  

O percurso dos fatos torna-se tão facilmente traçável quanto o das ferrovias 

ou dos telefones, graças a esta materialização do espírito que as máquinas de 

pensar e os computadores permitem (LATOUR, 1994a, p. 117) 

Seguindo esta rede de perto jamais seremos capazes de ultrapassar o limes 

misterioso que deveria separar o local e o global [...] [O coletivo é] um 

emaranhado de redes materializadas (ibid., p. 119) 

Nenhuma mão, seja visível ou invisível, surge subitamente para colocar em 

ordem os átomos individuais, dispersos e caóticos. Os dois extremos, local e 

global, são bem menos interessantes do que os agenciamentos intermediários 

que aqui chamamos de redes. (ibid., p. 120) 

O método de Latour deve ser, então, uma empiria exageradamente focada nas dinâmicas 

próximas do pesquisador, que assume o olhar de formiga míope (LATOUR, 2012). Ao se 

concentrar na empiria, negligenciando propositalmente as formas a priori, Latour se opõe aos 

modernos e zela pelo mecanismo que cria formas, essências, estabilizações, buscando as 

identidades em formação e não partir das identidades postuladas ou purificadas.  

A quase-teoria
31

 latouriana se pergunta onde estão os coletivos: “em que espaço comum todos 

os coletivos, produtores de naturezas e de sociedades, se encontram mergulhados?” 

(LATOUR, 1994a, p. 125). Mas para Latour, perguntar qual o lugar dos coletivos é perguntar 

sobre a imanência (seria uma pergunta como: uma vez que os coletivos não estão fora, eles 

                                                 
31

 Visto que não se trata de uma teoria (Freire, 2006), ao menos não aos moldes iluministas. 
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estão dentro de que?). Contudo, o coletivo não é aquilo que é encontrado, ele é quem 

encontra. Ele não é dentro nem fora, mas o criador do “fora”. Desse modo, a própria natureza 

seria, ela mesma, derivada do coletivo. E aí se encontra o fundamento do construtivismo 

latouriano (a ser esmiuçado no próximo capítulo).  

Onde estamos, então? Em que iremos recair? Enquanto nos colocarmos esta 

pergunta, é certo que estaremos no mundo moderno, obcecados com a 

construção de uma imanência (immanere: residir em) [...]. Naturezas e 

sociedades transformam-se nos produtos relativos da história. Portanto, não 

recaímos apenas na imanência, uma vez que as redes não estão mergulhadas 

em nenhum fluido. [...] É a concepção dos termos transcendência e 

imanência que se encontra modificada pelo retorno dos modernos ao não 

moderno. Quem disse que a transcendência deveria possuir um oposto? 

(LATOUR, 1994a, p. 126) 

Do mesmo modo, a “sociedade”, caso existisse, seria também elaboração coletiva. Portanto, 

há de fato alguma transcendência (algo criado), e não meramente imanências. Esta ideia de 

proliferação de transcendências (a “transcendência sem oposto”) é o que Latour entende por 

delegação (ibid., p. 127).  

Foi possível notar, até aqui, que muito da crítica de Latour aos modernos, tão fundamental 

para compreender a dimensão da mediação (que em certo sentido é uma oposição à ideia de 

purificação), está imbricada em uma postura epistemológica peculiar. É tal postura que 

devemos precisar no próximo capítulo. Por enquanto, vale ressaltar que a crítica de Latour à 

filosofia moderna é bastante original. O projeto moderno, trazido por René Descartes, tinha 

no dualismo sua maior força (edificar a modernidade oficial), mas também sua maior fraqueza 

(evitar a modernidade oficiosa). Diante de um impasse gerado pelas duas modernidades 

(oficial e oficiosa), Latour propõe uma solução que recusa as bases da modernidade oficial, 

preferindo antes galgar uma contrarrevolução copernicana, a partir de uma simetrização 

radical entre os polos e de uma inversão de ordem ontológica, não dos puros (essências) às 

misturas (existências), mas das misturas aos puros. Diante de tantas questões filosóficas 

profundas, parece oportuno nos determos um pouco mais nas questões que fundamentam esse 

pensamento tão novo e radical. No próximo capítulo, faremos uma breve reflexão sobre a 

dimensão epistemológica que sustenta todo o pensamento de Latour, e em especial a sua 

crítica aos modernos. Dada a proposta latouriana ensejada na sua contrarrevolução 

copernicana, interessa saber: que tipo de postura investigativa está sendo adotada por Latour? 

E como ela pretende resolver o debate entre as propostas do construtivismo e do realismo? 
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4. A DIMENSÃO EPISTEMOLÓGICA 

 

Tendo em vista contribuir para a compreensão das questões epistemológicas implicadas na 

TAR, o presente capítulo irá esboçar uma leitura do seu posicionamento epistemológico e das 

premissas mais fundamentais das quais parte sua reflexão. Uma estratégia comumente 

adotada para entender as bases de uma reflexão teórica específica consiste em revisar não 

apenas as ideias originais de um autor, mas também suas referências, seus princípios e o 

posicionamento investigativo adotado, enfim, sua epistemologia. Grosso modo, podemos 

dizer que destacar a dimensão epistemológica equivale a buscar o modo como um sistema 

conceitual encara sua própria tarefa investigativa. Assim, o valor de se esclarecer o 

posicionamento de uma teoria será tomado pela sua capacidade de facilitar a compreensão 

contextual, tanto dos conceitos quanto da proposta investigativa do autor. 

A seguir, iremos abordar o dilema epistemológico da filosofia moderna concernente à relação 

sujeito-objeto e aos modos pelos quais um conhecimento sobre a realidade seria, para os 

modernos, possível. Nessa discussão, interessa, sobretudo, a leitura que Latour faz da 

epistemologia de René Descartes, dos empiristas (especialmente Locke e Hume) e de 

Immanuel Kant, uma leitura bastante original que vai tentar conectar de modo decisivo o 

campo da epistemologia e o da política. Na sequência, veremos rapidamente como as ideias 

de Gaston Bachelard (vastamente lembrado por Latour em suas obras) influenciam o 

pensamento latouriano na sua dimensão mais propriamente epistemológica. De modo 

especial, interessa observar a discussão que ocupa um protagonismo nessa dimensão da obra 

latouriana: a disputa entre realismo e construtivismo. Como veremos no final deste capítulo, 

Latour tenta resolver tal dilema com a inserção de conceitos como “fatiche”, o que acaba 

levando à posição epistemológica adotada pelo autor, que iremos chamar de co-

construtivismo, e que, por ser extensível a todos os coletivos, irá completar seu sentido 

naquilo que o próprio o autor prefere chamar de relacionismo. 

Pandora e a esperança de alcançar o real 

A partir de uma estranha pergunta feita por um psicólogo brasileiro (“você acredita na 

realidade?”), Latour elabora um dos seus livros mais volumosos: A esperança de Pandora: 
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ensaios sobre a realidade dos estudos científicos (2001). Como último recurso disponível na 

caixa de Pandora, a esperança de reconciliação entre mente e mundo, a esperança de 

harmonizar construção e realidade, vai se efetivando durante a obra.  

A pergunta feita por seu amigo psicólogo parece apontar para uma relação implícita entre 

teologia (“credo in unum Deum”) e ontologia (“ontos+logoi” – conhecimento do ser). Mas 

Latour acha a questão capciosa, pois oculta outras abordagens que para o autor são igualmente 

inextrincáveis. Além de teologia e ontologia, a ideia de crença em uma realidade, ao menos 

nos moldes da modernidade, envolve a epistemologia (estudo do conhecimento ou da 

ciência), psicologia (estudo das funções mentais), política (estudo da polis ou do poder dos 

cidadãos) e moral (estudo dos costumes). Latour elabora um quadro
32

 no qual enfatiza uma 

relação quádrupla entre Deus, Natureza, Sociedade e Mente, conectada por dois eixos 

principais: epistemologia e política (e moralidade). Com isto, o autor explicita, finalmente, o 

sentido pleno do acordo da modernidade, e cria subsídios para poder responder por que tal 

quadro (moderno) é condenável. 

Contrapondo-se ao procedimento adotado pelo pensamento moderno, Latour vai desvelando 

os fatores que estão envolvidos na busca do real (a ideia de natureza, de sociedade, de mente, 

etc.). Partindo da abordagem puramente teórica para os estudos da prática da ciência, Latour 

quer recolher o que sobrou da questão sobre a realidade, com a promessa implícita de travar 

uma “guerra pacífica” para superar o problemático pensamento iluminista, evitando a luz e os 

males do projeto modernista, mas também as saídas adotadas por seus herdeiros (responsáveis 

pelas mais diversas “aberrações” da filosofia contemporânea). Por apresentar um quadro tão 

distinto do cenário modernista, aquela questão (“você acredita na realidade?”) soa estranha 

para o autor. Quem seria louco o suficiente para não acreditar na realidade? Ou quem seria 
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 Em A esperança de pandora (LATOUR, 2001, P. 27), o quadro do acordo modernista é expresso por Latour 

pelo diagrama abaixo. Vale notar a presença marcante entre dois eixos: epistemologia e política. 
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louco em acreditar ingenuamente que pode conhecer a realidade? Ou acreditar que há uma 

realidade lá fora, a ser descoberta? 

Apesar de a estranheza da questão não fazer jus à proposta extremamente original dos 

chamados estudos da ciência, refletir sobre ela é fundamental para compreender porque a 

resposta do autor para o dilema proposto (você acredita na realidade?) é simultaneamente sim 

e não. Latour parece, aqui, brincar com conceitos, mas acompanhemos seu desenvolvimento e 

vejamos o que quer dizer com este sim e não. Notemos, nesse percurso, que a própria questão 

tem seu valor, dado que exige uma resposta complexa do autor. 

Quando Latour diz acreditar tão fortemente na realidade, apresenta uma leve provocação: 

“Que pergunta! A realidade será acaso alguma coisa em que temos de acreditar? [...] Haverá 

na terra pessoas que não acreditam na realidade?” (LATOUR, 2001, p. 13). A ironia de Latour 

não chega a esconder o que considera uma das suas maiores conquistas junto com os 

pesquisadores oriundos do programa forte da sociologia, e que acompanha a defesa dos 

estudos da ciência. O autor não deixa passar em branco o fato de que foram eles (os 

estudiosos da ciência) os responsáveis por criar um estágio de maturidade epistemológica, em 

que os problemas da ciência não poderiam mais ser desvinculados da discussão política. 

Portanto, são eles que criam um tipo de investigação capaz de atrair o interesse dos 

sociólogos, antropólogos e cientistas políticos para o problema da ciência e sua concepção de 

realidade. 

Com efeito (pensava eu, ingenuamente), os aliados mais fiéis dos 

cientistas somos nós, os “estudiosos da ciência”, que conseguimos ao 

longo dos anos atrair o interesse dos literatos para a ciência e a tecnologia 

– leitores convencidos, antes do advento dos estudos científicos, de que 

“a ciência não pensa”, como pontificou um de seus mestres, Heidegger. 

(LATOUR, 2001, p. 15) 

No entanto, quando responde negativamente àquela questão, Latour está rejeitando a solução 

dada pela epistemologia moderna para o problema do real. É a mesma inseparabilidade entre 

epistemologia e política que explicita a “falácia da realidade” no sentido moderno. Quando a 

realidade é evocada, nos termos do projeto iluminista, ela vem recheada de intenções políticas 

que passam despercebidas àqueles que tornam o real uma questão objetiva, distante dos 

sujeitos e suas aspirações. O medo da massa e a busca por um poder superior, capaz de 

superar a força do coletivo, impeliram os iluministas a arquitetarem uma abordagem sobre o 

real tão consistente quanto possível, de modo que racionalismo e realismo servissem a um 
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projeto político não revelado. Desse modo, a questão “você acredita na realidade?” deveria 

receber a seguinte resposta: 

Não! Claro que não! Quem pensa que sou? Como eu iria acreditar que a 

realidade é a resposta a um problema de crença, apresentado por um cérebro 

extirpado, com medo de perder contato com o mundo exterior porque tem 

mais medo ainda de ser invadido por um mundo social estigmatizado como 

não humano? (LATOUR, 2001 p. 26-27) 

Para compreender o que está em jogo no campo de batalha do conhecimento, ou melhor, 

nessa indissociável abordagem entre epistemologia e política tipicamente latouriana, vamos 

retomar a discussão epistemológica dos modernos, que tentaram de diferentes modos resolver 

uma questão dada pela filosofia pré-moderna, a questão dos universais. 

 

Da disputa dos universais ao dilema do real 

A disputa entre realistas e construtivistas, que tanto motiva Latour a se embrenhar pela 

epistemologia, remete a uma disputa histórica entre realismo e nominalismo, que ganhou 

corpo na filosofia medieval, ficando conhecida como a querela dos universais. A ideia de 

universal, por sua vez, remete à Grécia antiga, pois seu fundamento está na noção de forma 

em Platão ou na de substância em Aristóteles. Este último que entendia universal como “o que 

é predicado de muitas coisas” (ABBAGNANO, 2012, p. 1169). No período medieval, o 

oponente do realismo era o nominalismo e a querela se acentuou no debate entre Duns Scotus 

e Guilherme de Ockham. O primeiro adotava o posicionamento realista, pautado na 

concepção platônico-aristotélica de universal, entendido como essência necessária ou 

substância das coisas, enquanto que o segundo, nominalista, tomava o universal como um 

signo das coisas (ibid., p. 1168). 

Nesse debate, é como se o nominalismo ressaltasse o caráter de signo atribuindo-o ao próprio 

universal. “Cavalo”, por exemplo, seria um nome dado aos individuais existentes. Por sua 

vez, o realista tomava por “cavalo” um nome dado a uma espécie (a um tipo geral). Naquela 

disputa, a objeção do nominalista seria alicerçada no apelo à experiência. Diria algo como: 

“aqui tem um cavalo, ali uma árvore, ali um pássaro... onde está o geral (o ‘cavalo’ em seu 

sentido universal)?”. A esse problema, o realista retrucaria dizendo não ser possível apontar 
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gêneros (classes), apenas fatos e indivíduos, estando as classes sempre além das experiências 

particulares. 

É interessante notar que, do ponto de vista do nominalismo, o real deve estar vinculado à 

linguagem, já que para ele os universais são nomes, predicados, da linguagem. Entretanto, 

para o realismo, os universais são reais, e as teorias, pensamentos e linguagens somente os 

representam (há aqui uma espécie de projeção da realidade no plano das representações). 

Assim, o realismo escolástico diria que real é aquilo que permanece sendo o que é, 

independente do que se pensa ou se diz a seu respeito. Neste sentido, há uma relação entre 

realidade e objetividade, a capacidade de objetar (dizer não). Na visão do realista, não há 

como se perguntar filosoficamente, por exemplo, se os olhos do unicórnio são castanhos ou 

azuis, pois nesta indagação o ato ontológico falha ao não conseguir encontrar um “objetor” 

(algo capaz de resistir, dizer não), o que seria um indício de que aquele ser não é tão real 

quanto supunha aquele que lançou a pergunta. 

O debate entre realistas e nominalistas, tão importante na escolástica medieval, marca também 

a filosofia moderna. A concepção de realidade e os modos de se garantir, ainda que de modo 

incompleto, um conhecimento sobre o real estão presentes em Descartes, Locke, Berkeley, 

Hume, Kant e outros grandes filósofos do período moderno. Quando Latour se refere aos 

“modernos” e às concepções de realidade e construção, evoca, ainda que implicitamente tanto 

o debate entre realismo e nominalismo quanto os modos como os filósofos da modernidade 

resolveram o debate. Vejamos, portanto, essas soluções um pouco mais de perto para entender 

a crítica de Latour. 

 

A evolução da epistemologia moderna 

Para os leitores de Latour interessados em suas contribuições para a filosofia, é notável o 

modo como o autor explora, em suas obras, a evolução da epistemologia desde os modernos 

até os pós-modernos, de modo a contrastar o posicionamento ali presente com sua posição não 

moderna, tantas vezes por ele defendida. Para Latour, a epistemologia moderna se constrói 

sob a base da invenção de um real, concebido como um mundo exterior (LATOUR, 2001 p. 

25-27). 
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Qualquer iniciado em história da filosofia reconhece que o fundamento mais importante da 

epistemologia moderna se encontra em René Descartes e na sua tentativa de encontrar um 

conhecimento seguro e indubitável. Para Latour, “[Descartes se perguntava] como uma mente 

isolada podia estar absolutamente, e não relativamente, segura de um objeto do mundo 

exterior” (ibid., p. 16). É interessante a ênfase que Latour dá à ideia de absoluto, que, do 

ponto de vista do relativismo a ser adotado e defendido pelo autor é, de fato, um completo 

contrassenso, pois nos estudos da ciência, todo conhecimento será sempre relativo. “Descartes 

exigia certeza absoluta por parte de um cérebro extirpado, certeza desnecessária quando o 

cérebro (ou a mente) estão firmemente ligados ao corpo e o corpo se acha completamente 

envolvido com sua ecologia normal” (ibid.[sic]). 

A abordagem de Descartes é, na leitura de Latour, a responsável por instaurar uma ideia de 

realidade externa (afinidade com o realismo), ao mesmo tempo em que instaura uma proposta 

solipsista (afinidade com o subjetivismo) que isola a mente em um universo artificial, uma 

redoma de vidro, de modo que tal mente ansiaria por um real exterior, na esperança vã de 

encontrar uma certeza absoluta. 

Voltando à indagação cartesiana, podemos dizer que a resposta de Descartes à sua própria 

questão epistemológica consiste em apelar para Deus, pois apenas ele seria capaz de 

promover um contato razoavelmente seguro entre mente e mundo (ibid., p. 17). Nitidamente 

insatisfeitos com esta solução, os empiristas, de Locke a Hume, buscavam um atalho ou 

algum caminho para o real que não recorresse a Deus. Pensaram encontrá-lo nas experiências, 

como se o mundo conversasse com eles, através de sinais, de modo a elaborar imagens em 

suas mentes. 

Entre os empiristas, podemos destacar Locke, Berkeley e Hume, cujas abordagens, em certo 

sentido, se complementam. Para John Locke, objetivo da filosofia moderna é avaliar os 

poderes do espírito humano, e deve assim examinar o intelecto, tendo em vista o próprio 

intelecto, suas funções e seus limites (REALE, et al., 2009 p. 93-94). A famosa metáfora das 

cordas do marinheiro, segundo a qual é útil conhecer seu comprimento, ainda que não possa 

sondar todas as profundidades do oceano, ajuda a ter uma ideia das intenções de Locke. O 

conceito fundamental para o pensamento lockiano é a ideia. Para o filósofo, ideia é um 

conteúdo da mente, mas que se vincula fortemente com a experiência. Assim, no empirismo 
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de Locke, a experiência se constitui como fonte e limite das ideias, o que resulta em um anti-

inatismo, já que o intelecto não inventa, apenas processa as ideias.  

Daí a famosa tese de que o intelecto humano é uma tabula rasa, pois a mente vem ao mundo 

como uma folha de papel em branco, recebendo seu material (conhecimento) da experiência. 

Para Locke, a alma só pode pensar depois de ter recebido esse material. A partir daí, Locke 

distingue dois tipos de experiência: os objetos sensíveis externos (sensação), e as operações 

internas do espírito (reflexão). Interessa observar que essa distinção está na base da famosa 

distinção, tão criticada por Latour (2011, p. 304), entre qualidades primárias, ditas objetivas 

(aquelas que se referem aos próprios corpos) e qualidades secundárias, ditas subjetivas (que 

são qualidades do encontro de um sujeito com um objeto) (ibid., p. 98). Pode-se perceber em 

Locke uma tendência ao nominalismo, pois o real tomado a partir das experiências, e mesmo 

a experiência de suas próprias qualidades, é composto por particulares. Desse modo, o real 

universal seria experimentado apenas pelas relações acrescentadas por um espírito humano 

para conectar qualidades particulares. 

Em George Berkeley, o nominalismo é tomado em um sentido ainda mais radical, estando 

vinculado a um forte idealismo. O princípio epistemológico berkeleiano declara que as ideias 

não podem existir em uma coisa não perceptiva. Assim, se o sentido das palavras (ou dos 

signos) é representar ideias, e uma vez que as ideias e sensações estão na mente, então nada 

há fora da mente, existem apenas mentes. “Na realidade, nós não vemos as ‘coisas’: o que 

vemos são muito mais as ‘ideias’, dentro das quais vemos ‘coisas’” (Berkeley apud Reale, 

2007, p. 534). O idealismo radical de Berkeley leva à conclusão de que existem apenas 

mentes, ou seja, não existe nenhuma matéria, pois a própria ideia de extensão não pode existir 

sem a coisa pensante. Realidade, então, passa a ser um subconjunto das ideias, daí o próprio 

nome idealismo. 

Ainda no contexto do empirismo, destaca-se a proposta do filósofo escocês David Hume. 

Opostamente ao racionalismo de Descartes, Spinoza e Leibniz, Hume, por ser adepto do 

empirismo, parte da premissa de que a mente é desprovida de conteúdos inatos e todo 

conhecimento deriva de experiências. No entanto, Hume não se satisfaz com as teses dos 

outros empiristas, que estavam levando a filosofia para um solipsismo. No intuito de colocar o 

conhecimento humano nos moldes da física newtoniana, nomeadamente experimental, Hume 

escreveu o Tratado da natureza humana (2009[1740]), que, como o próprio nome indica, 
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almeja aplicar o modelo das ciências naturais (estudo da natureza de algo) aos atributos mais 

propriamente humanos (à natureza do humano). Dado o seu empirismo radical, Hume não 

podia aceitar a solução cartesiana de apelar à ideia de Deus para garantir um conhecimento 

sobre os objetos. Ou os objetos eram dados a conhecer pelas experiências, ou não haveria 

qualquer fundamento racional que justificasse a crença neles. 

Uma vez aceito o fundamento da experiência, Hume tem de lidar, de um lado, com uma 

enorme pluralidade de impressões sensíveis que chegam à mente humana e, de outro, com a 

variedade de ideias racionais originadas das impressões. É nesse cenário que Hume investiga 

a passagem das diversas impressões para as ideias gerais. A epistemologia de Hume se 

pergunta algo como: como estímulos particulares são associados para produzir conhecimento? 

É importante frisar que o problema do fundamento racional para juízos provenientes de 

experimentos, apresentado por Hume, é um dos problemas centrais que tenta ser resolvido 

pela epistemologia kantiana. Para Hume, no entanto, uma inferência lógica pode receber o 

status de necessária, mas o mesmo não se pode dizer de uma inferência proveniente de 

experiências. Frequentemente costumamos dizer coisas como “A caneta, livre de resistência, 

será atraída para a superfície do chão, por causa da lei da gravidade”. Ao usar este tipo de 

raciocínio, se atribui uma necessidade às leis da natureza. O raciocínio tem, grosso modo, a 

seguinte forma: “A caneta cairá, pois a lei da gravidade irá atuar, necessariamente, isto é, a lei 

em si mesma é algo que valia ontem, vale hoje, e valerá amanhã”. No entanto, Hume se 

pergunta: qual é a origem da nossa crença na necessidade das leis experimentadas? O que 

garante que, dada uma série regular de experiências passadas, eu posso inferir uma série 

regular das mesmas experiências no futuro? O que fundamenta a passagem da afirmação 

“Eventos X tem sido (até o presente momento) sempre acompanhados do efeito Y” para a 

afirmação: “Todos os eventos do tipo X são acompanhados do efeito Y”? Para Hume, o que 

está por trás dessa passagem é nossa crença na causalidade. 

O filósofo apresenta três conceitos para fundamentar a relação de causalidade: contiguidade, 

sucessão, e conexão necessária. No entanto, a partir dos fatos experimentais, só podemos 

observar os dois primeiros. A conexão necessária não é observada diretamente da experiência, 

devendo ser deduzida por outra fonte. Para Hume, é o hábito, o costume, que nos faz crer na 

conexão necessária entre os eventos do passado e os do futuro. Assim, o fundamento do 

conhecimento experimental não poderia estar na faculdade da razão. 
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Todavia, se o fundamento do conhecimento não está na razão, gera-se um problema para o 

cenário moderno. Ao mesmo tempo em que a mente é estranha ao mundo (já que ela foi 

projetada como se estivesse em uma redoma, e dado que passou a ser vista como uma tabula 

rasa), ela só pode acessá-lo a partir de contatos com este mundo. Para Hume, tais conexões 

não são originadas pela razão, mas pelo condicionamento que as próprias experiências 

criaram no espírito. Diante disso, Latour conclui que podemos identificar uma falha neste 

procedimento: que estranho mecanismo é esse que resolve o problema do conhecimento sobre 

o real a partir do acúmulo de dados oriundos do exterior, na forma de impressões (fortes e 

fracas) e então atinge uma certeza sobre o exterior? Evidentemente, não se pode ter certeza 

por induções, diriam (já que a indução foi o cerne da crítica humeana). Mas então se confessa 

o fracasso naquele problema levantado por Descartes: atingir a certeza absoluta (já que não é 

mais possível sequer se assegurar da regularidade das leis naturais). Os empiristas ao mesmo 

tempo em que propunham o anti-inatismo, geraram um problema: como conciliar o imenso 

acúmulo de informações e o mecanismo mental necessário para ligá-las de modo a alcançar 

um conhecimento seguro, uma certeza? Não conseguiram dar conta do dilema, o que deixou, 

na visão de Latour, a mente artificial com seus aparatos conceituais ainda ineficazes. 

[...] os empiristas tomaram o mesmo rumo. Não arrepiaram caminho. Jamais 

repuseram o cérebro palpitante em seu corpo exânime. Continuaram a 

esmiuçar uma mente que se comunicava pelo olhar com o mundo exterior 

perdido. Simplesmente tentaram adestrá-la para reconhecer esquemas. Deus 

estava longe, é claro, mas a tabula rasa dos empiristas era tão desconexa 

quanto a mente nos tempos de Descartes. O cérebro extirpado apenas trocou 

um kit de sobrevivência por outro (LATOUR, 2001, p. 17) 

Para Latour, a abordagem de Locke, Berkeley e Hume frente às questões epistemológicas, 

justamente por estarem fundamentadas na pluralidade de experiências sensíveis, acaba por 

criar um mosaico ruidoso, sem sentido racional.  

Bombardeado por um mundo reduzido a estímulos sem sentido, queria-se 

que extraísse de tais estímulos todo o necessário para restaurar as formas e 

histórias do mundo. O resultado foi semelhante a um televisor mal conectado 

e nenhuma tentativa de sintonização conseguiu fazer com que esse precursor 

da rede neural produzisse mais que um traçado de linhas borradas e 

pontinhos brancos caindo como neve. (ibid.) 

Para o problema instaurado por Hume, que alguns historiadores costumam tomar como uma 

espécie de ceticismo, Kant tenta uma solução bastante original, de tal modo que foi apelidada 

pelo próprio filósofo de giro copernicano. Numa guinada subjetivista, o problema do 

conhecimento passa a ser visto mais como um problema do sujeito do que do objeto. Ao invés 
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de fundamentar os fatos no discurso do mundo exterior e na escuta da mente interior, a 

epistemologia kantiana visa esclarecer as formas a priori da mente, de modo a tornar possível 

o conhecimento. Assim, a pergunta fundamental de Kant
33

 é lida por Latour como: “como a 

mente pode tirar de si mesma os fundamentos para conhecer?”. Nesse cenário, Kant elabora 

uma espécie de mente não mais individual, mas sim da forma de um sujeito transcendental. 

Elabora também uma abordagem centrada no conhecimento a priori, universal, que coloca os 

objetos em órbita do sujeito, e ao mesmo tempo coloca suas condições de existência nas 

regras da intuição e do entendimento. Para Latour, o resultado kantiano consiste em 

confrontar a “objetividade” ao mesmo tempo em que se tentava reduzir a realidade exterior ao 

mínimo.  

O a priori de Kant engendrou esse tipo bizarro de construtivismo, que nem 

Descartes com seu desvio através de Deus nem Hume com seu atalho para os 

estímulos associados jamais poderiam imaginar [...]. Se abandonarmos a 

certeza absoluta, dizia Kant, poderemos pelo menos recuperar a 

universalidade enquanto permanecermos dentro da esfera restrita da ciência, 

para a qual o mundo exterior contribui de maneira decisiva, mas ínfima 

(LATOUR, 2001, p. 18). 

Percebe-se que o abandono da certeza (alvo de Descartes) visa a manutenção dos universais 

(restrito agora aos limites da razão pura), mas não resolve o problema do isolamento da mente 

em relação ao mundo exterior. E é justamente essa ideia de exterior que Latour vai criticar. 

Mesmo nesse esquema altamente “sujeitocêntrico”, o mundo exterior ainda se faz presente 

(ibid., p. 19), e ainda mais imponente se torna o par sujeito-objeto. 

Kant inventou uma espécie de construtivismo em que a mente extirpada 

elabora tudo por si mesma, mas não sem certas limitações: o que ela aprende 

sozinha tem de ser universal e pode ser captado unicamente por contatos 

experimentais com uma realidade exterior, reduzida ao mínimo, mas ainda 

assim presente (ibid., p. 18-19) 

Uma vez que a filosofia moderna chegou a este ponto de maturidade, em que a realidade 

exterior é reduzida ao mínimo, mas ainda está presente, a epistemologia pós-kantiana que a 

sucedeu, na tentativa de avançar na discussão, acaba por revisar o conceito de sujeito proposto 

por Kant (o sujeito transcendental), muitas vezes fazendo a própria ideia de real finalmente 
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 Para Kant, a questão essencial diz respeito aos juízos sintéticos a priori. Nas suas próprias palavras: “O 

verdadeiro problema da razão pura está, pois, na questão: como são possíveis os juízos sintéticos a priori?” 

(KrV, B19).  

Obs: A obra de Kant, Crítica da razão pura (1787) será citada com a abreviação “KrV” (do alemão, Kritik der 

reinen Vernunft). A sigla “B” se refere à edição e o número “19” se refere ao parágrafo daquela seção. Desse 

modo, “KrV, B19” se refere ao parágrafo B19 da Crítica da razão pura, na edição da editora Vozes traduzida 

por Fernando Costa Mattos.  
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sair de cena. Essa postura suscita, desde então, reações de todo tipo, levando a uma batalha 

epistemológica ainda hoje mal resolvida. Tal é a origem da disputa entre realismo e 

construtivismo, que agora devemos observar mais de perto. 

 

O debate epistemológico realismo/construtivismo 

Quando se refere ao dilema epistemológico instaurado pela disputa entre realistas e 

construtivistas, Latour gosta de lembrar os notáveis dilemas referentes ao laboratório de 

Pasteur a respeito da fabricação de fatos e da construção de realidades. Além de tais dilemas, 

que retomaremos mais à frente, costumam ser lembrados grandes nomes que permeiam aquela 

disputa epistemológica real/constructo, e apesar de ter diversos epistemólogos em mente, 

Latour geralmente cita Bachelard e Kuhn como representantes do construtivismo. Já no lado 

do realismo, as citações remetem a Boyle e aos grandes nomes da filosofia moderna, tanto da 

vertente racionalista quanto da empirista, cujas ideias ainda influenciam os cientistas de 

laboratório do cenário contemporâneo. Vale lembrar que o debate construção/realidade é 

estudado por Latour a partir do princípio de simetria generalizada, o que introduz uma visão 

bastante peculiar sobre os dilemas ali envolvidos. 

Para uma boa consideração dos desenvolvimentos de toda a epistemologia que toca essa 

disputa, deveríamos passar por grandes nomes da filosofia da ciência do século passado, como 

Karl Popper, Paul Feyerabend e Thomas Kuhn (autores que vamos mencionar apenas 

rapidamente). Para uma leitura ainda mais completa das nuances das implicações da 

epistemologia contemporânea para o mundo das ciências e os instigantes dilemas da 

cosmopolítica
34

, cada vez mais relevantes e atuais, deveríamos considerar também autores 

como Isabelle Stengers e Ilya Prigogine. Entretanto, para não nos estendermos muito, e para 

ficar em nosso propósito de esclarecer os fundamentos iniciais da epistemologia latouriana, 

iremos nos concentrar nas ideias de Gaston Bachelard, que constrói uma epistemologia 

declaradamente não cartesiana com traços de construtivismo, e de um de seus oponentes mais 

importantes, Henri Poincaré, que elabora uma atualização do debate do naturalismo científico 

                                                 
34

 Nome cunhado pela própria Stengers para complexos problemas de epistemologia e política, que reclamam 

por uma atitude nova e radicalmente não substancialista em sua proposta teórico-prática. 
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para o cenário do início do século vinte, afirmando que o convencionalismo é poderoso para a 

matemática, mas inaplicável às ciências naturais. 

As contribuições de Bachelard e Poincaré para o debate construtivismo/realismo em Latour 

são ambas importantes, mas iremos destacar um pouco mais as ideias de Bachelard, que, além 

de ser mais citado por Latour, expressa melhor os elementos que estão em jogo aqui e utiliza 

conceitos mais próximos de seu pensamento. A seguir, iremos discutir os principais contrastes 

entre as posições de ambos, apresentando em primeiro lugar as ideias de Poincaré como um 

claro contraponto à aplicação do convencionalismo para as ciências naturais (o que pode ser 

tomado como uma crítica ao construtivismo social), mas que, parece-nos, revela importante 

contribuição para entender a conexão entre as ideias de realidade e relação, a ser extrapolada 

na TAR – especialmente quando esta declara que quanto mais conectado for um coletivo, 

mais real ele se torna. 

 

A atualização do naturalismo em Poincaré 

Henri Poincaré foi um importante matemático, físico e filósofo da ciência no período da 

passagem do século XIX para o XX. Importante defensor do convencionalismo na matemática 

(especialmente por conta da expansão das geometrias não euclidianas no século dezenove), o 

filósofo afirmava que os axiomas geométricos são obtidos por convenção, e não por juízos 

sintéticos a priori, nem por fatos experimentais (ABBAGNANO, 2012, p. 241). Apesar de 

apoiar o convencionalismo no conhecimento matemático, Poincaré criticou sua aplicação no 

âmbito das ciências naturais, o que marcou uma forte distinção de sua posição em filosofia da 

ciência em relação à abordagem adotada pelo filósofo e matemático francês Édouard Le Roy, 

seu principal interlocutor nesta área. 

Polemizando contra o “nominalismo” de E. Le Roy, Poincaré esclarece que 

sua tese da convencionalidade das afirmações mais genéricas da consciência 

científica (princípios da geometria, da mecânica, da óptica, da 

termodinâmica etc.) não pode ser estendida a todas as leis científicas. Ela 

não comporta as consequências que Le Roy delas extraiu, segundo as quais é 

o cientista que “cria” o fato científico. (ABBAGNANO, 2012, p. 242) 

Em O valor da ciência (1995[1905]), Poincaré elabora uma defesa da ciência como uma 

atividade não arbitrária, e assume um posicionamento epistemológico que poderíamos 

classificar como naturalismo (que defende a existência de uma realidade exterior, com forte 



 

 

153 

 

traço objetivo, pautado na invariância das leis da Natureza) e critica o posicionamento que 

naquela época ainda era conhecido como nominalismo, mas que mais tarde se associaria a um 

tipo de construtivismo social. O argumento de Poicaré constitui um contraponto ao de Le 

Roy, seu contemporâneo e opositor. O principal ponto de discordância entre Le Roy e 

Poincaré está na aplicação do convencionalismo à ciência, pois enquanto o primeiro acredita 

que o conhecimento científico é estabelecido por mera convenção, o segundo combate esse 

tipo de visão. Referindo-se à posição de Le Roy, Poincaré afirma: 

Resumamos em algumas palavras sua doutrina, que deu ensejo a numerosas 

discussões. 

A ciência é feita apenas de convenções, e é unicamente a essa circunstância 

que deve sua aparente certeza; os fatos científicos e, a fortiori, as leis são 

obra artificial do cientista; a ciência, portanto, nada pode nos ensinar sobre a 

verdade, só pode nos servir como regra de ação. 

Reconhecemos aí a teoria filosófica conhecida pelo nome de nominalismo; 

nem tudo é falso nessa teoria; é preciso reservar-lhe seu legítimo domínio, 

mas também não se deveria deixá-la sair dele. 

Não é só isso: a doutrina do sr. Le Roy não é apenas nominalista; tem ainda 

uma outra característica, que sem dúvida deve à influência do sr. Bergson: é 

anti-intelectualista. Para o sr. Le Roy, a inteligência deforma tudo o que toca 

[...] (POINCARÉ, 1995, p. 137) 

Percebe-se neste trecho a enfática crítica à aplicação do convencionalismo à esfera da ciência, 

que neste caso é representada pelo posicionamento nominalista de Le Roy. O posicionamento 

que Poicaré irá defender consiste em um contraponto ao nominalismo, que apesar de trazer 

algumas contribuições relevantes, não consegue, na visão do autor, propor soluções à altura 

de suas próprias questões. Neste sentido, Poicaré declara, desde cedo, a impossibilidade de 

uma filosofia anti-intelectualista (ibid., p. 139). O argumento que sustenta essa 

impossibilidade tem seu fundamento na própria noção de filosofia implicitamente adotada, a 

partir da qual o conhecimento (ao menos o conhecimento filosófico) não pode ser intuído. 

É verdade que há no homem outras forças além de sua inteligência: ninguém 

jamais foi suficientemente louco para negá-lo. O primeiro que aparece faz 

agirem ou deixa agir essas forças cegas; o filósofo deve falar delas; para 

falar, deve conhecer delas o pouco que se pode conhecer: deve, portanto, vê-

las agir. Como? Com que olhos, senão com a inteligência? O coração e o 

instinto podem guiá-la, mas não torná-la inútil; podem dirigir o olhar, mas 

não substituir o olho. Que o coração seja o operário, e a inteligência seja 

apenas o instrumento, podemos aceitar. De qualquer modo, é um 

instrumento que não podemos dispensar, se não para agir, ao menos para 

filosofar.  

É por isso que uma filosofia realmente anti-intelectualista é impossível. 

(POINCARÉ, 1995, p. 139) 
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A partir da rejeição da epistemologia anti-intelectualista, isto é, da refutação do conhecimento 

intuitivo como um conhecimento filosoficamente válido, Poicaré pode enfrentar as 

consequências de uma epistemologia que admite a tese do convencionalismo científico. Em 

linhas gerais, o convencionalismo científico se resume naquela postura que considera que as 

regras do jogo da ciência são elaboradas por convenções arbitrárias, e que se fossem 

escolhidas outras regras, tais regras não seriam em nada inferiores às atuais (ibid., p. 140). É 

importante notar que esse posicionamento diz, nas entrelinhas, que o conhecimento científico 

não passa de um conjunto de crenças e que são os próprios cientistas que criam o “fato 

científico”. 

O problema desse tipo de argumento, apontado por Poicaré, é que não fica clara a diferença 

entre fato científico e outros tipos de fato (talvez até, para o convencionalismo, não existam 

diferenças, pois todo fato seria “criado”, mas aí há uma espécie de confissão de um idealismo 

subjetivo, que tende a um solipsismo). Mas se há algum fato diferente do fato científico, se há 

algum fato chamado bruto, então este último fica fora do âmbito científico, e se isso for 

aceito, então significa que há algo fora do fato científico que o determina, e não o contrário. 

Poincaré dá um exemplo interessante sobre o eclipse solar, no qual apresenta sete graus de 

separação entre o conhecimento menos científico e o mais científico. Tal separação em graus 

ajuda a ilustrar a separação entre o conhecimento típico do comum e o conhecimento do 

cientista. A questão que interessa nesse exemplo é: qual é a fronteira entre o fato bruto e o 

científico? E a resposta do autor aponta para a ideia de que cada um dos sete graus entre o fato 

mais bruto e o mais científico revela uma separação gradativa. Desse modo, a fronteira entre o 

senso comum e a ciência não pode ser demarcado de uma forma absoluta. Tal linha divisória 

foi diluída em graus, de modo que cada nível de cientificidade revela uma maior acuidade na 

faticidade, isto é, na compreensão das relações entre o fato bruto e o científico (se é que 

ambos podem ser verdadeiramente separados).  

