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RESUMO 

 

O presente experimento textual pretende reagregar o movimento social de abertura da caixa-

preta do conceito de inclusão digital efetuada a partir da trajetória da rede MetaReciclagem. 

Para tanto, buscou-se empreender uma sociologia das associações da rede, cujas premissas 

teórico-metodológicas, amparadas na Teoria do ator-rede (TAR), auxiliaram na identificação 

de actantes e no rastreamento de ações e relatos, possibilitando a construção de uma 

cartografia da controvérsia do conceito de inclusão digital. Neste percurso, foram feitas 

reflexões em torno das relações de fabricação e fruição dos objetos técnicos, bem como a 

respeito da intrusão da ciência e da tecnologia nos arranjos sociais, na condição de tutoras das 

ações humanas e não-humanas, como uma atividade estabelecida pela Constituição Moderna.  

 

Palavras-chave: Inclusão Digital. MetaReciclagem. Ator-rede. Actantes. Ciência e 

Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
  

This textual experiment aims to reassemble the social movement opening the black box of the 

digital inclusion concept made by the MetaReciclagem network trajectory. Therefore, we 

sought to undertake a sociology of the network associations, whose theoretical and 

methodological premisses, supported by the actor-network theory (ANT), assisted in the 

identifying and tracking of actions and reports made by actants, allowing the construction of a 

cartography of the controversy of the digital inclusion concept. Through this way, reflections 

were made around the manufacturing and fruition relations of technical objects, as well as 

about the intrusion of science and technology in social arrangements, under the role of tutors 

of human and non-human actions, as an established activity by Modern Constitution. 

  

Keywords: Digital Inclusion. MetaReciclagem. Actor-networ. Actants. Science and 

Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A intrusão da ciência e da tecnologia nos arranjos sociais na condição de definidoras e 

controladoras da produção dos Cosmogramas1 e de tutoras das ações humanas e não-humanas 

é uma atividade Moderna. A orientação contábil, os procedimentos instrumentais e a operação 

maquínica, amparados na cisão entre Natureza e Sociedade, regem a construção de uma 

epistemologia que não mediu esforços para dissimular a diversidade dos modos de existência, 

entre as quais a dos híbridos que se proliferam colocando em risco os pressupostos desta 

mesma constituição. Este é o principal argumento de Latour (20130 – “Jamais Fomos 

Modernos” – para desmascarar o suposto divórcio entre as questões científicas e políticas, 

com suas respectivas representações de mundos, que na prática nunca funcionaram em 

separado. 

A crítica radical latouriana à Constituição Moderna nos acompanha todo o trajeto 

desta dissertação, de forma que precisamos estar atentos aos dois estranhamentos que são 

efeitos lançados por ela: o alheamento da natureza e a alienação do trabalho humano. Os 

modernos realizam essa dupla separação e censuram, como fetichistas, as ações que insistem 

em perceber a reunião das coisas e das pessoas. Contrariando esta visão cindida, revelamos 

como primeiro pressuposto teórico-metodológico desse trabalho a manutenção de uma 

ontologia plana entre sujeitos e objetos. Assim, atravessamos de uma relação assimétrica e 

polarizada para uma relação simétrica entre humanos e não-humanos como fabricantes de 

redes compositoras do social. Retomamos a noção do fetiche como a experiência que permite 

as trocas entre estes atores, como a mágica que “faz-fazer” a passagem da fabricação à 

realidade. (LATOUR, 1996). 

Os rearranjos das relações sociais emoldurados pela ciência e tecnologia necessitam de 

um novo quadro de referências que indiquem os traços de sua feição política. Esta nova 

imagem somente será desenhada a partir de uma nova epistemologia política. Haraway 

defende esta posição e elabora uma lista de objetos situados do lado do que ela chamou de 

“patriarcado capitalista branco” (representação, decadência, divisão do trabalho orgânica, 

reprodução, trabalho, mente, etc.), e de outro, em perspectiva, a lista sob a guarda da noção de 

“informática da dominação” (simulação, obsolescência, cibernética do trabalho, replicação, 

                                                           
1
 No sentido adotado pela Teoria do ator-rede (TAR), o cosmograma “é o movimento e o desenho da distribuição 

da agência, da mobilidade. Nesse mapeamento todos os atores-redes considerados relevantes para um programa 
de pesquisa, campo ou área do conhecimento, ganham sentido” (LEMOS, 2013, p.87). 
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robótica e inteligência artificial, etc.). Nenhum dos elementos citados, para ela, é considerado 

natural. (HARAWAY, 2009, p.59). 

As observações de Haraway escamoteiam a límpida cena Moderna, denunciando a 

presença dos organismos cibernéticos. Em sua antropologia do ciborgue, alerta para nossas 

múltiplas conexões e enredamentos, como sinônimo da debilidade das fronteiras entre o 

natural e o artificial. O ciborgue é “um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de 

realidade social e também uma criatura de ficção”. Acompanhando Latour, ela manifesta a 

necessidade de uma nova percepção ontológica e política: “o ciborgue é nossa ontologia, ele 

determina nossa política”. (ibidem, p.36-37). 

Ao se perceber o paradoxo da Modernidade, que fissurou o mundo em duas câmaras 

purificadas (natural e artificial), estabelecendo suas respectivas representações e, 

simultaneamente, multiplicou o número dos seres híbridos, embora não permitisse o 

reconhecimento destes, um novo olhar sobre o social é requerido. No desenvolvimento dos 

estudos sobre Ciência e Tecnologia, especialmente, essas indistinções, misturas e parcialidade 

se tornam mais evidentes. Na verdade, outra abordagem sobre o social é retomada: aquela 

cuja tarefa é a de investigar as associações. 

A Sociologia das Associações está interessada em reagregar o social, definindo-o 

como um tipo de conexão, “não como um domínio especial, uma esfera exclusiva ou um 

objeto particular, mas apenas como um movimento peculiar de reassociação” (LATOUR, 

2012, p.25). Buscar os rastros das relações entre os componentes construtores das arquiteturas 

sociais. Mais conhecida como Teoria do ator-rede (TAR) ou Actor-Network Theory (ANT), 

essa vertente da Teoria Social advém, em sua mais significativa parcela das obras de Latour, 

Callon e Law2. 

Seguindo essa perspectiva e tentando dissipar os obstáculos modernos 

dessintonizadores da ciência e da política, procuramos, no circuito da pesquisa, tecer algumas 

reflexões em torno das relações de fabricação e fruição dos objetos técnicos. Para maior 

precisão da sociologia que objetivamos empreender, gastamos um pouco de texto com 

explicações sobre termos como actantes, mediações, intermediações, caixa-preta, ator e rede. 

A infralinguagem da TAR carrega os pressupostos metodológicos que nos auxiliaram, tal 

                                                           
2
 A depender da obra ou da tradução podemos encontrar as expressões Teoria do ator-rede (TAR) ou Actor-

Network Theory (ANT), como também as variações Sociologia das Associações, Sociologia da Mobilidade ou 
Sociologia da Tradução. No decorrer deste texto, optamos pela redução TAR, devido a sua referência ao termo 
em português ator-rede. No entanto, mantivemo-nos fieis às traduções e aos originais para o caso de citações. 
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como faria a relação bússola-mapa, a permanecer na topografia plana dos atores e em busca 

de suas conexões. 

Entretanto, atendendo aos limites da rede de uma dissertação, estabelecemos como 

movimento social a ser reagregado, por nosso experimento textual, a abertura da caixa-preta 

do conceito de inclusão digital efetuada pela rede MetaReciclagem. Entendemos a 

sedimentação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e os dilemas, por elas, 

acionados, como centrais para pensarmos que tipos de aglomerados sociais estamos 

formando. Desde Castells (2003), alguns dos problemas do chamado determinismo 

tecnológico parecem infundados, quando se revela que a composição da “Sociedade em 

Rede” não é exclusivamente representada pelas ferramentas tecnológicas. No entanto, no jogo 

representativo moderno, as formas desiguais de poder e acesso significam um modo de 

arranjo social que não permite a visibilidade política dos laços entre os indivíduos. Logo, 

dificultam o reconhecimento de um mundo comum, isto é, público e, consequentemente, a sua 

composição democrática. 

Assim, em princípio, a inclusão digital aparece como o remédio para os malefícios 

sociais, justificando a arregimentação de uma série, utilizando a linguagem moderna, de 

recursos humanos e materiais para estabelecer diretrizes, prioridades, metas, programas, 

mecanismos e ações para sua execução. No site do Governo Eletrônico, na sessão destinada 

ao Observatório Nacional da Inclusão Digital, é possível conhecer a gama de iniciativas com 

o objetivo de incluir digitalmente populações, por que não, cidades ainda analógicas3. Por 

outro lado, não faltam avaliações sobre o tema e a eficiência de tais medidas. As principais 

conclusões a que chegam são críticas: à compreensão do conceito de inclusão digital 

executada pelas iniciativas, com destaque para o entendimento de que não se trata de garantir 

somente o acesso à tecnologia; e às orientações políticas que procuram escapes às 

determinações mercadológicas (SILVEIRA, 2001). Neste sentido, os problemas encontrados 

são relacionados à má execução da noção ou a falhas de direcionamento dos programas. A 

meta da inclusão digital permanece como o equivalente à inserção social e à cidadania. 