Nessa separação de graus para entender a ciência interessa perceber como Poincaré se opõe ao 

convencionalismo. A faticidade se manifesta na relação entre um enunciado e os testemunhos 

dos fatos, uma relação que pode ser verdadeira ou falsa. Para ele, uma característica que 

impede as convenções de terem uma validade como conhecimento se traduz na ideia de 

verdade, implicada na própria ideia de conhecimento científico. Poincaré afirma que critério 

de verdade (verificação possível) é algo que não se aplica a enunciados de uma convenção. 
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[...] o enunciado de um fato só pode ser verdadeiro ou falso. Não aconteceria 

o mesmo com uma proposição qualquer; se essa proposição é o enunciado de 

uma convenção, não se pode dizer que esse enunciado seja verdadeiro, no 

sentido literal da palavra, já que ele não poderia ser verdadeiro contra a 

minha vontade (POINCARÉ, 1995, p. 143) 

O enunciado de um fato é sempre verificável, e para a verificação 

recorremos quer ao testemunho de nossos sentidos, quer à lembrança desse 

testemunho. (ibid., p.144) 

Vemos que o autor entende na diferenciação dos enunciados uma diferenciação de saberes 

(um saber científico e um saber do senso comum). Além disso, ao reservar a dimensão do 

critério de verdade para o conhecimento sobre fatos, Poincaré adota uma posição similar ao 

realismo natural. De acordo com esse posicionamento, a “Natureza” é a única a saber um 

segredo sobre a realidade, e cabe aos cientistas perguntar a ela qual seria a verdade, dispostos 

que estão a ver nos testemunhos sobre os fatos, vestígios da realidade natural. Já que se busca 

a realidade por trás dos fatos, Poincaré conclui que não há tanta distinção entre fato bruto e 

fato científico, sendo o segundo uma mera tradução do primeiro. 

Se dei uma resposta errada, foi porque quis responder rápido demais, sem ter 

interrogado a Natureza, a única a saber o segredo. 

Quando, após uma experiência, corrijo os erros acidentais e sistemáticos 

para destacar o fato científico, é ainda a mesma coisa; o fato científico 

jamais será outra coisa que não o fato bruto traduzido para outra linguagem. 

Quando eu disser “São tantas horas”, isso será um modo abreviado de dizer 

“Há tal relação entre a hora que meu relógio marca e a hora que ele marcava 

no momento da passagem de um determinado astro e de outro determinado 

astro pelo meridiano”. E uma vez adotada por todos essa convenção de 

linguagem, quando me perguntarem “São tantas horas?”, não dependerá de 

mim responder “sim” ou “não”. (POINCARÉ, 1995, p. 146) 

Assim, dada uma pergunta verificável, sua aceitação ou rejeição como comprovação a partir 

de fatos não depende nem de convenção e nem da vontade do observador. O cientista fala a 

linguagem da Natureza, pois no fundo é como se ela falasse através da ciência. Poincaré é 

bastante enfático ao criticar a aplicação do convencionalismo à ciência, que não conseguiria 

distinguir claramente estas duas ideias: “os cientistas criam experimentos e linguagens para 

falar sobre fatos” e “os cientistas criam o fato científico quando criam linguagens e teorias”. 

Afinal de contas, o que querem dizer quando falam dessa criação livre do 

fato científico, e quando tomam como exemplo o astrônomo que intervém 

ativamente no fenômeno do eclipse, trazendo seu relógio? Querem dizer “O 

eclipse ocorreu às nove horas?”. Mas se o astrônomo tivesse desejado que 

ele ocorresse às dez horas, só dependeria dele, só precisava adiantar seu 

relógio em uma hora. [...] 
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Em suma, tudo o que o cientista cria num fato é a linguagem na qual ele o 

enuncia. Se prediz um fato, empregará essa linguagem, e para todos aqueles 

que souberam falá-la e entendê-la, sua predição está isenta de ambiguidade. 

(POINCARÉ, 1995 p. 147-148) 

Percebemos que, do ponto de vista do realismo natural, o fato que se mostra é sempre o 

mesmo, ainda que a linguagem seja diferente. Tudo o que um cientista cria no fato é relativo à 

sua linguagem (linguagem esta, o máximo possível isenta de ambiguidade) na qual se enuncia 

o fato. Poincaré declara, em sua crítica a Le Roy, que a única escolha livre dos cientistas é 

quais fatos merecem sua atenção. 

[...] o cientista intervém ativamente, escolhendo os fatos que merecem ser 

observados. Um fato isolado não tem, por si mesmo, nenhum interesse; 

torna-se interessante se tivermos motivos para pensar que ele poderá ajudar a 

predizer outros [...] 

Em suma, os fatos são fatos, e se acontece serem conformes a uma predição, 

não é por um efeito de nossa livre atividade. (POINCARÉ, 1995 p. 148-149) 

O dilema entre realismo e nominalismo reaparece quando Poincaré discorre sobre o momento 

em que uma teoria científica é questionada, isto é, o momento em que ocorre uma crise no 

paradigma científico vigente. Diante de um problema relativo às explicações que uma teoria 

consegue prover, a atitude realista consiste em entender que a crise é relativa à teoria e que, 

portanto, é ela que deverá ser revista. Já um nominalista, diante de uma crise nos paradigmas, 

afirmaria que a lei, mesmo problemática, deve ser mantida e que outra lei deve ser 

acrescentada a ela para compor um quadro de leis mais amplo. O autor dá o exemplo fictício 

no qual a lei da gravidade seria provada como incorreta, isto é, que não consegue prescrever 

corretamente o movimento dos astros. Neste caso, existem duas possibilidades: revisar ou 

manter a lei científica estabelecida. 

Suponho que os astrônomos acabam de descobrir que os astros não 

obedecem exatamente à lei de Newton. Poderão escolher entre duas atitudes; 

poderão dizer que a gravitação não varia exatamente com o inverso do 

quadrado das distâncias, ou então poderão dizer que a gravitação não é a 

única força que age sobre os astros, e que a ela vem acrescentar-se uma força 

de natureza diferente. 

No segundo caso, será considerada a lei de Newton como a definição da 

gravitação. Esta será a atitude nominalista. (POINCARÉ, 1995, p. 151) 

Podemos perceber que a disputa entre realismo e nominalismo, o que está em questão é a 

cristalização de princípios. Tal cristalização de conhecimentos científicos tem dois 

controladores possíveis: o controle dos princípios pela experiência (do lado realista) ou o 

controle da experiência pelos princípios (do lado nominalista). A atitude do realista, defendida 
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por Poincaré, pode ser entendida como uma crença implícita na regularidade das leis da 

natureza e uma variância das leis da ciência, pois diante de um conflito entre teorias 

científicas e fatos brutos experimentados, o autor defende a manutenção da realidade como 

aquilo que se mantém o mesmo, e a adaptação das teorias, entendidas como aquilo que deve 

ser constantemente atualizado na tentativa de representá-la. Isso significa que as 

representações científicas são sempre mutáveis, que não há palavras comuns a todas as 

línguas e que não há qualquer “invariante universal” na linguagem científica, mas que toda 

invariância é um atributo da Natureza ela mesma. 

Ora, a possibilidade da tradução implica a existência de uma invariante. 

Traduzir é precisamente destacar esse invariante. Assim, decifrar um 

documento criptográfico é procurar o que, nesse documento, permanece 

invariante quando se permutam as letras. 

É fácil então perceber qual é a natureza desse invariante, e uma palavra nos 

bastará. As leis invariantes são as relações entre os fatos brutos 

(POINCARÉ, 1995, p. 156) 

Vale notar que a noção de tradução adotada pela TAR é oposta à de Poincaré. Enquanto 

Poincaré fala que a tradução entre códigos só é possível diante de uma invariância 

fundamental, no vocabulário da TAR, tradução é justamente aquilo que altera, desvia, 

portanto gera variação e não invariância. Mas voltando às ideias de Poincaré, podemos notar 

que a relevância das relações entre fatos é extremamente interessante até para a TAR, pois 

será utilizada para propor uma concepção de realidade a partir de relações entre particulares. 

Conceber um real invariante é conceber uma necessária regularidade da Natureza, o que nos 

remete diretamente ao problema de Hume a respeito da causalidade e da indução. Sobre este 

aspecto, Poincaré advoga em favor da inferência indutiva, entendida por ele como um 

raciocínio extremamente fértil para o conhecimento científico. O princípio da indução, apesar 

de dificilmente ter uma justificação definitiva, é poderoso para a ciência, pois permite a 

construção de linhas que conotam leis regulares, isto é, permite a conexão entre pontos, se 

expressa como uma função contínua do antecedente para o consequente. 

[...] o princípio significa então que o consequente é uma função contínua do 

antecedente. E como regra prática, chegamos à conclusão de que temos o 

direito de interpolar. De fato, isso é o que os cientistas fazem todos os dias, e 

sem interpolação qualquer ciência seria impossível. 

Contudo, observemos uma coisa. A lei procurada pode ser representada por 

uma curva. A experiência nos revelou certos pontos dessa curva. Em virtude 

do princípio que acabamos de enunciar, cremos que esses pontos podem ser 

ligados por um traço contínuo. (POINCARÉ, 1995, p. 163) 
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Percebemos que Poincaré defende aqui um posicionamento conhecido como determinismo, 

que pretende classificar fenômenos empíricos por tipos, isto é, através de inferências 

indutivas, o determinismo espera identificar similaridades reais entre fatos experimentados 

(ibid., p. 164). Daí a relação íntima entre ciência e objetividade, já que afirma que os objetos 

devem prevalecer aos sujeitos na formação de conhecimento. Para o autor, a maior prova de 

objetividade está na existência do mundo comum entre os sujeitos (ibid.). Em resposta a Le 

Roy que vê no discurso um indício de falta de objetividade, Poincaré afirma. 

[...] o que é objetivo deve ser comum a vários espíritos, e por conseguinte 

poder ser transmitido de um a outro; e como essa transmissão só se pode 

fazer mediante o “discurso”, que inspira tanta desconfiança ao Sr. Le Roy, 

somos mesmo forçados a concluir: sem discurso, não há objetividade. 

As sensações de outrem serão para nós um mundo eternamente fechado. A 

sensação a que chamo vermelho será a mesma que aquela que meu vizinho 

chama de vermelho? Não temos nenhum meio de verificá-lo. (POINCARÉ, 

1995, p. 165) 

A ideia de sensações como qualidades puramente subjetivas não é uma novidade, e muitos 

filósofos já advogaram em seu favor. A questão, no entanto, muda de perspectiva quando as 

sensações são relacionadas umas com as outras e quando os sujeitos chegam a padrões 

regulares de como relacionar tais sensações. Apesar de as sensações serem próprias dos 

indivíduos, isso não faz dos objetos percebidos entes privados e particulares. 

[...] o que poderemos constatar é que, tanto para ele quanto para mim, a 

cereja e a papoula produzem a mesma sensação, já que ele dá o mesmo nome 

às sensações que experimenta, e eu faço o mesmo. 

Portanto as sensações são intransmissíveis, ou antes, tudo o que nelas é 

qualidade pura é intransmissível, e para sempre impenetrável. Mas não 

ocorre o mesmo com as relações entre sensações. 

A partir desse ponto de vista, tudo o que é objetivo é desprovido de qualquer 

qualidade, e é apenas relação pura. (ibid.) 

A ideia de objetividade, quando associada à de relação, aponta para um conceito de realidade 

como uma “equação diferencial” comum a todos os sujeitos. Se cada indivíduo percebe 

fenômenos cada um do seu ponto de vista, isto não quer dizer, de forma alguma, que entre os 

diversos pontos de vista não possa haver um substrato comum. A própria concepção de 

realidade transmissível entre os indivíduos expressa a ideia de algo comum entre todas as 

percepções. Este algo comum é o que está sendo tomado como parâmetro de objetividade, 

pois como diz Poincaré, “tudo o que é objetivo é transmissível” ou “só as relações entre 

sensações podem ter um valor objetivo” (ibid., p. 166). Desse modo, a partir de um 
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fundamento comum, que é idêntico a todas as nuances e variações de percepção, a 

comparação entre experiências é possível, já que diferenças são comensuráveis justamente por 

terem uma moeda comum. 

[...] ora, só podemos falar de uma tal identidade se for possível uma 

comparação que possa ser traduzida em uma “moeda de troca”, de modo a 

ser transmitida de um espírito a outro. Portanto, só terá valor aquilo que for 

transmissível pelo “discurso”, ou seja, inteligível. (POINCARÉ, 1995, p. 

166) 

Podemos concluir que, para Poincaré, a ciência é um modo de classificar os fenômenos, um 

modo de aproximar os fatos. E tal modo tem um caráter objetivo, que, no fim das contas, pode 

ser expresso pela seguinte ideia: conhecer é identificar relações entre coisas. 

Portanto, quando nos perguntamos qual é o valor objetivo da ciência, isso 

não quer dizer “A ciência nos faz conhecer a verdadeira natureza das 

coisas?”. Quer antes dizer “Ela nos faz conhecer as verdadeiras relações 

entre as coisas?”. (POINCARÉ, 1995, p. 167) 

O posicionamento de Poincaré pode ser entendido como uma atualização do naturalismo 

moderno, mas que faz um apelo às relações, já que opera com uma concepção de realidade 

vinculada às relações entre diversas ocorrências fenomênicas. A relevância da indução para o 

raciocínio científico tem a ver, na epistemologia de Poincaré, com uma concepção de 

Natureza invariável e permanente, em contraste com as leis científicas, sempre variáveis e 

passíveis de atualização. A ideia de substrato comum e público entre os diversos fenômenos 

percebidos parece fiel ao realismo moderno, mas a ideia de real objetivo com um caráter 

claramente relacional (pois o invariável só é percebido quando se consideram as relações 

entre fenômenos variáveis) parece inspirar uma epistemologia reticular e relacional em 

Latour. Veremos mais à frente que, quando Latour fala em “fatiche”, fala em construção do 

fato científico, o que seguramente soaria como absurdo para Poincaré. No entanto, ambos 

concordariam que não é o cientista que constrói, consciente e voluntariamente, o fato 

científico. Para Latour, o cientista não constrói sozinho sequer a teoria científica, pois 

construção nunca é produto de um indivíduo isolado. A ideia de rede de relações como um 

traço da objetividade (no sentido de insistência e conflito) parece ser o ponto que aproxima 

Latour e Poincaré. Vejamos a seguir outra abordagem epistemológica bastante inspiradora 

para Latour: as contribuições de Bachelard para o debate real/construção e sua interessante 

proposta de uma epistemologia não cartesiana. 
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A epistemologia não moderna de Bachelard 

Importante epistemólogo da primeira metade do século vinte, Bachelard vai tentar resolver o 

problema instaurado por Descartes, através de um raciocínio ampliativo que almeja 

complementá-lo, envolvê-lo. A exemplo de Descartes, a matemática continua sendo usada 

como referência para as questões epistemológicas, mas o cenário de desenvolvimento 

científico exige uma atualização da sua relação com o conhecimento. 

Em O novo espírito científico (1978[1934]), Bachelard tece uma valiosa contribuição 

epistemológica para o contexto do início do século vinte, que, na leitura do autor, reclama por 

uma atualização conceitual para dar conta do novo espírito da atividade científica. A tese 

central da epistemologia não cartesiana, como foi batizada pelo autor, consiste, a exemplo de 

Poincaré, em deslocar a ênfase da análise para a síntese, da dedução para a indução, e consiste 

em substituir a ideia de progresso contínuo das teorias científicas pela eterna reelaboração dos 

princípios fundamentais daquelas teorias. Para Bachelard, o século vinte é o momento em que 

o conhecimento científico encontra uma nova relação com a matemática, relação esta ainda 

mais profunda e intensa do que podiam imaginar Descartes, Newton e Kant. Bachelard não 

deixa dúvida quanto ao papel central dos cálculos de probabilidade para o ímpeto humano de 

avançar do fenômeno (aparência) ao númeno (realidade). 

O autor tece, então, uma dupla revisão da epistemologia moderna, tanto no que diz respeito ao 

racionalismo quanto ao realismo, propondo uma abordagem em que o primeiro é responsável 

por definir os meios para se caminhar rumo ao segundo. A partir da metafísica moderna de 

origem cartesiana, tal abordagem seria, na leitura de Bachelard, inviável, dado que: são 

priorizadas as ideias claras e distintas; é aceita a forma da intuição imediata; e, 

consequentemente, a concepção substancialista
35

 de realidade, como se o real fosse algo a ser 

apreendido de modo absoluto por uma mente. 

Da filosofia antiga à medieval, a questão do conhecimento era entendida como um problema 

do real, e de como este real chega a ser inteligível por um homem dotado de espírito. Na 

modernidade, por sua vez, o vetor epistemológico da filosofia do conhecimento vai da razão 

(do espírito) à realidade (ao objeto), nunca o contrário. 

                                                 
35

 Como veremos mais à frente, Latour também irá criticar a posição substancialista do real. 
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[...] o sentido do vetor epistemológico parece-nos bem nítido. Vai 

seguramente do racional ao real e não, ao contrário, da realidade ao geral, 

como o professavam todos os filósofos de Aristóteles a Bacon. Em outras 

palavras, a aplicação do pensamento científico parece-nos essencialmente 

realizante. Tentaremos, pois, mostrar ao longo desta obra o que chamaremos 

a realização do racional ou de modo mais geral a realização do matemático 

(BACHELARD, 1978, p. 92) 

Já neste início de reflexão, podemos perceber uma ideia que nos interessa para entender 

Latour: a ênfase de Bachelard está na ideia de realização, entendida como ação realizadora, 

isto é, o gesto de elaborar, racionalmente, uma realidade. É importante destacar, aqui, que a 

ideia de realidade em Bachelard vai deixando de estar atrelada ao númeno kantiano (a coisa-

em-si), que, apesar de inacessível, serve de base para a descoberta das formas puras da 

intuição e do entendimento. O conceito de realidade que Bachelard parece querer defender se 

aproxima mais da relação que os fenômenos (manifestações do real) podem ter com o númeno 

(essência do real) do que com o próprio númeno. Essa ideia será central para entender que a 

mediação, em Latour, tem a ver com um movimento dos híbridos para os puros, do fenômeno 

para o númeno, das aparências para essências. Mas isso só fará sentido no final desta tese. 

Uma ideia que muito vai inspirar a filosofia de Serres e o pensamento de Latour é a ideia de 

realização. Para Bachelard (2008), a epistemologia não pretende inferir um real inacessível, 

mas construir pontes para tal real. Daí a ênfase na ideia de realização, daí o papel tão 

fundamental da matemática e seu gesto de operar formas possíveis, e daí a ideia tão 

emblemática de construção. Aos poucos, iremos notar, a própria noção de realidade vai dando 

lugar à noção de ação realizadora (realização) o que aproxima essa abordagem epistemológica 

da teoria da ação e da teoria do ator-rede, colocando Latour não apenas próximo a Bachelard e 

Serres, mas também a Leibniz e Tarde.  

É importante destacar que a ideia de construção a ser trabalhada por Bachelard não consiste 

tanto em uma espécie de imaginação subjetiva ou uma livre criação de princípios reais por 

cada indivíduo ou cultura, mas sim com a axiomatização de sistemas formais novos, capazes 

de estabelecer um poderoso sistema de regras capaz não apenas de descrever experiências, 

mas sobretudo prescrever experiências a serem executadas de modo a circunscrever um real a 

ser formal e experimentalmente provado. A ideia do autor não é tanto encerrar a realidade na 

consciência (tal como propunha Berkeley), e o próprio Bachelard é um enérgico crítico do 

nominalismo. Ao contrário, sua ideia é formular uma elaboração matemática consistente o 

suficiente para delimitar as medidas de probabilidade de acontecimentos, de modo a tomar 
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esse limite como o limite da substância. É procedendo por matematização que a ciência, na 

visão de Bachelard, pode ampliar as possibilidades de descrição do real, e é essa ampliação, 

essa capacidade de revisão dos próprios postulados cientificamente aceitos como verdadeiros, 

que constitui o cerne da sua epistemologia não cartesiana. 

 

O sentido da objetividade 

Para Bachelard, a atividade científica acaba por ser a fonte privilegiada para se entender o 

duplo sentido da objetividade, que é para ele simultaneamente real e social (BACHELARD, 

2008, p. 16). Entretanto, cabe destacar que o mundo objetivo, não tão distante como queria o 

realismo ingênuo, ainda admite três condições epistemológicas: a do subjetivismo (aquela 

centrada no sujeito), aquela centrada na sociedade (convencionalismo), e a condição pautada 

pela capacidade de predição (verificacionismo). De acordo com Bachelard, apenas esta última 

tem relação íntima com o saber da ciência. 

Entregues a nós mesmos, ante o mais complexo real procuraríamos o 

conhecimento pelo lado do pitoresco, do poder evocador: o mundo seria 

nossa representação. Se, ao contrário, estivéssemos inteiramente entregues à 

sociedade, buscaríamos o conhecimento pelo lado do geral, do útil, do 

convencionado: o mundo seria nossa convenção. De fato, a verdade 

científica é uma predição, ou melhor, uma predicação. Chamamos os 

espíritos à convergência anunciando a novidade científica, transmitindo ao 

mesmo tempo a uma só vez um pensamento e uma experiência, ligando o 

pensamento a experiência numa verificação: o mundo científico é portanto 

nossa verificação. (BACHELARD, 1978 p. 95-96) 

Quando se fala em objetividade, fala-se implicitamente em uma maneira de se medir tal 

objetividade. Sabemos que a própria ideia de objetividade ainda hoje suscita muitas 

controvérsias. No entanto, tal noção começa a ganhar outro sentido quando Bachelard propõe 

sua epistemologia não cartesiana, pois, para ele, a ideia de objetividade pressupõe a existência 

de um meio de objetivação, isto é, de um modo de se ver e se experimentar o objeto. Assim, o 

método da intuição se torna altamente problemático (e Bachelard é, mais uma vez, um 

enfático opositor à tese de que a intuição pode ser considerada uma fonte de conhecimento), 

na medida em que propõe atalhos para a verdade. Para o autor, a própria ideia de intuição 

dispensa o sujeito cognoscente de apresentar os meios de obtenção de um conhecimento, o 

que é cientificamente sem sentido. 
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É interessante notar que, nas ciências do século vinte, a objetividade, além de não poder ser 

intuitiva, tampouco pode ser, segundo Bachelard, dedutiva. Isto porque para o autor, a 

constituição de um conhecimento científico progride indutivamente, isto é, vai da experiência 

para a elaboração de uma tese, e depois para o teste daquela tese, reconstruindo o real apenas 

depois de construir suas representações. 

A observação científica é sempre uma observação polêmica; ela confirma ou 

infirma uma tese anterior, um esquema prévio, um plano de observação; 

mostra demonstrando; hierarquiza as aparências; transcende o imediato; 

reconstrói o real depois de ter reconstruído seus esquemas [...] tende sempre 

a uma realização efetiva do númeno [...] Depois de ter formado, nos 

primeiros esforços do espírito científico, uma razão à imagem do mundo, a 

atividade espiritual da ciência moderna dedica-se a construir um mundo à 

imagem da razão (BACHELARD, 2008 p. 17-18) 

A epistemologia não cartesiana do autor é, como podemos perceber, uma epistemologia 

pautada na reconstrução das teorias, na axiomatização de um novo quadro formal, na extração 

das consequências a partir de novos postulados. Ainda assim, a ênfase do autor está no 

procedimento matemático e na síntese, muito mais do que na análise. Objetividade, se existir, 

consiste em uma qualidade a ser alcançada por meio da matematização do real, do cálculo das 

probabilidades de ocorrência de fatos. 

 

Do realismo à matematização do possível 

Para Bachelard, a base do realismo é a coerência e a correspondência. Desse modo, se na 

passagem da geometria euclidiana para as geometrias não euclidianas é possível notar uma 

base comum, isso é um indício de que há uma realidade subjacente a ambas. A ideia do autor 

é enfatizar que é possível fazer ambos os sistemas geométricos mostrem uma correspondência 

comum, como se nas diferentes maneiras de se obedecer regras formais, fosse possível 

perceber por detrás das transformações o modo pelo qual a realidade aparece. Similar à 

sintaxe do nível fundamental do texto na semiótica de Greimas, o procedimento 

extremamente formal que interessa a Bachelard busca pelas diferenças fundamentais, que, no 

entanto, guardam uma semelhança também fundamental. Assim, o procedimento matemático 

propõe modelos e elabora sistemas claramente diferentes (e opostos), mas que, em alguma 

medida, se assemelham de um modo essencial. Justamente no momento em que ocorre um 
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conflito de oposições e em que aparece uma semelhança por trás, é como se a matemática 

pudesse captar uma realidade. 

É fazendo corresponder as geometrias que o pensamento matemático toma 

realidade. Dessa maneira, conhece-se a forma matemática por suas 

transformações. Poder-se-ia dizer ao ser matemático: dize-me como te 

transformam, e dir-te-ei quem és. (BACHELARD, 1978, p. 104) 

O trânsito, a transformação e a função transformadora ganham destaque em Bachelard e, com 

elas, a ideia de realização. Bachelard avança nessa investigação afirmando que o real não é 

contemporâneo dos objetos primeiros. O real só ocorre depois, quando as relações reclamam 

por um complemento. Desse modo, o realismo não cabe para abordar o real, justamente na 

medida em que acredita que o real já estava dado antes. Realismo, para Bachelard, é a 

convicção de que qualquer entidade dada ultrapassa o seu dado imediato. Para o 

epistemólogo, na visão de um realista, a própria noção de realidade evidencia uma atitude 

platônica, pois no fundo realismo “é a convicção de que se encontrará mais no real escondido 

que no dado evidente” (BACHELARD, 2008, p. 34). Bachelard critica, desse modo, o 

realismo. No entanto, critica também o nominalismo hilbertiano, que, em sua leitura, pode ser 

tomado como convencionalismo, no qual as relações entre entes seriam dadas por palavras 

vazias, “sílabas que se associam de uma maneira estritamente abracadabrante” (ibid.). 

Para Bachelard, quando a matemática dita as regras para o novo espírito científico, a ciência, 

inclusive a própria física, vincularia seu âmbito experimental ao âmbito da demonstração 

matemática, e se há algum destes âmbitos que seria mais relevante, seria o segundo, pois é a 

construção formal que cria o campo das possibilidades para as experiências. Para o autor, a 

“demonstração leva a melhor sobre a verificação” (ibid., p. 37). 

Quando se compreendeu bem [...] que a experimentação está sob a 

dependência duma construção intelectual anterior, procuram-se do lado do 

abstrato as provas da coerência do concreto. O quadro das possibilidades de 

experiência é então o quadro das axiomáticas. (BACHELARD, 1978, p. 110) 

Ao mencionar o exemplo da revolução da física einsteiniana, Bachelard lembra que enquanto 

se considerou a base da física newtoniana como fundamento dos experimentos, a física não 

sofreu grandes transformações, mas foi apenas quando este sistema se mostrou problemático 

que, por um processo de “indução transcendente” (ibid., p. 111), a teoria de Einstein gerou 

uma espécie de revolução, com um grande esforço de renovar os postulados, ampliando assim 

o solo da física, de modo a envolver a física newtoniana em um sistema teórico bem mais 
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largo e abrangente. Assim, é executada uma ampliação e só depois uma dedução da teoria 

anterior, ou seja, “após esta indução pode-se, por redução, obter a ciência newtoniana” (ibid.). 

É importante destacar também na epistemologia de Bachelard uma ideia reincidente na 

abordagem de Thomas Kuhn, e que será muito aproveitada no pensamento latouriano, de 

enfatizar o processo de mudança de teorias aceitas, ou, como enfatiza Bachelard, mudança de 

sentido dos conceitos aceitos pela comunidade científica. “É no momento em que um conceito 

muda de sentido que ele tem mais sentido” (ibid., p. 116). Isso lembra bastante os enunciados 

de fazer da semiótica greimasiana, isto é, aqueles que operam transformações de estado. No 

pensamento latouriano, o mediador será o elemento responsável por instaurar modificações na 

rede. 

Desse modo, podemos concluir que na reflexão epistemológica empreendida por Bachelard, 

não há espaço para a tese do desenvolvimento progressivo das teorias científicas. Ao 

contrário, há mudança nos paradigmas (não tanto revoluções, mas mudanças) e envolvimento 

das teorias antigas pelas novas, de modo que a teoria antiga, que por algum motivo se mostrou 

limitada, pode ser tomada como um caso especial da teoria mais ampla. Além disso, é 

possível acrescentar que todo estudo do fenômeno almeja o conhecimento do númeno. Nessa 

busca, Bachelard dá destaque para a matemática, entendida como a ciência formal dos 

possíveis, pois para ele é na abertura de possibilidades (dada pelas abstratas relações entre 

formas) que a síntese se torna possível (ibid., p. 119). 

 

O indeterminismo do novo espírito científico 

Ao abordar dilemas da microfísica, Bachelard aponta também para a impossibilidade de se 

falar em identidade no sentido de substância permanente no tempo, pelo menos no caso das 

partículas da teoria quântica. Se a física das partículas trabalha mais com probabilidades, e se 

a própria observação do pesquisador influencia no objeto observado (conforme o famoso 

princípio da incerteza de Heisenberg), então há, segundo o autor, uma derrota do princípio de 

identidade. Bachelard declara então que o fenômeno é mais construído que conservado (ibid., 

p. 133). Isto porque não são possíveis atribuições diretas de qualidades, e os atributos de um 

ente em questão duram no tempo por causa das construções teóricas sobre eles, de modo que 

os fenômenos que mais interessam à ciência da microfísica são as composições. Neste caso 
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paradigmático (física das partículas e das ondas), o fenômeno não deixa rastro diretamente 

observável. 

Sua matéria escapa totalmente ao princípio de identidade, ao princípio de 

conservação mais fundamental. Tomado como soma dos fenômenos 

vibratórios, ele é antes reconstruído que conservado. Finalmente, deve-se 

recusar ao corpúsculo a atribuição direta das qualidades para fazer passar por 

conta da construção indireta a conquista mais ou menos durável dos 

atributos. 

Tornar indireto o que era direto, encontrar o mediato no imediato, o 

complexo no simples, eis a medida exata da revolução do empirismo 

operado pela mecânica ondulatória. Do ponto de vista psicológico, vemos 

que as novas doutrinas nos ensinam a desaprender, pedindo-nos, se podemos 

dizê-lo, desintuicionar uma intuição por outras, romper com as análises 

primeiras para pensar o fenômeno ao termo duma composição. 

(BACHELARD, 1978, p. 133) 

Essa mediação, mecanismo cada vez mais necessário ao estudo do fenômeno e do númeno, é 

uma característica que passa a ser fundamental para a epistemologia, que, desse modo, 

constitui-se como um reconhecimento da dimensão do meio. Latour se inspira em tal 

reconhecimento da mediação na sua crítica ao realismo/naturalismo e na igualmente 

importante crítica ao sociologismo. No fundo sua crítica se constitui em uma rejeição das 

classes estanques e do reconhecimento do trânsito entre classes, ou, nas palavras de 

Bachelard, num contínuo processo de “desintuicionar intuições”, pensar o “mediato no 

imediato”, tomando os fatos como “composições” (ibid.). 

Ainda dentro deste cenário, Bachelard aponta uma inconsistência na abordagem conhecida 

como mecanicismo, isto é, uma abordagem que toma a natureza como um mecanismo 

perfeitamente determinado (daí também a ideia de determinismo), tal como as engrenagens de 

um relógio. Essa noção é datada e tem sua origem no contexto da ciência moderna. A 

epistemologia moderna, pelo próprio contexto científico daquele período e pela forte 

influência da mecânica newtoniana, acabou por elaborar um sistema teórico pautado pela 

regularidade. Segundo o autor, “foi a astronomia newtoniana que deu seu rigor à doutrina das 

categorias kantianas” (ibid., p. 140). E se as categorias proporcionam uma base para o 

conhecimento é porque as formas que o possibilitam mesmo que não estejam nas bases da 

percepção, estão na base da reflexão (ibid.). Naquele contexto, a observação precisa era 

acompanhada de uma prescrição precisa, o que dá subsídios para o determinismo. De modo 

mais específico, o determinismo era estimulado pela sensação de uma ordem fundamental, 

pelas formas simples, simétricas e facilmente matematizáveis, o que, por sua vez, significava 
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ao mesmo tempo a racionalização do real e o repouso do espírito pela “segurança das ligações 

matemáticas” (BACHELARD, 2008, p. 100). 

No entanto, o determinismo mecanicista depende da consideração artificial de um sistema 

isolado. “Não há portanto um determinismo sem uma escolha, sem um afastamento dos 

fenômenos perturbantes ou insignificantes” (BACHELARD, 1978, p. 142). Interessa perceber 

com Bachelard, que o determinismo combina com o dualismo metafísico (mente/matéria) e 

também com a atitude arbitrária de fazer escolhas, pois no fundo é feito de técnicas que 

pretendem manter as formas e purificar os corpos. O “determinismo parte de escolha e de 

abstração e pouco a pouco se torna uma verdadeira técnica” (ibid., p. 104). O determinismo é 

neste sentido falacioso, pois se constrói a partir de uma técnica arbitrária de manipular a 

complexidade do fenômeno reduzindo-a a fatores simples. Sua falácia é dada por uma 

valorização exacerbada do mecanismo analítico, que quebra o complexo em partes menores 

como se a resolução das partes pudesse resolver a complexidade do todo. Mas então como 

justificar a insuficiência do próprio procedimento de análise? 

A resposta de Bachelard a esta questão não é nova na filosofia. Ao contrário, remete à 

doutrina do holismo, expressa por Aristóteles na frase: o todo é sempre maior que a mera 

soma dos seus elementos. Associando-se a tal prisma metafísico, Bachelard se alinha com a 

tese do holismo, especialmente no que diz respeito à questão da “transcendência de 

qualidades”. Para nosso epistemólogo, “o caráter metafísico mais profundo da teoria cinética 

dos gases está em que ela realiza uma transcendência da qualidade, no sentido de que uma 

qualidade não pertencendo aos componentes pertence todavia ao composto” (BACHELARD, 

1978, p. 147). A partir desse cenário ontológico de fundo, o autor afirma que o próprio real 

deve ser entendido como um transcendente ontológico-matemático, sendo uma “composição 

das probabilidades” (ibid., p. 148). 

Se entendermos por probabilidade, uma “verdade a ser revelada no tempo” (ibid., p. 149), 

então probabilidade passa a ser um atributo não apenas relativo à matemática, mas também à 

história futura dos eventos. Desse modo, a indeterminação é medida por probabilidades 

(entendida como uma figura de conjunto), e as próprias ideias de causa e de real se vinculam à 

de provável e matematizável, já que “toda aplicação ao real das leis causais implica uma 

consideração de probabilidade” (ibid., p. 150). 
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O real como composição 

O argumento de Bachelard apresenta aqui mais do que uma consideração da relevância da 

matemática para o real. Apresenta um dilema para a epistemologia realista. Vejamos com 

cuidado essa passagem, que nos parece fundamental para a epistemologia em geral e para os 

estudiosos de Latour, em especial. Bachelard afirma que, nos estudos científicos mais 

específicos como a física das partículas e das ondas, só podemos proceder uma investigação 

matematicamente (o que é indício de um limite ao estudo do real). 

Não podemos pensar senão matematicamente; do próprio fato da 

desconfiança da imaginação sensível passamos para o plano do pensamento 

puro onde os objetos só têm realidade em suas relações. Eis portanto um 

limite humano do real imaginado, em outras palavras, um limite à 

determinação figurada do real (BACHELARD, 1978, p. 156) 

Sabe-se que o cientista do século vinte tem seus experimentos limitados pela própria condição 

do laboratório científico. Desde o princípio de Heisenberg, sabe-se que partículas não podem 

ser observáveis sem que o próprio observador interfira no objeto observado. Portanto, este 

cientista deve recorrer a um estudo formal. Além do conhecimento empírico obtido pelos 

experimentos, ele obtém conhecimento a partir de um método centrado na abstração das 

relações do real. No entanto, a partir do momento em que o objeto ganha “realidade” na 

matematização, é o limite humano para o real imaginado (sua determinação figurada) que é 

evidenciado. Neste sentido, há uma espécie de dualidade do real concebido pelo cientista: ora 

ele é visto como uma substância real (exterior), a ser revelada pela experiência, ora ele é fruto 

de uma formalização lógica (interior), a ser provada matematicamente. “Mediante que 

presciência de nossos destinos espirituais nos esforçamos para sublimar nossas noções 

realistas? Por que temos necessidade de mudar o real de lugar? [...] De fato, a função realista é 

cada vez mais móvel” (ibid.). 

Mais uma vez, Bachelard entende que o objeto científico é real nas suas relações. Sua 

realidade exterior imóvel e sensível desaparece por um instante e em seu lugar, cria-se um 

novo real (matematizável
36

). No entanto, nesse movimento, há um intervalo para surgir um 
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 É interessante notar que este real matematizável de Bachelard não consiste mais em uma ideia de exterior 

invariante, como em Poincaré, mas guarda ainda um aspecto relacional e comum nas experiências possíveis a 

que ele se aplica, pois a realidade é entendida aqui a partir do fundamento da probabilidade. Estabelecer a 
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pensamento não realista, isto é, um pensamento que tem um real construído. Desse modo, o 

próprio pensamento realista é, a cada vez, colocado em cheque. 

Para o argumento de Bachelard fazer sentido, interessa perceber uma inflexão própria ao 

conhecimento científico. O cientista, ao encontrar contradições experimentais, acaba por 

colocar em questão a evidência dos axiomas dos quais partiam suas teorias. Ao reelaborar o 

quadro axiomático, elabora sínteses, cria inversões de pensamento. Portanto, conclui 

Bachelard, para todo repouso realista há revoluções do pensamento científico, crises e 

reclassificações do realismo, sempre originadas da matemática, nunca do próprio realismo 

previamente assentado. 

Assim qualquer que seja a duração dos repousos no realismo, o que deve 

surpreender é o fato de que todas as revoluções frutuosas do pensamento 

científico são crises que obrigam a uma reclassificação profunda do 

realismo. Ademais, não é o pensamento realista que provoca por si mesmo 

suas próprias crises. O impulso revolucionário vem de outra parte; nasce no 

reino do abstrato. É no terreno matemático que estão as fontes do 

pensamento experimental contemporâneo. (ibid., p. 157) 

A partir desse cenário, a tese de Bachelard define a constituição de uma epistemologia não 

cartesiana. Para o autor, o método cartesiano se mostra insuficiente, pois: é dedutivo (e não 

indutivo), explica o mundo em sua realidade substancial (a partir de classes estanques), não é 

capaz de complexificar a experiência e ainda traz para a ontologia o problema do dualismo 

mente/matéria. Desses atributos, a consequência mais grave é a tendência muito precoce ao 

processo de simplificação, o que redunda, cedo ou tarde, num determinismo que pretende ver 

o simples no múltiplo. No entanto, para Bachelard, toda simplicidade do real é, na verdade, 

uma simplificação do real (ibid., p. 162). “Na realidade, não há fenômenos simples; o 

fenômeno é uma trama de relações. Não há natureza simples, substância simples; a substância 

é uma contextura de atributos” (ibid., p. 164). 

Fica claro que, enquanto no modelo cartesiano o real é composto por leis simples, sendo o 

complexo fruto de perturbações no experimento, no modelo de Bachelard, o real é composto 

por leis complexas, sendo o simples originado de simplificações pedagógicas. Para este 

último, a prioridade de uma investigação é conhecer os laços do real. Mas como fazer isso? 

Através da composição, da multiplicação de relações, funções e interações, de modo a 

engendrar um tecido denso. 

                                                                                                                                                         
realidade da posição de uma partícula subatômica, por exemplo, é possível por conta de uma medida de 

frequência de uma coleção possível de eventos. 
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Conhecer-se-ão tanto melhor os laços do real quanto mais cerrado se fizer 

deles o tecido, se multiplicarem as relações, as funções, as interações. O 

elétron livre é menos instrutivo do que o elétron ligado; o átomo, menos 

instrutivo do que a molécula (BACHELARD, 1978, p. 170).  