Prontamente, surgem dois problemas que nos fazem desconfiar deste conceito: a 

relação causa-efeito de sua utilização como mecanismo do tipo social para sanar (remediar) as 

                                                           
3
 Iniciativas listadas no site: Banda Larga nas Escolas; Casa Brasil; Centros de Recondicionamento de 

Computadores (CRCs);Cidades Digitais; Computadores para Inclusão; Inclusão digital da juventude rural; 
Oficina para a Inclusão Digital Projeto Cidadão Conectado - Computador para Todos; Programa GESAC; 
Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; Programa de Inclusão Social e Digital; ProInfo 
Integrado; Redes Digitais da Cidadania; Telecentros; Territórios Digitais; Um Computador por Aluno. 
Disponível em http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital. Acessado em 30/06/2015. 



13 

 

desigualdades; a permanência da relação assimétrica e utilitária entre humanos e não-

humanos, na qual ambos não são protagonistas da ação. O primeiro, ao restringir o social a 

um adjetivo, atributo, ou especificidade confronta-se com o arcabouço retomado pela 

Sociologia das Associações, que propõe perceber o social como um móvel, um fluído, uma 

reunião e recusa os nexos causais. O segundo obstáculo choca-se com a perspectiva da 

ontologia plana, mantendo os dois estranhamentos que citamos antes: a separação e a 

hierarquia entre humanos e não-humanos que deságua na ocultação de suas autonomias.  

Frente às duas questões, os rastros das ações da rede MetaReciclagem em torno da 

controvérsia do conceito de inclusão digital surgem como maneira de mapearmos os atores 

envolvidos. Neste sentido, buscamos recontar a história da rede, investigando, recuperando e 

transportando os elementos que trazem à baila as críticas aos usos heterônomos da tecnologia. 

Assim, expressões como “saber-fazer”, “apropriação tecnológica” e “conhecimento livre” 

tomam ares da recuperação da visibilidade da relação entre ciência e política. 

A dissertação apresenta-se dividida em três capítulos. No primeiro, estendemos a 

reflexão sobre a fabricação das coisas e das pessoas, diretamente atrelada ao estabelecimento 

dos pressupostos teórico-metodológicos desta pesquisa. Destrinchamos a acepção do social e 

das relações entre seres humanos e objetos a partir de uma concepção Moderna e de sua 

crítica. Efetuamos também uma discussão sobre a necessidade de se estabelecer uma 

epistemologia política e revelar a íntima relação entre ciência e política. Nesta mesma direção, 

afirmamos que para desempenhar uma sociologia do conhecimento, é necessário traçar os 

pontos de intersecção entre o desenvolvimento científico e as necessidades dos mercados 

democráticos. Precisamente, neste ponto, relacionamos o intricamento de questões como 

obsolescência, modos de fazer e mercado de consumo. Por fim, o capítulo percorre a 

problematização do mundo binário e da supremacia do domínio do social sobre o natural. 

Desde o estranhamento entre o fabricante e o objeto fabricado à divisão de poderes entre 

ciência e política, repercutindo na formação de um arranjo social que estabelece uma perfeita 

correspondência entre democracia e consumo. 

O segundo capítulo buscou apresentar a tônica da cartografia de controvérsia, a 

metodologia da Teoria do Ator-rede (TAR). Mais do que o estabelecimento de regras a serem 

seguidas pelo cientista para a manutenção da razoabilidade de seus resultados, essa concepção 

metodológica efetua uma preparação para que seja possível realizar uma Sociologia das 

Associações, na qual a ciência e o social estão sempre em construção. Buscamos elencar 

instrumentos do método que utilizamos para novamente reunir os atores compositores do 
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social: localizar a caixa-preta, alimentar a controvérsia e identificar actantes. Os pressupostos 

metodológicos, para tanto, ancoram-se num quadro de cinco incertezas que nos auxiliaram no 

desdobramento da controvérsia e rastreamento dos arranjos sociais: 1. Não há grupos, apenas 

formação de grupos; 2. A ação é assumida; 3. Os objetos também agem; 4 Relacionar fatos a 

interesses; 5. Construir um relato de risco. 

No terceiro capítulo retomamos a noção de inclusão digital como um pharmakon e a 

partir da história da rede MetaReciclagem alimentamos a controvérsia sobre os efeitos de 

veneno e antídoto do conceito. Neste trajeto, identificamos quatro topografias que indicaram 

as mudanças de arranjo e de circulação de ações desta rede. Em todos, tentamos apontar 

registros de ações e de avaliações efetuadas pelos próprios atores. Neste sentido, costurar, 

editar e montar o quebra-cabeça da história da rede, com o objetivo de encontrar os indícios 

de abertura da caixa-preta da inclusão digital, é uma experimentação textual que 

necessariamente revela os bastidores do objeto, isto é, a construção das descobertas da 

pesquisa. 

Ao final, revelamos os fatos e interesses que nos levam às conclusões. Mas também, 

retomamos de forma objetiva os principais registros que permitiram a composição deste relato 

das associações da MetaReciclagem e do desmantelamento da noção de inclusão digital. 
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CAPÍTULO I 

1. SOBRE A FABRICAÇÃO DAS COISAS E DOS HOMENS 

“Em cada uma de nossas atividades, aquilo que fabricamos nos supera.” 
(Latour) 

 

1.1 Notando o yin e yang das coisas. (A realidade do trabalho feito e o 

encantamento do objeto fabricado) 

 

 

Ao narrar a acusação de idolatria feita pelos portugueses aos negros na costa da Guiné, 

em seu livro “Reflexão sobre o Culto Moderno dos Deuses Fe(i)tiches”, Latour chama 

atenção para a seguinte controvérsia dos modernos: não se pode adorar os objetos que 

fabricam com suas próprias mãos como se fossem verdadeiras divindades. Os portugueses (os 

modernos) enxergam, nos outros, uma cegueira provocada pela crença no encantamento dos 

objetos fabricados. Chamam feitiço, “que pronuncia oráculos”. Por outro lado, os negros 

daquela África Ocidental (os outros) recusam-se a decidir entre a realidade do trabalho feito e 

o encantamento do objeto fabricado. Para eles, uma face decorre justamente da outra. O 

movimento é de vai e vem, não de contradição. (LATOUR, 2002, p.15-16) 

A ambiguidade do processo de fabricação, proporcionada pelas relações de associação 

entre humanos; entre humanos e não-humanos e entre não-humanos, que produz efeitos 

políticos, econômicos, ideológicos, religiosos e afetivos, é o primeiro nó que tentaremos 

apresentar no trajeto teórico desta dissertação. Para tratar desse ponto, optamos por colocar 

em relação a abordagem clássica de Karl Marx, a respeito da ontologia do trabalho e do 

processo dialético de fabricação social, e a perspectiva crítica de Bruno Latour às análises 

sociológicas amparadas em uma concepção de modernidade, cuja premissa explicativa da 

ordem social é fundamentada na cisão entre Natureza e Sociedade. 

Trataremos, desde já, de situar a perspectiva do presente texto a partir da exposição de 

duas ontologias que tratam de compor distintas visões sobre o social, termo que abordaremos 

com mais atenção no tópico seguinte. Também, apontaremos, a partir da noção de fetiche, 

uma problemática cara a esta discussão: como se atravessa da relação entre humanos 

(produtores) e objetos (mercadoria) para a relação de humanos (quase-sujeitos) e não-

humanos (quase-objetos) como movimento de associação elaborador das redes que, em 

termos de tempo-espaço, compõem o social. 
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1.1.1 A produção de uma sociedade fetiche 

 

Um aspecto da ontologia marxiana para a compreensão do “Homem” é a concepção 

do homo faber, aquele que fabrica sua humanidade a partir da fabricação dos seus meios de 

vida. Esse processo de fabricação, indissociável de sua condição corporal, o diferencia dos 

demais animais. Neste sentido, segue-se a afirmação de que os indivíduos são o que 

produzem e, ainda, o modo como produzem. A categoria trabalho assume um papel 

fundamental para a explicação materialista sobre o desenvolvimento das relações humanas e 

da relação Homem e Natureza.  

O que nos apresenta a teoria marxiana, em sua crítica filosófica ao idealismo alemão 

ou em sua análise político-econômica do fetichismo da mercadoria, são esquemas de 

separação entre natureza e sociedade; economia e cultura; técnica e política; objetos e 

sujeitos. Os processos da produção do sistema capitalista são resumidos sempre por uma 

pseudo-separação entre aquele que fabrica e a coisa fabricada; o humano e o não-humano. 

Decorre dessa separação uma realidade ilusória, em termos filosóficos e políticos, se os 

argumentos são da “Ideologia Alemã”, e em termos materiais e econômicos, se refletirmos 

junto com o “O Capital”.  