Com esta ideia de composição em mente, Bachelard afirma que o real não é descoberto, mas 

inferido (ibid., p. 171). O real, no seu sentido mais científico, é resultado dos nossos métodos 

racionais, sendo, portanto, construção de fatos pela ação técnica coerente. “As qualidades do 

real científico são assim, antes de tudo, funções de nossos métodos racionais. Para constituir 

um fato científico definido, é preciso pôr em ação uma técnica coerente” (ibid., p. 176). Para 

Bachelard, o cientista não deve buscar uma comunhão com a “realidade global” (ibid., p. 

178), mas deve atentar ao próprio pensamento, que está ansioso para achar o objeto e para sair 

de si. Tal pensamento é criador, e é com esta síntese criadora que completaria a epistemologia 

cartesiana. 

Pudemos perceber as contribuições de Bachelard para a epistemologia. Mais importante, 

porém, é perceber as influências de suas ideias no pensamento de Bruno Latour. Ao 

identificar um problema na concepção cartesiana do real, ao apresentar as limitações do 

determinismo de inspiração newtoniana, ao elaborar um instrumento (a matemática) de 

construção das possibilidades do real, e ao vincular as construções com o próprio real, 

Bachelard apresenta as bases para a concepção de realidade-construção que Latour irá 

desenvolver. Antes, de situar essas ideias no próprio Latour, convém diferenciar o 

procedimento construtivista descrito acima da ideia de construtivismo social, muitas vezes 

equivalente ao convencionalismo, que Latour tanto critica. 

 

Construtivismo e construtivismo social na epistemologia pós-bachelariana 

A partir de Bachelard, a ideia do construtivismo ganha corpo na epistemologia e muitas vezes 

é confundido com convencionalismo e com construtivismo social. No entanto, é preciso 

diferenciar aqui a ideia de construção de modelos reais (que se aproxima da posição de 

Bachelard) com a ideia de construção de convenções sociais (convencionalismo). 

Do ponto de vista da epistemologia e das suas associações com uma crescente sociologia da 

ciência, o historiador Thomas Kuhn (2013) propôs em 1962 uma vasta reflexão sobre o 
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mecanismo de disputa e de substituição de um paradigma científico, isto é, os mecanismos 

que regem a substituição de um quadro teórico estabelecido por outro.  

É importante assinalar que, na leitura de Kuhn, do ponto de vista de uma abordagem 

epistemológica não há qualquer distinção entre uma teoria aceita como científica e uma 

rejeitada, a não ser pelo fato de uma ter vencido a competição com a outra. “A competição 

entre segmentos da comunidade científica é o único processo histórico que realmente resulta 

na rejeição de uma teoria ou na adoção de outra” (KUHN, 2013, p. 68). Do ponto de vista de 

uma análise diacrônica e de uma leitura histórica dos conhecimentos aceitos como dominantes 

pela comunidade científica, começa a ruir também a distinção popperiana entre teorias 

científicas e teorias não científicas. Ao se referir às teorias que eram aceitas no passado, mas 

que por algum motivo foram substituídas (passando à classe dos conhecimentos mitológicos), 

Kuhn afirma que “se essas crenças obsoletas devem ser chamadas de mitos, então os mitos 

podem ser produzidos pelos mesmos tipos de métodos e mantidos pelas mesmas razões que 

hoje conduzem ao conhecimento científico” (ibid., p. 61). 

A supervalorização do conhecimento científico se relaciona, em Kuhn, com a categoria da 

“ciência normal” (ibid., p. 71), isto é, a categoria na qual as pesquisas científicas se 

desenvolvem tendo por base um paradigma estabelecido. A ideia de ciência normal se refere a 

um caráter normativo próprio da atividade científica em fases não revolucionárias. Já os 

períodos de revolução científica são marcados por disputas entre escolas rivais que 

fundamentam seus conhecimentos em diferentes sistemas em uma competição aberta. 

Segundo Isabelle Stengers (2002), a ideia de Kuhn é desvincular o “cientista praticante” de 

um espírito crítico racional próprio aos filósofos que querem valorizar a racionalidade das 

atividades científicas. No caso da ciência normal, diz a autora, “o cientista praticante de uma 

tal ciência não é a ilustração gloriosa do espírito crítico e da racionalidade lúcida que os 

filósofos tentavam caracterizar por seu intermédio” (STENGERS, 2002, p. 6). Na prática da 

pesquisa científica, os atores apenas seguem um modo de fazer ciência já estabelecido por sua 

disciplina. “O cientista faz o que aprendeu a fazer. Ele trata os fenômenos que parecem cair 

sob o âmbito de sua disciplina segundo um ‘paradigma’” (ibid.). Há sempre uma confiança do 

pesquisador para com o paradigma vigente. 

[...] é o caráter amplamente tácito do paradigma, transmitido pelo artifício 

pedagógico de problemas a resolver e de exemplos tratados nos manuais, 

que lhe confere esta sua fecundidade. É pelo fato de o paradigma não ser 

objeto de um recuo crítico que os cientistas abordam com confiança os 
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fenômenos mais desconcertantes, desvendam-nos sem vertigem pelo modo 

da semelhança com o seu objeto paradigmático. Ademais, esta confiança 

explica igualmente o escândalo fecundo associado por Kuhn à noção de 

anomalia, ponto de báscula em que uma diferença é tida como significativa, 

pondo em cheque o paradigma e não a competência do cientista 

(STENGERS, 2002, p. 8) 

A ideia de que entre uma ciência normal e um conhecimento em astrologia ou mesmo 

mitologia não há uma diferença fundamental foi levado às últimas consequências por Paul 

Feyerabend (Contra o método, 1977). Sua tese é radical a ponto de sugerir que o 

conhecimento científico, assim como os demais tipos de conhecimento, é construído 

socialmente. Essa leitura feyerabendiana passa compor uma abordagem cada vez mais atenta 

a questões sociais da atividade científica. 

A partir de então, o construtivismo epistemológico volta a se associar com o construtivismo 

social, que já tinha conquistado força fora dos limites da epistemologia, tendo importantes 

contribuições para a pedagogia, a psicologia, a sociologia, a política etc. As associações entre 

as ideias de constructo e algumas grandes questões sociais vão compondo uma espécie de 

terreno fértil para a consolidação de um construtivismo centrado nas elaborações das 

estruturas de coação (como em Bourdieu) ou simplesmente um construtivismo centrado nas 

elaborações culturais da realidade (como em Vygotsky). Em Vygotsky (2008, p. 7-10), por 

exemplo, as reflexões sobre o aprendizado de Piaget ganham um caráter de construtivismo 

social de tal modo a conectar os problemas ligados à formação da linguagem e do pensamento 

com mediações culturais e os sistemas modalizantes da cultura.  

Do ponto de vista do construtivismo social, a ideia de “sociedade” aparece muitas vezes como 

parte de uma tentativa de substituir o sujeito transcendental kantiano. Latour, entretanto, 

critica fortemente essa substituição, pois ao invés de resolver o dilema epistemológico do par 

sujeito-objeto, apenas coloca um filtro turvo em volta da noção de mente e subjetividade. 

Em primeiro lugar, a substituição do Ego despótico pela “sociedade” sagrada 

não refez os passos dos filósofos: ao contrário, distanciou ainda mais a visão 

do indivíduo, agora uma “mundivisão”, do mundo exterior já 

definitivamente perdido. Entre ambos, a sociedade interpôs filtros: sua 

parafernália de tendências, teorias, culturas, tradições e pontos de vista 

tornou-se uma vidraça opaca (LATOUR, 2001, p. 19) 

Para Latour, a ideia de uma sociedade perde de vista o que Kant tinha de melhor (ibid.), a 

universalidade das categorias, o que acarreta um isolamento das sociedades e um absoluto 

estranhamento entre as mentes coletivas (culturas), já que ficam todas desconexas entre si, 
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redundando no relativismo absoluto. Na mesma linha vão as variações do convencionalismo, 

que adota a ideia de que o humano cria o real. No século vinte, surge ainda o 

desconstrutivismo nas ciências humanas, abordagem esta pautada pela perda da certeza, pelo 

abandono da busca pelos universais, pela vitória do perspectivismo. “Sim, nós perdemos o 

mundo. Sim, ficaremos para sempre prisioneiros da linguagem” (ibid., p. 20).  

Para Latour, a força do construtivismo social é sua fraqueza. Ao enfatizar a dimensão humana 

das construções, tal abordagem acaba por assumir a forma de um humanismo que Latour tanto 

critica, especialmente por conta de uma ênfase exagerada na força das instituições e em seu 

caráter aparentemente homogêneo. O argumento do construtivismo social é, para Latour, algo 

como: por baixo de frágeis materiais da cultura residem fortes materiais das relações de poder 

(LATOUR, 2003, p. 3), de modo que a explicação para a manutenção das relações sociais está 

nas estruturas de aço da sociedade. Um construtivista social não hesitaria em tomar a mera lei 

social como frágil na sua idealidade, diria ainda que para ser garantida a sua aplicação, precisa 

das forças disciplinadoras da polícia, instituição fiscalizadora da obediência. Para Latour, o 

problema desta ênfase na institucionalidade se refere ao fato de que, ao abordar as coisas 

desse modo, ela acaba por tomar as relações sociais como sólidas, duradouras, homogêneas e 

poderosas, muito mais do que a aparente fragilidade do social visto da sua superfície. 

[...] os construtivistas sociais exclamariam orgulhosamente: “vocês 

ingenuamente acreditam que lei, religião etc. se sustentam por si mesmas, 

mas eu lhes mostrarei como elas são realmente feitas de relações sociais 

infinitamente mais sólidas, duráveis, homogêneas e poderosas do que a 

poeira e palha que escondem suas estruturas como uma cortina, um verniz, 

uma isca”. [Mas assim, sem perceberem que estão criando uma realidade 

sólida por trás da superfície social,] aqueles que se orgulham de si mesmos 

por serem relativistas, são, na maior parte do tempo, realistas sociais 

(LATOUR, 2003, p. 3) 

Fica claro que, para Latour, o problema do construtivismo social é, não apenas crer que o 

material social é mais sólido que o natural, mas principalmente, supor na capacidade de um 

material homogêneo das instituições dar conta da enorme variedade de sutilezas na ciência e 

na tecnologia. Para Latour, o sentido do construtivismo deveria, ao contrário, esclarecer os 

processos coletivos infrainstitucionais que resultam na construção sólida, pela mobilização e 

coordenação de elementos heterogêneos (ibid., p. 4). E é neste sentido que Latour propõe 

desviar o sentido de ciências sociais para o estudo das associações heterogêneas, ao invés de 

se concentrar em um estudo do social dado pelas instituições. 
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Outro ponto negativo do construtivismo social é o fato de ele estar associado a uma tese 

antropocêntrica. Segundo Latour (ibid., p. 5), na teoria da ação clássica a criação de um 

grupo, uma rede durável, depende única e exclusivamente de um humano livre, um criador 

todo-poderoso que modela os objetos não humanos a seu bel prazer. 

Implícito no construtivismo está um agente, senhor de seus próprios atos de 

fazer [...] Quando alguém diz “Esta é uma construção” está implícito: “Ela 

foi construída por algum agenciamento”. Mas então que tipo de 

agenciamento? Se esse agente é um criador todo-poderoso, que tem o 

comando total do que é produzido a partir do nada, isso não é certamente 

uma consideração realista da construção de qualquer estrutura real 

(LATOUR, 2003, p. 5) 

No entanto, para Latour, construtivismo não deve ser sinônimo de antropocentrismo. 

[...] se ficamos atentos às formas mais humildes de fala, esta agência muda 

do mestre todo poderoso para as muitas 'coisas', 'agentes', 'actantes' com o 

qual eles têm de partilhar a ação [...] Se há uma coisa para a qual o “fazer” 

não leva, é para o conceito de ator humano totalmente no comando. Este é o 

grande paradoxo do uso da palavra construção: ela é usada pela sociologia 

crítica para mostrar que as coisas não são simples e naturalmente lá, que eles 

são o produto de algum engenho humano ou social, mas assim que esta 

metáfora do “fazer”, “criar” ou “construir” apenas começa a brilhar, o 

fabricante, o criador, o construtor tem de partilhar a sua agência com um mar 

de actantes sobre os quais não têm nem controle, nem a maestria. O que é 

interessante no construtivismo é exatamente o oposto do que parece implicar 

à primeira vista: não existe nenhum fabricante, nenhum mestre, nenhum 

criador que poderia ser dito capaz de dominar os materiais, ou, pelo menos, 

uma nova incerteza é introduzida, sobre o que significa ser construído, e 

quem seria o responsável pelo surgimento das virtualidades dos materiais à 

mão (LATOUR, 2003, p. 6) 

No construtivismo de Latour, não há privilégio do ator humano, mas há uma correlação entre 

humano e não humano, uma junção entre partes distintas (heterogeneidade das relações) a 

engendrar um fenômeno novo, chamado por ele de social em sentido claramente não 

humanista. Daí a proximidade do conceito de construção em Latour com o conceito de 

instauração em Etienne Souriau (ver Latour, 2013; Latour, 2011; Norton, 2013), que pode ser 

entendido como uma associação capaz de pôr em contato dois lados, evitando a falsa 

dicotomia entre criador e criatura. 
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Co-construtivismo não é construtivismo social 

Em The promisses of constructivism (2003), Latour apresenta em linhas gerais o conceito de 

construtivismo por ele adotado. O texto parte do princípio de que as más interpretações do 

construtivismo o colocaram em cheque, de tal modo que só restam duas alternativas ao 

construtivismo: ou o próprio conceito deve ser ressignificado ou então deve ser abandonado 

de uma vez por todas. Ao adotar a primeira opção, Latour opõe o construtivismo ao realismo 

(tomado como fundamentalismo), e à sociologia crítica (tomada como desconstrutivismo). O 

texto apresenta ainda o dilema dos arquitetos para ilustrar o problema da construção no 

universo científico. Todo arquiteto, diz Latour, quer receber os louros pelo seu bom trabalho e 

deixar os edifícios sólidos, de pé, sem que se revele o trabalho que foi feito ali para mantê-lo 

de pé. O mesmo parece acontecer nos laboratórios dos cientistas. “Na linguagem prática dos 

cientistas em seus trabalhos, é justamente porque eles trabalham e trabalham bem que os fatos 

são autônomos e independentes das suas ações” (LATOUR, 2003, p. 9).  

Se incorporassem em seu discurso o trabalho que têm para elaborar os fatos, os cientistas 

estariam no caminho do construtivismo latouriano. O problema surge quando os cientistas 

insistem em criar duas linhas de pensamento opostas: os fatos são uma realidade 

independente, e os trabalhos sociais, as interpretações dos fatos, são, eles sim, dependentes 

dos humanos. Mas ao proporem essa dicotomia acabam por privilegiar uma realidade natural, 

de modo que esses mesmos cientistas apagam justamente a diferença entre boa e má ciência. 

Para Latour, a metáfora dos arquitetos é sugestiva, pois para os arquitetos está claro que a 

discussão arquitetônica é entre boa e má construção, e nunca entre construção e realidade 

autônoma. Latour então se questiona: por que isso ainda não é válido para a ciência? 

Vale notar que aqui Latour reforça a ideia de que o construtivismo pretende aplicar ao 

problema do conhecimento o ato, o fazer, o construir, a poiesis, a capacidade de elaborar uma 

obra (o que guarda uma relação com o ficcionismo, já que do ponto de vista da construção e 

do construtor interessa mais o universo das possibilidades e mesmo da estética que um 

compromisso velado com o real fundamental). Para esta linha de pensamento, se conhecer é 

elaborar representações, a referência exterior sai de cena e o interesse se restringe ao universo 

do signo e dos interpretantes. A metáfora do arquiteto, enquanto criador de uma obra a ser não 

apenas utilizada, mas também contemplada, é exemplar deste universo humano e artístico em 

que os objetos são qualitativos. Projetos arquitetônicos são projetos de experiências, de 
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qualidades a serem vivenciadas, e a intenção dos arquitetos-projetistas está em construir 

experiências futuras. Em nenhum momento, porém, a metáfora do arquiteto parece dialogar 

com o conhecimento sobre o mundo exterior ou sobre um real fundamental. Se o arquiteto 

aprende algo sobre física, resistência de materiais, equilíbrio e sustentação, não interessa tanto 

para seu trabalho de construtor, tamanho é o esforço, como Latour descreve, de tornar tal 

conhecimento não aparente. O conhecimento do mundo externo, diante de tal posição 

construtivista, fica internalizado no edifício, a ser encarado acima de tudo como um artefato 

com qualidades (funcional, elegante, ajustado, coerente). 

Em relação à aplicação da ideia de construção ao universo científico, podemos acrescentar 

que Latour questiona a dubiedade da ciência que ora vê claramente seu caráter de constructo e 

elabora representações em forma de teoria, ora crê na realidade por trás dos fatos, uma 

realidade independente das investigações científicas. A tentativa de Latour, diante do dilema 

epistemológico, é justamente resolver a dicotomia real/construção. Ao lembrar que os prédios 

só ficam de pé, que eles só assumem as qualidades que assumem, depois do trabalho dos 

engenheiros e arquitetos, e por causa do trabalho deles, ninguém afirmaria que os prédios já 

estavam lá antes (escondidos por dentro do espaço). Assim, Latour conclui, “não precisamos 

nos engajar em uma questão metafísica falaciosa [sobre a realidade]” (ibid.). Não é difícil 

perceber aqui um privilégio das construções em detrimento das condições fundamentais que 

permitiram tais construções (aliás, a própria ideia de fundamento é algo a ser problematizado, 

pois em Latour, não pode haver algo como uma determinação ou uma causa homogênea, que 

determina necessariamente os efeitos).  

Um realista radical poderia retrucar ao argumento latouriano que, da mesma forma que o 

edifício é algo que não estava lá, ele existe em algo que já estava (o quarteirão em que se 

localiza dentro da cidade, o solo e suas características específicas, o planeta e a posição em 

relação ao sol...), e ignorar as bases pelas quais a construção de um edifício se torna possível é 

deslocar a ênfase de um mundo indiferente, permanente e antecedente, para um mundo novo, 

variável e consequente. De fato, essa distinção não se evidencia quando Latour diz 

simplesmente:  

Não importa o quão elegante, coerente, necessária, ajustada venha a ser a 

forma de uma casa em uma paisagem, não importa quão ‘necessária’ pareça 

ser, não importa quão agradável aos olhos, ela não promove [de qualquer 

modo] o tipo de necessidade requerida pelas questões de fato (LATOUR, 

2003, p. 10) 
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Ao tentar resolver a disputa entre realismo e construtivismo, podemos notar que a proposta de 

Latour, similar à proposta de Bachelard, consiste em enfatizar um deslocamento das questões 

de fato como um indício de um real fundamental e permanente para as questões de fato 

entendidas como aquilo que se constrói de modo coletivo, isto é, aquilo que não se constrói 

sozinho. Um realista, como Poincaré, que insistir na ideia de fato como um vestígio do real 

que está por trás não seria convencido, de qualquer modo, por tal disparidade semântica. Mas 

a solução de Latour consiste em chamar a atenção para a possibilidade de se resolver um 

problema epistemológico com uma ressignificação de conceitos como fato, realidade e 

construção (aliás, uma das qualidades mais interessantes do pensamento latouriano está na sua 

capacidade de enfatizar as redes de alterações de sentido, sua ênfase às propriedades 

emergentes de uma rede). 

Para Latour, se as questões de fato são elas mesmas construções, então não há necessidade 

alguma de se procurar as origens do saber científico no real exterior. O interesse na questão 

do saber está, como em toda agência, nos efeitos desse saber, e não tanto nos seus 

fundamentos. Portanto, apesar de as questões de fato dizerem respeito a construções, 

reconhecer tais construções não é, necessariamente, adotar o ponto de vista antropocêntrico 

do construtivismo. A proposta de Latour é atentar às mudanças, de modo a constatar que todo 

produto, todo resultado fruto de um trabalho, seria um constructo, no sentido de uma aparição 

nova, a partir de um complexo agenciamento de forças, trabalhos, em um dado sistema 

relacional. Não interessa tanto classificar o conhecimento em papéis do mundo externo ou do 

interno, já que a própria noção de conhecimento deve ser entendida não como um olhar para a 

permanência, mas um olhar para o novo, para as agregações e associações a serem feitas e 

enquanto estão sendo feitas. Nesse mundo permanentemente construído, o edifício não tem 

qualquer determinação externa, e se tivéssemos de buscar uma origem, certamente a 

buscaríamos nos agentes, como no caso da obra arquitetônica os agentes virtualmente 

presentes seriam buscados em algum estúdio de arquitetura, nos sketches, nos brainstorms, 

nas referências pesquisadas, nos desenhos e modelagens ocorridos no sistema social 

heterogêneio formado por arquitetos, canetas, papéis, mesas, luzes etc. 

Este cenário parece completar o ciclo de ocupações de Latour com as questões de fato, que 

poderiam ser entendidas agora como questões de fatos construídos, enquanto são construídos 

por sistemas heterogêneos e enquanto possuírem consequências políticas. Isto porque o autor, 

em virtude das suas inquietações políticas de fundo, privilegia abertamente os agenciamentos 
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e os interesses intrínsecos a todo processo de construção enquanto se consolidam novos 

produtos. A questão da realidade, no estudo do social heterogêneo, perde seu sentido moderno 

de realidade exterior, já que não se trata de compreender os fundamentos, de buscar o sentido 

do hoje com base em suas correlações, nem com o passado – já que não se trata de revelar a 

origem, o ser essencial permanente que a metafísica precisa supor –, nem com o futuro – não 

se trata tampouco de se ocupar do caráter télico, isto é, da finalidade, da tendencialidade do 

thélos.  

A abordagem de Latour não pretende buscar a continuidade necessária por trás dos 

fenômenos, nem investigar uma melhor adequação das ideias ao que lhes é externo. Essas 

questões mais metafísicas são muito rarefeitas para ter um valor no pensamento pragmatista 

de Latour, bastante mais interessado no material empírico e nas consequências práticas de sua 

abordagem. Assim, questões clássicas da coisa-em-si não chegam a constituir uma 

problematização essencial na TAR, pelo menos não tanto quanto o são as questões políticas a 

respeito do organismo social em funcionamento. 

Na medida em que pretende revelar os interesses e as delegações de cada elemento da rede do 

social, e na medida em que vai caracterizando a construção como acontecimento a partir de 

associações heterogêneas, Latour acaba por propor uma relação entre “fabricação” e “fato” 

(ibid., p. 10). Contudo, se fato é visto simultaneamente como fato científico e fato social, e se 

os dados que interessam são simplesmente aqueles que alteram uma rede em funcionamento, 

então nada de externo há no fato, visto que a rede pode ser sempre complexificada de modo a 

incorporar tal exterioridade. Novamente, podemos notar que esse tipo de construtivismo 

relacional, apesar de diferente do construtivismo social, incomoda os cientistas que assumem 

uma abordagem realista. Latour sabe disso, e insiste que o incômodo deve ser superado, já 

que a aparente contradição entre real e constructo é ilusória (ibid.). Se há fato, isso não quer 

dizer que há choque com uma realidade externa, insistente e invariável. Para ele, não há essa 

ideia de exterior como alteridade, mas há, isto sim, conflitos da própria rede, controvérsias, 

jogos de interesses que demarcam tensões no interior de um processo de construção. 

A proposta de Latour é assumir que, por realidade, devemos entender realidade construída. E, 

desse modo, a pergunta se ela é construída ou real perde seu sentido, pois ela é simplesmente 

uma realidade construída. Entretanto, para Latour, pior do que encarar o real construído como 

realidade ou como construção, é ficar em cima do muro e acreditar em ambos, mas tomando 
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as construções como fantasias aparentes e a realidade como forças ocultas. Tal é a proposta do 

desconstrutivismo, a qual Latour se opõe veementemente. Para ele, a sociologia crítica 

pautada na desconstrução está certa em buscar as forças que atuam em um sistema social, mas 

errada na sua explicação tendenciosa e viciada no gesto de revelar as sempre as mesmas 

estruturas de poder por trás dos fatos. Para Latour, é preciso criticar a falta de crítica do 

espírito crítico. 

Como eu desprezo esse pequeno “ambos”, que obtém tão facilmente um 

verniz de profundidade que passa, no entanto, para o espírito crítico final. 

Nunca a crítica foi menos crítica do que ao aceitar como uma resposta óbvia 

o que deve ser, ao contrário, uma fonte de total perplexidade. (LATOUR, 

2003, p. 10) 

A fonte de perplexidade de Latour se encontra na ideia de “ambos” da sociologia crítica, que 

parece tomar como sinônimos construção, fantasia, ilusão e imaginação. Latour se refere a 

esse conceito de construção como um preconceito realista, incapaz de ver a complexidade 

inerente a todo construir ou mesmo a todo criar. Para Latour, criação não é produto autoral de 

um ser único, livre e humanoide, que concebe por si próprio uma criatura. E aí reside o 

argumento anticriticista de Latour: construir não é equivalente a elaborar um mundo a partir 

de si, tentando mantê-lo sólido, mas trata-se, isto sim, de algo que ganha um status de sólido 

justamente porque foi bem construído, e foi bem construído evidentemente não por um sujeito 

a partir de si, mas por um coletivo. Como diz o autor, “é porque algo foi construído e bem 

construído que é sólido, durável, independente, autônomo e necessário” (ibid., p.11). 

O espírito crítico declara estar alerta para a ideia de que ninguém jamais foi confortado pelo 

retorno da realidade de um mundo criado a partir dos humanos. Todavia, ao falar desse jeito 

já está numa armadilha, pois a tarefa epistêmica não consiste em construir um mundo a partir 

de si mesmo. O “ambos” da questão sobre realidade ou construção tem um caráter negativo na 

teoria crítica. Transforma-se em desconstrução, e não numa construção. A tarefa que o 

desconstrutivismo crítico assume é justamente a de destruir tudo o que é autônomo, sólido, 

durável, de modo que sua conclusão necessária seria simplesmente a de que o construtivismo 

é frágil demais. A crítica transformada em desconstrutivismo adota simultaneamente um 

caráter pessimista e um caráter implicitamente realista, como se confessasse por entre seus 

soluços que “apenas aquilo que não tenha sido construído pode resistir ao teste do tempo” 

(ibid., p. 11). 
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A partir dessa análise da crítica desconstrutivista e sua tendência oculta ao naturalismo (uma 

vez que crê na realidade da Natureza e descrê na construção) é possível notar que o 

desconstrutivismo, apesar de ter pretendido desmascarar a falsa alegação da solidez (ibid.), 

não deixa espaço para um construtivismo. No intuito de resolver esse problema, Latour 

relaciona saber e poder, ao afirmar que o debate entre real e construção não é meramente 

epistemológico, mas acima de tudo político (Latour prefere a expressão “epistemologia 

política”). Para Latour, tanto o naturalismo quanto o desconstrutivismo têm uma clara 

dimensão política, implicitada na afirmação: “X é um permanente acessório da natureza”.  

Para resolver os mal-entendidos do construtivismo, será preciso diferenciá-lo do 

construtivismo social. Se referindo às ideias de Ian Hacking, Latour elabora então cinco 

estágios
37

 para classificar os vários tipos de construtivistas sociais. No primeiro, não se aceita 

o construtivismo, e faz-se um gesto dogmático pelo fim da discussão sobre um tema, em 

nome “do bem” (abordagem normativa e com viés moralista). Esse movimento propõe uma 

segurança contra as infindáveis controvérsias simplesmente declarando que a realidade não é 

passível de disputa, e deve ser usada como premissa indisputável para outros raciocínios.  

No segundo, aceita-se criticar o conhecimento sobre o real, e afirma-se que um processo de 

revisão deve ser mantido, de modo a assegurar que novos requerentes possam ser ouvidos. 

Entretanto, os significados das revisões devem coincidir com questões de fato e se houver 

disputa entre ambos, os fatos devem prevalecer às discussões (este parece ser o 

posicionamento do realismo de Poincaré). 

No terceiro estágio do construtivismo, o mundo comum é composto progressivamente, de 

modo que nada estava já dado, de uma vez por todas. Mas, na visão de Latour, alguns 

construtivistas confundem isso com a vitória da contingência sobre a necessidade, o que é o 

mesmo que acreditar que existe apenas um modo legítimo e um mundo. Para Latour, a 

confusão com a contingência é problemática, pois o construtivismo não deveria buscar a 

existência de uma realidade alternativa, mas mostrar uma impossibilidade de se absorver o 

mundo como um real absoluto. Na proposta latouriana, a ideia de mundo unificado é um 

atributo do futuro, e não do passado das construções. A oposição entre contingência e 

necessidade é, desse modo, falaciosa, pois expressa, no fundo, uma semelhança fundamental: 

                                                 
37

 Para ser preciso, vale lembrar que Latour elabora 5 estágios, enquanto Hacking elabora 4 (do zero ao três). 
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a ideia de composição do real como uma unidade (que subtrai, do âmbito da realidade, todo o 

resto como irreal). Para Latour, a composição do real deve ser vista como plural, e o próprio 

autor cita o conceito jamesiano de “multiverso”
38

, para afirmar que o real é plural e nada 

subtrai. O construtivismo que “subtrai todo o resto” (ibid., p. 12-13) é, desse modo, uma 

proposta insuficiente para a epistemologia latouriana, que defende a composição de um real 

plural. 

Em seu quarto estágio, o construtivismo propõe uma não separação entre o humano e o não 

humano, propõe uma conciliação entre realismo e nominalismo, entre as coisas e as palavras. 

“Imaginar que uma escolha deve ser feita entre afirmações e questões de fato seria como 

colocar duas margens do leito de um rio uma contra a outra” (ibid., p. 14). Para Latour, se a 

filosofia não consegue resolver a escolha entre realismo e nominalismo, isso se deve a uma 

ordem política apriorística, que promove uma separação estrita entre humanos e não humanos, 

e não tem a ver com as questões de fato (ibid.). A proposta de vincular epistemologia e 

política visa responder de modo mais claro essa questão. 

Finalmente, o quinto estágio, que poderia ser entendido como um construtivismo político, 

pretende elaborar um compromisso ético dos órgãos sociais, ao propor que as instituições 

devem apenas assegurar o bem comum no mundo. Aqui, qualquer separação entre a esfera 

moral e a epistemologia seria arbitrária, já que o que interessa é a escolha sobre como compor 

o mundo comum, em que o discurso sobre a prática deve prevalecer. O saber como um saber 

prever (questão cognitiva) deve subsidiar o saber escolher (questão política). Nessa esfera da 

epistemologia política, não cabe qualquer separação entre o mundo dado e o mundo 

construído, mas deve considerar seriamente perguntas como “que entes devemos considerar?” 

e “como podem ser associados?” (ibid., p. 15), tendo em vista o projeto social almejado, a 

realidade a ser construída, tendo em vista propósitos sociais específicos e tendo por base 

agenciamentos heterogêneos e híbridos para sua realização. 

 

                                                 

38 Em William James, a noção de multiverso expressa uma guinada relativista da epistemologia, que, segundo 

Cornelis de Waal (2007, p. 62), representa um caráter nominalista do pragmatismo jamesiano. 
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A “construção do real” substitui a dicotomia real/constructo 

Podemos perceber que a posição de Latour lembra a ideia de real como relação apresentada 

por Poincaré, mas mais ainda a ideia de realização apresentada por Bachelard. As relações em 

jogo no real latouriano, todavia, não guardam relação com uma permanência imutável, mas 

com uma constante construção por atores heterogêneos. A posição de Latour lembra a 

proposta de Bachelard contida na ideia de realização. Se na dicotomia entre real e constructo 

não temos que tomar partido, isto se deve, como vimos, ao fato de Latour preferir sempre o 

“real-construção”. Neste sentido, ao invés de inimigos, fatos e constructos são 

complementares, pois são ao mesmo tempo fabricação e resistência, são tornados reais pela 

estabilização de coletivos. Evidentemente, Latour não almeja uma realidade lá fora, mas sim 

uma realidade inerente à rede de construções, como se a resistência e a alteridade fossem 

propriedades das relações internas, de modo que a realidade externa perde seu sentido em prol 

da construção em rede. 

Do ponto de vista da epistemologia moderna, se retomarmos a análise feita anteriormente 

sobre a filosofia de Descartes, Hume e Kant, podemos dizer que a solução de Latour é 

estranha a todas elas. Como vimos, reina na filosofia moderna a esperança de se alcançar uma 

realidade externa e um conhecimento confiável. Em Descartes, o passo necessário é recorrer a 

Deus, garantia de sucesso para apreender o real exterior. Em Hume, é como se as experiências 

e o hábito traíssem a capacidade racional e o sujeito se vê diante de um dilema do fundamento 

não racional para acessar o exterior. Em Kant, a coisa em si se torna finalmente 

incognoscível, no entanto, ainda assim, não deixar de existir na sua plena externalidade (como 

“coisa em si”), o que gera um tipo estranho de construtivismo (LATOUR, 2001 p. 18-19).  

As soluções da filosofia pós-kantiana contemporânea também não agradaram Latour. A 

substituição do sujeito transcendental pela ideia de sociedade colocou em cena uma 

abordagem duplamente incompleta, que ora tende ao conspiracionismo que vê apenas as 

estruturas ocultas que dominam o homem fazendo-o marionete, ora tende ao humanismo que 

considera apenas as construções dos sujeitos livres. A abordagem crítica desconstrutivista 

apela o trânsito entre um polo e outro da epistemologia, não resolvendo o problema do real 

construído, mas acusando as próprias construções como insuficientes. Para Latour, as 

construções não são apenas peças frágeis, pois elas podem se estabilizar e ganhar estatuto de 

real. Além disso, houve uma importante contribuição de Bachelard para Latour, pois é na 
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ideia de realização, na ação de tornar real, que a questão epistemológica latouriana ganha seu 

sentido mais original. Latour preferiria ainda falar em fabricação de fatos e fetiches, o que 

origina a ideia de “fatiche”. Como veremos, na base deste conceito está a ideia de que tudo é 

construção, mas isso não quer dizer que tudo é construção humana, feita por sujeitos livres. 

A sombra das construções meramente subjetivas é inaugurada pela tendência solipsista do pai 

da modernidade. Ao isolar-se na certeza do cogito, Descartes criava um fosso entre mente e 

mundo, mantendo-se na confortante segurança do “eu pensante” e distanciando-se 

enormemente do mundo externo, de tal modo que apenas uma contorção metafísica e um 

apelo ao divino poderia erigir uma ponte entre estas duas esferas. Sem ela, a certeza absoluta 

se reduz à constatação solipsista de que existe uma mente que não pode duvidar de si (certeza 

do cogito), cercando-se em uma cuba de vidro, e mantendo-se aí, segura em seu interior 

solitário. 

Mas e se acreditamos na realidade e não podemos recorrer a Deus? Qual seria a solução de 

Latour (e dos estudos da ciência)? Resposta: “retirar apenas parte da mente da cuba” 

(LATOUR, 2001, p. 21), agregá-la outra vez ao mundo. Todavia, mundo não seria mais um 

espetáculo a ser contemplado de fora, mas antes uma extensão viva não reflexa de nós 

mesmos (ibid.). Se a cuba foi quebrada, se uma parte se conectou à outra, então Latour 

contorna a oposição mente/mundo, substituindo-a por uma espécie de mundo unificado ligado 

ao corpo semiconsciente, ao mesmo tempo material e mental. Nesta rede, os nós são 

constituintes de um mesmo tecido, e não faz sentido falar em algo externo, pois a trama é 

justamente o que conecta.  

Supor um real externo seria destacar a concepção de algo fora de nós (mentes) e fora dos nós 

(rede). Todavia, a própria ideia de externo seria uma aberração, dado que a cuba não é mais 

necessária, dado que a mente se vinculou novamente às coisas e dado que o real deve ser 

relacionado unicamente nessa rede de nós todos. A solução de Latour é transformar a 

realidade em realidade construída, realizada a partir de todos os nós, um conceito não 

transcendente capaz de superar o vão entre dentro/fora e evitar a objetividade e a frieza que 

lhe havia sido colocada pelo iluminismo. “Quando dizemos que não existe um mundo 

exterior, não negamos sua existência; ao contrário, recusamo-nos a conceder-lhe a existência 

a-histórica, isolada, inumana, fria e objetiva que lhe foi atribuída” (LATOUR, 2001, p. 28). 
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Evitar a existência do real externo é evitar o externo. O real pode ser mantido. Não mais o real 

em si, no sentido kantiano, fora das relações que estabelecemos com ele. É real dentro das 

realizações (nas práticas de laboratório, na fabricação de um conhecimento científico, na 

dimensão dos não humanos socializados). O argumento de Latour passa a assumir a seguinte 

forma: 

Não há uma mente extirpada do mundo (falsa cisão mente/mundo) 

O mundo exterior não tem existência isolada e objetiva 

► O real é uma rede, uma construção conjunta da mente-mundo 

Assim, a abordagem do autor só pode concluir que a realidade dita externa ao indivíduo (sim, 

pode haver realidade externa aos indivíduos, mas não externa aos coletivos) também é 

construída. E é a essa abordagem que Latour chama de “realismo mais realista” (ibid., p. 28). 

Graças a uma série de revoluções anticopernicanas, a fantasia assustadora de 

Kant começou a perder lentamente seu predomínio insinuante sobre a 

filosofia da ciência. [...] Finalmente a ingenuidade estava de volta, 

ingenuidade apropriada àqueles que jamais haviam entendido como o mundo 

podia estar “do lado de fora”. Precisamos ainda fornecer uma alternativa real 

a essa fatídica distinção entre construção e realidade; e eu procuro fazê-lo 

aqui, com a noção de “fatiche”. Como veremos [...], “fatiche” é uma 

combinação das palavras “fato” e “fetiche”, em que o trabalho de fabricação 

foi duas vezes acrescentado, ocultando os efeitos gêmeos da crença e do 

conhecimento. (LATOUR, 2001, p. 29) 

 

Fatos fabricados são reais 

Em Reflexões sobre o culto moderno aos deuses fe(i)tiches (2002), Latour elabora uma crítica 

ao modo como os herdeiros do iluminismo europeu julgam a crença dos outros povos 

(considerados por eles “primitivos”), ao mesmo tempo em que defendem a não cisão entre as 

esferas da realidade dos fatos concretos e o dos fetiches ou feitiços, cujo sentido está sempre 

atrelado a sistemas de crença. Aliados, os vocábulos fato e fetiche dão origem ao neologismo 

“fe(i)tiche”
39

, usado no livro para fundar a postura latouriana frente ao problema da escolha 

entre realismo e construtivismo. Na consideração dos fatiches, defende o autor, não é 

                                                 
39

 “Fe(i)tiche” e “fatiche” devem ser entendidos, aqui, como sinônimos e a diferença na ortografia entendida 

como um problema de tradução do francês para o português. Em francês, a grafia faitiche é um neologismo 

criado como uma mistura de fait (feito, fato) e fetiche (fetiche). Em A esperança de Pandora (2001), os 

tradutores preferiram traduzir “fatiche” (dando mais destaque ao sentido de “fato”). Em Reflexões sobre o culto 

moderno (2002), os tradutores preferiram “fe(i)tiche” (priorizando a ideia de “feito” e o particípio passado). A 

partir deste momento, daremos preferência à grafia “fatiche” para o resto do trabalho. 
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necessário fazer uma escolha entre realismo e construtivismo. Basta compreender a postura 

comum ao cientista, ao aborígene e ao personagem de uma fábula frente a um objeto 

simbólico artificial tornado real pela construção colaborativa. Em tal cenário, afirma 

audaciosamente Latour, construção e realidade (imanência e transcendência) se tornam 

sinônimos.  

A palavra “fetiche” e a palavra “fato” possuem a mesma raiz etimológica 

ambígua [...]. Mas cada uma das palavras insiste simetricamente sobre a 

nuance inversa da outra. A palavra “fato” parece remeter à realidade 

exterior, a palavra “fetiche” às crenças absurdas do sujeito. [...] Ao juntar as 

duas fontes etimológicas, chamaremos fe(i)tiche a firme certeza que permite 

à prática passar à ação, sem jamais acreditar na diferença entre construção e 

compilação, imanência e transcendência. (LATOUR, 2002 p. 45-46) 

O construtivismo simétrico proposto pelo fatichismo latouriano pergunta e responde: “A 

divindade é real ou artificial? – Os dois” (ibid., p. 17). É daí que surge o inconformismo dos 

modernos. Na visão de Latour, o iluminista não consegue, do alto da formalização racional de 

juízos logicamente construídos, conceber que tal escolha possa ser desnecessária, pois a 

disjunção (o “ou”) seria, ela mesma, artificial. O fundamento do conhecimento teórico 

iluminista seria o divórcio da esfera da matéria inerte com a esfera humana racional. No caso 

da cultura ocidental, estranha herdeira do iluminismo moderno, é justamente a crença vã na 

proibição do feitiço que caracteriza a pretensão do realista moderno. Mas para Latour, 

conhecimento e crença também passam a ser sinônimos. 

A crença é, talvez, a ideia mais dinâmica e complexa do Reflexões, pois, no livro, Latour 

apresenta várias versões diferentes para a noção de crença. Aliás, já abre o livro dizendo: “A 

crença não é um estado mental, mas um efeito das relações entre os povos” (LATOUR, 2002, 

p. 15). Mais à frente, afirma: 

[...] a crença não remete, de modo algum, a uma capacidade cognitiva, mas a 

uma configuração complexa pela qual os modernos constroem a si próprios 

ao proibirem, com o objetivo de compreender suas ações, o retorno aos 

fetiches (LATOUR, 2002, p. 36) 

Ao defender uma postura apelidada por ele mesmo de agnosticismo (ibid., p. 50), Latour 

relaciona a crença à “operação que permite manter uma teoria oficial o mais longe possível de 

uma prática oficiosa, sem nenhuma relação entre as duas além desta preocupação apaixonada, 

ansiosa, meticulosa, para manter a separação” (ibid.). Na modernidade oficial, as cisões 

mente/mundo e natureza/cultura existem e possuem um sentido teórico que não existe na 
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versão oficiosa da modernidade, isto é, na prática dos modernos que tentam purificar os 

fenômenos, mas acabam proliferando os híbridos (LATOUR, 1994a). 

Se olharmos não apenas para a crença dos outros, mas também para as nossas, será possível 

identificar um mecanismo extremamente sofisticado de confecção de atores. Este é o sentido 

mais adequado que Latour prefere conferir à crença.  

Se existe crença, ela é a atividade mais complexa, mais sofisticada, mais 

crítica, mais sutil, mais reflexiva que há. Mas essa sutileza não pode jamais 

se manifestar caso se procure, em primeiro lugar, fragmentá-la em objetos-

causa, em sujeitos-fonte e em representações (LATOUR, 2002, p. 79) 

A crença não é, portanto, aquilo que pretendiam os modernos que ela fosse: uma prática 

mitológica dos povos primitivos. Aliás, é justamente esse olhar dotado de pretensão à certeza 

absoluta que constitui a base da crítica latouriana ao pensamento “moderno”. Entende-se por 

moderno aquele tipo de visão de mundo de um iluminista convicto, cuja crença se resume no 

ato racional, mas cujo comportamento pode ser traduzido por um gesto prepotente (e ingênuo) 

capaz de ver crenças absurdas nos outros povos. Para Latour, “é moderno aquele que acredita 

que os outros acreditam” (LATOUR, 2002, p. 15). O moderno sempre se vê como diferente 

do primitivo, e por isso se julga mais apto a alcançar a realidade absoluta. Considera todos os 

outros tipos de crença a partir da ideia de fetiches. 

[o] princípio de realidade era a absoluta separação entre a esfera material-

mecanicista da natureza física [...] e a esfera humana de propósitos e desejos 

[...] O fetichismo foi o erro definitivo da mente pré-iluminista: ele atribuía, 

de modo supersticioso, propósito e desejo intencionais às entidades materiais 

do mundo natural (LATOUR, 2002, p. 20) 

Do ponto de vista antifetichista moderno, é errado crer (ingenuamente, diriam) que fetiches 

construídos pelos próprios homens possam ter qualquer eficácia real. Mas esse ponto de vista 

tem uma armadilha inesperada. De onde vem a força dos símbolos, dos fetiches? 

Aquele que acreditasse depender das divindades, perceberia que está, na 

verdade, sozinho com sua voz interior, e que aquilo que as divindades 

possuem, foi dado apenas por ele. Enfim desenganado, ele veria que não há 

nada a ser visto por ele. Ele teria dado fim à sua alienação – mental, 

religiosa, econômica, política – visto que nenhum alien viria mais parasitar a 

construção de suas mãos calejadas e de seu espírito criador. Entusiasmado 

pela denúncia crítica o homem se encontraria, enfim, único senhor de si 

próprio, em um mundo para sempre esvaziado de seus ídolos [...] 

Tal qual um escrivão que tem que dividir a herança de um intestado, o 

pensador crítico não sabe jamais a quem restituir a força, atribuída, por erro, 

aos fetiches. É necessário devolvê-la ao indivíduo, senhor de si com do 

Universo, ou a uma sociedade de indivíduos? (LATOUR, 2002, p. 27) 
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Acuado pela questão de saber se a força consiste no indivíduo ou na sociedade, o moderno, 

antifetichista, acaba reconhecendo que há um poder no coletivo, nos vínculos criados, nas 

associações, nas relações. “Sob a fantasia do fetiche, agora dissipada, o humano esclarecido 

percebe que, por isso, não está mais sozinho, que divide sua existência com uma multidão de 

agentes” (ibid., p. 28). Não sabe, contudo, separar claramente de onde partem as verdadeiras 

ações e onde há engano sobre a ação. Percebe-se em um mundo “povoado por tantos aliens 

quanto o mundo dos fetiches” (ibid., p. 29), e percebe-se em um mundo em que o sujeito é ele 

próprio composto (pela história, pela linguagem, pela política etc.). Sem saber como resolver 

a questão da ação, o moderno se prende à sua conclusão a respeito do fetichismo dos outros e 

de seu orgulhoso antifetichismo. Este é seu terreno seguro, que está vinculado à diferença 

essencial entre fatos (que fundam o saber) e fetiches (que fundam a ilusão). Neste dilema, o 

moderno enseja um gesto de dupla denúncia, que como já vimos no capítulo anterior, possui 

duas faces: critica-se por um lado a crença religiosa e fetichista (reconhecendo ali uma clara 

manipulação do sujeito, que cria seus objetos fetiches); e por outro lado, critica-se a ideia de 

ação humana individual (reconhecendo ali uma manipulação exterior). 

Se vocês acreditam ser manipulados pelos ídolos, vamos mostrar-lhes que 

vocês os criaram com suas próprias mãos; mas se vocês se vangloriam 

orgulhosamente de poder acreditar tão livremente, vamos mostrar-lhes que 

vocês são manipulados por forças invisíveis e organizados à sua própria 

revelia. O pensador crítico triunfa duplamente sobre a ingenuidade 

consumada do ator comum [...] Quando denunciam a crença ingênua dos 

atores nos fetiches, os modernos se servem da ação humana livre, centrada 

no sujeito. Mas quando denunciam a crença ingênua dos atores na sua 

própria liberdade subjetiva, os pensadores críticos se servem dos objetos tal 

como são conhecidos pelas ciências objetivas que eles estabeleceram e nas 

quais confiam plenamente. (LATOUR, 2002, p. 32) 

Percebe-se que, na mente iluminista, há uma diferença entre os objetos frutos da ação humana 

e os objetos frutos da ação do mundo. Em Reflexões (2002), Latour trabalha mais a distinção 

entre fetiches – objetos-encantados, frutos da religião, moda, cultura popular, superstições etc. 

– e fatos – objetos-causa, oriundos da economia, sociologia, geografia, neurociências, 

mecânica. Há uma distinção clara entre o prestígio social atribuído a um e a outro. De um lado 

a ciência, confiável, respeitável. Do outro a não ciência e tudo o que produz um saber sem 

rigor, portanto, sem o mesmo estatuto na hierarquia do saber. 
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Fatiche: a solução para a dicotomia real/construção 

No quarto capítulo de Reflexões (2002), Latour mais uma vez evoca Louis Pasteur e sua 

atitude eminentemente experimentadora, considerada paradigmática da tarefa do pesquisador, 

e indaga novamente sobre o fundamento dos fatos: são eles reais ou construídos? (ibid., p. 

40). Dessa vez, a resposta latouriana é embasada na postura adotada por Pasteur, para quem 

os fatos são sempre reais e construídos, o que parece uma verdadeira contradição. 

Pasteur se contradisse? Sim! aos olhos do pensamento crítico. Não! aos seus 

próprios olhos e, portanto, aos nossos. Para ele construtivismo e realismo são 

termos sinônimos. Os fatos são fatos, sabemos desde Bachelard, mas o 

pensamento crítico nos preparara para ver nesta etimologia ambígua, o 

fetichismo do objeto. Enquanto fabricamos os fatos em nossos laboratórios, 

com nossos colegas, nossos instrumentos e nossas mãos, eles se tornariam, 

por um efeito mágico de inversão, algo que ninguém jamais fabricou, algo 

que resiste a toda variação de opiniões políticas (LATOUR, 2002, p. 39) 

Tese ousada e recorrente em Latour, a equação realismo = construtivismo não é tão fácil de 

ser aceita por construtivistas nem por realistas. Conforme explicado anteriormente, do ponto 

de vista do realismo científico, essa igualdade é absurda, pois tudo o que um pesquisador pode 

construir são representações, nunca a realidade. Realidade seria algo que as representações 

tentam dar conta, mas, que só o conseguem de uma forma bastante incompleta e sempre 

aproximativa. Para um realista convicto, só saberíamos se uma representação se aproxima do 

real ou não pela manifestação indireta da realidade, pelas vias dos fenômenos experimentáveis 

e pela crença de que há um fundamento na regularidade fenomênica, de modo que nossa mera 

incapacidade de apreender a realidade na sua completude não faria, por si só, um realista 

perder a crença no real por trás dos fenômenos. 

Da forma inversa, poderíamos acrescentar que do ponto de vista do construtivismo social e do 

nominalismo, falar em realidade (no sentido que um realista falaria) é por si só absurdo, uma 

vez que há sempre um “sendo dito” no ato de dizer algo sobre o real, o que torna o próprio 

real uma construção, confinado que está ao modelo culturalmente construído, este sim capaz 

de versar sobre o real justamente por reconhecer sua artificialidade. A conclusão necessária 

do construtivismo social é que não há o real, pois ao mesmo tempo em que um modelo sobre 

o real se diz o modelo correto, outro modelo poderia igualmente se dizer real. 

Podemos concluir disso que, se para Latour a equação real = construção faz sentido, isso 

significa que ele não pretende usar nem o ponto de vista realista e nem o construtivista para 
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chegar a tal expressão. Compreender os detalhes do ponto de vista adotado por Latour exige 

agora uma breve análise do conceito de fatiche. Vamos insistir neste ponto, que se bem 

compreendido deverá preparar o terreno para que possamos apreender a noção de mediação. 

Em primeiro lugar, podemos afirmar, de modo simplificado que, para Latour, a fabricação dos 

fatos pode os fazer capazes de resistir, isto é, ao construí-los, tornamos tais fatos reais, (ideia 

de “realização”). 

A solução de Latour claramente supõe o abandono da posição adotada pelo pensamento 

crítico (LATOUR, 2002, p. 40). Pressupõe ainda o abandono da noção moderna de “fato”, de 

modo que a distinção entre fato fabricado e fato não fabricado seja superada. Tal superação se 

assenta sobre a ideia de que um pesquisador pode construir experimentos, elaborar misturas 

que possam reagir (fazendo o fato fazer) de modo a observar o que o experimento, ele mesmo, 

tem a dizer (fazendo o fato falar). “A dupla articulação do laboratório de Pasteur permite ao 

faz-fazer de fazer-falar, reencontrando assim as duas etimologias da palavra fetiche e da 

palavra fato” (LATOUR, 2002, p. 41). 

O posicionamento latouriano frente àquela equação polêmica consiste, agora vemos mais 

claramente, em evitar tanto a construção por atores humanos (típica do construtivismo), 

quanto o reconhecimento de verdades naturais, como se a realidade estivesse do lado de lá do 

muro. Latour evita separar “coisas” e “representações” (abordagem típica do realismo 

moderno), ao mesmo tempo em que evita falar que “as coisas são convenções” (como sugere 

o construtivismo social). Para ele, não é necessário tomar partido entre tais alternativas 

infernais, já que se trata justamente de fazer o fato falar, como no exemplo do fermento em 

Pasteur. Estabelece-se uma “‘solução de continuidade’ entre o trabalho humano e a 

independência do fermento” (ibid.). 

Assim, poderíamos dizer que se os cientistas levam dias para construir nos laboratórios os 

experimentos que constroem as verdades sobre o mundo, pode ser simplesmente porque 

construção e realidade são sinônimos (ibid., p. 39, p. 48-49). Ao criar o operador “fatiche”, 

incluindo-o na abordagem da antropologia simétrica (ibid., p. 56), Latour não apenas ganha 

um conceito novo para trabalhar, mas ganha um quadro semântico que o permite elaborar uma 

solução claramente não moderna, rompendo com a cisão entre sujeito e objeto, e com o fosso 

entre teoria e prática. 
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Não retomo o tema dos ídolos do fórum, do tempo, do mercado, para acusar 

os sensatos de acreditar, apesar de tudo, à maneira dos negros ou dos párias. 

Não os encorajo, como o filósofo que se vale do martelo a destruir enfim, 

por um último e heroico esforço, as últimas superstições que repousaria[m], 

ainda nas ciências e na democracia. É a definição mesma do monstro, da 

barbárie, dos ídolos, do martelo e da ruptura, que é preciso ser novamente 

retomada. Nunca houve bárbaros; nós nunca fomos modernos, nem mesmo 

em sonho (LATOUR, 2002, p. 63) 

O argumento antropológico-filosófico de Latour se constitui como uma clara oposição aos 

sistemas de crença modernos, cujo cerne está na segregação entre construção e realidade 

(modernidade oficial) e na implacável proliferação de híbridos (modernidade oficiosa). Ao 

equacionar fato e fetiche, o autor cria uma abordagem co-construtivista não antropocêntrica 

em que tanto humanos quanto não humanos participam da construção da realidade. Ao inserir 

o neologismo fatiche, Latour enfatiza que em todo gesto de fabricar com as mãos, em todo 

tipo de manipulação, há (por mais paradoxal que pareça) uma geração de autonomia. O 

“feito” vira “coisa”, vira “feitiço”, vira “fato”. 

Podemos agora definir com precisão o antifetichismo: é a proibição de 

apreender como se passa da ação humana que fabrica às entidades 

autônomas que ali se formam, que ali se revelam. Ao contrário, podemos 

definir a antropologia simétrica como aquilo que revoga esta proibição, e 

confere ao fe(i)tiche um sentido positivo. O fe(i)tiche pode ser definido, 

portanto, como a sabedoria do passe, como aquilo que permite a passagem 

da fabricação à realidade (LATOUR, 2002, p. 69) 

 

Antropologia simétrica, a herdeira do fatiche 

A antropologia simétrica, não se restringe, contudo, à elaboração dos fatos, mas também à dos 

sujeitos. A elaboração de tais entes dotados de razão não é, na visão de Latour, matéria para a 

psicologia, já que esta “não pode mais nos servir para situar os sujeitos” (ibid., p. 76). Cabe à 

antropologia investigar de que modo a suposta interioridade do sujeito é invadida pela 

exterioridade do fato. Na modernidade criticista, tal passagem era insuficientemente resolvida 

pela ideia de representação. 

Pode-se ver que o sujeito da interioridade serve de contrapartida para os 

objetos da exterioridade. Para fazer a ligação, inventaremos, em seguida, a 

noção de representação. Graças a ela, o sujeito da interioridade começa a 

projetar sobre “a realidade exterior” seus próprios códigos – os quais lhe 

seriam dados de fora, por um encadeamento causal dos mais 

impressionantes, das estruturas da língua, do inconsciente, do cérebro, da 

história, da sociedade. Desta vez a confusão é completa. Um sujeito fonte da 
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ação, dotado de uma interioridade e de uma consciência, fragmentaria 

arbitrariamente a realidade exterior, que existiria independentemente dele, e 

determinaria, por um outro canal, estas mesmas representações. E aquelas 

pessoas pretendiam atormentar os negros da Costa! (LATOUR, 2002, p. 77) 

A noção de representação é necessária para o sujeito moderno e o sujeito transcendental 

kantiano depende das regras a priori do entendimento. Sem elas, não é possível que um 

sujeito seja capaz de apreender o mundo, sem elas não há consciência e razão, ficando o 

mundo desprovido de qualquer sentido. As representações surgem como o dispositivo de 

adaptação criado pelo sujeito para os impulsos recebidos da realidade externa. Mas isso 

equivale a dizer que o sujeito-consciência necessita da representação, pois é passivo em 

relação à realidade (ou passivo em relação à ação dos fatos brutos), o que a filosofia de Latour 

não poderia aceitar. 

Nada mais fácil que fazer do sujeito o efeito superficial de um jogo de 

linguagem, a capacitância provisória que emergiria de uma rede neuronal, o 

fenótipo de um genótipo, o consciente de um inconsciente, o “idiota 

cultural” de uma estrutura social, o consumidor de um mercado mundial. 

Cortar braços e pernas aos sujeitos: todos soubemos dessas amputações ao 

lermos os jornais.  (LATOUR, 2002, p. 77) 

Na verdade, como vemos diversas vezes denunciado na obra de Latour, o sujeito moderno é, 

ora o centro do universo, sol da revolução copernicana, ora a periferia de um sistema 

dominante, marionete de uma manipulação oculta. Mas o sujeito latouriano, por sua vez, não 

se constitui nem como um poderoso Golias nem como uma poeira ao vento. Nem oito, nem 

oitenta. É simplesmente e majestosamente uma entidade capaz de agir em um contexto de 

agenciamentos. É um mediador em um sistema de mediações. 

Mas passar brutalmente dos sujeitos autônomos aos objetos científicos que 

os determinam, prolongaria o antifetichismo ao invés de livrar-se dele. [...] 

Nossa teoria da ação deve reunir exatamente o que eles produzem como algo 

particular, no momento em que são ligeiramente superados por suas ações. 

(LATOUR, 2002, p. 78) 

Se a discussão dos sujeitos cede agora à dos atores, é porque o fundamento da subjetividade 

está (assim como o da objetividade) na capacidade de agir – nota-se, mais uma vez, a 

influência da monadologia de Gabriel Tarde e do pragmatismo de Wiliam James, traços 

recorrentes no pensamento latouriano. A entidade que interessa na teoria do agenciamento são 

os atores-eles-mesmos, e não o sistema de estabelecimento a priori de verdades. Então, “[...] 

por que não abandonar a dupla noção de saber/crença, e povoar o mundo com as entidades 

desenfreadas que saem da boca dos ‘zatoreszelesmesmos’?” (LATOUR, 2002, p. 78).  
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Assim, o objeto de estudo da antropologia simétrica não pode ser outro além dos seres que 

agem. Entidades interessantes, fabricadas ou não (aliás, o que viria a ser o não fabricado?), 

são aquelas dotadas de poder de afetar outras entidades. “Quando o dedo indicar a Lua, 

olharemos a partir de então para a Lua. O pensamento conta menos que os seres pensados; é a 

estes que devemos nos ligar” (ibid., p. 85). 

Se um objeto mítico é capaz de realizar um feitiço, então ele é capaz de agir. Logo, do ponto 

de vista da teoria da ação, “as divindades investidas na cura realmente existem” (LATOUR, 

2002, p. 86). Mas existem, certamente, não no mesmo sentido em que existem outras 

entidades. “O que é preciso acrescentar ainda para que o modo de existência dessas 

divindades seja distinguido do modo de existência dos outros?” (ibid., p. 89). Fetiches são 

atores capazes de engendrar identidades nos entes que a eles se associam. 

São feitos esforços, por intermédio da cura, para dotar os doentes uma 

identidade, para congregá-los novamente, para reinseri-los em um território. 

Ora, a fabricação da identidade exige outros veículos, outros meios, outros 

procedimentos, outros arranjos que aqueles que mobilizam as divindades. 

Nós, os brancos que descendemos dos macacos, não somos menos 

associativos que aqueles que descendem dos heróis, dos totens ou dos clãs. 

(LATOUR, 2002, p. 90) 

Na reflexão sobre os fatiches, podemos lembrar finalmente que Latour resume tal conceito em 

três tipos: (1) fatiche como o paradoxo moderno da dupla denúncia (da crença vã no objeto-

encantado e denúncia da liberdade do sujeito); (2) fatiche como superação da criatura sobre o 

criador, isto é, como o reconhecimento de que aquele que age não tem o domínio completo 

sobre os efeitos da sua ação, já que os atores ganham autonomia quando concedem autonomia 

a outros (LATOUR, 2002 p. 102-103); (3) fatiches como ação de cura pela manutenção das 

identidades múltiplas, isto é, fatiche entendido como a ação de engendrar identidade ao ente 

associado, ao mesmo tempo em que se fomenta a mudança de tais entes. A lição final de 

Reflexões parece ser a liberdade que está ligada à celebração da diferença, pois é ela que 

permite ao sujeito, ou melhor, ao ator, ser fisgado em sua qualidade sensível e renovado em 

seu aspecto inteligível. 
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Co-construtivismo 

Fatos e sujeitos são fabricados no processo de construção de sistemas de crença e no de 

construção de conhecimento, no entanto, as crenças não se constituem apenas de materiais 

subjetivos. Esta é, talvez, a grande mensagem da epistemologia de Latour. Se há um sujeito, 

ele não é tão puro assim, não é dono da razão, nem dono de si mesmo, já que o entorno 

também lhe constitui. Se há um objeto, ele não é uma mera construção do sujeito, nem é por 

si, externo e imparcial em seu recinto (MARRAS, 2013), permanecendo inalterado e 

indiferente ao que dele se diz. Objeto e sujeito seriam quando muito entidades a posteriori, 

produtos de estabilizações sofridas a partir das mediações dos quase-objetos e quase-sujeitos. 

A noção de mediação começa a ganhar centralidade quando se conhece melhor o 

posicionamento epistemológico latouriano, centrado nos processos do meio, nas ações dos 

híbridos, nas dinâmicas internas do coletivo heterogêneo. 

Neste quadro, não há espaço para a realidade externa pura e estranha ao homem, coisa em si, 

alheia aos sujeitos. Se uma entidade é real, na visão de Latour, ela está na rede (é imanente), 

no conhecimento construído, no conjunto de atores humanos e não humanos que participam 

do jogo de fabricação, na rede de atores que compõem o que quer que mereça o nome de 

social. Nesse ponto, Latour se revela um correlacionista (MEILLASSOUX, 2009), já que se 

interessa fundamentalmente pela correlação entre os atores que constroem uma rede completa 

em si mesma e sem nada além dela. Não é possível que a ideia de realidade construída 

latouriana funcione como uma realidade independente e transcendente, já que ela é sempre 

produto de agenciamentos. No entanto, trata-se de um correlacionismo estranho, não 

moderno, pois não se trata de manter aquela correlação kantiana ou mesmo pós-kantiana 

composta por pensamento-ser, mente-mundo, interior-exterior. Talvez, melhor seja tomar o 

correlacionismo latouriano simplesmente pelo nome dado por ele mesmo: “relacionismo” 

(LATOUR, 1994a, p. 112). Em nossa leitura, relacionismo implica um co-construtivismo
40

, 

noção que tenta evitar uma confusão com o construtivismo já desgastado, e que tem a 

vantagem de enfatizar a construção mútua dos atores em uma rede heterogênea. 

Se nunca tivéssemos sido modernos, diria Latour, não reconheceríamos a necessidade de 

separar fatos e fetiches, não distinguiríamos claramente ciência e crenças religiosas, e não 

haveria qualquer necessidade de ver como estranhas as ideias de construção e realidade. Essa 

                                                 
40

 O nome co-construtivismo foi uma sugestão do especialista em Latour, Stelio Marras (USP). 
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é a linha que o co-construtivismo parece sugerir. Mas então, em que sentido é possível falar 

que Latour é um co-construtivista? Até onde podemos ver, realidade (ou resistência que não 

criamos) é um conceito que, em Latour, ganha um valor não a partir da crença em algo “lá 

fora”, mas a partir da constatação de que nem tudo fomos nós que criamos. Então nem tudo é 

construção? Ao contrário. Para Latour, tudo é construção, mas nem tudo é construção nossa 

(humana). A ênfase na construção por não humanos é o que confere à noção de construção o 

status de sinônimo de realidade. Tudo é construção, mas nem tudo é construção nossa. E tudo 

o que é resistente é real justamente porque não é construção nossa. Tudo é fato, fabricação de 

fato, fatichização, porque uma vez que os coletivos são híbridos, eles são reais e construções 

ao mesmo tempo. 

Vejamos dois trechos que parecem nos ajudar a concluir em que sentido a realidade é 

construída e finalizar enfatizando, uma vez mais, com o que pensamos ser a forma da 

conclusão: “realidade é construção”. 

O trabalho de colocação em natureza ou de colocação em sociedade vem da 

conclusão durável e irreversível do trabalho comum de delegação e de 

tradução. No fim das contas, há de fato uma natureza que não criamos, e 

uma sociedade que podemos mudar, há fatos científicos indiscutíveis e 

sujeitos de direito, mas estes tornam-se consequência de uma prática 

continuamente visível, ao invés de serem, como para os modernos, as causas 

longínquas e opostas de uma prática invisível que os contradiz. (LATOUR, 

1994a, p. 138) 

Falar com veracidade do mundo pode ser tarefa incrivelmente rara e 

arriscada para uma mente solitária saturada de linguagem, mas constitui 

prática bastante comum para sociedades fartamente vascularizadas de 

corpos, instrumentos, cientistas e instituições. Nós falamos com veracidade 

porque o próprio mundo é articulado e não o contrário. (LATOUR, 2001, p. 

338) 

A partir do exposto, podemos concluir que, no pensamento latouriano, fatos são fabricados e 

realidades são construídas. Os argumentos a seguir podem resumir a tese que nos motivam a 

classificar o construtivismo latouriano como um co-construtivismo. 

1) Fatos e fetiches são sinônimos e nada justifica a vitória do conhecimento sobre a crença: 

A origem da palavra fato é a mesma da fetiche (fazer, feito, feitiço) 

Cada palavra enfatiza o valor semântico inverso da outra 

► Fatos e fetiches podem ser reconectados (ideia de “fatiche”) 

2) Construções podem crescer e se estabilizar, ganhando status de real. 
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Real é algo que resiste às nossas criações 

Construções se estabilizam e podem resistir à nossa criação 

► Construções são reais 

3) Realidade é construída (não que seja construída apenas por nós, mas é construída por nós e 

por outros atores). 

Real é algo que resiste às nossas criações 

Diversos atores não humanos participam da construção do real 

► Realidade é construção (feita por muitos atores além dos humanos) 

4) Coletivos latourianos representam o fim do determinismo (heteronomia) e o fim da 

liberdade plena (autonomia). Não há mais determinação causal de uma única origem. Só há 

construção coletiva mútua e colaborativa (ideia de co-construção). 

Coletivos não são livres, pois sofrem influências uns dos outros 

Mas coletivos não são marionetes, pois também influenciam outros 

► Só há co-construção 

Diante de tal cenário, associar Latour com o construtivismo parece bem possível. Contudo, 

fica claro que seu posicionamento é capaz de incluir os não humanos no mecanismo de 

agenciamento, o que parece redundar no que estamos entendendo por co-construtivismo. 

É importante assinalar que tal construtivismo latouriano guarda uma relação íntima com uma 

abordagem relativista, ela mesma revisada pelo autor (LATOUR, 1994a), e que recebe por ele 

mesmo o título de “relativismo relativista” ou relacionismo. No intuito de aclarar ainda mais 

sua postura epistemológica, vejamos brevemente o argumento de defesa do relativismo 

empregado por Latour. 

 

Relacionismo, um relativismo relativista 

A discussão sobre o relativismo apresentada por Latour no final de Jamais fomos modernos 

(1994a), é fundamental não apenas para compreender sua crítica à condição moderna, mas 

também para delinear as bases de sua epistemologia e, talvez mais ainda, delinear sua 

antropologia simétrica, empregada como prisma metodológico. Para Latour, existem três 

abordagens relativistas conhecidas (universalismo particular, relativismo absoluto e 
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relativismo cultural), e mais uma (relativismo relativo) a ser adotada pela antropologia 

simétrica. Vejamos rapidamente os tipos de relativismo, na tentativa de esclarecer como se 

constrói o relativismo do autor. 

 

O universalismo particular 

O universalismo particular não é propriamente um relativismo, pois pretende falar de culturas 

particulares do ponto de vista de um critério universal (dado por uma delas). Tal seria a 

abordagem de Lévi-Strauss, que pensaria algo assim: 

Uma das sociedades – sempre a nossa – define o quadro geral da natureza 

em relação ao qual as outras estarão situadas. [...] A primeira metade deste 

argumento permite o relativismo modesto – nós somos apenas uma cultura 

dentre as outras –, mas a segunda permite o retorno subreptício do 

universalismo arrogante – continuamos a ser absolutamente diferentes 

(LATOUR, 1994a, p. 103) 

Como a própria ideia de relativismo consiste em aceitar a relatividade do conhecimento, a 

posição do universalismo particular não pode, para Latour, ser aceita como uma abordagem 

válida. Falta-lhe humildade para reconhecer seu devido lugar como um entre outros 

semelhantes. Forma do universalismo particular: 

Todas as culturas condicionam o conhecimento 

Nossa cultura é absolutamente privilegiada 

►Nossa cultura possui um acesso privilegiado ao conhecimento  

 

Relativismo absoluto 

O relativismo absoluto, por sua vez, tem várias formas de argumentação, mas todas elas 

concordariam com a ideia de que há uma relação inextrincável entre a história de uma cultura 

e seu corpo de conhecimento. Disso, o relativista absoluto conclui que nenhuma hierarquia é 

possível entre as culturas (diferente do universalismo particular) e tudo é absolutamente 

relativo. Isso se dá porque há uma concordância implícita com o construtivismo (não há o real 

fora da minha cultura), e desse modo, não há um critério de medida, o que implica uma 

incomensurabilidade entre os vários conhecimentos. Entre as várias formas de apresentação 

da tese do relativismo absoluto, historicamente se destacam os seguintes argumentos: 
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1) William Hamilton (argumento do duplo condicionamento – tanto pelas faculdades humanas 

quanto pelo condicionamento dos outros objetos): 

Pensar é condicionar 

Conhecer envolve ação condicionante dupla (sujeitos e objetos) 

► Todo objeto é conhecido pelas relações condicionadas  

2) Inexistência do absoluto (da incognoscibilidade à inexistência do absoluto): 

O absoluto é incognoscível (não condicionável) 

Aquilo que não se pode conhecer não existe 

► O absoluto não existe 

3) Oswald Spengler (da determinação histórica à aceitação de que verdade é intracultural): 

Cada contexto cultural cria um critério para conhecer 

Nenhuma cultura possui a mesma história 

► Todo conhecimento é relativo à cultura e sua história 

4) Consequência dos anteriores (tese da incomensurabilidade ou da equivalência de 

legitimidade): 

Todo conhecimento é relativo à cultura e sua história 

Não há como medir conhecimentos de culturas diferentes  

► Todos os conhecimentos são igualmente legítimos 

Ao examinar este tipo de argumento, Latour entende que é a partir da ideia de que “natureza é 

uma construção cultural” que o relativismo absoluto se caracteriza. Disso, concluímos que 

nenhuma hierarquia é possível entre as culturas (já que não há o real fora, não há um critério 

de medida absoluto, o que garante a incomensurabilidade entre os diversos conhecimentos). 

Assim, o relativismo absoluto assume uma postura paradoxalmente próxima ao 

universalismo, pois: 

[...] aceitava o ponto de vista dos universalistas ao mesmo tempo em que 

recusava unir-se a ele: se não existe nenhum instrumento de medida comum, 

único e transcendental, então todas as linguagens são intraduzíveis, todas as 

emoções incomunicáveis, todos os ritos igualmente respeitáveis, todos os 

paradigmas incomensuráveis. De gosto e de cor não se discute. Enquanto os 

universalistas afirmam que esta medida comum existe de fato, os relativistas 

absolutos ficam felizes por sua não existência. De forma quase eufórica, 

todos concordam quanto ao fato de que a referência a uma medida absoluta é 

essencial para sua discussão. (LATOUR, 1994a, p. 110) 
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Na crítica latouriana, dizer que não há medida comum (tese da incomensurabilidade) não é 

coerente com uma atitude relativista (LATOUR, 1994a, p. 110). Para Latour, se a proposição 

“tudo é relativo”
41

 compreende a tese da incomensurabilidade, que impede o trânsito entre 

ideias de um sistema para outro, ela gera um paradoxo relativista (pois impede a relação de 

conhecimentos). Uma vez que a natureza e a cultura seriam construções, caberia aos 

construtores criar pontes para relacionar os repertórios prévios em uma rede comum. Mas isso 

não quer dizer que Latour concorde com o relativismo cultural. 

 

Relativismo cultural 

O relativismo cultural aceita até o argumento 3 do relativismo absoluto, isto é, assume que há 

relação entre a história de uma cultura e seu conhecimento, mas nega a incomensurabilidade e 

o isolamento criado pelo relativismo absoluto. Seu argumento traz como consequência a 

necessidade de algo exterior (a “realidade”) às culturas que permite compará-las. 

1) Ideia de comensurabilidade entre culturas distintas (garantir o trânsito de conhecimento). 

Há uma pluralidade de culturas e histórias 

A validade circunstanciada não impede o trânsito de conhecimento 

► É possível comparar conhecimentos de culturas diferentes 

2) Ideia de realidade implícita (cada cultura conhece a seu modo a realidade): 

É possível comparar conhecimentos de culturas diferentes 

A verdade sobre o real é alcançada de formas diferentes por cada cultura 

► Cada cultura conhece, a seu modo, a realidade 

O relativismo cultural é uma interessante tentativa de contornar a incomensurabilidade. No 

entanto, ao apelar aos diferentes modos de se conhecer a verdade, o relativismo cultural faz 

uma confissão de crer em uma única verdade, em um único ponto central, acessado de 

diferentes modos por diferentes culturas. Contudo, se há uma autonomia parcial entre as 

diferentes formas de se conhecer a realidade, então não há relativismo, no sentido pleno. 

                                                 
41

 Vale notar que esta proposição (“tudo é relativo”) expressa um paradoxo lógico. Ou o que ela descreve é 

verdadeiro, e, neste caso, tudo, sem exceção, seria relativo, inclusive essa frase (que, portanto, representa uma 

falha na própria ideia que enuncia: que tudo é relativo). Ou o que ela descreve é falso, e, neste caso, nem tudo é 

relativo (o que contradiz seu valor semântico, já que ela expressa claramente que tudo é relativo). 
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Percebe-se que o relativismo cultural é um relativismo brando (moderado), que abre espaço 

para uma inconsistência nada desejável. Para Latour, o relativismo cultural defende a tese 

segundo a qual não há uma cultura que esteja acima das demais, pois cada cultura conhece, ao 

seu modo, a realidade. Mas ao fazer isso, cada uma vê apenas um ângulo sobre a realidade, 

que, por sua vez, não é captada em sua totalidade. Afirmam, implicitamente, que os símbolos 

culturais são relativos, mas a realidade (a natureza) é absoluta. “Os relativistas jamais foram 

convincentes quanto à igualdade das culturas, uma vez que consideram apenas estas últimas. 

E a natureza? De acordo com eles, ela é a mesma para todos” (LATOUR, 1994a, p. 104). 

Percebe-se, com esta crítica, que a tese de Latour é mais radical do que qualquer relativismo 

cultural poderia ser. Sua pergunta é: como poderia um relativista aceitar a ideia de realidades 

não construídas? Das duas uma, ou se aceita que a natureza é transcendente (caindo em um 

relativismo altamente vulnerável, já que seria uma variação universalista), ou a própria 

natureza deve ser, ela mesma, construída. Esta suspensão da natureza lembra o relativismo 

absoluto, para quem natureza é uma construção social. Mas, como vimos, Latour critica 

também o relativismo absoluto na medida em que ele criaria um isolamento de repertórios, 

uma incomensurabilidade entre conhecimentos. 

 

Relativismo relativista 

Agora estamos em condições de entender a proposta de Latour, que elabora a tese que 

chamou relativismo relativista. Ao contrário do relativismo cultural, Latour não aceita a ideia 

de algo externo às culturas e que permite a comparação entre elas (isso seria reconhecer algo 

não relativo, porque a realidade externa às culturas teria um caráter universalizante, que 

contradiz o princípio relativista). Mas aceitar o relativismo absoluto seria cair em uma 

igualdade de condições e uma impossibilidade de relação entre as culturas. Para explicar seu 

relativismo, Latour emprega várias metáforas e convoca o leitor a agir, a coletar os pedaços 

altamente sugestivos de suas analogias, agregar os conceitos de modo a produzir, pelas 

associações novas, um coletivo em processo de estabilização. Sigamos os rastros deixados por 

Latour na tentativa de ligar as pistas em busca da construção do seu relativismo. 

Estabelecer relações; tornar comensurável; regular instrumentos de medida; 

discutir sobre a compatibilidade das normas e dos padrões; estender redes 

calibradas; montar e negociar os valorímetros, estes são alguns dos sentidos 
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da palavra relativismo [...]. O relativismo relativista traz de volta a 

compatibilidade que julgávamos perdida. Desfaz, através do adjetivo, a 

aparente estupidez do substantivo. [...] Ao invés de parar no meio do 

caminho, ele continua até o fim e reencontra, sob a forma de trabalho e de 

montagem, de prática e de controvérsia, de conquista e de dominação, a 

possibilidade de relacionar. (LATOUR, 1994a, p. 111) 

Percebemos que o relativismo de Latour entende a ideia de relativo como aquilo que está “em 

relação a”. Seu relativismo relativista deve ser, assim, uma abordagem marcada por uma 

disposição para estabelecer relação, compatibilizar padrões, facilitar o intercâmbio, tornar 

comensurável, criar pontes. Em que tal relativismo se baseia? Na ideia de relação e na 

possibilidade de relacionar. Mas qual é sua forma argumentativa? Precisamos de mais pistas. 

Por enquanto, o que temos é: a prioridade dada à relação, a ideia de evitar o exterior absoluto 

(que se conecta com a ideia de transcendência) e ao mesmo tempo a tentativa de evitar a 

imanência social que equaliza todas as culturas (os coletivos), tornando-as incomensuráveis. 

Para Latour, o relativismo relativista deve ser capaz não de apagar as hierarquias, mas de criar 

hierarquias. Portanto, deve haver diferenciação entre os coletivos criados e suas hierarquias 

internas. 

Os universalistas definiam uma única hierarquia. Os relativistas absolutos 

tornavam todas elas iguais. Os relativistas relativistas, mais modestos porém 

mais empíricos, mostram os instrumentos e as cadeias que foram usadas para 

criar assimetrias e igualdades, hierarquias e diferenças. (LATOUR, 1994a, p. 

111) 

Diferente da existência de uma única hierarquia ou da igualdade absoluta, a hierarquia 

possível aos relativistas relativistas diz respeito à capacidade de compreender as construções 

hierárquicas dentro dos coletivos, sem que por hierarquia entendamos uma escala de melhor 

ou pior, mas sim as etapas de construção de visão de mundo. Para possibilitar a comparação, o 

relativismo de Latour aponta ainda para o conceito de tradução, necessário para sacramentar a 

crítica à incomensurabilidade. 

Nenhuma coisa é, por si só, redutível ou irredutível a qualquer outra. Nunca 

por si mesma, mas sempre por intermédio de uma outra que mede e transfere 

esta medida à coisa. Como acreditar que os mundos não podem ser 

traduzidos quando a tradução é o próprio cerne das relações estabelecidas 

entre eles? (LATOUR, 1994a, p. 111) 

Podemos agora juntar as pistas para realizar uma interpretação formal de sua tese. Convém 

lembrar também de um conceito central que Latour usa em seus argumentos: o coletivo, 

“aquilo que nos coleta a todos” (LATOUR, 2001, p. 340), conceito, como vimos 

anteriormente, substituto de cultura, mas também de sociedade ou mesmo de natureza. O 
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modo como Latour se posiciona como relativista parece estar apoiado nos seguintes 

argumentos: 

1) Não-equivalência entre conhecimentos (obs: cultura é substituída por coletivo): 

Todo conhecimento é relativo a um coletivo e sua história 

Sempre há como comparar diferentes coletivos  

► Os conhecimentos não são incomensuráveis 

2) O mito do externo (não há algo exterior aos coletivos que permite compará-los): 

É possível comparar conhecimentos de coletivos diferentes 

Mas tal comparação não se baseia em um critério externo absoluto  

► Não é possível o universalismo 

3) Tradução como a superação do mito do externo (não há algo exterior aos coletivos, porque 

o próprio exterior é construído): 

É possível relacionar coletivos sem recorrer à ideia de externo 

Tal relação se dá pela transferência de medidas (tradução) 

► Tradução é poder de estabelecer relações (“medida medidora”) 

4) O resultado do relativismo relativista aponta para a constante e livre tradução das 

hierarquias. Aponta ainda para o surgimento de novos coletivos, elaborados por um processo 

de tradução/translação. A partir das infinitas recombinações de coletivos surge, a cada vez, 

um coletivo novo que pode ser comparado com todos os anteriores, devido ao fato das suas 

construções serem sempre passiveis de comparação: 

Tradução é poder de estabelecer relações (“medida medidora”) 

Cada coletivo formado permite a combinação com anteriores  

► A recombinação é livre e se dá por traduções em rede 

Podemos perceber que o relativismo radical (relativismo relativo) rejeita tanto o relativismo 

absoluto (considerado estéril) quanto o relativismo cultural (considerado tímido). Latour 

rebatiza seu relativismo com a alcunha relacionismo (ibid., p. 112).  

É possível concluir, a partir de então, que na abordagem relativista de Latour não pode haver 

determinação de qualquer coletivo por algo que lhe seja alheio, que funcione como uma causa 

(por diversas vezes, Latour critica a ideia de uma realidade transcendente, isto é, algo que 

fosse alheio aos coletivos e que constituísse um critério absoluto de causa daquele coletivo). 
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Contudo, também não pode haver uma plena autonomia nos coletivos (o autor fala sempre no 

“mito dos sujeitos livres” para se referir à fraqueza da ideia de autonomia ou de livre 

iniciativa dos sujeitos humanos). Em lugar de discutir o relativismo em termos de 

determinismo e indeterminismo, heteronomia e autonomia, transcendência e imanência, 

Latour prefere sempre investigar os fatos que se mostram quando em processo de construção, 

negando qualquer conhecimento a priori sobre um objeto (ou quase-objeto), mas garantindo 

qualquer recombinação livre entre os coletivos. 

Neste capítulo, vimos como Latour dialoga com uma das disputas epistemológicas mais 

relevantes: o debate entre realismo e construtivismo. Vimos que Latour pretende superar tal 

conflito evitando opor realidade e construção, mas, ao contrário, almeja juntar tais ideias na 

forma de construção de realidade e de fatiche. Se Latour desconhece qualquer natureza não 

construída, qualquer exterior-que-causa-os-fenômenos, qualquer coisa-em-si, isto é porque, 

como relativista radical, ele não pode ver nos conceitos de natureza, exterior, fato científico 

ou realidade, qualquer coisa que não seja consequência de elaborações ou, como preferimos 

chamar, de co-construções. 

O presente capítulo sublinhou ainda que o pensamento não moderno de Latour se constrói sob 

um solo epistemológico radicalmente novo. Para grande parte da filosofia continental, a 

crítica kantiana é quase um dogma inquestionável (dogmatismo este que confere à noção de 

crítica uma interpretação bastante irônica). Como vimos, Latour questiona não apenas a 

atitude “crítica” do projeto moderno, mas as próprias noções modernas de sujeito e objeto, 

purificados de todo híbrido, que encontram o seu lugar epistemológico por categorias a priori. 

Latour também não poupa os modelos sujeitocêntricos dominantes a partir da filosofia 

moderna, e a ideia de mediação representa uma alternativa à hipótese do acesso ao mundo por 

um sujeito transcendental. Ou melhor, implica a rejeição de qualquer transcendental a priori. 

Mediação passa a habitar um lugar filosófico bastante mais complexo do que o “transporte de 

ideias para uma consciência” implícita na relação pensamento-ser da filosofia pós-kantiana. 

Além disso, ressaltamos que a mediação tem em Latour um caráter planar, no sentido em que 

sua proposta filosófica está pautada na simetria de direitos entre entidades as supostamente 

mentais e as supostamente materiais (todas elas achatadas em uma entidade única, o actante).  

É paradigmático, como veremos, o problema da mediação técnica, que nos parece 

particularmente interessante para expressar os hibridismos e os entrelaçamentos entre as 



 

 

203 

 

esferas do humano e do não humano, de modo que seja possível eliminar alguns preconceitos 

filosóficos, dando espaço para uma ontologia híbrida e uma epistemologia relacionista. Todas 

essas questões relativas à mediação e à mediação técnica ganharão os contornos almejados 

nos capítulos seguintes, agora que vimos mais de perto a crítica de Latour ao esquema 

moderno e entendemos sua dimensão epistemológica – o que nos permite compreender como 

seu sistema vê os fenômenos (sob o prisma do relacionismo e do co-construtivismo). 

A seguir, veremos como Latour entende a questão da mediação técnica, um tipo especial de 

coletivo composto por humanos e não humanos, que ajuda a entender não apenas a TAR, a 

partir da reflexão dos actantes visíveis e invisíveis, mas também seu vocabulário próprio em 

casos concretos de dilemas sociotécnico. Acredita-se que tal discussão seja o passo final para, 

então, focar no conceito de mediação no quadro teórico de Latour. Por enquanto, será 

importante considerar por um momento a questão: como a reflexão latouriana, dado o seu 

caráter co-construtivista e relacionista, trabalha o tão emblemático híbrido sociotécnico? 
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5. MEDIAÇÃO TÉCNICA EM BRUNO LATOUR 

 

Nos escritos de Latour, o tema da mediação técnica é reincidente, e costuma estar atrelado a 

um “abandono do divisor de águas artificial entre ‘dimensões’ sociais e dimensões técnicas” 

(LATOUR, 2012, p. 129). Por mediação técnica, podemos entender uma incursão da técnica 

na esfera do social (ou vice-versa) de modo que os actantes sociotécnicos elaboram uma 

delegação bidirecional a partir dos programas de ação de cada um deles, isto é, criam contatos 

com outros actantes e são simultaneamente criados por eles. Segundo Latour, “[...] para dar 

conta de entender a mediação técnica, devemos também redefinir uma grande parte da teoria 

social, trazendo de volta, receio eu, muitas questões filosóficas que ela tem tentado dispensar 

tão rapidamente” (LATOUR, 1994b, p. 50). 

Em um antológico artigo, On technical mediation – philosophy, sociology, genealogy 

(1994b), Latour desenvolve o tema da mediação técnica a parir da conjunção entre homem e 

objeto técnico. O autor abre o texto com o mito de Dédalo e o labirinto do Minotauro, para 

sugerir que “as linhas [retas] da filosofia são desprovidas de uso no tortuoso labirinto da 

maquinaria” (LATOUR, 1994b, p. 30). Em uma crítica implícita aos rumos que tomou a 

filosofia contemporânea quando considera a questão da técnica, Latour expõe sua tese original 

sobre a mediação técnica como uma estrada de duas vias, do humano para o objeto técnico, e 

deste para aquele. 

Latour parte da recusa tanto de um privilégio da tecnologia sobre o humano (materialismo) 

quanto do humano sobre a tecnologia (antropocentrismo). Apresenta como alternativa para o 

problema da determinação no par dialógico homem-máquina, o conceito de mediação técnica, 

segundo o qual interessa mais atentar aos hibridismos e aos resultados da associação dos 

elementos participantes do que buscar velhas dicotomias (especialmente as que tendem a 

ressaltar distinções entre as esferas do sujeito e do objeto). Opondo-se ao dualismo moderno 

pautado pela distinção entre o lado de dentro e o de fora (FREIRE, 2013, p. 9), segundo a qual 

o mundo é composto ainda por matéria e forma, Latour enfatiza a relevância de estudar os 

aspectos da “permeabilidade” (ibid.) conjugação matéria-forma ou ideia-coisa, de modo que o 
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produto resultante dessa conjugação é evidentemente mais complexo do que a mera soma das 

partes. 

O famoso exemplo da arma de fogo (Latour, 1994b) ilustra a polaridade que tende a se formar 

em nossa cultura a respeito dos benefícios e malefícios do instrumento arma de fogo. Esse 

caso é emblemático para os brasileiros, que passaram por um referendo do desarmamento em 

2005, quando as campanhas emitiam discursos pró e contra o porte de armas pela sociedade 

civil. De um lado, o slogan “armas matam pessoas” parece dar poder predominante à técnica 

(o que, na visão de Latour, pode ser entendido como um determinismo tecnológico), do outro 

lado, o slogan “pessoas matam pessoas; não armas” parece conferir poder exclusivo aos 

homens (determinismo humanístico), colocando as armas numa classe de dispositivos neutros.  

Para Law (1992), apesar de propor explicações contrárias, ambas as alternativas são 

deteminísticas e reducionistas, e ambos os reducionismos (humanista e tecnológico) têm duas 

coisas em comum: ambos separam homem e técnica; e ambos hierarquizam esses polos 

colocando um deles em privilégio (LAW, 2003[1992] p. 3). O argumento de Latour, no 

entanto, enfatiza que não se pode esquecer que cada artefato tem um programa de ação, um 

potencial para auxiliar em uma tarefa. Se tal programa-auxílio é levado em conta, a questão 

“uma arma na mão é apenas um pedaço de ‘tecnologia mediadora’?” deve receber a seguinte 

resposta: depende do que se entende por mediação (Latour, 1994b, p. 31). 

Resumidamente, podemos dizer que mediação técnica, no sentido imprimido por Latour, 

refere-se a uma coinfluência entre homem e objeto técnico que deveria soar trivial: homens e 

armas mudam a partir da existência de humanos com armas. Desse modo, a associação 

resultante (inteligência técnica), não pode ser descrita nem pelo “homem” nem pela “arma”, já 

que as partes isoladas não contêm os atributos do todo. Dito de outra forma, Latour apresenta 

como alternativa, para o problema da primazia do homem sobre a máquina ou da máquina 

sobre o homem, o conceito de mediação técnica, que vê em ambos um par dialógico simétrico 

e uma gênese de propriedades novas, dada pela conjunção homem-máquina, de modo que 

mediação é entendida aqui como uma ação capaz de revelar a emergência dos agentes 

híbridos a partir de agentes heterogêneos postos em relação. 

Mas o que quer dizer o par homem-técnica? Seria esse conceito um floreio teórico que propõe 

um desvio do real problema do determinismo materialista, esse sim capaz de ver no objeto 
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social suas intenções ocultas pelas estruturas de poder? Ou, ao contrário, o par homem-técnica 

seria uma forma ingênua de tentar conferir ao objeto uma pseudo intencionalidade que, no 

fundo, pertence claramente à esfera humana? 

Para resolver tais questões, o conceito de mediação técnica é apresentado sobre as bases de 

quatro outros conceitos: tradução, composição, reversibilidade e delegação. O primeiro 

aspecto do conceito de mediação, explicado por Latour (e tendo como pano de fundo as ideias 

de Michel Callon, 1986), é o da tradução. Por tradução, o autor não quer dizer conversão de 

um código em outro, mas uma espécie de relação ativa que interpreta o sentido de um código 

e expressa o resultado dessa interpretação com um sentido alterado. Todo objeto técnico 

acaba por engendrar um novo objetivo ou um objeto alterado, que não corresponde a nenhum 

programa anterior dos agentes individuais. Quando os programas de ação são alterados, então 

atuou o princípio de tradução, que deve ser entendido como um “deslocamento, deslize, 

invenção, mediação, a criação de uma conexão que não existia antes e que em algum grau 

modifica os dois elementos ou agentes” (LATOUR, 1994b, p. 32). Se a tradução é essa 

modificação mútua entre os dois agentes, a mediação deve ser entendida aqui como a ação de 

uma associação sociotécnica, com influência mútua entre homem e artefato. O homem com 

uma arma na mão não é mais o mesmo (visto que agora se sente investido de poder), e a arma 

na mão de um homem também é outro ser, bastante diferente da arma em uma gaveta (basta 

lembrar que a arma na mão é caracterizada por um potencial de matar em um intervalo ínfimo 

de fração de segundo). Mas o híbrido homem-arma é um actante novo, e o organismo social 

deve ser revisto a partir dessa tradução, responsável por agenciar programas de ação e 

promover os deslocamentos nos vínculos dos actantes originais. 

Para entender melhor a relação entre mediação e tradução, é importante entender o 

posicionamento do autor sobre o que chamou de “ator híbrido” (ibid., p. 33), que se relaciona 

com o conceito de actante. Trata-se de um conceito que se opõe à noção sociológica clássica 

de “ator” social, na medida em que, por ação social, Latour não quer significar apenas o 

humano, mas a ação da e na associação, da combinação de actantes, que podem ser homens, 

armas, gavetas, instituições, código penal etc. Assim, a “ação não é uma propriedade dos 

humanos, mas de uma associação de actantes” (ibid., p. 35). Deve ficar claro que a ideia de 

mediação está sendo relacionada aqui com um compartilhamento de responsabilidade da 

ação entre vários actantes, colocando no mesmo coletivo a ação de todos os envolvidos na 

“técnica” em questão. Aliás, a própria ação, quando imbuída desse caráter mediador, é 
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entendida como uma ação que só se deixa captar na emergência. É como se toda ação, no 

sentido forte do termo, fosse emergente, ou, dito de outra forma, toda ação fosse uma 

mediação. Esta parece ser a ideia que o autor tem em mente quando relaciona os vocábulos 

mediação e composição, já que apenas a consideração de todos os agentes envolvidos na ação 

conjunta pode conferir sentido à rede sociotécnica em questão. 

Em seguida, o conceito de mediação pode ser entendido também a partir da sua propriedade 

de reversibilidade, entendida como a capacidade de reversão entre transparência e opacidade 

da técnica. Vejamos como se dá essa reversão, que parece um desenvolvimento de uma 

pergunta anterior: por que é tão difícil medir a mediação técnica? Segundo Latour, uma boa 

parte dos processos técnicos é ocultada pelo que chamou de caixa-preta (ibid., p. 37), que, 

como vimos, se refere a uma condição do actante (no caso, um instrumento técnico em 

perfeito funcionamento) de tal modo a encobrir os seus subsistemas, deixando opaco o seu 

envoltório, escondendo suas funcionalidades internas. Se um dispositivo técnico se torna 

opaco, isto é, se ele oculta seus mecanismos internos, seu funcionamento como objeto 

artificial, é porque seu caráter instrumental não se destaca em seu contexto de uso.  

O homem que manipula o instrumento se concentra na tarefa do uso e “se esquece” da 

dimensão artificial da técnica, que permanece o mais opaca possível (caixa-preta). O exemplo 

para ilustrar essa noção de “caixa-preta”, comum inclusive ao pensamento heideggeriano, é a 

crise no projetor (broken tool), em que um defeito no aparelho revela problemas da técnica até 

então invisíveis, alterando as prioridades e os objetivos dos envolvidos na situação. Supondo 

que, em uma palestra, um professor se utilize do instrumento técnico do projetor de datashow 

para apresentar um debate. Nesse exemplo, enquanto o aparelho estiver funcionando, 

permanecerá em sua mais perfeita transparência, pois permite à plateia se concentrar na 

palestra. Ao mesmo tempo, em pleno funcionamento, o projetor cumpre sua perfeita 

opacidade quanto aos seus mecanismos internos (não se dá a ver como ele processa bits e 

projeta imagens). É esse binômio transparência-opacidade que constitui o fundamento do seu 

agenciamento técnico. No entanto, quando surge um defeito no aparelho, são revelados 

problemas na dimensão sociotécnica que eram até então invisíveis, alterando as prioridades e 

os objetivos de todos os actantes envolvidos na situação. Essa reversibilidade de caixas-pretas 

para caixas-pretas abertas (aparelhos defeituosos), esse trânsito entre transparência e 

opacidade, é uma das características mais marcantes da mediação técnica em Latour. Todo 

mediador pode se transformar em intermediário, e vice-versa. 
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Finalmente, mediação técnica pode ser entendida ainda como delegação. Um coletivo 

sociotécnico possui uma história, um programa de ação, objetivos e funções, promove 

traduções e altera interesses que compõem a relação entre humano e não humano. Técnicas 

têm poder de agenciar, produzem efeitos por meio de um tipo especial de articulação, e é 

neste âmbito que a mediação pode finalmente ser associada com a ideia de delegação ou 

inscrição. O exemplo da lombada ilustra bem esse aspecto da mediação técnica. Como se 

substituísse um guarda de trânsito, a lombada tece um novo programa de ação, que interrompe 

um fluxo contínuo de automóveis, mas que, para além da sua agência primordial (“poder 

quebrar a mola do carro, caso ele trafegue com alta velocidade”), possui um significado 

moral: zelar pela segurança dos pedestres daquela rua específica. Assim, no momento da 

concepção da lombada, em alguma mente de um grupo de engenheiros de trânsito, há a 

inscrição de um programa moral em um objeto técnico. Quando identificada, mesmo que a 

posteriori, essa delegação, fica clara a interpretação sobre os primórdios da concepção, que 

remete aos objetivos iniciais de inscrição, mesmo que o tempo, o espaço e o agir sejam outros. 

Nesse modelo, há um deslocamento similar ao do leitor de uma ficção, que atualiza a presença 

do enunciador, mesmo que ele esteja ausente. Essa delegação técnica é vivenciada 

constantemente em qualquer contexto em que os agentes sociotécnicos se manifestam. Em um 

voo entre Rio e São Paulo, por exemplo, estão virtualmente presentes: os engenheiros do 

avião, as engrenagens, os assentos, o programa do piloto automático e uma série de outros 

actantes que foram delegados a exercer um papel de mediação para tornar a viagem possível. 

 

Simetria, mediação técnica e ator-rede 

Vemos que tradução, delegação, composição e reversibilidade são modos pelos quais se 

constrói a noção de mediação técnica em Latour. No entanto, podemos ver nas entrelinhas da 

construção de mediação técnica a própria teoria ator-rede como um pano de fundo que 

compõe o cenário para da mediação. Um primeiro aspecto notável dessa relação figura/fundo 

(TAR/mediação) se refere à evidente divergência da noção de mediação técnica em relação a 

um mito humanista, segundo o qual, por trás de todo aparato técnico, há um agenciamento 

humano, como se fossemos sempre nós a nos tornar visíveis através dos instrumentos 

técnicos.  
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Latour argumenta que do mesmo modo que é possível verter toda a atenção ao humano 

poderíamos, sem prejuízo, fazer o oposto e enfatizar a dimensão “meramente técnica” através 

das mudanças na cognição humana – pois é evidente que toda técnica instaura um 

deslocamento cognitivo no ser humano. A posição de Latour, entretanto, se refere mais a uma 

síntese do que à polaridade. Neste sentido, se opõe explicitamente a Heidegger (2012[1926]; 

2007[1953]; 1992[1962]), que ainda pende muito mais para a abordagem humanista, como se 

não houvesse mediação no mundo técnico, ou como se ali reinasse a mecanicidade típica dos 

intermediários no sentido latouriano, transformando o objeto técnico em mero intermediador 

neutro, instrumento sem propósito e sem poder de agência, chamados de objetos tecnológicos 

despropositados (LATOUR, 1994b, p. 41). 

A simetria se propõe a conciliar as esferas do sujeito e do objeto, do sociologismo e 

materialismo, do humanismo e anti-humanismo. Simetria de direitos, em Latour, refere-se ao 

modo como os actantes remodelam propriedades sociais pelo entrecruzamento de programas 

de ação. Neste contexto, o termo “técnico”, usado como adjetivo pode ser entendido por 

diversos aspectos complementares, tais como: um subprograma a ser resolvido (ex: um 

problema momentâneo), a inclusão de uma função secundária, a inclusão de um desajuste 

(obstáculo) no perfeito funcionamento de um programa, e uma capacidade de tornar-se 

indispensável. De forma genérica, Latour reserva ao campo semântico da técnica um tipo de 

inscrição, movimento, que pode ser traduzido como um modus operandi, um conhecimento 

(ibid., p. 44) e, portanto, não se trata de uma característica humana nem não humana, mas de 

uma propriedade da relação. 

 

O sentido de órgão social na mediação técnica 

A sociologia funcionalista de Durkheim entendia órgão social como parte de um sistema 

maior, em que qualquer alteração em um desses órgãos (Igreja, família, associações, Estado 

etc.) afetaria o sistema social como um todo. Uma das propostas de Latour (2012) é revisar o 

conceito de órgão social de modo a se aproximar da ideia de tradução e mediação já 

mencionadas. 
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De Marx para cá, sabe-se que, quando falamos de algo técnico, falamos de deslocamento, 

conflito, substituição, desqualificação, nunca sobre uma mera “coisa” (LATOUR, 1994b, p. 

45). Assim, qualquer habilidade engendrada por um objeto técnico (uma pipeta de laboratório, 

por exemplo) deve emergir da zona de transição do conjunto composto tanto por homens 

quanto por “coisas”, de modo a permitir um agenciamento com fim de aprimorar os resultados 

de um experimento científico. A questão da divisão do trabalho, por exemplo, não pode ser 

desvinculada da questão sobre a técnica. 

Um órgão social é o que a pipeta e eu, no meu exemplo, se tornaram. Somos 

uma instituição-objeto. Essa posição soa trivial, se aplicada de forma 

assimétrica. “É claro”, pode-se dizer, “que um pedaço de tecnologia deve ser 

apreendido e ativado por um ser humano, um agente intencional”. Mas a 

posição que estou assumindo é simétrica: o que acontece no “objeto” – a 

pipeta não existe por si só – é ainda mais verdadeiro no “sujeito”. Não há 

nenhum sentido possível em dizer que humanos existem como humanos, 

sem entrar no comércio com aquilo que os autoriza [...] a existir (ou seja, a 

agir). (LATOUR, 1994b, p. 45-46) 

Latour, evidentemente, refere-se à simetria de direitos entre o humano e o artificial, pois, se é 

lícito dizer que o homem cria a técnica, pode-se igualmente afirmar, segundo esta linha de 

pensamento simétrica, que a técnica cria o humano. A ideia de ação (e de mediação) técnica 

funda não apenas a condição técnica, como também a condição humana. Do ponto de vista 

funcional, apenas o produto das interações é capaz de agenciamento. Essa elaboração teórica 

radical reclama por uma ressignificação de conceitos fundamentais do próprio social 

(ressignificação esta, convém lembrar, inspirada em Gabriel Tarde). O mais radical destes 

conceitos parece ser o de coletivo, que, como vimos, substitui na TAR o de sociedade. Essa 

substituição almeja incluir uma dimensão do social que o conceito de sociedade não permite, 

já que aquilo que Latour tem em mente, quando se refere a um coletivo, é a troca de 

propriedades humanas e não humanas no órgão social (LATOUR, 1994b, p. 46).  

Latour menciona o caso do trem sem motorista no metrô de Paris para ilustrar a complexidade 

das associações que estão sempre implícitas nas invenções técnicas, mesmo antes da efetiva 

operação do artefato e de seu pleno funcionamento. Em outro momento, Latour compara 

projeto e produto, de modo que, mesmo na fase do projeto, i.e., naquilo que ainda não se 

tornou objeto, vemos não apenas as pessoas que o elaboram, mas também as traduções que 

desejam efetivar. Assim, as etapas da execução do projeto são capazes de fazer convergir, 

desde sua concepção como modelo, fins políticos, técnicos e diversos valores, delegados ao 

coletivo. A ação propositada e a intenção podem até mesmo não ser consideradas 
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características dos objetos, mas tampouco o são de humanos. Para o autor, qualquer 

intencionalidade apenas pode ser atributo de instituições, isto é, da conjunção humano-

objetual dos sistemas sociais. 

O que o novo paradigma atende são os movimentos pelos quais um dado 

coletivo estende seu tecido social a outras entidades. Primeiro, há a 

tradução, sentido pelo qual nós inscrevemos recursos em um material 

diferente de nossa [própria] ordem social; em seguida, a passagem, que 

consiste na troca de propriedades entre os não humanos; em terceiro lugar, a 

inscrição através da qual um não humano é seduzido, manipulado, ou 

induzido no coletivo; em quarto lugar, a mobilização dos não humanos 

dentro do coletivo, que adiciona recursos inesperados, resultando novos 

híbridos estranhos; e, por fim, deslocamento, a direção que o coletivo toma 

quando [sua] forma, extensão e composição tenham sido alteradas 

(LATOUR, 1994b, p. 46) 

Nesse encadeamento constituinte da coletividade, não cabe sequer uma divisão entre técnicas 

arcaicas (uma espécie de poiesis do artesão) e modernas (dominação da produção “desumana” 

em larga escala), como parece despontar em Heidegger. Há, isso sim, uma continuidade 

extraordinária entre estágios de desenvolvimento técnico, e qualquer rotulação entre técnicas 

mais objetivas e mais subjetivas estaria profundamente equivocada (ibid., p. 46-47). Neste 

sentido, o que interessa, do ponto de vista de Latour, não é classificar as diversas técnicas com 

rótulos prontos, mas atentar à dinâmica do coletivo na tentativa de compreender o resultado 

social, visível apenas quando se atenta ao exato momento em que ocorre uma mudança na 

ordem. 

Este ponto é fundamental, pois mostra como o estudo do social-técnico em Latour se distancia 

das sociologias clássicas. Enquanto estas buscavam enquadrar os mecanismos técnicos em 

modelos gerais da ordem social, previamente conhecida, Latour valoriza justamente o modo 

como essa condição social é engendrada, a partir de dentro da conjunção, se interessando pela 

associação nova e pelos coletivos híbridos em todas as fases da invenção técnica. 

O novo paradigma não está livre de problemas. Para ver pessoas e não 

humanos interagindo dentro de coletivos, para definir objetos como 

instituições, para fundir sujeito e objetos em um órgão social, precisamos 

saber o que é um coletivo, uma instituição e um órgão social. A dificuldade é 

que não podemos manter o modo como as teorias sociais definem isso, uma 

vez que para muitos sociólogos, uma ordem social é o recurso para a 

explicação, não o que precisa ser explicado. Os sociólogos começam 

delineando o fenômeno social, [...] contextos sociais, instituições globais 

[...]; depois começam com o que parece ser sua importante tarefa empírica, 

traçar desenvolvimentos e transformações. É um fato dado, para eles, que a 

ordem social existe. (LATOUR, 1994b, p. 49) 
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O social resultante desse caráter dinâmico redunda na ideia de ação técnica, que para Latour 

diz respeito à delegação durante a interação. É esse processo de delegação que permite aos 

actantes mobilizar movimentos feitos em outro lugar, possivelmente anteriores a eles e por 

outros actantes. Tal capacidade unifica a presença do passado (virtual) em um contexto em 

que a agregação em novas formas reticulares está acontecendo. Nota-se que essa ideia é 

oposta à tese do hilemorfismo (do grego hylé – matéria – e morphé – forma), segundo a qual, 

matéria e forma seriam os dois princípios básicos e distintos do universo da techné, 

caracterizado pela imposição de uma forma conscientemente planejada em uma matéria 

amorfa. Enquanto a ideia de hilemorfismo está ligada ao mito do homo faber, para quem o 

homem é a entidade capaz de conferir ordem ao mundo que é em si desordenado, a ideia de 

mediação técnica está ligada à relação não hierárquica entre homem e coisas, que em Latour 

pode ser entendida como a socialização de não humanos. 

Nesse sentido, a mediação técnica, ao privilegiar a simetria entre humano e não humano, 

problematiza o dualismo mente-matéria reincidente em todo o projeto moderno. Apresenta 

ainda uma crítica à teoria crítica, que, na visão de Latour, tem fácil adesão com o projeto da 

modernidade, na medida em que considera como equivalentes ideias como: “a técnica é 

social” e “a técnica é socialmente construída”. O autor afirma que dizer isso é problemático, e 

tem a desvantagem de imprimir uma vagueza conceitual incapaz de precisar as diferenças 

entre “construção social mediada” e “construção social humana”. Dizer que o social está 

inscrito na tecnologia, ou que, quando vemos um artefato, vemos relações sociais, é apenas 

ressaltar uma tautologia (ibid., p. 53). E essa estratégia tautológica desqualifica o argumento 

de mediação social, pois pode ser entendida como uma falácia do tipo “circulus in 

demonstrando”, que ocorre quando se assume como premissa algo que se pretende concluir. 

Ao falar em dominação e exclusão pelo “social” que se manifesta nos artefatos, a teoria crítica 

está, no fundo, dizendo que os artefatos não importam, uma vez que eles são apenas 

materializações do “social” que está por trás deles. Assim, ela funciona bem como uma 

espécie de teoria conspiratória, mas não consegue elucidar o problema da mediação. 

Para Latour, é bastante claro que os humanos têm estendido, por milênios, suas relações 

sociais a outros actantes, com os quais trocam muitas propriedades e com os quais formam 

coletivos (ibid.). Com relação a este ponto, outros autores facilmente concordariam. Mas a 

divergência surge quando aparece uma primazia do conhecimento no humano (ou do espírito, 

da razão) em relação ao não humano (como o mundo dos objetos), pois enquanto os 
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construtivistas sociais afirmam que as iniciativas por essa extensão são humanas, os 

naturalistas enfatizam que é a natureza (o real) que expressa suas leis através dos 

equipamentos do laboratório de um cientista. Já vimos como esse dilema epistemológico, que 

filosoficamente remete ao debate entre construtivismo idealista (primazia da ideia) versus 

realismo (primazia do real), é resolvido por Latour.  

A esse tipo de dilema, ele sempre propõe um caminho do meio, um construtivismo não 

dualista (co-construtivismo), cujo princípio de simetria entre humano e não humano propõe 

uma genealogia das associações híbridas, ou das ações sociotécnicas. Ali, o que Bruno Latour 

(1994b) se propõe a fazer é: pinçar as camadas de significado e caminhar rumo a uma 

genealogia das associações. Neste percurso, o autor desenvolve 11 (onze) níveis do 

sociotécnico. São eles: a ecologia política; as tecnologias; as redes de poder; a indústria; a 

megamáquina; a ecologia internalizada; a sociedade; as técnicas; a complicação social; o kit 

de ferramentas básicas, e a complexidade social. Os dois últimos expressam a maior novidade 

da mediação técnica de Latour, na medida em que falam dos instrumentos sociais, vistos 

como estratégias complexas de manipulação e modificação mútuas, que ao mesmo tempo 

representam uma extensão das habilidades sociais à esfera do não humano (o que expressa 

uma impossibilidade de uma definição de social sem se considerar itens não humanos). 

Com a escala de onze níveis, Latour pretende qualificar as entidades sociotécnicas em suas 

características fundantes. 

Adicionando índices, fomos capazes de qualificar o sentido de um termo que 

até agora tem sido irremediavelmente confuso. No lugar da enorme 

dicotomia vertical entre sociedade e técnica, é concebível (de fato, agora, 

disponível) uma série de distinções horizontais entre a própria variedade de 

significados dos híbridos sociotécnicos (LATOUR, 1994b, p. 63) 

Podemos dizer que, para Latour, o problema do dualismo apressado foi a sua definição de 

humanidade como substância categorial, pois ao entendê-la como uma espécie de 

supraentidade mítica com poderes totais de operar e moldar o mundo a seu bel prazer, é 

incapaz de dar conta do simples fato de que cada interação humana é sociotécnica. Isto 

significa dizer, por um lado, que nunca estamos presos a amarras sociais, e por outro, que 

nunca de fato nos confrontamos com objetos (ibid., p. 64). Nada na TAR, nem o homem, é 

tomado como algo previamente pronto. Ao contrário, tudo é coemergente junto ao social e ao 

natural, ao humano e ao não humano. Desse modo, o modelo apresentado por Latour recoloca 

a humanidade em seu devido lugar, o da mediação entre mediadores.  
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Objetividade e subjetividade não são, portanto, opostos, eles crescem juntos e são 

complementares. E para que cresçam, o autor ressalta a necessidade de evitar analisar os 

objetos como “coisas” (eles merecem mais do que esse rótulo pode dar), e os toma como 

atores sociais. Essa relevância ontológica do achatamento do humano e o objeto técnico 

(ontologia plana) é emblemática para Latour. É possível notar tal relevância na seguinte 

provocação: “[os objetos] medeiam nossas ações? Não, eles são nós” (Latour, 1994b, p. 64).  

 

A intencionalidade no paradigma da colaboração 

A originalidade da TAR é tal que, a partir dessa ideia de mediação técnica, é possível revisar 

o próprio conceito de intencionalidade
42

, entendida agora como um atributo da coletividade. 

Desde a metafísica aristotélica, a intenção pode ser associada à ideia de causação final, na 

medida em que causa final é aquela que abstrai de um fenômeno dado a sua finalidade (ex: 

aquilo a que uma obra se destina). Essa causalidade era caracterizada como dinâmica 

(REALE, 2007, p. 180-181), na medida em que indagava sobre o porquê da consequência. 

Um problema, já apontado por Heidegger (2007[1953]), é que historicamente o que se 

entende por causa esteve associado quase exclusivamente a outro tipo de causação, a causa 

eficiente, o que contribuiu para fomentar uma ideia determinística a respeito da causalidade, 

como se, para todo efeito, fosse possível extrair uma única e determinada causa. 

Do ponto de vista do ator-rede, não é possível atribuir uma causa a um efeito, pois os efeitos 

são sempre multicausados, ou seja, são produtos da interação. A intenção, desse modo, deixa 

de ser predicado de atores e passa a ser de atores-rede. Se há finalidade ou intencionalidade 

em qualquer agenciamento sociotécnico, ela só pode existir no coletivo. Ela é um poder 

disponível apenas para uma associação, nunca para um sujeito. Vale lembrar que a noção de 

multiplicidade em Deleuze e Guattari, é fonte de inspiração para Latour. O múltiplo conota 

aquilo que complementa a unidade, mas que deve ser entendido como um substantivo e não 

como adjetivo, deve se aproximar do rizoma e não da raiz arbórea (DELEUZE e GUATTARI, 

1995, p. 23). 

                                                 
42

 Intencionalidade passa a ser entendida como algo emergente, sobretudo quando nao opera em regime estável 

de associações, mas sim em inovações. 
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Neste sentido, o agenciamento é produto da junção. Se há intenção em torno da mediação 

técnica, ela é dada pelo produto conjugado entre o humano e o não humano. A consequência 

radical desta tese é que o ser humano não é um ator social, ou ao menos não o é se lhe forem 

tolhidos todos os meios técnicos que lhe permitem agir. Já o produto humano/não humano, o 

actante híbrido, este sim é capaz de fazer, pois por fazer não se pretende significar nada além 

de: ser capaz de agenciar recursos para um fim, de modo a alterar, em parte, a configuração 

social circundante. 

Como vimos, a ideia de mediação está relacionada em Latour com um compartilhamento de 

responsabilidades da ação entre vários actantes, respeitando a ação de todos os actantes 

envolvidos na técnica em questão (ideia de composição, já que apenas a soma de todos os 

agentes envolvidos pode conferir sentido à mediação). 

Estes exemplos de simetria ator-actante nos forçam a abandonar a dicotomia 

sujeito-objeto, uma distinção que impede a compreensão das técnicas e até 

mesmo das sociedades. Não são nem pessoas, nem as armas que matam. A 

responsabilidade pela ação deve ser compartilhada entre os vários actantes. E 

este é o primeiro dos significados [...] de mediação. (LATOUR, 1994b, p. 

34) 

Se para Latour, é o movimento dos actantes e suas redes o que permite compreender a esfera 

do social sem enquadrá-la em tipos ideais prévios, seu método pode parecer tão distante da 

sociologia, que poderia facilmente não ser considerado como um método sociológico. Ao 

buscar uma estrutura social que surge das interações, Latour parece se aproximar de uma 

espécie de um construtivismo técnico, que mais se assemelha a uma fantasia política inviável 

na prática. O dilema da TAR está ligado à falta de enquadramento dessa teoria no quadro das 

teorias vigentes. De um lado, está claro que a teoria social é capaz de superar a filosofia da 

técnica, mas, por outro lado, as teorias do social dizem que a emergência da ordem social não 

passa de mito filosófico. Para completar o quadro de estranhamento entre a teoria do ator-rede 

e a sociologia, vale lembrar que o próprio conceito fundante desta, isto é, o conceito de 

sociedade, não cabe na TAR, pois ele representa um paradigma dualista que, segundo Latour, 

deve ser abandonado. De acordo com Latour, “[...] para dar conta de entender a mediação 

técnica, devemos também redefinir uma grande parte da teoria social, trazendo de volta, 

receio, muitas questões filosóficas que ela tem tentado dispensar tão rapidamente” (LATOUR, 

1994b, p. 50). 
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No entanto, vimos que a ideia de emergência do organismo social não é estranha a todos os 

campos do saber. Ela é bem aceita, sobretudo na etnometodologia. Ali, a ideia de que são os 

atores que constroem as sociedades é levada a sério. “Ordem social, os etnometodólogos 

argumentam, não é um dado, mas o resultado de uma prática processual pela qual atores no 

curso da interação elaboram regras ad hoc para coordenar atividades” (ibid.). 

Todo evento é elaborado coletivamente, tudo depende de interações locais. Todavia, e aqui a 

TAR se distancia da etnometodologia, além das interações puramente locais, há influência 

externa nessas interações. Assim, ao mesmo tempo em que é lícito afirmar, contrariamente à 

etnografia vigente, que não estamos sozinhos na nossa interação, também é lícito buscar os 

modos do engendramento desse micronível, sem com isso cair na tentação de saltar para o 

nível macro. Do mesmo modo que sabemos que a interação local não é totalmente autônoma, 

isso não significa a formação de uma sociedade por cima de nós, pois essa conspiração 

desviaria a atenção do nível micro para o macro, “como se o nível macro existisse e fosse 

feito de outra matéria” (LATOUR, 1994b, p. 51). 

Esse debate entre interações micro e macro, entre agência e estrutura, revela, por sua própria 

carência, a presença/ausência da mediação técnica (ibid.). Segundo Latour, a etnometodologia 

está correta em criticar o nível macro, mas erra ao admitir a existência de algo absolutamente 

local na interação. A sociologia tradicional, por sua vez, apesar de explicar a influência do 

global no local, erra ao se esquecer de considerar os modos como se obtém uma diferença de 

escala e os mecanismos pelos quais um poder é exercido. Falta-lhe a compreensão de que a 

durabilidade depende de não humanos, e dos próprios desvios das interações locais humanas 

por parte de tais mecanismos. 

 

A mediação técnica no paradigma da conexão 

Vimos que Latour e os demais teóricos da TAR entendem o social mais como um resultado de 

interações do que como um sistema a priori. Lemos (2013) reconhece que é uma tentativa 

ambiciosa colocar o devir antes do permanente ou, mais ainda, colocar as próprias instituições 

sociais no teatro da metamorfose, da co-construção, da mediação. Na mesma linha 

pragmatista de James, aquilo que é não deve ser desvinculado daquilo que age, e a ação 
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possui um estatuto ontológico superior a qualquer essência. O pragmatismo latouriano, no 

entanto, enfatiza o fato de que, nesse teatro, há sempre muitos atores heterogêneos, portanto, o 

produto construído é sempre complexo (apesar de complexidade não se restringir apenas à 

quantidade de atores). A partir daquela conciliação entre ator e sistema, entre indivíduo 

(anteriormente tomado como ator social) e sociedade (sistema social), a ideia da TAR é 

sintetizar essa polaridade em um mesmo esquema sem, contudo, apagar a tensão aí implícita. 

O próprio nome ator-rede é um oxímoro que tenta dar conta dessa polarização historicamente 

construída. 

Law, reforçando a ideia de ser essa teoria uma “sociologia da mobilidade”, 

afirma que várias metáforas são evocadas para explicá-la, como mobilidade 

e deslocamento. Há tensão e movimento já na própria expressão “ator-rede”, 

que é em si um oximoro [...] herdando da semiótica a concepção de que 

entidades têm seus atributos adquiridos como resultantes da relação com 

outras entidades e não por suas qualidades inerentes. (LEMOS, 2013, p. 64-

65) 

Se há, no social, esse deslocamento, esse “valer por outro”, fundamento da semiótica, deve 

ficar clara a aceitação implícita de uma representação e uma reconstrução próprias do social, 

isto é, do coletivo (incluindo aí quaisquer entidades técnicas, desde que componham o 

conjunto). Todavia, o mais radical é que esse construtivismo é diferente do que se entende por 

construtivismo social, pois não aceita priorizar o sujeito humano, como o ator social por 

excelência. O construtivismo social é incompleto, e se resume em resquícios de um 

humanismo (que ainda considera o homem como a medida de todas as coisas) que, desde 

Protágoras, hierarquiza, não sem intenções, a dignidade, colocando tudo o que é humano no 

centro dos interesses da investigação. 

No texto Desafios contemporâneos para a antropologia no ciberespaço (2012), Theophilos 

Rifiotis explora a mediação técnica e defende um alargamento nas concepções de 

agenciamento para além da esfera exclusivamente humana. O autor defende a tese segundo a 

qual a antropologia deve evitar tratar os objetos técnicos como exteriores aos seres humanos 

(abordagem típica do período moderno), deve, ao contrário, incluir os hibridismos e a agência 

não humana. O texto resgata autores clássicos da cibercultura e da literatura sobre ciborgue, 

como Arturo Escobar e Donna Haraway, bem como autores clássicos da questão da técnica, 

como Marcel Mauss (e sua tese do corpo como instrumento técnico natural). A partir dessas 

referências e da visão do objeto técnico como prova de um fato social, Rifiotis argumenta que, 
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se sujeitos e objetos estão intimamente conectados uns aos outros, então os sujeitos não 

devem tratar o objeto técnico como se lhes fosse exterior. 

Portanto, entendo que tratar os objetos técnicos em termos de uma pretensa 

exterioridade como é pressuposto nas noções de “uso”, “apropriação” e 

“representação” é limitar os debates e as consequências da conexão entre o 

sujeito e o objeto já anunciadas por Marcel Mauss (RIFIOTIS, 2012, p. 570). 

Em Latour, se sujeito e objeto são posições que se alternam e coemergem nas relações que 

travam, então ambos não pré-existem às relações. O mesmo acontece com o humano e o não 

humano, com homens e técnicas etc. Diante desse cenário, o autor busca apoio em Jamais 

fomos modernos (1992) e na tensão típica do projeto da modernidade entre a purificação e a 

proliferação de híbridos (ibid., p. 571). No caso específico dos estudos em cibercultura, 

exemplo contemporâneo emblemático para o problema da mediação técnica, Rifiotis aponta 

um equívoco: a tendência de tomar a ideia de comunicação mediada por computador em um 

sentido muito determinista, como se o computador fosse um mero intermediário (caixa-preta) 

em uma comunicação essencialmente humana. Para o autor, o computador ou qualquer 

suporte técnico deve ser tomado como um mediador, já que ele atua, exerce um papel ativo, 

condiciona e interfere no processo de comunicação. 

No que diz respeito às redes sociotécnicas, podemos acrescentar que, uma vez que toda 

mediação no ator-rede provoca uma reconfiguração dos vínculos, a própria “vinculação” é 

uma espécie de valor comum, sempre presente nas diversas redes de mediações técnicas. Em 

Redes Sociotécnicas: hibridismos e multiplicidade de agências na pesquisa da cibercultura 

(2011), os pesquisadores do GrupCiber abordam as redes sociotécnicas sob o ponto de vista 

da TAR, explorando controvérsias contemporâneas no campo das ciências sociais e as 

dicotomias reincidentes como natureza/cultura, sujeito/objeto, humano/não humano, 

indivíduo/sociedade. Por utilizar o prisma da TAR, os autores concordam com a tese de que 

tais oposições podem ser melhor apreendidas a partir das ideias de simetrização, hibridismo, 

agência e redes. Para os autores, rede não é algo já dado, palco sobre o qual irá ser encenada a 

ação humana, mas, ao contrário, trata-se de uma infraestrutura técnica e social composta por 

humanos e não humanos, que permite uma ligação entre entes distantes. Neste sentido, a 

própria ideia de rede admite uma nova concepção de “valor”. Assume-se que o valor da rede-

objeto é o de aproximar, o que faz com que o conceito de rede seja visto como um potencial 

vínculo à distância. 
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[...] ao nos permitir conexões aos meios técnicos, as redes engendram um 

potencial vínculo à distância, quer dizer que com as redes nos aproximamos 

e nos afastamos porque, num certo sentido, podemos nos conectar. A rede 

pode ser, portanto, um processo e um produto. A rede-objeto concebe a rede 

mais como produto do que como processo e, no entanto, ela é também um 

processo uma vez que ela própria depende de outras ações para ligar, 

conectar. Um processo, no sentido de que há sempre outros trabalhando, 

atuando, para que a conexão ocorra. (RIFIOTIS, et al., 2011, p. 218) 

Esta ideia de rede como processo chama a atenção para as equivalências entre redes e 

agenciamentos. Entretanto, o estabelecimento de um valor para a rede sociotécnica como um 

todo (o valor da conexão) pode ser relativizada, já que a própria consideração do valor para a 

rede implicitamente celebra o fato de podermos conectar e desconectar entes com certa 

facilidade. Essa característica pode ser lida ao mesmo tempo como uma qualidade e um 

desafio, já que se pauta na conexão por conveniência e não por confiança. De qualquer modo, 

não há como a própria restrição de possibilidades deixar de ser, ela mesma, um valor relativo 

a um certo tipo de coletivo, dentre outros possíveis. No caso específico da cibercultura, 

relacionar a ideia de valor da rede sociotécnica com a conexão faz bastante sentido, pois se a 

cultura digital é cada vez mais a cultura da conexão em rede de entidades heterogêneas, a 

conexão é um valor por si só. 

Com essa leitura, Rifiotis concorda também Pierre Lévy (1999), pesquisador francês 

especializado em cibercultura, que em um texto chamado O movimento social da 

cibercultura, no livro Cibercultura (1999), defende o valor mais fundamental do mundo 

digital é a interconexão. “Para a cibercultura, a conexão é sempre preferível ao isolamento. A 

Conexão é um bem em si” (ibid., p. 129). É interessante notar que já na década de 1990, Lévy 

previa a ideia de telepresença generalizada, cada vez mais presente na internet móvel e 

internet das coisas dos dias atuais. Sob o lema da interconexão, Lévy afirmava um valor 

supremo em que “cada computador do planeta, cada aparelho, cada máquina, do automóvel à 

torradeira, deve possuir um endereço na Internet” (ibid.).  

 

Agenciamento dos não humanos 

No artigo Actor-Network theory and methodology: just what does it mean to say that 

nonhumans have agency? (2013), Edwin Sayes explora a importância de se considerar a TAR 
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como uma teoria do social capaz de incluir tanto a esfera humana quanto a não humana, pois, 

em sua leitura, a diferença entre ambas é irrelevante do ponto de vista social (ibid., p. 12). 

Sayes diferencia a abordagem metodológica da TAR de uma discussão meramente teórica 

sobre o social, reiterando que a confusão entre teoria e método é um dos principais motivos 

para que a TAR seja tão mal interpretada pela crítica vigente. Entretanto, o problema dos não 

humanos assume uma dimensão totalmente diferente caso seja adotada a postura 

metodológica requerida por Bruno Latour (2012). Do lado teórico, pode-se tomar o não 

humano como um elemento totalmente equivalente ao humano, como se humano e não 

humano fossem, a partir de agora, idênticos, o que parece um verdadeiro absurdo. Contudo, 

por um viés mais metodológico, a equivalência entre humano e não humano deve servir como 

um meio para a experimentação das diferenças pautadas na manifestação empírica e não em 

uma classificação a priori. Absurdo, para o método da TAR, seria rotular de antemão 

arquétipos e tentar enquadrar os fenômenos sociais em seus moldes, observando-os a partir de 

uma classificação primordial. 

A tese central de Sayes é que a capacidade de agenciamento dos não humanos se fundamenta 

no não isolamento do não humano, pois qualquer agente será sempre coletivo, portanto será 

não isolado. É justamente o não isolamento que constitui o caráter de agenciador. Cabe 

acrescentar um parêntese aqui sobre a relevância do projeto moderno. Como vimos, o projeto 

da filosofia moderna se pautava nas separações, enaltecia as purificações, deixando os 

híbridos se proliferarem sem lhes dar a devida atenção. Mas foi justamente esse ato de 

enfatizar as classes puras que permitiu a Latour reconhecer as hibridizações, pois não se 

atenta às misturas sem ter como parâmetro as separações. 

De qualquer modo, interessa, do ponto de vista do crescimento do quadro pela proliferação 

dos híbridos, reconhecer, por exemplo, o papel que os não humanos assumem para a 

caracterização conjunta dos humanos, e é esta a intenção principal de Sayes. Naquele artigo, o 

autor discorre sobre quatro modos adequados de se atribuir a capacidade de sociabilidade a 

não humanos, ilustrando antes seus tipos de manifestação. O autor trabalha com quatro 

variações no conceito de não humano: como uma condição da possibilidade da sociedade 

humana (não humanos I), como mediadores (não humanos II), como membros de uma 

associação moral e política (não humanos III) e como agregadores de atores de diferentes 

ordens espaço-temporais (não humanos IV).  
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Segundo Sayes (2013, p. 4), para Callon e Latour, são os não humanos (I) que possibilitam a 

constituição das sociedades humanas. Na medida em que os artefatos são registros culturais 

de hábitos, costumes e valores humanos específicos, eles funcionam como estabilizadores 

para dar consistência às sociedades. 

[...] deve haver algo que permita distinguir a sociabilidade humana e 

babuína, pelo menos na medida dos efeitos estruturantes mais visíveis e 

compreensíveis da coletividade humana. Diferente da maioria das 

explicações, [na teoria do ator-rede] não é apenas o simbólico que é 

identificado [como o elemento condicionante para a sociabilização entre 

seres humanos]. Ao contrário, Callon e Latour apontam para os não humanos 

[...]. É considerando esse tema que atingimos a primeira propriedade que a 

TAR atribui a não humanos: [são] estabilizadores necessários da 

coletividade humana. (SAYES, 2013, p. 4) 

Outra concepção para os não humanos (II) está na ideia de mediadores e intermediários. 

Inicialmente, tendemos a tomá-los como intermediários, caixas-pretas, ou qualquer ideia 

determinística que reflete um lugar determinado. Para Law (2002 apud Sayes, 2013 : 4), a 

TAR em sua infância geralmente tratava os não humanos como “um efeito dos vetores 

estáveis das relações”. 

Quanto ao aspecto moral e político, Sayes diz que não humanos (III) influenciam, cada vez 

mais, a moralidade humana. Isto é bastante notável, por exemplo, na cultura digital, em que os 

sensores permitem aos dispositivos uma capacidade não só de alertar, mas também de validar 

ou invalidar, autorizar ou desautorizar o uso de dispositivos de acordo com inputs dados pela 

interação homem-máquina. Automóveis, por exemplo, avisam ao motorista quando este está 

sem o cinto de segurança, e já “decidem” não funcionar enquanto o cinto não for afivelado. 

Nesse momento, em que os objetos não humanos são capazes de dizer “vocês devem usar o 

cinto de segurança para poderem andar com o carro”, o conceito de moralidade deve ser 

atualizado de modo a incluir uma moral permeada por não humanos. 

[…] não devemos nos preocupar se não humanos passam a ser entendidos 

como dotados da habilidade de fazer uma decisão moral ou imoral – isto 

sequer foi sugerido. Ao invés disso, o que está sendo omitido e tem se 

tornado impossível é uma questão de responsabilidade – do que indivíduos 

ou grupos devem ser responsabilizados por associações morais e políticas. 

(SAYES, 2013, p. 8) 

Finalmente, cabe ressaltar a capacidade de associar que uma rede de atores não humanos 

possui. Tal como qualquer ator-rede, os não humanos (IV) desencadeiam um ciclo de eventos 
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não previstos pela rede em um estágio anterior. Conexões com outros atores são sempre 

requeridas para que um actante possa se constituir como tal. 

Este potencial para recrutar outros atores é de fato visto pela posição como 

uma das razões para a solidez relativa das associações humanas. Assim, ação 

é sempre ‘interação’ – o que quer dizer que é partilhada com vários atores. 

(ibid.) 

Dentro do contexto da TAR, além de a separação entre o humano e o não humano não poder 

ser dada a priori, o interessante é perceber que o conceito de agenciamento e de ação social é 

justamente o que equaliza as ideias clássicas de sujeito e objeto. 

 [Para] colocar em termos positivos, não há uma divisão absoluta ou final 

feita entre a capacidade dos humanos e a dos não humanos para praticar o 

agenciamento. [...] Mais relevante de notar, contudo, é que a falta de uma 

divisão final entre agenciamento humano e não humano é uma tentativa 

direta de introduzir uma incerteza radical quanto ao no que consiste a ação 

(SAYES, 2013, p. 9). 

 

O mito da determinação do humano pela tecnologia 

Voltando ao caso da cibnercultura, podemos acrescentar que, no texto As tecnologias têm um 

impacto? (1999), Pierre Lévy questiona se as tecnologias exercem ou não um impacto na 

cultura e na vida humana. O posicionamento adotado pelo autor, bastante próximo daquele 

adotado por Latour, não deixa espaço para a ideia de impacto da tecnologia, pelo simples 

motivo de que a metáfora do “impacto” lembra a física newtoniana que calcula, por exemplo, 

o impacto de uma bala de canhão contra um muro estático. Tal metáfora é inadequada para 

fenômenos sociais, pois sugere uma cisão entre algo que exerce (a tecnologia) e algo que 

sofre (a cultura) uma ação. 

No entanto, a técnica não é, nem nunca foi, estranha ao homem. Ao contrário, em um certo 

sentido, é ela que constitui o homem (Latour, 1994b, p. 64). Melhor ainda seria dizer que ela é 

a parte de um híbrido chamado sociotécnico. Isso porque na esfera do humano estão incluídos 

simultaneamente: as pessoas e seus pensamentos, as matérias, as ideias e as representações. 

É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos 

signos e das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao 

mundo. Da mesma forma, não podemos separar o mundo material – e menos 

ainda sua parte artificial – das ideias por meio das quais os objetos técnicos 
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são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os inventam, produzem e 

utilizam. (LÉVY, 1999, p. 22) 

Justamente por questionar a divisão a priori entre cultura, sociedade e técnica, Lévy não vê na 

união entre cultura e tecnologia nenhuma informação nova – sequer faz sentido relacionar 

tecnologia e cultura, pois essas ideias nunca foram separadas. Se todos os artefatos expressam 

as ideias da cultura e carregam ideologias, cristalizando diferentes relações entre os seres 

humanos, “não podemos falar dos efeitos socioculturais ou do sentido da técnica em geral, 

como tendem a fazer os discípulos de Heidegger, ou mesmo a tradição saída da escola de 

Frankfurt” (LÉVY, 1999, p. 23). 

O problema da ideia de que a tecnologia exerce um impacto social está na confusão conceitual 

entre determinação e condicionamento de consequências. Segundo Lévy (1999, p. 25), a 

relação entre técnica e sociedade é mais complexa do que permite entender a ideia, oriunda da 

física newtoniana, de determinação. Em assuntos sociais, a ideia de determinação é 

inadequada, pois, ao contrário dos processos mecânicos, mesmas causas podem gerar 

diferentes efeitos. A própria ideia de causalidade, entendida de forma limitada como causação 

eficiente (como mencionado acima), no sentido tradicional de causa-efeito, é inadequada para 

dar conta do problema social. Para estes, melhor seria falar que a técnica condiciona, mas não 

determina a cultura. Isto porque, nos processos sociais, há sempre interação, de modo que 

falar em causa determinística – no sentido, por exemplo, de que novos fatos sociais são 

causados pela tecnologia – seria muito parcial. Social é justamente o movimento que gera a 

associação nova (tecnologia-humano), e neste sentido não há determinismo algum nessa 

interação. O híbrido é, isto sim, condicionado pela técnica e interação humana, tanto no 

sentido material e real, quanto no sentido simbólico e ideal. 

Não há determinação social, porque não há causa social única. Portanto, não há técnica que 

seja “boa” nem “má” em si mesma. No entanto, ela é menos ainda “neutra” (LÉVY, 1999, p. 

26), uma vez que é sempre condicionante e abre novas possibilidades sociais. Se nenhuma 

tecnologia é boa, má ou mesmo neutra – pois tudo depende dos vários referenciais, inclusive 

de quem julga a novidade, do ponto de vista de seus interesses específicos –, não faz sentido 

tentar medir seu impacto. Melhor seria tentar esclarecer, a cada tecnologia, qual a sua 

“irreversibilidade” (ibid.), isto é, quais os efeitos de seu uso para um determinado contexto, 

quais as “virtualidades” que ela atualiza. Mas o exercício de estudar o virtual da técnica não 

deve isolá-la, sob pena de se perder o múltiplo que está no híbrido homem-técnica. Ele deve 
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servir como um atributo ontogenético com variáveis livres, isto é, trata-se de um híbrido que 

contém mais do que os códigos que o originaram, contém também os caracteres gerados. Da 

mesma forma que um genoma de um organismo vivo é constituído tanto por genótipo (lei) 

quanto por fenótipo (adaptação), a rede de um organismo social é constituída tanto pelo 

potencial prévio (hábitos, costumes, normas), quanto pelas mudanças de hábito adquiridas 

durante as interações dos sistemas, que se adaptam e criam novas formas de organização. 

As ideias de irreversibilidade e de técnica condicionante expressam bem o que aqui tem sido 

chamado de mediação técnica. Por mediação, no sentido geral, devemos entender um 

processo de instauração do novo, de emergência de propriedades até então inexistentes. Por 

mediação, entende-se ainda a conformação de um novo organismo social engendrado por 

processo de negociação entre um caráter normativo e um estocástico, ambos presentes em 

tudo o que se apresenta como uma mediação técnica. 

Nesse sentido, quando dizemos que uma mediação é “técnica”, estamos 

destacando, sobretudo, a distinção entre o sistema relativamente determinado 

de causalidades recíprocas da mediação técnica (situada, assim, em uma 

região especialmente densa em sobreposições daquilo que Gell chamou de 

“meio causal”) e a natureza relativamente indeterminada e ad hoc de outros 

tipos de mediação. Misto de acaso e necessidade, a mediação técnica, nos 

coloca, assim, entre a liberdade arbitrária do espírito e as determinações 

internas da matéria, ali onde justamente as fronteiras entre o sujeito e o 

objeto, o humano e o não humano, o social e o natural, são constantemente 

renegociadas. (FERREIRA, 2010, p. 69) 

O caso da internet, entendida tanto como cultura participativa, quanto como tecnologia de 

processamento distribuído em sistemas de computação em rede, parece ser um interessante 

exemplo do paradigma do “social” neste sentido de hibridismo promovido pela TAR. O 

técnico e o humano não são opostos e a linha de fronteira se perde muitas vezes, 

especialmente quando as ações na web são na maioria das vezes compartilhadas, são sempre 

inter-ativas. Interessa acentuar que “internet” não se trata apenas de uma infraestrutura de 

servidores, computadores, tablets, celulares, pontos de acesso móvel, e serviços de 

transmissão de dados. Fato bastante consumado é a própria ideia de sociotécnico da internet: 

“[…] a Internet é um dos mais fantásticos exemplos de construção cooperativa internacional, 

a expressão técnica de um movimento que começou por baixo, constantemente alimentado 

por uma multiplicidade de iniciativas locais” (Lévy, 1999, p. 128). 

O caráter indeterminístico do ator-rede pode ser relacionado, uma vez mais, com a ideia de 

tradução. Este conceito, central em qualquer reflexão de Bruno Latour, corresponde a um 
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processo de alteração do sentido original de uma ideia. Toda vez que é estabelecida uma 

relação social, há, não apenas a produção de um híbrido, mas também uma alteração na 

constituição original dos atores. Em toda relação social, há indução, na medida em que alguns 

mediadores induzem outros a fazerem, e há tradução, deslocamento, desvios nas transmissões 

de uma rede que modificam os argumentos e os estados anteriores. 

No quadro conceitual latouriano, não há tecnologia sem cultura e vice-versa. Neste sentido, 

complementando a ideia de Lévy, trata-se de enfatizar que, para cada relação entre uma 

tecnologia e um contexto, não pode haver determinismo nem é possível antever o 

condicionamento a partir da análise dos elementos prévios, pois as virtualidades se atualizam 

nos atos, e todo social se dá no agenciamento. 

Vimos neste capítulo que a ideia de mediação técnica pode ser entendida como um 

desdobramento da própria teoria do ator-rede (TAR) e que compõe, desse modo, o sistema 

teórico que sustenta as teses latourianas sobre o social heterogêneo. Tal ideia envolve quatro 

facetas: tradução, composição, delegação e reversão. As consequências sociológicas e 

filosóficas mais fundamentais da ideia de mediação técnica são: a revisão do conceito de ator 

social, o achatamento a priori das classes “humano” e “não humano”, o compartilhamento de 

responsabilidades entre os atores envolvidos em um sociotécnico e a interação como 

fundamento das dinâmicas dos coletivos. A ideia de mediação aparece, nessa discussão sobre 

mediação técnica como o lugar das misturas, o lugar dos processos de tradução, delegação, o 

império do híbrido, do sociotécnico, do media res. No entanto, de acordo com o que o texto 

latouriano sugere, mediação parece ser um conceito mais amplo do que a ideia de mediação 

técnica. Isto porque a própria expressão mediação técnica pretende realizar uma restrição ao 

conceito mais geral de mediação. A seguir, veremos em detalhe a noção mais aberta de 

mediação, destacando o que nos parece ser o sentido geral do que aqui vimos como mediação 

técnica. Pretendemos mostrar como essa noção tão vasta está subjacente a todo o pensamento 

de Latour. 
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6. MEDIAÇÃO EM BRUNO LATOUR 

O conceito de mediação técnica de Latour, estudado no capítulo anterior, é sobejamente 

conhecido. Neste capítulo, buscaremos dar conta de uma noção latouriana mais ampla e mais 

geral: a noção de mediação em si, não adjetivada. A sistematização dessa noção nunca 

apareceu explicitamente na obra de Latour, e nem parece que tal tarefa esteve em seus 

propósitos. Entretanto, acreditamos, e neste capítulo trataremos de discutir isto, que é possível 

e proveitoso delinear o caráter geral desse conceito a partir de alguns conceitos 

circunvizinhos. O objetivo dessa discussão não se encerra aí, mas se amplia com as 

contribuições que tal conceito possa fornecer para os estudos interdisciplinares. 

Sabemos que o autor não preza a condensação de conceitos em definições e axiomas, e a TAR 

é construída por uma costura conceitual fortemente interessada nas incorporações, torções e 

desvios semânticos que, aliás, são próprios também do pensamento latouriano. Não obstante, 

a leitura desenvolvida a seguir indica que mediação, mesmo que à revelia das intenções do 

autor, emerge como um conceito nuclear em sua obra. Iremos mais longe a ponto de afirmar 

que, quando Latour se opõe aos modernos, sua reflexão aponta, mesmo que não 

explicitamente, para esse conceito. Sobre sua oposição aos modernos, aliás, vale acrescentar 

que Latour não almeja a negação da filosofia moderna (apesar de criar a ideia de “não 

moderno”). Certamente, há uma crítica aos modernos, mas tal crítica não se constitui como 

uma refutação do pensamento moderno, mas antes como uma oposição ao ideal universalista 

presente em tal projeto. 

Como vimos, diante do ímpeto universalista do iluminismo, Latour opta por um relativismo 

(relativista), no intuito de evitar o problema de cair em um fundamentalismo. Sua crítica aos 

modernos se revela no fundo um projeto de ampliação do cenário no qual atuam os filósofos 

do naturalismo e do sociologismo. Latour almeja descortinar o teatro moderno, revelando 

elementos cênicos ocultos, o que não significa contradizer os atores em cena, mas 

complementá-los com novos elementos. Mediação é um desses temas que estava por trás da 

cenografia moderna, mas que, com a queda das cortinas, veio para primeiro plano, revelando-

se um poderoso mecanismo dramático, responsável por reposicionar no palco os novos e 

antigos atores. 
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O principal problema que recai sobre tal cenário se refere ao fato de o conceito de mediação 

ser múltiplo e cheio de nuances. Veremos, a seguir, a relação especial que a ideia de mediação 

parece guardar com o conceito de actante e com os dois aspectos ou funções actanciais 

reversas do agenciamento no ator-rede, isto é com o mediador e o intermediário. Além disso, 

mediação entendida como uma ação que o quadro moderno não conseguia captar tem íntima 

relação com as quatro dimensões da mediação técnica: tradução, delegação, reversão e 

composição. Veremos no decorrer da exposição a seguir, que mediação, em Latour, pode ser 

entendida como a ação daquilo que está no meio do processo, isto é, trata-se do agenciamento 

contínuo de elementos híbridos e heterogêneos, da reelaboração do sociotécnico por atores-

rede em ação dinâmica. Antes de analisar como o autor explica a mediação, alguns 

pressupostos são necessários. 

 

A leitura dos comentadores 

Os especialistas em Latour, que trataram do tema da mediação, enfatizaram aspectos distintos 

desse conceito. Tais autores fizeram importantes contribuições para a literatura, ao relacionar 

as ideias latourianas ao universo específico das suas pesquisas. Entretanto, nenhum deles 

elaborou uma leitura centrada no conceito de mediação. Tal fato, evidentemente, em nada 

desmerece suas grandes contribuições, mas nos permitiu identificar uma lacuna, na qual a 

reflexão que se segue irá trabalhar. A seguir, iremos elencar como diferentes pesquisadores 

fizeram referencia ao conceito de mediação, para que em seguida possamos nos concentrar 

mais detidamente na importância desse conceito dentro do pensamento latouriano. 

O antropólogo Stelio Marras (2013) relaciona a ideia de mediação com a noção de actante ou 

mais propriamente com o mediador. Em sua tese de doutorado, defendida na USP em 2009, o 

pesquisador associa a mediação com a ação do mediador, como se percebe nos parênteses da 

seguinte passagem: “Ao expor as mediações (a ação conectiva dos agentes mediadores), 

expõem-se suas ‘contradições’”  (MARRAS, 2009, p. 406). Em outros trabalhos, contudo, 

Marras parece relacionar a noção de mediação com a ação que promove e propicia um fim, ou 

melhor, com uma ação que está no meio de um processo de transição. Por exemplo, em um 

artigo de 2013 (Recintos de Laboratório, Evolução Darwiniana e Magia da Obliteração), ao 

se definir à noção de “recinto” o autor toma os recintos de laboratório como aquilo que 
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conserva e transforma o material científico (2013, p. 12). Assim, o autor toma o próprio 

recinto como um elemento que promove uma mediação oculta ou ocultada por um 

procedimento típico do estilo moderno, que permite a produção da natureza. 

Aí os recintos de laboratório (parentes das garrafas e dos recipientes de todo 

tipo com os quais convivemos diariamente) parecem tão supostos e 

incontroversos (banais, naturalizados, evidentes) quanto o pensamento da 

evolução. De tão visíveis, tendem a se tornar irrefletidos. É como se o 

sucesso da produção modernista da natureza (a própria produção da verdade) 

fosse dependente desse mecanismo de tornar obliterados as mediações e os 

manejos que o permitiram [...] 

Tal poder, capaz de cortar a rede de suas mediações, talvez possa ser 

encarado como uma face mágica da modernidade – espécie de magia da 

obnubilação (MARRAS, 2013, p. 22)  

O argumento de Marras defende que os cientistas de laboratório, encarregados por levar 

adiante o projeto modernista, devem, para atingir tal objetivo, cortar a rede de mediações, 

ocultando a complexidade dos processos que permitiriam reconstruir a formação de um saber 

científico. O essencial, para nosso intuito, se refere ao fato de que a ideia de mediação está ali 

associada ao gesto de construir, fabricar, engendrar um produto científico. A mesma ideia de 

mediação como construção aparece em outro texto do autor: “Pergunte-se: que seriam dos 

fundamentos ontogenéticos e epistêmicos da perspectiva evolucionária sem a mediação dos 

experimentos controlados a que tanto se dedicou Darwin?” (MARRAS, 2010, p. 13). 

Para André Lemos (2013, p. 48), assim como para Lucia Santaella (2013, p. 97), a ideia de 

mediação se vincula com o conceito de tradução. Interessado em entender como as mediações 

tradutoras se comportam no campo da comunicação, Lemos confere grande a imponência ao 

que chamou operação semiótica, entendida ali como uma mediação ou ação mediadora 

comunicacional que visa a estabilização de uma rede por uma espécie de confluência de 

sentidos.  

Tradução, mediação, comunicação é toda ação que um actante faz a outro, 

implicando aí estratégias e interesses próprios na busca da estabilização 

futura da rede ou da resolução da estratégia ou do objetivo. Ela é uma 

operação semiótica entre actantes modificando ambos a partir de interesses 

específicos (LEMOS, 2013, p. 48) 

Lemos vê na ideia de mediação um sinônimo de tradução e de comunicação, o que, segundo o 

autor, se inspira no trabalho de Michel Serres. Contudo, não está clara qual é a origem 

serresiana a que o autor se refere. Além disso, a analogia entre mediação e a operação 
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semiótica dos actantes carece de precisão, colocando no mesmo barco mediação, tradução e 

comunicação.  

Em 2010, ao elaborar um texto utilizando a teoria do ator-rede e a da materialidade da 

comunicação, André Lemos define mediação como o diálogo entre atores de uma rede. O 

autor entende ainda por mediação uma ação na qual a causalidade não pode ser precisada de 

forma simples, provavelmente pelo fato de haver muitas influências e muitos atores, de modo 

que os fenômenos sejam multicausados. 

Mediação é o diálogo ou a ação entre os diversos atores em que não há 

causalidade facilmente identificável. Ela se dá de acordo com os modos, ou 

seja, é uma ação a partir da maneira pela qual se dá o processamento, a troca, 

o consumo e a produção infocomunicacional local entre os atores. A noção 

de mediação aqui é próxima das noções de Barbeiro (contexto) e de Latour 

(causalidade). Com as mídias locativas, a espacialização dá-se pelos modos 

de mediação, pelas formas de ação entre agentes (humanos, artefatos, 

lugares) a fim de oferecer serviços (navegação, localização, etiquetagem, 

mapeamento, redes sociais, jogo, acesso etc.). (LEMOS, 2010, p. 11) 

Percebe-se, novamente a relação entre actante e mediação. Além disso, podemos notar que 

essa leitura tenta aproximar a noção de mediação de Latour com a de Martín-Barbero, para 

quem mediação significa um espaço de crenças e costumes que se coloca entre um estímulo e 

uma resposta (BARBERO apud LEMOS, 2010, p. 11). 

De acordo com Erick Felinto (2013, p. 11-12), a ideia de mediação de Latour, a exemplo do 

que acontece com Lemos, aparece relacionada com uma interseção entre a sociologia, a 

filosofia e a comunicação e pode inspirar a produção de novos modelos teóricos, problemas e 

indagações na comunicação mediada por artefatos técnicos. Para Felinto, é importante 

“superar a ilusão da transparência tecnológica – bastante resistente em sua associação a 

noções como ‘meios’ e ‘mediações’” (ibid., p. 12). Em Meio, mediação, agência: a 

descoberta dos objetos em Walter Benjamin e Bruno Latour (2013), Felinto busca uma 

aproximação entre o pensamento de Bruno Latour e Walter Benjamin. E o faz a partir de um 

protagonismo dos objetos técnicos, das coisas vistas como mediadores relevantes para o 

agenciamento necessário à rede. 

[...] como assinala Kathrin Busch (2006), a proposta benjaminiana representa 

uma reverão da concepção tradicional das relações entre o homem e o 

mundo das coisas (Dingwelt). De componente ativo, o primeiro passa agora 

a elemento passivo, numa forma de relação onde cabe às coisas o papel de 

agentes essenciais (FELINTO, 2013, p. 6) 
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Quando há um protagonismo das “coisas” (Dingwelt), a ação humana no mundo passa a ser 

permeada por mediações humanas e não humanas, como vimos anteriormente. Essa 

abordagem concorda com a ideia de epistemologia reticular e atopia de Massimo Di Felice 

(2012), para quem o sistema híbrido composto por humanos e não humanos (e não cada um 

deles, isoladamente) é o único capaz de operar cognições distribuídas no ator-rede. 

Essa parece ser a proposta também de Fernanda Bruno (2001; 2003; 2008; 2012; 2013), 

apesar de a autora enfatizar as transformações mais propriamente humanas, em sua relação 

com o mundo (2001, p. 191-195). Ao enfatizar a dimensão sociotécnica da mediação, 

marcante em toda sua pesquisa, Bruno relaciona a ideia de mediação com as sucessivas 

reconfigurações da experiência subjetiva com o mundo. 

Os dispositivos materiais, informacionais, sensoriais e cognitivos que regem 

as interfaces entre homens e máquinas ou ambientes digitais, entendidos 

como dispositivos de mediação, configuram ou orquestram uma parte 

significativa da experiência de si, do outro e do mundo que aí tem lugar. 

Neste sentido, a mediação e a interface participam ativamente da maneira e 

do alcance com que as esferas da vida cotidiana, cultural, social, política 

integram o espaço informacional constituído pelas novas tecnologias de 

informação e de comunicação (BRUNO, 2003, p. 4) 

Em outro lugar, a leitura de Bruno (2012) aproxima, mais uma vez, mediação e tradução. Para 

a autora, mediação seria então um tipo de ação que é, na sua essência, transformadora, isto é, 

que opera modificações em um contexto sociotécnico. Vale notar que enfatizar este aspecto 

da mediação é enfatizar a função do mediador em detrimento da do intermediário. 

Mediação e tradução são termos que buscam definir esta ação que é 

transformação, “traição”. Os dois termos implicam deslocamentos de 

objetivos, interesses, dispositivos, entidades, tempos, lugares. Implicam 

desvios de percurso, criação de elos até então inexistentes e que de algum 

modo transformam os elementos imbricados.  (BRUNO, 2012, p. 11) 

Em uma leitura mais sociológica proposta por Henrique Parra (2014, p. 185), mediação é 

entendida pela sua aproximação ao conceito latouriano de delegação, isto é, tem a ver com a 

mobilização de ações correlacionadas e mutuamente influentes dos actantes envolvidos em 

um coletivo. Em Sujeito, território e propriedade: tecnologias digitais e reconfigurações 

sociais (2014), Parra associa mediação com a ideia de instauração de uma irreversibilidade no 

tecido sociotécnico, já que diz respeito ao modo como a inserção de um novo actante 

“modifica algumas das fronteiras (conceituais e práticas) historicamente construídas” 

(PARRA, 2014, p. 183). No alterar da rede, a mediação altera também os actantes, 
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reconfigurando-os e reconfigurando o próprio coletivo. Neste sentido, mediar tem íntima 

relação com o gesto de instaurar um campo político pelo tensionamento dos próprios 

fundamentos que definem um jogo de disputas, sendo por isso mesmo responsável por 

remanejar fronteiras entre público e privado, territorialização e desterritorialização (ibid., p. 

205).  

De modo similar, segundo os pesquisadores Rifiotis, Maximo, Cruz e Segata (2011), 

mediação tem a ver com a presença de um actante e pode ser determinada pelo curso de sua 

ação na rede. Assim, os autores relacionam mediação a uma espécie de agenciamento do 

actante no coletivo em ação. 

[...] o enfoque na ação não se reduz à mera descrição do ato, mas trata de 

recuperar o evento que ela produz, relacionando actantes. A agência nunca é 

uma atribuição ontológica, mas contingente, e ela é o resultado da mediação 

de um actante no curso da ação. (Rifiotis et. al., 2011, p. 235-236) 

Para Pedro Ferreira (2010), o que diferencia a TAR da micro e da macrossociologia é o fato 

de ela ter na ideia de mediação uma conciliação entre a ação de um actante e a coerção por 

parte das macroestruturas do coletivo. Mediação é vista, aqui, como um conceito que destaca 

a ênfase na posição do meio, entre os diversos pontos da rede, parte privilegiada para um 

estudo que se interessa não pelos pontos isoladamente, mas pelos efeitos relacionais de uns 

com os outros, causados pelas associações, pelo povoamento dos meios ao invés dos 

extremos. 

A proposta latouriana poderia até mesmo ser colocada ao lado [...] não fosse 

pelo fato de que ela não busca nenhum compromisso entre polos opostos 

pré-existentes (como “indivíduo e sociedade” ou “ação e estrutura”), antes 

voltando-se para o ponto intermediário a partir do qual estas (e muitas 

outras) entidades emergem, o campo relacional dos processos de associação. 

(FERREIRA, 2010, p. 73) 

Vale ressaltar que o termo “intermediário” empregado por Ferreira na citação anterior é 

ambíguo, e acreditamos que o próprio Latour não faria uso deste termo neste contexto, pois 

por intermediário, como vimos, ele geralmente entende um tipo de agenciamento que, 

diferentemente do mediador, permite um trânsito imparcial (fiel) de dados de um lado para o 

outro de uma relação. Entretanto, Ferreira parece usar o termo intermediário para conotar algo 

que ocupa um lugar entre duas (ou mais) entidades. A ambiguidade poderia (e, a nosso ver, 

deveria) ter sido evitada com o uso de outro termo, como “elemento do meio”, deixando mais 

clara a ideia de algo que está entre, e não de algo que exerce um papel de intermediário. De 
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qualquer modo, o importante a assinalar aqui é a ideia de mediação como aquilo que 

caracteriza, na visão de Ferreira, o distintivo do pensamento latouriano, isto é, o fato de 

deslocar o olhar dos polos para o centro, como se as entidades interessantes tivessem 

deslizados para o centro e para baixo (Latour, 1994a, p. 55).  

Em Letícia Freire (2013), mediação aparece tangencialmente de modo similar à ideia de ponto 

do meio de Ferreira (2010). Ao lembrar a reflexão sobre a mediação técnica elaborada por 

John Law (1992), a autora frisa que: 

[...] quase todas nossas interações com outras pessoas são mediadas através 

de objetos, como telefone, internet, carta, microfone (e mesmo nas relações 

mais íntimas, como as sexuais, objetos como preservativo se fazem 

presentes). Nesse sentido, o social é uma rede heterogênea, constituída não 

apenas de humanos, mas também de não humanos, de modo que ambos 

devem ser simetricamente considerados (FREIRE, 2013, p. 9) 

Essa interação mediada por não humanos em uma rede heterogênea de actantes 

simetricamente considerados é, como vimos, um dos traços distintivos da abordagem 

antropológica de Bruno Latour. A antropologia simétrica latouriana propõe uma reformulação 

de uma de polaridades tradicionais em ciências sociais (natureza/cultura) para dar conta da 

inclusão das mediações dos não humanos. Como lembra Marcio Goldman (2008), a proposta 

de simetrização não tem a ver com um gesto de colocar todos os atores (humanos e não 

humanos) em pé de igualdade, mas em evitar as dicotomias assimétricas e muitas vezes 

prematuras da modernidade. 

[...] simetria não significa nem justiça nem igualdade, nem equidade, nem 

nenhum desses nobres ideais aos quais não há nada a opor [...]. A simetria 

não é sequer um princípio geral funcionando da mesma forma em todas as 

partes. Basta observar, por exemplo, como os “não humanos” que Bruno 

Latour pretendeu colocar em rede com os “humanos” a fim de evitar os 

dilemas suscitados pela oposição entre natureza e cultura tendem a ser coisas 

ou objetos em suas famosas “redes sociotécnicas” (GOLDMAN, 2008, p. 6) 

Ainda no universo da antropologia, cabe ressaltar que é a mediação a responsável por 

completar a simetrização entre humanos e não humanos, e aí está a relevância do conceito de 

mediação. Autor da expressão antropologia reversa, Roy Wagner (1981), afirma que “uma 

antropologia que se recusa a aceitar a universalidade da mediação, que reduz o significado a 

crenças, dogma e certezas, será empurrada para a armadilha de ter de acreditar ou nos 

significados nativos, ou nos nossos próprios” (Wagner apud Goldman, 2008, p. 9). Fica 

marcada nessa ideia de mediação como base da antropologia simétrica (e mesmo reversa) a 



 

 

234 

 

urgência de se incluir o império do meio latouriano no esquema moderno iluminista. 

Entretanto, precisamos entender o que exatamente o conceito de mediação propõe resolver, 

pois não são poucas as interpretações da literatura em torno dessa questão. 

Desde já, podemos notar na literatura sobre Latour, que a noção de mediação, quando 

estudada pelos comentadores, possui uma relação direta ou indireta com as noções de actante, 

mediador, tradução e delegação. Além disso, foi possível notar que mediação é um conceito 

bastante amplo e geral, pois nas suas diferentes aparições na literatura se aplica a diversas 

áreas do saber. Costuma ser reincidente sua manifestação nas ciências sociais, isto é, em 

estudos em antropologia, como no caso de autores como Marras (2009; 2010; 2013), Rifiotis 

(2010; 2012; 2014) Freire (2006; 2013), Goldman (2008), ou mesmo na sociologia, como no 

caso de Parra (2012; 2014) e Ferreira (2010), ou ainda em algumas ciências sociais aplicadas, 

como a comunicação, privilegiada nos trabalhos de Felinto (2013), Santaella (2010; 2013), 

Lemos (2010; 2013), Bruno (2001; 2003; 2008; 2013) e Di Felice (2012), isso sem contar as 

aplicações que este conceito vem adquirindo em áreas como a filosofia, educação e 

psicologia. 

Diante da diversidade de sentidos e aplicações para os quais aponta o feixe semântico do 

termo mediação na leitura dos comentadores de Latour, podemos concluir que tal termo, em 

seu sentido mais geral e abstrato, deve ser capaz de incluir diversas ideias, relacionadas a 

fenômenos antropológicos, políticos, sociológicos, comunicacionais, filosóficos etc. que 

parecem estar relacionadas com uma ação capaz de gerar um efeito na rede. Ao que tudo 

indica, conforme a própria literatura diversas vezes sugeriu, este conceito deve estar 

vinculado ainda à emergência de propriedades novas no coletivo, não podendo tais 

propriedades serem alcançadas por meros indivíduos, mas apenas no nível dos agrupamentos. 

Desse modo, mediação talvez seja a grande responsável pelo hífen do ator-rede, já que é no 

meio que tudo se passa (SERRES, 1997, p. 21). 

 

Mediador e intermediário 

Voltando nossa atenção agora para os escritos do próprio Latour, acrescentamos que, em 

Reagregando o social (2012, p. 198), o autor afirma que uma das tarefas essenciais da 
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sociologia do ator-rede é justamente “desdobrar os atores como redes de mediações”. Com 

isto, pretende conotar que o próprio objeto da sociologia é uma espécie de produto das 

múltiplas cadeias de seus atores, ou, nas palavras de Latour: “o social circula e é visível 

apenas quando brilha através das concatenações de mediadores” (ibid., p. 93).  

Ao explorar a primeira fonte de incerteza sobre o social, Latour explica a diferença entre dois 

tipos de “meios” para se produzir o social: mediador e intermediário. 

Um intermediário, em meu léxico, é aquilo que transporta significado ou 

força sem transformá-los: definir o que entra já define o que sai. Para todos 

os propósitos práticos, um intermediário pode ser considerado não apenas 

como uma caixa-preta, mas uma caixa-preta que funciona como uma 

unidade, embora internamente seja feita de várias partes. Os mediadores, por 

seu turno, não podem ser contados como apenas um, eles podem valer por 

um, por nenhuma, por várias ou uma infinidade. O que entra neles nunca 

define exatamente o que sai; sua especificidade precisa ser levada em conta 

todas as vezes. Os mediadores transformam, traduzem, distorcem e 

modificam o significado ou os elementos que supostamente veiculam. 

(LATOUR, 2012, p. 65) 

Como podemos ver, opostamente à ideia de intermediário, simples transmissor, o mediador é 

uma espécie de mecanismo de transmissão de sinais na rede que sempre altera o impulso 

recebido. Enquanto aquele realiza um transporte cego e imparcial de uma informação, como 

instrumento para objetivos despropositados (LATOUR, 1994b, p. 41), os mediadores sempre 

operam modificações na sua correspondência com outros actantes, são entidades que alteram 

o curso dos dados na rede. Enquanto o intermediário se refere a uma entidade determinística 

(transportadora fiel de um dado), a noção de mediador diz respeito às variações, sendo, 

portanto, os grandes responsáveis pelas indeterminações do coletivo. Enquanto o 

intermediário funciona como uma caixa-preta, dispositivo estabilizado na sua capacidade de 

agenciar de um modo esperado, o mediador funciona como um dispositivo desregulado e 

instável, a promover deslocamentos no agenciamento. No entanto, vale ressaltar: a posição de 

mediadores e intermediários não é estanque, pois tanto intermediários podem se tornar 

mediadores, quanto mediadores se converterem em intermediários (de acordo com o princípio 

de reversibilidade). 

Interessa-nos o fato de a noção de mediador ser a maior aliada na inclusão do indeterminismo 

no cenário do ator-rede. Isto porque, diferentemente do modelo causal linear, o mediador é 

justamente aquele que altera os fluxos esperados, de modo que os dados de entrada não 
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determinam perfeitamente os de saída. Portanto, quando se fala em mediador, há sempre 

espaço para o inesperado e para o novo. 

Se, de fato, o insumo predissesse o produto, então melhor seria 

desconsiderar os efeitos e insistir nas causas, onde já teriam acontecido todas 

as coisas interessantes – ao menos potencialmente. Para os mediadores, a 

situação é outra: as causas não pressupõem os efeitos porque propiciam 

apenas ocasiões, circunstancias e precedentes. Em resultado, muitas coisas 

estranhas podem surgir de permeio. (LATOUR, 2012, p. 92) 

Se muitas coisas estranhas podem acontecer, então há pouca previsibilidade nos atores-rede, 

pois, dada a conexão e articulação, para uma única causa, não existe apenas um único efeito 

esperado e previamente calculado. A causalidade, no entanto, não perde totalmente seu 

sentido e não precisa ser descartada para sempre. Apesar de não existir causa linear na 

abertura dos agenciamentos, uma espécie de causação múltipla rizomática e não linear vai se 

revelando no decorrer dos agrupamentos e recrutamentos, nas novas montagens de atores-

rede. De fato, quando as causalidades se tornam claramente manifestas nas redes, geralmente 

não se enquadram em um esquema linear, mas no mais das vezes de modo distribuído, com 

comportamentos complexos, que enredam atores que pareciam estanques em processos de 

causação mútua, de modo que se desfazem as próprias demarcações das esferas dualistas.  

Com Latour, a causalidade ganha um campo semântico novo, próximo da pluralidade, da 

emergência, da multicausalidade e, apesar de se associar a efeitos possíveis (virtuais), estes 

nem sempre podem ser conhecidos de antemão. Em cadeias reticulares, prolongadas por 

actantes múltiplos, a potência de cada mediação não pode antecipar o produto social 

resultante. Apesar de o conhecimento dos mediadores não levar a um conhecimento da forma 

da rede, é graças às suas microações que a rede pode tornar-se outra, a cada agenciamento 

novo, a cada interação de seus atores.  

Os efeitos inesperados, no entanto, não são totalmente caóticos (ou talvez sejam caóticos no 

sentido de caos determinista, que admitem um estudo das regularidades do caos, por atratores 

e espaços de fases, como em Prigogine, 2002). Isto porque quando se trata de mediações, o 

acaso não é fator exclusivo e parte dos agenciamentos é regular e parte é contingente. A 

exemplo do que expressam as funções mnemônicas e geradoras de sentido da semiótica da 

cultura (MACHADO, 2007), cada mediador é composto por uma função de conservação e 

uma função de variação. Marras (2009 e 2013) exemplifica tais papéis pela ideia de “funções 
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de recinto”, presentes em todo mecanismo de transporte de material experimental em 

laboratório. 

Uma vez aceito nos laboratórios de biologia, genética e química, onde 

realizei etnografia, passei a me interessar pelas operações de conservar e de 

transformar, misturar e purificar os chamados agentes biológicos, químicos e 

físicos nesses laboratórios – interesse pelas funções de recinto, como nomeei 

genericamente (MARRAS, 2013, p. 12) 

A ideia implícita nas funções de conservação e de transformação pode auxiliar a distinguir 

intermediário e mediador. A origem conceitual da ação mediadora tem a ver ainda com o fato 

de mediador e intermediário não serem opostos excludentes, mas complementares, do mesmo 

modo que, na reflexão deleuziana, atual e virtual não são conceitos contraditórios, já que o 

virtual deve ser atualizado para poder significar e o atual precisa instanciar algo para poder 

atualizar. Nada no virtual incide em uma necessidade no atual. Quando se aumenta o número 

de causas, se reconhece ali, na verdade, um alargamento no número de interferências, de 

actantes e de permeabilidades, como diz Letícia Freire (2013, p. 9). 

 

A relação íntima entre mediação e actante 

Voltando a Reagregando o social (2012), podemos ressaltar ainda, quanto à ideia de 

mediação, que, ao desenvolver a sua segunda fonte de incerteza, Latour esclarece que a TAR 

elabora o conceito de actante para dar conta da heterogeneidade do social. Ali, aparece 

também a ideia de mediação, o que é um indício da íntima relação que os conceitos de actante 

e mediação guardam entre si. O argumento que Latour desenvolve começa então a enfatizar a 

importância do método do registro, descrição, ou mapeamento das controvérsias (e dos 

interesses que estão em questão no jogo do social). Em seguida, passa a relacionar a ação aos 

efeitos sensíveis, inspirado na tradição leibniziana-tardiana, para quem “a presença do social 

tem de ser repetidamente demonstrada [por efeitos apreensíveis]”  (LATOUR, 2012, p. 85). 

Enfatiza ainda que o poder de agência não se restringe ao humano, pois seu fundamento está 

na capacidade de “induzir os atores a fazer coisas” (ibid., p. 87). Finalmente, o argumento em 

favor de uma teoria da ação chega à conclusão de que toda ação em rede é multiação, e se 

traduz em uma concatenação de mediadores, coinfluência, coindução. 
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Como vimos logo acima, a ênfase na multicausação e nos potenciais preexistentes de cada 

actante se afasta dos problemas da causalidade mecanicista e se aproxima da ideia de 

atualização de virtualidades, elaborada por Deleuze e Guatarri (1995). E para que haja essa 

atualização deleuzeana-latouriana, algum potencial de ocorrer já estava dado antes da 

ocorrência, antes do atual. Mas são as atualizações que permitem, de qualquer modo, que o 

virtual esteja presente, ainda que implicitamente. São os intermediários e os mediadores que 

promovem essa atualização de virtualidades. Daí que Latour problematiza a causação, 

questionando-se se é melhor reduzir o número de causas a umas poucas, de modo a tornar 

conhecível o potencial virtual, ou se é melhor aumentar o número de causas, reconhecendo 

ali, na verdade, um grande número de atores. 

[...] quando os veículos são tratados como mediadores que engendram outros 

mediadores, então inúmeras situações novas e imprevistas ocorrem (induzem 

coisas a fazer outras coisas que não eram esperadas) [...] Assim, a questão-

chave da ciência social é determinar se tenta deduzir de poucas causas o 

maior número possível de efeitos ali presentes in potentia, ou se tenta 

substituir o maior número possível de causas por uma série de atores – como 

o significado técnico da palavra “rede” assumirá mais tarde. (LATOUR, 

2012, p. 93) 

A ideia de substituir as causas por agentes de mediação é bastante forte, pois se, na esfera do 

social, não há determinismo, não faz muito sentido transpor conceitos bem adaptados à 

mecânica newtoniana para o mundo social. Aqui, um fato social não é capaz de determinar 

estritamente outros tantos, no sentido de implicação do tipo se-então. Ou, mais precisamente, 

os fatos sociais que operam mais próximos da lógica da implicação (chamados de 

intermediários) não são estanques, pois, segundo Latour, eles podem trocar de papel com os 

mediadores, que por sua vez são capazes de interferir na dinâmica de um coletivo. 

Em qualquer ponto, durante [uma] palestra, alguma coisa pode se quebrar: o 

microfone, o alto-falante, até o professor! Caso um dos intermediários se 

transforme num mediador, o cenário todo, por mais solene ou controlado que 

seja, corre o risco de se tornar imprevisível. (LATOUR, 2012, p. 292) 

Ao invés de apenas determinar consequentes, os eventos sociais que mais interessam a Latour 

parecem adaptar ou condicionar (no sentido de alterar as condições anteriores) o contexto para 

o surgimento de novos eventos. Quando um estudo sobre as dinâmicas sociais percebem as 

sutilezas dos processos mediativos, pode então intervir com mais eficácia naquele sistema, de 

tal modo que as possibilidades de cada actante podem ser percebidas por um estudo da 

dimensão política interessado em escolher as consequências e a capacidade de se ampliar ou 

restringir eventos futuros.  
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Este sentido cosmopolítico da TAR permite distingui-la das abordagens dualistas como a 

fenomenologia. Latour denuncia uma tendência na filosofia continental de assumir uma clara 

distinção entre os universos do sujeito e do objeto, que do ponto de vista da TAR não podem 

ser a priori distintos. Tal distinção, justamente porque coloca o fundamento da agência apenas 

no lado humano, é hierárquica (assimétrica), pois o valoriza em detrimento do agenciamento 

por não humanos. 

Quase sempre inspirados pela fenomenologia, esses movimentos reformistas 

herdaram todos os seus defeitos: não conseguem imaginar uma metafísica 

onde haja outras ações reais além das praticadas intencionalmente pelos 

homens – ou, pior ainda, opõem a ação humana ao mero “efeito material” de 

objetos naturais que, como dizem, não têm “ação”, apenas “comportamento” 

(LATOUR, 2012, p. 95) 

Podemos perceber que o conceito de actante, em sua função primordial de agência e no seu 

modo de ser inseparável das ideias de fazer-fazer e fazer-falar, é o primeiro a trazer à luz e 

colocar em pauta o conceito latouriano de mediação. Isso nos impele a colocar o conceito de 

mediação no quadro conceitual da TAR como um quase equivalente ao conceito de actante, 

com a diferença de que a ideia de mediação coloca a ênfase na ação (do actante), ao passo que 

actante diz respeito mais ao elemento responsável por aquela ação (que é, por sua vez, sempre 

mediata). A mediação, a ação do meio, que interessa é aquela capaz de alterar a configuração 

dos polos, engendrando entidades e classes novas. Essa abordagem nos interessa de modo 

especial, pois permitirá entender todo actante como um elemento que opera mediações, isto é, 

opera modificações em certa medida irreversíveis na rede em que atua. Dito de outro modo, o 

conceito de actante está sendo entendido como um elemento mínimo de um processo 

chamado mediação, que, por sua vez, expressa sempre um efeito no exame do funcionamento 

de outros elementos de uma rede. Na sociologia das associações (ibid., p. 160), o resultado 

que emerge das inter-ações é o que se entende por social, o que parece corroborar a tese de 

que actante (aquele que exerce uma ação) e mediação (a ação exercida) são conceitos muito 

relacionados. 

 

Purificação X Mediação no quadro Moderno/Não Moderno 

Além de estar relacionado às ideias de actante e à distinção entre mediador e intermediário o 

conceito de mediação em Latour parece complementar a atitude de separação ou purificação 
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típica do posicionamento moderno iluminista que o autor tanto critica. Em Jamais fomos 

modernos (1994a), ao refletir sobre a condição da modernidade, Latour investiga a hipótese 

segundo a qual o conceito de moderno esconde uma incongruência: é moderno, para o autor, 

quem elabora uma crítica pautada no dualismo que quer purificar (separar de um lado o 

mundo-natureza, do outro o mundo-humano), mas ao mesmo tempo cria as condições práticas 

para os híbridos
43

 se proliferarem.  

A hipótese deste ensaio – trata-se de uma hipótese e também de um ensaio – 

é que a palavra “moderno” designa dois conjuntos de práticas totalmente 

diferentes que, para permanecerem eficazes, devem permanecer distintas, 

mas que recentemente deixaram de sê-lo. O primeiro conjunto de práticas 

cria, por “tradução”, misturas entre gêneros de seres completamente novos, 

híbridos de natureza e cultura. O segundo cria, por “purificação”, duas zonas 

ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um lado, e a dos não 

humanos, de outro. [...] O primeiro conjunto corresponde àquilo que chamei 

de redes, o segundo ao que chamei de crítica. (LATOUR, 1994a, p. 16) 

Pelas próprias palavras do autor, é lícito afirmar que, na sua ideia de moderno, estão 

implícitas duas práticas. Uma delas é a prática oficial, bastante cara a toda ciência moderna, 

de purificar ou tornar puros os fenômenos, separando ou mesmo classificando, segundo algum 

critério, a diversidade fenomênica em categorias estabelecidas. A outra, que o autor chama de 

tradução (que como vimos no capítulo anterior corresponde a um aspecto da mediação), se 

refere a uma prática moderna oficiosa de deslocar, transformar, traduzir, alterar os entes, 

tornando-os outros, elaborar misturas, criar híbridos. Em certa medida, esses deslocamentos 

de seres entre categorias (ou mesmo os próprios entes intercategorias, como todos os 

híbridos) são reflexos de ações de entes que estão entre uma classe e outra, isto é, as traduções 

são transformações no ator-rede provocadas por ações dos entes que estão no meio, que não 

são entes acabados. Assim, não é difícil concluir que tradução é uma característica da 

mediação
44

. O principal aqui é compreender a dualidade da atitude moderna. 

É interessante perceber como a ação de purificar para entender a mistura, o trabalho da 

purificação, geralmente prioriza o que há de comum entre os elementos de uma classe e o que 
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 Híbrido é um conceito latouriano que se contrapõe aos dualismos. É híbrido todo aquele que não se encaixa 

em nenhuma das categorias fixadas. 

44
 Em Jamais fomos modernos (1994a), Latour não é tão claro com relação à distinção entre tradução e 

mediação. Algumas vezes estes conceitos aparecem como sinônimos, como em: “Qual o laço existente entre o 

trabalho de tradução ou de mediação e o de purificação?” (LATOUR, 1994a, p. 16). Entretanto, em outras obras, 

a ideia de mediação parece ser mais ampla que a de tradução, como em: “Primeiro significado de mediação: 

tradução” (LATOUR, 1994b, p. 32 [legenda da imagem]). Neste trabalho, pretendemos tomá-los a partir dessa 

ideia de inclusão, entendendo por tradução um aspecto ou um efeito da mediação. 
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há de disparidades entre elementos de classes diferentes. Interessando-se pela distinção clara 

entre tipos de entes, as classificações modernas acabam por propor aproximações entre entes 

que constituem uma determinada comunidade (em que o que há de comum pode ser apenas 

um aspecto, dentre vários outros não comuns), e ao mesmo tempo elabora um afastamento 

entre membros que, por algum critério, foram dispostos em coletivos diferentes. Desse modo, 

toda purificação é uma ordenação vinculada a algum critério de classificação, e podem existir 

tantos critérios quantas forem as classificações almejadas. Convém lembrar que a purificação 

corresponde a uma atitude de separar, de modo mais cristalino possível, o joio do trigo. 

O trabalho da mediação, por sua vez, corresponde, no pensamento latouriano, a um 

acoplamento novo, vinculação que altera a própria forma da rede. Ao invés de se concentrar 

nas categorias, elabora uma subversão nas classes, instaura um conflito nas figuras, agita as 

fronteiras, deforma as formas. Em seu ímpeto de dinamismo, esse tipo de agenciamento, ao 

mesmo tempo em que transforma o passado em ruínas, permite instaurar classes, auxiliando 

na formação de novas tipologias de entes. Este mecanismo tem início no que Latour entende 

por tradução, já que por incitar um fluxo de categorias, por fazer surgir classes, o movimento 

da tradução é um movimento de inovação. É neste sentido, que a tradução se constitui não 

como força conservadora, mas como força transformadora. Em outras palavras, está mais para 

a plasticidade do que para a cristalização. 

Podemos perceber que a tensão entre conservação e inovação está implícita no par 

intermediário/mediador, mas também nos processos de purificação/tradução. De qualquer 

modo, podemos notar ainda esse aspecto, tanto as práticas quanto as teorias, tanto os rituais 

(inclusive os rituais do laboratório científico) quanto os modelos conceituais (inclusive o 

sistema epistemológico moderno) parecem estar permeados, na análise de Latour, por 

dualidades, por mais que Latour abomine muitas delas. Sua crítica, a partir dessa constatação, 

não é tanto aos dualismos modernos (como sugere a leitura de Letícia Freire, 2006; 2013), 

mas sim à negligência dos próprios defensores do projeto moderno em reconhecer ambas as 

atitudes (purificação e tradução, ou conservação e transformação) em seus próprios atos. Não 

é a construção de um modelo pautado pela dualidade que constitui a falácia do projeto 

moderno. É quando o moderno realiza uma purificação e esconde uma transformação que ele 

peca – esse é, parece-nos, o alvo principal da crítica latouriana à modernidade. 
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Voltando àquela citação de Latour, podemos acrescentar agora o que ele entende por rede e 

por crítica, duas características a serem investigadas na sua antropologia dos modernos. “[...] 

a palavra ‘moderno’ designa dois conjuntos de práticas totalmente diferentes que, para 

permanecerem eficazes, devem permanecer distintas [...]. O primeiro conjunto corresponde 

àquilo que chamei de redes, o segundo ao que chamei de crítica” (LATOUR, 1994a, p. 16). 

Nota-se que a ideia de rede, em Latour, diz respeito a uma tentativa de reconhecer o estatuto 

ontológico dos híbridos, enquanto crítica se refere a uma atitude teórica moderna que se prova 

uma hábil argumentação capaz de problematizar a transcendência/imanência dos polos 

natureza X sociedade, purificados pela epistemologia moderna. Neste cenário, Latour 

denuncia qual é a postura típica da mente moderna e a questão que pretende investigar: 

Enquanto considerarmos separadamente estas práticas, seremos realmente 

modernos, ou seja, estaremos aderindo sinceramente ao projeto da 

purificação crítica, ainda que este se desenvolva somente através da 

proliferação de híbridos. [...] Qual o laço existente entre o trabalho de 

tradução ou de mediação e o de purificação? (LATOUR, 1994a, p. 16) 

A hipótese de Latour é que, entre ambas as práticas (purificação e mediação), há uma relação 

de viabilização de uma por outra. Para verificar se é verdade que a purificação moderna 

possibilitou a tradução dos híbridos, Latour elabora uma antropologia (simétrica) da 

modernidade. Portanto, além de compreender a condição moderna, o leitor de Latour deve ser 

capaz de entender o ponto de vista utilizado para se estudar o moderno (o da antropologia 

simétrica). Para Latour, é moderno aquele olhar que se diferencia dos outros por se considerar 

mais próximo da ideia de progresso, que pode envolver a ideia de tempo, ou mesmo a de 

vitorioso, mas que, fundamentalmente, marca uma assimetria nas relações de alteridade.  

Através do adjetivo moderno, assinalamos um novo regime, uma aceleração, 

uma ruptura, uma revolução do tempo. Quando as palavras “moderno”, 

“modernização” e “modernidade” aparecem, definimos, por contraste, um 

passado arcaico e estável. Além disso, a palavra encontra-se sempre 

colocada em meio a uma briga onde há ganhadores e perdedores, os Antigos 

e os Modernos. “Moderno”, portanto, é duas vezes assimétrico: assinala uma 

ruptura na passagem regular do tempo; assinala um combate no qual há 

vencedores e vencidos. (LATOUR, 1994a, p. 15) 

Portanto, moderno não é apenas de uma postura que separa humano e não humano, mas uma 

atitude que os separa mantendo um espaço (por mais inconveniente que tal espaço seja) para a 

mediação. Para o autor, é essa mediação renitente e ocultada que dá um sentido político aos 

modernos, e, por não concordar com tal projeto, Latour prefere aderir à conclusão de que 

jamais fomos modernos (LATOUR, 1994a, p. 91). 
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A dimensão vertical (não moderna) e a ontogênese das classes 

Para Latour, a dimensão dos híbridos não é captada pela Constituição moderna por conta da 

polarização do seu projeto oficial. O autor lembra ainda uma análise de Lévi-Strauss sobre a 

mediação dos não humanos, dos híbridos ou, na expressão de Michel Serres, a mediação dos 

quase-objetos (LATOUR, 1994a, p. 54). 

Um observador exótico julgaria sem dúvida que a circulação automobilística 

no centro de uma grande cidade ou em uma rodovia ultrapassa as faculdades 

humanas; e de fato é assim, uma vez que esta circulação não coloca face a 

face nem homens nem leis naturais, mas sim sistemas de forças naturais 

humanizadas pela intenção dos motoristas, e homens transformados em 

forças naturais pela energia física da qual eles se tornam os mediadores. Não 

se trata mais da operação de um agente sobre um objeto inerte, nem da 

reação de um objeto, promovido ao papel de agente, sobre um sujeito que se 

teria despossuído em favor do objeto [...] os seres em presença se defrontam 

ao mesmo tempo enquanto sujeitos e objetos; e, no código usado por eles, 

uma simples variação na distância que os separa tem a força de um 

exorcismo mudo (Lévi-Strauss apud Latour, 1994a, p. 55) 

Latour cria, em Jamais fomos modernos (1994a), um diagrama que expressa a inclusão de 

uma segunda dimensão no quadro da modernidade, capaz não apenas de situar a polaridade 

moderna oficial (isto é, a purificação entre: natureza versus sociedade), mas também de 

entender como outro eixo (modernidade oficiosa) é formado para compor um quadro 

dialogicamente completo entre moderno e não moderno. A dimensão criada corresponde ao 

eixo da “não modernidade”, responsável por incluir uma tensão de mediação (a dimensão dos 

não modernos), responsável pela multiplicação dos quase-objetos. É com a inclusão desta que 

Latour pretende dar conta das misturas, pois como diz o próprio autor, “ao desdobrar as duas 

dimensões simultaneamente, talvez possamos acolher os híbridos e encontrar um lugar para 

eles” (LATOUR, 1994a, p. 55). O diagrama a seguir é retirado do próprio livro (ibid.): 
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Figura 2: Plano latouriano da complementaridade entre a polarização moderna 

(natureza/cultura) e a dimensão não moderna (em que crescem os híbridos) 

Analisando o quadro e o diagrama proposto por Latour, fica um pouco mais claro que seu 

interesse não consiste em desmontar a polarização moderna, mas, ao contrário, complementá-

la. Ao encarar o moderno a partir do ponto de vista não moderno, Latour não quer refutá-lo, 

mas estendê-lo, ampliando seu alcance em um quadro mais complexo, responsável por 

explorar áreas as quais o esquema anterior parece não conseguir dar conta. Parece-nos que o 

método de Bachelard (2008) é emblemático para Latour, e responsável por inspirar tal noção 

de complementaridade. Ao criar uma epistemologia não cartesiana, inspirada na geometria 

não euclidiana, na física não newtoniana etc., Bachelar queria dar a ideia de que toda teoria do 

tipo “não-x” não visa contradizer, mas complementar a teoria anterior, evidenciando seus 

limites, de modo a formar um quadro mais totalizante. 

[...] não há nada de automático nestas negações e não deverá esperar-se 

encontrar uma espécie de conversão simples que possa fazer com que as 

novas doutrinas entrem logicamente no quadro das antigas. Trata-se de fato 

de uma verdadeira extensão. A geometria não-euclidiana não se faz para 

contradizer a geometria euclidiana. É antes uma espécie de fator adjunto que 

permite a totalização, o acabamento do pensamento geométrico, a absorção 

numa pangeometria (BACHELARD, 2008, p. 13) 

Não é difícil concluir, diante dessa proposta tão inspiradora, que o pensamento não moderno 

de Latour tem como fim maior um esquema mais completo, uma espécie de 

“panmodernismo”. Latour mesmo diversas vezes, parece sugerir seu intento de 

complementação do esquema moderno, como por exemplo, quando fala na ideia de acréscimo 

para justificar a inclusão da mediação no esquema moderno. “À prática de purificação – linha 
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horizontal –, convém acrescentar as práticas de mediação – linha vertical” (LATOUR, 1994a, 

p. 43). 

Se as práticas de mediação complementam o diagrama moderno, deve ser porque são recursos 

que acrescentam algo ao esquema anterior. O que está sendo acrescentado? Como veremos a 

seguir, enquanto a prática da purificação se interessa pelas essências, a prática da mediação se 

interessa pelas existências (ibid., p. 85-86). Antes de entrarmos propriamente no 

existencialismo dos actantes, convém destacar que, enquanto a mediação se aproxima da ação 

do mediador, a purificação se espelha na agência dos intermediários. Desse modo, os 

modernos, interessados que estavam em partir das classes puras para estudar os híbridos, só 

conseguiam achar ali intermediários. A proposta não moderna de Latour, no entanto, é ir das 

misturas (híbridos) às classes puras, estudar as emergências. Apenas neste projeto é que é 

possível encontrar mediadores. Assim, a inclusão da mediação complementa o quadro 

moderno porque inclui a seta, orientada pelos mediadores, que vão do meio para os extremos, 

e não apenas, como era no caso do encontro com intermediários, dos extremos para o meio. 

Para Latour, a não inclusão da dimensão da mediação foi o que impediu os modernos de 

refletir sobre sua própria Constituição, apesar de suas manobras argumentativas e de suas 

acrobacias críticas no duplo jogo imanência-transcendência. “Mas o preço a pagar por esta 

liberdade foi que os modernos permaneceram incapazes de pensar a si mesmos. Todo o 

trabalho de mediação escapa do quadro constitucional que o traça e o nega” (ibid., p. 45). 

Diante de tal ampliação das análises da modernidade, e do nosso foco na ideia de mediação 

será interessante continuar esse procedimento diagramático, que, a partir da proposta de 

Latour, podem chegar a representações ainda mais gerais sobre o mecanismo de 

complementação. No procedimento latouriano para complexificar o esquema moderno, 

pudemos perceber que a mediação é fruto de uma atividade de fundo, abafada pelo projeto 

moderno oficial, mas presente e viva na modernidade oficiosa, agora trazida para frente. Do 

mesmo modo, poderíamos continuar esse mecanismo complementador e ampliar ainda mais o 

esquema, no intuito de verificar se existiriam entes novos e ocultados pelo diagrama 

moderno/não moderno latouriano. 

O diagrama abaixo tenta expressar o mecanismo usado por Latour na construção de seu 

diagrama. Assim, o eixo das entidades A e B, polarizadas linearmente, que na concepção 
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moderna pretende segregar, por exemplo, “natureza” e “cultura”, pode compor agora um 

quadro geral com outro eixo, responsável pela dimensão da mediação, de modo a dar estatuto 

ontológico para entidades impossíveis de serem pensadas no diagrama linear de A e B. O 

diagrama a seguir mostra como a ideia de mediação torna presente no esquema latouriano, as 

entidades de um tipo novo (entidades tipo “C”). 

 

Figura 3: Plano latouriano do cruzamento entre duas linhas. Cada tensão 

mediativa entre o eixo das purificações (moderno oficial) e o das traduções 

(não moderno ou moderno oficioso) cria um mapeamento dos híbridos (quase-

objetos) a serem posicionados em um quadro de relações entre três polos (os 

dois polos anteriores A e B, e um polo adicional “C”, que permite medir as 

misturas). 

Neste caso, a mediação acaba criando um plano (bidimensional) a partir do cruzamento de 

duas linhas (unidimensionais). As pistas sugeridas pela discussão da purificação/mediação no 

esquema do moderno/não moderno latouriano indicam que poderia ser encontrado, 

hipoteticamente, um processo ainda mais geral que seria como um processo responsável por 

revelar uma dimensão nova, capaz de tensionar entidades anteriores em um esquema maior. 

Isto é, usando esse tipo de mecanismo complementador empregado por Latour, nada impede 

de se imaginar um tipo de ação novo (algo como uma transmediação ou hepermediação) 

capaz de instaurar um volume (tridimensional) a partir do cruzamento do plano acima 

(bidimensional) com outro plano (igualmente bidimensional) colocado perpendicularmente 

em relação ao primeiro. O diagrama a seguir tenta expressar essa ideia. 
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Figura 4: Cruzamento do plano latouriano com um possível novo plano X, que 

permitiria a inclusão de entidades novas no sistema. A ideia de cruzamento de 

eixos, quando aplicada recursivamente aos modelos anteriores, pretende 

expressar a ideia de complementaridade das ações novas e velhas a cada vez 

que um novo eixo é introduzido. 

Uma vez entendido o movimento que permitiu a Latour completar o quadro moderno com um 

cenário não moderno, não é difícil concluir que tal procedimento poderia ser reproduzido 

recursivamente até o infinito. O importante, de qualquer modo, não é tanto se um quadro 

suficiente para detalhar as entidades teria duas, três ou dezesseis dimensões
45

 (de modo a dar 

conta de todas as entidades fundamentais). O mais importante é o fato de a mediação poder 

ser vista, a partir de agora, como elemento fundamental de uma lógica de complementação, 

visível apenas a partir da instauração de uma nova dimensão, fruto de uma mini revolução do 

quadro conceitual prévio. De qualquer modo, Latour parece bastante satisfeito com o quadro 

moderno/não moderno planar, e seu entusiasmo para com as ideias de uma ontologia plana 

atesta a suficiência das duas dimensões. 

Além de ontologia plana, Latour usa a expressão “ontologia dos mediadores” (LATOUR, 

1994a, p. 85) para conferir aos elementos híbridos um lugar no plano composto por latitude (a 

dimensão da estabilização) e longitude (a dimensão da polarização). Em suas palavras, “o 

grau de estabilização – a latitude – é tão importante quanto a posição sobre a linha que vai do 

natural ao social – a longitude” (ibid.). Quanto maior a latitude (isto é, quanto mais para baixo 

estiver o elemento), maior status de existência ele terá, quanto menor, mais ele se aproximará 

                                                 
45

 Da mesma forma que ocorre na física, para modelos de mais do que três dimensões, a representação teria que 

passar por uma adaptação drástica em prol de uma formalização algébrica, pois nosso sistema cognitivo tem 

dificuldades de conceber uma noção de espaço com mais de três dimensões, pois nossa intuição do espaço é 

permeada pela experiência com apenas três dimensões. Mudando-se o quadro referencial para a formalização 

algébrica (que não vem ao caso, nesta pesquisa), tal dificuldade desapareceria. 
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das essências. Assim, as extremidades do modelo moderno originado em Descartes se referem 

a meras essências. 

A ontologia dos mediadores, portanto, possui uma geometria variável. O que 

Sartre dizia dos humanos, que sua existência precede sua essência, é válido 

para todos os actantes, a elasticidade do ar, a sociedade, a matéria e a 

consciência.  [...] Cada um dos actantes possui uma assinatura única no 

espaço desdobrado por esta trajetória. (LATOUR, 1994a, p. 85) 

Para Latour, tal abordagem ontológica (ou um existencialismo ontogenético) pretende 

superar, neste ponto, a discussão epistemológica, na medida em que a oposição entre 

construtivismo e realismo passa a ser considerada, na sua leitura, como uma discussão estéril, 

uma vez que é uma discussão pautada apenas no nível da essência. No entanto, para Latour, 

toda construção está mais no plano da existência, já que toda mediação é capaz de conferir 

estabilização. 

Com esta linha, apenas, realistas e construtivistas poderão brigar durante 

cento e sete anos para interpretar o vazio: os primeiros irão afirmar que 

ninguém fabricou este fato real; os segundos que este fato social foi 

fabricado apenas com nossas mãos. Os partidários do ponto exatamente 

intermediário irão balançar entre os dois sentidos da palavra “fato”, usando 

de vez em quando a fórmula “não apenas... mas também...”. Isto porque o 

fabrico encontra-se abaixo desta linha, no trabalho de mediação, visível 

unicamente se levarmos em conta também o grau de estabilização 

(LATOUR, 1994a, p. 86) 

A ênfase latouriana no “império do centro” vem de uma prioridade da existência em relação à 

essência, o que combina com o caráter pragmatista jamesiano e com o existencialismo (quase-

sartreano) dos actantes. É como se Latour tomasse as mediações como uma atividade própria 

das existências, e cujo produto seria a formação de essências, invertendo o ímpeto 

epistemológico da crítica kantiana de investigar em primeiro lugar os modos de acesso ao ser 

(no a priori, nas regras do entendimento e da intuição), e derivar de tais formas puras a 

tipificação dos dados empíricos. Para Latour, uma vez que as existências são anteriores em 

relação às essências, não há a priori nenhuma forma pura, mas sim várias formas híbridas, 

misturas, como minérios em estágio bruto, prontos apenas para serem lapidados pelas 

dinâmicas do coletivo e estabilizados por elaborações co-construtivas próprias do ator-rede. 

Mediação seria, assim, o gesto de derivar essências estabilizadas a partir dos actantes e suas 

interações. 
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Figura 5: O plano latouriano enfatiza a sua tese de “contrarrevolução 

copernicana”. Ao invés de empreender um estudo das formas a priori 

(essências) para as formas da experiência (existências), Latour inverte a seta 

moderna e coloca a essência como resultado do que acontece na existência. 

Desse modo, as mediações entre os híbridos, depois de um certo tempo, se 

estabilizam (LATOUR, 1994a, p. 30), de modo a dar origem aos puros (A ou 

B, no diagrama). 

 

Os quatro aspectos da mediação 

Seguindo a linha da discussão sobre mediação técnica trabalhada no capítulo anterior, estão 

implícitas na própria noção de mediação as ideias de tradução, composição, reversibilidade e 

delegação. Tentaremos agora tratar tais ideias no contexto da mediação em geral. 

A ideia de tradução é tão essencial em Latour que sua própria teoria do ator-rede pode ser 

chamada de “sociologia da tradução” (ibid., p. 156). A ideia de tradução aparece, como 

pudemos perceber a partir da revisão da literatura especializada, muitas vezes como sinônimo 

de mediação. De fato, como notamos anteriormente, muitas vezes o próprio Latour não é tão 

claro quanto a uma distinção entre ambos. No entanto, se lembrarmos que por tradução Latour 

entende o efeito de uma conexão que “transporta transformações” (ibid., p. 160)  ou mesmo a 

relação “que não transporta causalidade, mas ainda assim induz mediadores à coexistência” 

(ibid.), então percebemos que tradução diz respeito a uma operação própria dos mediadores, 

mas não tão própria dos intermediários. Nas palavras de Latour: 

Para designar essa coisa que não é nem um ator entre muitos nem uma força 

por trás de todos os atores transportados por meio deles, mas uma conexão 

que transporta, por assim dizer, transformações, usamos a palavra tradução. 

(LATOUR, 2012 p. 159-160) 
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Quando Latour se refere à rede como “aquilo que é traçado pelas traduções” (ibid., p. 160), 

enfatiza, mais uma vez o gesto marcadamente transformador da tradução. No capítulo 

anterior, apresentamos ainda uma definição de 1994, na qual tradução é entendida como uma 

alteração nos programas de ação dos actantes. Neste sentido, podemos dizer que, quando um 

ator é modificado, há um deslize (LATOUR, 1994b, p. 32), uma deformação do entorno, pois 

há deslocamento nas operações de vinculação deste ator. Chama-se tradução a essa 

reconfiguração. A partir disso, podemos concluir que, se mediação é mais do que a tradução, 

isto se dá porque nem todos os aspectos daquela podem ser resumidos nesta. Em On technical 

mediation (1994b), Latour apresenta um diagrama que expressa esse primeiro significado de 

mediação. Abaixo representamos, de modo simplificado, aquele diagrama. 

 

Figura 6: Tradução/translação como relação que promove desvios. 

Além dessa função de operar mutações, isto é, além de promover transformações e 

deformações na rede, a mediação diz respeito também àquela ação de compor coletivos, como 

pretende conotar a ideia de assemblage, isto é, a junção de elementos em um conjunto maior, 

a agregação de actantes, envolvendo-os uns nos outros, agrupando-os, de modo a formar 

grupos. Além da sociologia da tradução, Latour costuma enfatizar o aspecto da composição 

quando fala que a TAR é uma espécie de “sociologia de associações” (LATOUR, 2012, p. 

160). Como vimos no caso da ação técnica, o poder de agência do coletivo é diferente das 

ações isoladas. Segundo Latour (1994b, p. 35), na ação do sociotécnico há um 

compartilhamento das responsabilidades entre os vários actantes. Esse caráter é o que faz a 
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mediação ser uma composição e em certa medida complexificação de ator-rede. O diagrama a 

seguir representa nossa interpretação para o mecanismo de composição
46

. 

 

Figura 7: Composição como compartilhamento de responsabilidades. 

Quanto ao aspecto da mediação técnica chamado de reversibilidade, podemos relacioná-la na 

ideia de mediação com o poder de permitir uma conversão entre a função do mediador e do 

intermediário. Como vimos, quando Latour fala em mediador e intermediário enfatiza a 

distinção entre ambos nos trânsitos dos coletivos. Ao intermediário cabe a função de 

conservação (invisibilizando-se em uma caixa-preta capaz de realizar um transporte fiel e 

estável) e ao mediador compete o papel de inovação (mostrando-se em sua tecnicidade 

operacional como elemento capaz de elaborar signos novos na rede). A partir dessa dicotomia 

mediador/intermediário, a ideia de reversibilidade diz respeito ao fato de mediador e 

intermediário poderem trocar de papel a qualquer momento das operações. Assim, enquanto a 

ação do intermediário, a “intermediação”, é altamente previsível, a ação do mediador, 

mediação, revela-se como uma ação cujos efeitos são imprevisíveis. Mas, além disso, o mais 

notável é que a dinâmica da rede, mesmo quando é recheada de intermediários, é ela mesma 

imprevisível, já que todo actante (mediador ou intermediário) pode mudar seu próprio modo 

de agir e se tornar o oposto (intermediário ou mediador). 

                                                 
46

 Latour (1994b, p.34) elabora um diagrama da composição que não nos parece tão claro (motivo para fazermos 

o nosso). 
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Figura 8: Reversão como troca de função. 

Finalmente, delegação é uma característica da mediação que diz respeito a uma capacidade de 

um actante inserir em outro um poder de agência que ele até então não tinha, alterando seu 

funcionamento. Geralmente a entrada de um modo de agir em um actante é fruto de um 

trabalho de outro actante, que intencionalmente pretende recrutar os demais, tendo em vista 

objetivos de seu interesse. Assim como os componentes de um computador executam as 

tarefas que foram a ele delegadas pelos cientistas da computação e programadores, todo tipo 

de actante (humano e não humano) pode programar modos de ação em outro actante. Essa 

característica coloca a mediação como uma ação complexa de inscrições de modos de agir, 

isto é, como uma ação de gerenciamento das agências dos outros. 

 

Figura 9: Delegação como recrutamento de ações (elemento “D” recruta 

outros elementos, A, B e C, delegando ações a eles). 

A partir do exposto, podemos dizer que mediação, além de completar o quadro moderno com 

uma dimensão não moderna e de permitir aos seus elementos fundamentais do quadro 

moderno/não moderno uma função ontogenética de partir das existências para gerar essências 
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pela dinamicidade do ator-rede, abrange também um mecanismo quádruplo no qual mediação 

é entendida como ação de transformar, combinar, reverter e delegar. Vale notar que essas 

ações são, como era de se esperar, coletivas, isto é, dependem de uma rede de atores e não se 

aplicam muito bem a indivíduos. Isso nos leva a considerar a relevância das redes e dos 

sistemas distribuídos para alcançar o sentido mais amplo da mediação latouriana. 

 

Social em rede e mediação na cognição distribuída 

A seguir, esboçaremos uma breve reflexão sobre as contribuições dessa complexa noção de 

mediação para sistemas cognitivos reticulares em geral. Essa análise só é possível agora, pois 

só agora podemos entender mediação como um mecanismo de múltiplas ações distribuídas 

em um mecanismo social misturado, ou como as ações próprias das mestiçagens, para usar 

um termo serresiano. Para entender as consequências desta noção para a cognição distribuída, 

vamos a seguir entender mediação como fundamento da cognição, desde que se entenda por 

cognição não uma propriedade da mente, mas da mente-matéria, de um híbrido coletivo, 

social e heterogêneo, isto é, de um sociotécnico instável. Em seguida, vamos retomar a 

discussão sobre o ator social híbrido e composto (visto no capítulo anterior) para entender 

como a cognição ultrapassa os limites do indivíduo, estando mais nas conexões do indivíduo 

com outros do que no seu interior solitário (ou mais precisamente, estando no ator-rede). E 

finalmente, vamos abordar as propriedades mais coletivas das redes em geral, dado que a 

discussão sobre mediação leva à compreensão de que há propriedades emergentes em um 

organismo sociotécnico composto e complexo que só são possíveis por conta da própria 

dinamicidade do social em questão. É o que veremos a seguir. 

Não são raras as vezes em que a filosofia da mente e do conhecimento relacionou a ideia de 

mediação com os fundamentos da cognição. Em certo sentido, toda a tradição empirista e toda 

a teoria anti-inatista fala dos meios para se adquirir um conhecimento. Não faremos aqui um 

retrospecto histórico de tais teses, mas lembraremos apenas que o próprio Latour é um forte 

defensor da mediação como o substrato da cognição. Sem meios de se conhecer não pode 

haver conhecimento, diria ele inspirado, sobretudo, pela filosofia mobilista de Heráclito e pela 

filosofia mestiça de Michel Serres, para quem o trânsito, a passagem, interessa mais que o 

destino. “A verdadeira passagem tem lugar no próprio meio” (SERRES, 1997, p. 21). 
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Quando mencionamos a relevância dos conectores, no capítulo sobre a TAR, evocamos uma 

passagem de Latour que coloca a ação, o meio e a conexão como termos que, em seu 

pensamento, estão “em primeiro plano” (LATOUR, 2012, p. 316). Desse modo, há uma 

relação inextrincável entre vestígios (rastros) e modelos representacionais (conhecimento). Se 

o conhecimento próprio a um coletivo sempre se dá por meios, vestígios, então não é possível 

conhecer sem meios – percebe-se a negação da intuição (conhecimento imediato) em prol da 

mediação cognitiva (conhecimento mediato). Considerar a relevância das experiências 

(vestígios) não é negar a relevância dos modelos mentais. Aliás, do ponto de vista 

antropológico, são os padrões e as categorias culturais que operam mediações de modo a 

permitir um certo modo de se conhecer a realidade. Assim, os agentes que operam mediações 

em uma cultura, como a ciência, a religião, a mídia, os círculos de amizade etc. fornecem o 

vocabulário e a gramática para as cognições dos indivíduos. Como diria Latour: 

Como uma pessoa se identificaria como “de uma classe mais alta”, “de 

classe média em ascensão” ou “de classe média baixa” se não lesse jornais? 

Como conheceria seu “perfil psicológico” sem umas tantas pesquisas 

estatísticas, umas tantas reuniões profissionais, umas tantas consultas com 

especialistas? De que modo o psiquiatra classificaria um doente mental sem 

recorrer ao Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais? De nada 

vale sustentar que essas categorias são arbitrárias, convencionadas e vagas 

ou, ao contrário, muito compartimentadas e pouco realistas. Elas resolvem, 

na prática, o problema de disseminar um padrão por toda parte, localmente, 

graças à circulação de algum documento rastreável. [...] a circulação de 

semipadrões permite que atos anônimos e isolados se tornem lentamente, 

camada após camada, comparáveis e comensuráveis – o que sem dúvida 

constitui boa parte daquilo que entendemos por ser humano (LATOUR, 

2012, p. 329). 

Um ator humano, imerso em um ambiente cultural, tem meios para interpretar os dados que 

lhe chegam. Não satisfeito com os próprios meios, muitas vezes ele se vê forçado a buscar 

meios melhores do que os que já possui. Quando se vê diante de uma dúvida genuína, de um 

não saber, o actante homem é incitado a buscar novos meios para dar conta dela. Ele é forçado 

a agir por um estado de desequilíbrio induzido, e já não está em sua posição anterior (sossego) 

nem de uma segunda posição oposta a ela (conflito), pois enquanto age, o próprio conflito 

ganha outro sentido. 

No decurso dessas experiências, o tempo não brota nem da posição, como 

equilíbrio estatuário, nem da oposição, uma segunda estabilidade de onde 

nada pode derivar, nem da sua relação, arca ou arco estático de imobilidade 

perene, mas de uma falta de equilíbrio que esboça ou toma posição fora de si 

mesma, para o desequilíbrio, que a exclui do seu sossego, exatamente de um 

falso suporte. (SERRES, 1997, p. 27) 
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Novamente é Serres (1997) que inspira a mediação como um sistema do meio, responsável, 

em sua visão cheia de contribuições para a pedagogia, pela dimensão do aprendizado. A 

noção de terceiro instruído versa justamente sobre a mediação, um terceiro lugar, como o 

lugar capaz de promover novas cognições. 

Deslizante, esse terceiro lugar expõe quem por ele passa, mas ninguém passa 

sem esse deslizamento. [...] qualquer evolução ou mesmo aprendizagem 

exigem a passagem por um terceiro lugar e por isso o conhecimento, 

pensamento ou invenção, não cessa de saltar de um terceiro para outro 

terceiro lugar (SERRES, 1997, p. 27) 

A ideia de terceiro faz da mediação um lugar que só ganha sentido nas “interfases” e seu 

fundamento é a conexão entre coisas, eventos, entidades. O terceiro instruído de Serres 

completa, desse modo, a ideia de rizoma, em Deleuze e Guatarri (1995, p. 22-27), isto é, da 

infraestrutura das múltiplas associações que ressalta o intermezzo, cujo caráter fundamental 

está não nos extremos (início ou fim), mas no meio de um processo. Daí o destaque dado à 

função de conexão dos actantes. Essa conectividade, entretanto, sempre transcende os limites 

dos atores, já que não é propriedade de nada além de relação. A não restrição da mediação a 

um actante faz com que a cognição seja entendida como um atributo da rede, mais do que do 

nó. Latour, ao mencionar o cenário da cognição distribuída, declara essa tese. “As habilidades 

cognitivas não residem em ‘você’: estão distribuídas por todo o cenário formatado, feito não 

apenas de localizadores, mas também de inúmeras proposições suscitadoras de competência” 

(LATOUR, 2012, p. 304). 

Essa reticularidade da cognição é bastante visível na internet e na cultura digital. A mediação 

da tecnologia de computação em nuvem, redes sem fio e identificação de equipamentos por 

radiofrequência (como as etiquetas RFID) fazem a cognição distribuída chegar até a ideia que 

genericamente foi alcunhada de internet das coisas. Além disso, a competência mental e 

cognitiva provida pela possibilidade de subscrever um equipamento digital em uma rede 

inteligente, na qual se inserem os próprios sujeitos humanos, faz deste humano (ou pós-

humano) cada vez mais uma máquina híbrida, que pode, graças aos aparatos técnicos com os 

quais se conecta, calcular com um pouco mais de competência (ibid., p. 302). Essa ideia de 

cognição distribuída tem íntima relação com a natureza social do hábito na leitura de Marcel 

Mauss e Gabriel Tarde. Se podemos reconhecer a existência de padrões de comportamento 

que variam conforme as sociedades, também é correto afirmar que as habilidades cognitivas 

estão espalhadas por todo o cenário formatado do social. As “camadas de criadores de 
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competência” (ibid., p.305) não pertencem a um agente só, mas representam uma habilidade 

provisoriamente disponível a um agente ou a vários. A vantagem da paisagem plana 

latouriana é poder conferir a tais camadas de criadores de competência uma existência 

própria, não gerada nem pelo contexto nem pela subjetividade do ator, nem por nenhum 

compromisso entre ambos (ibid.). 

Em toda conexão mediada por dispositivos técnicos é possível aos actantes tornar 

provisoriamente competente a realização de uma ação. A partir dessa noção de mediação 

formada pela associação, fica fácil perceber que os sujeitos humanos, no sentido moderno, 

não são tão livres assim. Possuem à sua disposição atores virtualmente presentes, como se 

pudessem acessar uma informação externa útil para determinado momento. 

Para se transformar num consumidor ativo, você deverá possuir também a 

capacidade de calcular e escolher. Na sociologia do social havia apenas duas 

fontes para essa competência: ou você nascia com ela na qualidade de 

humano – como se a evolução darwiniana tivesse, desde a aurora dos 

tempos, preparado homens e mulheres para serem calculadores [...] – ou era 

moldado como consumidor [...] pela força de uma infraestrutura econômica. 

Mas graças a essa nova topografia que estamos esboçando, outra fonte de 

competência é facilmente localizável: existem conexões em circulação que 

você pode subscrever e baixar na hora, para se tornar local e 

provisoriamente competente. (LATOUR, 2012, p. 302) 

Massimo Di Felice, em um artigo publicado na revista USP (2012), apresenta uma reflexão 

interessante sobre epistemologia reticular, na tentativa de compreender o que chamou de crise 

do antropomorfismo social, cada vez mais evidente na cultura digital e da era da internet. 

Pensada desde seus primórdios, já nos projetos militares da Arpanet, para ter uma estrutura 

distribuída, a internet não apenas representa uma alternativa aos meios de comunicação 

tradicionais (especialmente os mass media), mas reclama por uma adaptação epistêmica do 

modo de se fazer comunicação. Uma vez que todas as pessoas conectadas à rede tem acesso 

simultâneo ao conteúdo, superando a barreira do espaço-tempo e da relação presencial ou 

mesmo a conexão dual por telefone, a internet apresenta-se como meio de comunicação 

interativa, colaborativa e horizontal. Essa infraestrutura em rede leva pesquisadores como Di 

Felice a propor um modelo igualmente reticular para lidar com fenômenos sociais que as 

recentes fases da internet enunciam (internet social, internet das coisas, internet dos dados 

linkados etc.).  

O social reticular é expressão de uma cultura ecossistêmica nos contextos 

digitais dos processos comunicativos e que caracteriza as formas de uma 

inteligência relacional, sem centro e distribuída em todos os lugares. A ação 
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e o conhecimento do sujeito se tornam assim relacionados e não mais 

autocentrados, resultado de uma qualidade conectiva que manifesta a 

passagem da comunicação com o ambiente à comunicação no ambiente. (Di 

Felice, 2012 : 18) 

O social reticular parece dizer respeito à ideia de mediação em uma espécie de estrutura 

rizomática (Deleuze, 1995), cuja inteligência coletiva (Lévy, 1994) engendra um organismo 

hipercomplexo auto-organizado (Santaella, 2007). Interessa observar que as estruturas de 

inteligência distribuída das redes permitem perceber mudanças na estrutura social a partir das 

associações novas, que emergem da superação das dicotomias parte-todo e dentro-fora. 

Assim, podemos pensar nas arquiteturas reticulares como arquiteturas cognitivas, em que o 

humano e o não humano se associam para gerar um ser inteligente híbrido. 

O caráter cognitivo da rede, a arbitrariedade de sua forma, a não linearidade, 

a sua propensão à saída do eixo, a sua estrutura reticular e interativa e a sua 

não externalidade a tornam uma arquitetura ao mesmo tempo interna e 

externa a nós, isto é, um ecossistema do qual fazemos parte como 

participantes e não apenas como observadores externos e independentes (Di 

Felice, 2012, p. 15) 

Quando atores heterogêneos (como humanos e não humanos) estão vinculados no mesmo 

sistema, isso significa que são similares na sua categorização funcional geral (são ambos 

actantes), mas isso não significa que sejam similares no seu potencial de agenciamento. 

Latour entende que, entre quaisquer dois atores ou mesmo dois estágios temporalmente 

distintos do mesmo ator-rede, há certas propriedades que pertencem ao todo e não às partes 

isoladas. Porém, há sempre uma possibilidade de se traduzir uma coisa em outra. Assim, se 

dois termos de uma relação são plenamente distintos, isto não quer dizer que entre eles haja 

qualquer incomensurabilidade. A rede e a possibilidade de mediação sempre vinculam dois 

entes, que passam então a compor um mesmo coletivo, um mesmo ator-rede. 

Em um tal cenário cujas redes estão tão densamente integradas, uma pequena alteração em 

uma parte pode causar um efeito em cascata influente no todo. Isso nos leva a mais uma 

propriedade reticular, a ideia de que os fenômenos dinâmicos em rede possuem sempre certo 

grau de instabilidade, sendo suas ações futuras de certo modo imprevisíveis. Mesmo nas redes 

mais determinísticas como qualquer rede de intermediários mecânicos, há sempre algum grau 

de sensibilidade (uma vez que nenhum ator é isolado e uma vez que todo intermediário é 

reversível para um mediador) a perturbações do ambiente, o que dota o sistema reticular de 

uma instabilidade inerente. No entanto, ainda quando manifesta o mais caótico dos 

comportamentos, o ator-rede admite estudos de sua regularidade, da mesma forma que os 
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estudos da complexidade buscam as leis caos (PRIGOGINE, 2002) mesmo em sistemas com 

atratores estranhos. A própria expressão “caos determinístico” pretende conotar esse aparente 

paradoxo que surge em atores-rede complexos. 

A reflexão sobre mediação revela, finalmente, que o ator-rede se assemelha a uma forma de 

vida, pois no teatro dos agenciamentos, os actantes são produzidos e se reproduzem (por e 

composição), são recrutados e incumbidos (delegação), mudam de papel (reversão), travam 

conflitos e disputas (controvérsias), estabilizam partes do tecido reticular (criam caixas-pretas, 

pontualizações, intermediários), reconfiguram o que já estava formado (tradução), elaborando 

assim uma dinâmica reticular sui generis cuja forma é transitória e relativa às contínuas 

reelaborações. Assim como cada nova técnica elaborada pelo homem cria uma cognição nova, 

um novo modo de se experimentar, perceber, interpretar e vivenciar o mundo, cada mediação 

nova engendra uma reconfiguração na forma do ator-rede. A dinâmica das co-construções se 

aplica a todo tipo de fenômeno complexo, dos mais subjetivos aos mais objetivos, como 

ilustram as metáforas de Michel Serres. 

A temperatura não é mais do que a variável do clima de um certo lugar. Mil 

outros elementos mudam aí ao mesmo tempo, ligados entre si: o relevo e a 

altitude, a umidade, a espessura da camada de terra arável sobre a rocha, a 

riqueza e a densidade da flora ou da fauna... Alguns equilíbrios locais, 

estáveis ou transitórios, determinam esses fatores. (SERRES, 1997, p. 113) 

Se equilíbrio e instabilidade coexistem nos sistemas híbridos, se as cognições são distribuídas 

pelos elementos do sistema, se as formas são elas mesmas engendradas por processos de 

agenciamento e reagenciamento dos entes, se as redes são o tecido vivo no qual os actantes 

participam de um teatro de co-construção, então o social é decorrência das ações que 

reagregam partes em um todo, e a mediação é o motor fundamental da mecânica do ator-rede. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudar a obra de Bruno Latour é uma tarefa particularmente desafiadora. A começar pelo 

estilo provocador, pela ousadia das ideias e pelo excesso de figuras de linguagem, traços 

marcantes do texto latouriano. Mais ainda, o leitor de Latour tem de aprender a conviver com 

situações desconfortáveis, e um dos maiores desconfortos está associado à remoção do solo 

sobre o qual a cultura ocidental contemporânea se constituiu: o esquema moderno. Sem chão, 

o leitor fica um bom tempo confuso com a crítica latouriana, oscilando entre a surpresa pela 

ousadia e a dúvida sobre a credibilidade de suas indagações. 

Como pudemos ver no decorrer desta tese, um traço marcante da obra de Latour é a denúncia 

da assimetria causada pela modernidade e uma não compreensão da atividade da mediação. 

Sua crítica a tal quadro se traduz em uma crítica às duas grandes reduções precipitadas dos 

modernos: de um lado o naturalismo (e suas variações em forma de realismo, objetivismo, 

racionalismo), do outro, o culturalismo (e suas versões conhecidas sob legendas como 

construtivismo, humanismo, subjetivismo, sociologismo). Na base desta crítica encontra-se 

um radical descontentamento com o dualismo moderno que separa natureza e cultura em 

lados opostos, como se fossem duas classes distintas a priori. Justamente por discordar da 

postulação de dois polos opositivos desde sempre purificados é que Latour tenta fazer um 

encontro entre eles, no meio do caminho. Sociedade e Natureza (ou quaisquer duas classes 

provenientes delas, como sujeito/objeto, humano/não humano) não seriam, para Latour, 

categorias estanques, mas resultados de controvérsias, dinâmicas, instabilidades, mediações. 

Na proposta filosófica/sociológica/antropológica de Latour, há um evidente deslocamento do 

objeto de interesse daquelas disciplinas quando costumavam ser tomadas isoladamente. 

Enquanto na modernidade imperava o interesse em se entender as misturas com base nas 

classes a priori, para Latour o interesse está em estudar as classes a partir das misturas que as 

fomentam. Neste sentido, podemos dizer que Latour não se interessa tanto por ontologia, mas 

fundamentalmente pela ontogênese. Para ele, mesmo a separação de fenômenos por tipos, 

mesmo a categorização de acontecimentos não é dada de uma vez por todas. Trata-se sempre 

de uma estabilização de processos, e a própria ideia de estabilização encontra seu 



 

 

260 

 

complementar semântico, e deste modo, seu sentido, nas dinâmicas instáveis, que articulam 

componentes e engendram por cristalização o social e o natural. 

Para Latour, quando se parte de uma classificação a priori (dos polos) para as misturas e para 

os híbridos (os centros), o que se encontra é um conjunto de meros intermediários, isto é, 

atores sem voz, sem força política e cujo poder de agência encontra-se extremamente 

reduzido. Ao contrário desse caminho, a proposta latouriana é caminhar do centro para as 

pontas, dos híbridos para as classes, já que seu interesse maior é estudar os fenômenos de 

emergência. E é aí que encontramos o papel fundamental dos mediadores. Isto não significa, 

no entanto, um abandono das purificações e um domínio das misturas. Latour sabe bem que a 

ideia de misto só ganha sentido quando contrasta com a ideia de puro. Enfatizar o sentido do 

centro para as extremidades é esclarecer os processos de purificação a partir da inclusão do 

papel da mediação. 

A proposta de Latour não é refutar o esquema moderno, mas complementá-lo. No cenário 

ampliado pela criação de um novo eixo (não moderno), podemos entender que há espaço para 

entidades novas. No seu esquema, além de sujeitos e objetos, há também quase-sujeitos e 

quase-objetos. Enquanto os primeiros (sujeito e objeto) eram entidades intermediadoras, isto 

é, criadoras de intermediários, o novo tipo de entidade próprio ao centro (e aí reside a maior 

relevância da noção de actante) pode ser considerado como a condição existencial das 

agências mediadoras. 

Se o modelo moderno não dava conta do que Latour tinha em mente, o que dizer da solução 

pós-moderna? Para ele, o recurso pós-moderno também é falho e insuficiente para descrever 

os mecanismos emergentes. Isto porque apesar de reconhecer a falência do projeto moderno, o 

pós-modernismo acabou por se perder em rodeios nostálgicos, enfatizando demais o 

apocalipse da crítica moderna, a perda de sentido do debate entre construção e realidade, 

ficando ele mesmo desamparado, de modo que apenas consegue destacar, quando muito, a 

camada mediadora do discurso, da linguagem e o procedimento da desconstrução. Latour, ao 

contrário, advoga em prol de um construtivismo (co-construtivismo, como vimos), não aceita 

as saídas modernas nem as pós-modernas, e seu intento é propor soluções originais, daí a ideia 

de não moderno. Quando chegamos na não modernidade latouriana, podemos perceber que o 

debate entre construtivismo e realismo não tem mais sentido, não porque se esgotou, mas 

porque nunca foi tomado na sua dimensão completa. Discutir se a natureza é construída ou 
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real é discutir nos termos da modernidade, mas Latour sugere que estaríamos em melhor 

condição de entender as limitações desse tipo de debate se nunca tivéssemos aderido à 

solução moderna. Tal como os povos supostamente “primitivos” que os viajantes portugueses 

encontravam nos novos continentes, seríamos nós, uma vez que fôssemos realmente não 

modernos, dotados de um arcabouço conceitual repleto de impurezas, e não de purezas. O que 

está implicado na proposta latouriana é que, enquanto formos modernos, seremos incapazes 

de perceber as limitações da atitude modernizante, pois partiremos de classes prontas, e 

perguntaremos coisas como: a natureza é real ou construída? Mas essa pergunta perde seu 

sentido original se entendermos real e construção como sinônimos. Esse é o aspecto radical da 

epistemologia latouriana. Realismo e construtivismo não se excluem, pois dizem respeito ao 

mesmo híbrido fato-feitiço (ideia de fatiche). 

Porém, para entender esse posicionamento, é preciso abrir mão dos esquemas modernos. O 

realismo latouriano é um realismo às avessas. Para ele, real não é aquilo que está menos 

contaminado. Ao contrário, quanto mais contaminado, mais estatuto de real um ente ganharia. 

Do mesmo modo, construção não é construção livre, pois, ao contrário, as construções 

ocorrem por interferências heterônomas, delegações, desvios, disputas e, acima de tudo, são 

sempre permeadas por atores heterogêneos (humanos e não humanos). Ao ressignificar real e 

constructo como necessariamente contaminados, impuros, Latour reposiciona o esquema 

epistemológico e político no mesmo cenário de controvérsias e co-construção. A partir desse 

emaranhado filosófico, a própria camada das essências se subordina à da existência. É da 

dinâmica da rede de atores que emergem as categorias ontológicas. Esse processo de 

emergência diz muito sobre seu motor fundamental, que está sendo entendido na ideia de 

mediação. 

Não há, no esquema latouriano, conteúdos estanques. Aliás, não há sequer contextos 

acabados, sobre os quais os conteúdos atuam. Para mexer com o contexto, é preciso mexer 

nos actantes do próprio contexto. Isto significa que o próprio contexto não é estável. 

Classicamente, considerava-se contexto de um fenômeno, ou ambiente de um objeto de 

estudo, como aquilo que não admite questionamento por parte daquele estudo. Não é difícil 

concluir, desse modo, que um ambiente que não admite ser questionado é um contexto 

tomado como se fosse estável. Mas nessa ideia de contexto estável reside a ideia de que há 

algo que permanece idêntico, que permanece estável, para que algo instável possa aparecer. 

Entretanto, se o cenário se altera, se o ambiente é instável, se o contexto não permanece o 
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mesmo, então é preciso reconsiderar o próprio método investigativo que despreza algumas 

variações e valoriza outras. Desse modo, toda a ênfase na questão metodológica de Latour 

parece apontar para uma tentativa de evitar a consideração de categorias já previamente 

conhecidas, isto é, evitar derivar dos puros os intermediários. 

Reconhecer a ação dos mediadores é destacar que, na própria permanência, há uma 

impermanência fundamental. Por baixo da matéria aparentemente inerte há uma microfísica 

extremamente viva e dinâmica. Desse modo, falar em natureza e sociedade é até possível, mas 

apenas no final de um processo de investigação preliminar, no final de uma descrição densa 

da rede e suas microações. Não é tanto o resultado, o final, mas é a própria rede que interessa 

sobremaneira, pois ali estão os conjuntos de agentes que se influenciam mutuamente e que 

constroem colaborativamente as identidades emergentes. Para dar conta desses eventos e 

acontecimentos, para deslocar o interesse das identidades estanques para as identidades 

performáticas, o método de Latour depende de um fundamento que dê conta daquilo que atua 

nos híbridos, nos meios e nas misturas. 

O conceito de mediação vem ao encontro do projeto latouriano, na medida em que diz 

respeito à ação daquilo que está no meio, daquilo que não está acabado, do que se constrói 

enquanto está sendo construído. Já que ele pretende complementar os processos de 

purificação modernos, enfatizando processos de mediação não modernos, então o mecanismo 

gerador de entidades deve ser colocado em primeiro plano. Isso significa que a noção de 

mediação se constitui como um processo ou conjunto de agenciamentos a partir de elementos 

híbridos, heterogêneos, impuros, uma reelaboração do social por atores-rede em ação 

dinâmica. Tal dinâmica se constitui em diversas funções, que, como vimos na discussão sobre 

mediação técnica, reposicionam os papéis classicamente adotados para o humano e o não 

humano.  

Neste ponto, uma questão conceitual pode surgir: por que a noção de mediação seria 

necessária para se estudar o pensamento de Bruno Latour? O conceito de mediação técnica 

não seria suficiente? Para responder a esta questão, devemos considerar dois aspectos: a 

restrição implicada na ideia de mediação técnica, e seu interesse específico. Em primeiro 

lugar, podemos dizer que a noção de mediação técnica diz respeito a uma aplicação (portanto, 

uma restrição, uma instanciação) da ideia de mediação. Aplicação esta, como o próprio nome 

sugere, relativa à interação entre humano e certo tipo de não humano, o objeto técnico, bem 
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como a consideração da rede em questão, isto é, o sociotécnico. Evidentemente, pode haver 

outras mediações entre humanos e não humanos além da dimensão essencialmente técnica, 

como aquelas que envolveriam animais, plantas, elementos físicos como o ar, a água, reações 

moleculares em núcleos estrelares, ou mesmo as entidades mitológicas, religiosas etc. O caso 

das mediações técnicas parece circunscrever um campo particular de ação relativa ao híbrido 

sociotécnico, um tipo de ator-rede (pautado pela relação humano/não humano imersa em um 

universo de técnicas e artifícios) dentre diversos outros tipos possíveis. Seria interessante 

tentar precisar o alcance do pensamento latouriano no que concerne à questão da técnica, 

esclarecendo suas contribuições para uma filosofia da técnica e da tecnologia. Mas isso seria 

tarefa para outro trabalho. Aqui, pretendemos apenas frisar que, quando explora a mediação 

técnica, Latour parece versar sobre um campo mais restrito do que o conceito de mediação 

não adjetivado admite. 

Por outro lado, quando falamos de mediação técnica, o interesse pelo sociotécnico se constrói, 

como visto no quinto capítulo, como um interesse pelo trabalho de agenciamento 

compartilhado entre humanos e uma série de actantes técnicos não humanos “invisibilizados” 

por uma ação principal (por exemplo: dirigir um carro, apresentar uma palestra com auxílio de 

um projetor digital etc.). Desse modo, para toda mediação técnica, sempre estão implicados os 

actantes plenamente desenvolvidos (mediadores), e também uma série de actantes com poder 

de agência simplificado em algum sentido (intermediários ou caixas-pretas). O que não fica 

tão explícito assim, em toda restrição em que se envolve a mediação técnica, é o caráter 

metodológico/ontológico dos operadores mediador e intermediário, em contraste com o 

caráter ontogenético do conceito mais geral de mediação. Quando se estuda um caso 

específico de mediação técnica, geralmente tomamos: ou o poder de agenciamento dos atores 

eles mesmos, ou então tomamos alguns atores como principais sobre um contexto de fundo, 

considerado inerte (tomado como intermediário, para que se possa investigar melhor um 

mediador posto em destaque).  

Por exemplo, em uma rede sociotécnica como um automóvel em deslocamento podemos ter 

como intermediários o pneu, o motor do carro, o volante, as engrenagens, a gasolina etc. e 

como mediador, o condutor do veículo. Mas caso o pneu fure ou o motor pare de funcionar 

(isto é, caso ocorra uma reversão intermediário/mediador), teremos a irrupção de um novo 

mediador, que atua de forma nova, gera instabilidade e desloca a ênfase da ação de dirigir 

para a ação de resolver o problema técnico para poder continuar o percurso. Neste caso, 
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parece claro que as categorias intermediário e mediador são próprias dos entes, isto é, 

parecem funcionar como categorias ontológicas.  

Tomemos outro exemplo, um estudo meteorológico interessado em prever o clima sobre 

determinada região pode ter como intermediários os prédios e as ruas de uma cidade, seus 

habitantes, as montanhas dos arredores, os lençóis freáticos e como mediadores as massas de 

ar e a vegetação. Ao constatar uma taxa de erro acima do esperado, o estudo pode verificar, 

por exemplo, que aqueles prédios e ruas da cidade tinham humanos em festa (supondo: era 

período de carnaval), e que o acúmulo de turistas e de consumo pode ter causado um excesso 

de lixo que, acumulado nas ruas e nos bueiros, impediu a circulação das águas, gerando 

desabamento de algumas encostas, uma contaminação dos lençóis freáticos e, portanto, uma 

reconfiguração da circulação das águas e, consequentemente, das próprias massas de ar, 

precipitação etc. Neste caso, alguns intermediários se mostraram, na verdade, como poderosos 

mediadores (as ruas, os bueiros, as cidades, os lençóis freáticos etc. atuaram, influenciaram 

decisivamente no clima da região, reconfigurando-o). Neste caso, aquilo que estava sendo 

tomado como mediador ou intermediário dizia respeito às categorias de análise do próprio 

pesquisador, dizia respeito às representações sobre os objetos (e não aos entes, eles mesmos). 

Percebemos com estes exemplos, uma pergunta de fundo: a disposição de funções actanciais 

em intermediários e mediadores seria dada pelos próprios atores postos em funcionamento, ou 

seria dada pelo analista que está interessado em estudar um determinado fenômeno 

sociotécnico? Esta parece ser uma questão típica do problema da técnica, ou melhor, da 

mediação técnica. Muitas vezes, intermediário (ou contexto, ou caixa-preta) e mediador estão 

sendo entendidos metodologicamente, estão sendo entendidos como categorias de análise 

(como no exemplo da ecologia das alterações climáticas), isto é, não há intermediários e 

mediadores já prontos, e todo tipo de fenômeno pode ser considerado intermediário ou 

mediador (a depender dos atores postos em foco pelo observador, e dos atores postos em pano 

de fundo), e a classificação como um ou outro será sempre relativa à análise pretendida. 

Outras vezes, contudo, intermediários e mediadores são claramente classes ontológicas, que 

dizem respeito aos entes em ação (aos actantes), que podem agir de modo previsível e estável 

(intermediários) ou variável e instável (mediadores). Desse modo, a questão de fundo da 

mediação técnica parece ser: quem age e com que grau de autonomia? Seriam os 

mediadores/intermediários projetados pelo analista fiéis aos mediadores/intermediários 
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revelados pelas resistências do próprio ator-rede? Esse tipo de questão (ligada à mediação 

técnica) diz, portanto, respeito à metodologia de análise e à ontologia dos entes em uma rede. 

Todo observador interessado em esclarecer um sociotécnico deve se colocar diante do 

problema da cartografia das controvérsias (questão metodológica) e do problema da 

planificação dos atores (questão ontológica). Mas a questão da mediação é ainda mais ampla: 

diz respeito a uma função gerativa, isto é, à ontogênese. Diz respeito àquilo que está por trás 

do processamento das diversas mediações técnicas. Diz respeito à emergência de classes. 

Como vimos, o diagrama do plano moderno/não moderno de Latour completa o cenário 

epistemológico moderno, incluindo a “dimensão de baixo”, dos híbridos. Todavia, o mais 

revolucionário foi a inclusão das setas dos híbridos para os puros (mediação), em contraste 

com as setas modernas dos puros para os híbridos. Neste sentido, mediação diz respeito ao 

sentido das controvérsias rumo às classes, ao processo de estabilização a partir dos agentes 

instáveis. Assim, a questão central da mediação seria algo como: como são gerados os 

coletivos? Como o novo tipo de função (não moderna) pode completar o quadro dualista 

moderno, de modo a torná-lo capaz de lidar com fenômenos de emergência? 

Parece claro, agora, que a questão da mediação técnica não consegue, por si só, resolver o 

problema fundamental da epistemologia moderna/não moderna. Apesar de indispensável para 

esclarecer agenciamentos e entes existentes, a questão metodológica e mesmo a questão 

ontológica do sociotécnico não resolvem o problema filosófico de fundo, que só uma 

abordagem ontogenética poderia dar conta. Parece que transportar as questões da mediação 

técnica para o campo geral da mediação implica em reduzir o alcance do próprio conceito de 

mediação. Se ontologia e metodologia estavam antes associadas a um quadro moderno, elas 

agora devem ser tomadas a partir do quadro latouriano. Assim, não são as abordagens 

metodológicas e ontológicas que devem guiar o novo quadro moderno/não moderno. Ao 

contrário, metodologias e ontologias precisam elas mesmas ser ressignificadas dentro do novo 

esquema conceitual. Para a questão da mediação, tanto se respondermos que intermediários 

não dependem do analista para se tornar mediadores (como no exemplo do “carro que deu 

defeito”), quanto se respondermos que os papéis mediador/intermediário são relativos ao 

observador da rede (como no caso da análise climática), teremos, de qualquer modo, deixado 

escapar a grande lição da epistemologia latouriana: que não precisamos tratar ontologia como 

sinônimo de realismo e análise como sinônimo de construção teórica. Ontologia pode ser 

integrada ao mecanismo de ontogênese, e metodologia pode ser vista como um estudo 
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também interessado em compreender a própria ontogênese. De qualquer modo, ambas estão a 

serviço do interesse bastante latouriano em captar as propriedades emergentes em um ator-

rede em funcionamento. 

A noção de mediação em seu sentido mais amplo, desse modo, traduz uma característica 

peculiar do pensamento de Latour. Resolve o problema da modernidade, de uma forma 

amplificadora, abrindo espaço para questões de ontogênese, que a filosofia moderna havia 

pretensiosamente negligenciado. Mediação, em Latour, é, deste modo, o conceito que nos 

permite comprovar seu interesse pelo processo de emergência. 

Apesar de divergir em alguns pontos (sobre, por exemplo, quais seriam as principais 

influências de Latour), a literatura especializada em Bruno Latour concorda em muitos 

aspectos (como, por exemplo, a proposta metodológica da TAR se assemelhar à 

etnometodologia, ressignificando-a em pontos específicos). No entanto, os comentadores de 

Latour raramente trazem o tema da mediação para primeiro plano. A maior contribuição da 

presente pesquisa foi justamente focar as atenções na noção latouriana de mediação, de modo 

a fomentar uma percepção mais precisa da sua abrangência e profundidade. Se a tese deste 

trabalho estiver correta, podemos, a partir de agora, tomar a noção de mediação como um 

conceito poderoso e central no pensamento de Bruno Latour, a partir do qual podemos intuir o 

alcance e os limites de suas reflexões nada convencionais. 

Pudemos notar com esse estudo um trabalho de ressignificação da epistemologia e de 

readequação da metodologia e da ontologia a partir de uma amplificação da modernidade. 

Enquanto o papel da filosofia moderna era justamente evitar contaminar o alcance e a atuação 

de áreas como política, ética, epistemologia etc., com interferências umas das outras, o papel 

da proposta latouriana consiste em evitar tratar as esferas disciplinares como independentes 

umas das outras. Assim, fato e feitiço recebem o mesmo status ontológico, estado de natureza 

e estado social recebem o mesmo status político, quase-sujeito e quase-objeto recebem o 

mesmo status epistemológico. Todos estes conceitos compõem suas tensões específicas, mas 

todos eles compõem juntos o mesmo quadro ontológico-epistemológico-político, de tal modo 

que a própria filosofia, misturada com a sociologia e com a antropologia se constitui como um 

vasto campo a ser explorado de dentro e a partir de um campo do saber plural e instável. 
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Ao caminhar da instabilidade para a estabilidade, as práticas investigativas que se utilizam do 

modelo latouriano não podem mais partir da separação estanque, pois, ao contrário do 

pensamento moderno, o saber que mais interessa à TAR é tão mais forte quanto mais 

compartilhado, quanto mais heterogêneo. Do mesmo modo que os agenciamentos caducam 

quando perdem de vista as multiplicidades vigentes, os saberes inter e transdisciplinares 

devem evitar ao máximo perder de vista as conexões que lhes são inerentes. Neste sentido, o 

pensamento de Latour interessa a todo e qualquer estudo interdisciplinar, já que seu modelo 

investigativo advoga em prol do trânsito, da agência, da composição, da arregimentação, da 

disputa, resumidamente, da mediação. 
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