Comecemos pela realidade social da ideologia. Apesar de adotarem o ponto de vista 

materialista trazido por Feuerbach de inversão do sistema de Hegel, no que se refere ao 

posicionamento das ideias como sujeito criador do mundo, Marx e Engels não abandonaram a 

dialética. Essa explicação de progresso simbiótico das relações humanas e seus meios de 

produção de vida transporta para dentro do materialismo o movimento dialético do 

pensamento filosófico hegeliano. Isso representa um avanço no que tange ao pensamento de 

Feuerbach. 

Outra novidade é a saída do campo religioso, no qual se situava Feuerbach, para o 

campo histórico. A conclusão de Marx e Engels é que as ideias não se desenvolvem por conta 

própria, mas derivam do substrato material da história. A afirmação é que indivíduos 

determinados, que produzem também de modo determinado, estabelecem relações sociais e 

políticas determinadas. Podemos perceber o entrelaçamento de vida material e cultural em 

uma primeira perspectiva de leitura da obra “A Ideologia Alemã”. Porém, no decorrer do 

pensamento marxista, a segunda opção de interpretação é de bifurcação, reforçada pela 

metáfora infraestrutura e superestrutura: aquela que posiciona a cultura subjugada à vida 

material. 
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Na explicação marxiana para a aparente independência do mundo das ideias, existe um 

emaranhamento entre atividade material, relações sociais, intercambio material, linguagem da 

vida real e a produção de ideias, representações e consciência que interessa para essa 

pesquisa, porque retorna para uma concepção de social a partir das conexões, das misturas, do 

novelo. A produção das ideias localiza-se, em alguma medida, condicionada ao processo de 

vida real, tendo em vista que o ser dos humanos e seu processo de produção de vida se 

confundem. Esse amalgama deságua no conceito de práxis que funde vida material e vida 

espiritual. 

De certa forma, é construída a lógica para a necessária crítica ao idealismo alemão 

representante das ideias como criadoras do mundo. Para Marx e Engels, “em toda ideologia, 

os homens e suas relações aparecem invertidos como numa câmara escura” (ENGELS; 

MARX, 2001, p.19). Neste ponto, surge a primeira pista para o conceito de ideologia, 

apresentado pela obra “A Ideologia Alemã”: as representações que os indivíduos elaboram, 

sejam elas reais ou ilusórias, são a respeito de suas relações com a natureza ou entre si. 

Assim, não é a consciência que determina vida, mas o inverso. Se aparentemente acontece a 

autonomia das ideias, isso decorre da forma limitada de seu modo de produção e de suas 

relações sociais. 

Ao mesmo tempo, encontramos os elementos para a crítica a esta perspectiva clássica, 

que no limite, adota uma determinação material para o social. Ora, o social elaborado por este 

viés é solidificado. Apesar de haver um emaranhamento inicial (práxis), a consequência é 

uma separação de ordens. O Materialismo Histórico de Marx e Engels entende que a conexão 

entre os homens advém da necessidade de produção dos meios de vida e, portanto, 

condicionada pelo modo de produção. A necessidade de cooperação é uma fase social 

determinada e uma forma de “força produtiva”. Atrelado ao intercambio dos humanos estaria 

o desenvolvimento da consciência. 

A princípio a consciência é meramente uma consciência do meio sensível, da 

existência de coisas situadas fora do indivíduo. Somente quando surge a necessidade do 

estabelecimento de relações com outros indivíduos, em virtude da carência material, é que 

seria possível falar de uma consciência social. Para Marx e Engels, a consciência e a 

linguagem nascem da necessidade de troca entre os humanos. Neste sentido, eles não 

arrazoam sobre uma consciência “pura”, mas representada pela linguagem com uma 

consciência real, prática. 
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Apesar desta concepção de social se aproximar da noção de associação e formação de 

redes produtivas, ela tem uma ontologia material que limita sua ordem à ordem econômica. 

Essa crítica será desenvolvida mais adiantes, quando abordarmos a ideia de social oferecida 

por Bruno Latour. 

Na medida em que a produção é desenvolvida pela cooperação e que o meio social 

gerado torna-se mais complexo, também ocorre a divisão do trabalho. Primeiramente a 

divisão fundava-se no ato sexual, incrementada por disposições naturais, necessidade e 

acasos. É a partir da segunda divisão do trabalho, a divisão entre o trabalho material e o 

espiritual, que se pode conceber uma consciência diferente da consciência da práxis existente. 

Somente com esse aparente descolamento entre as formas de trabalho (material e espiritual), 

nas palavras de Marx e Engels, “a consciência está em condições de emancipar-se do mundo e 

entregar-se à criação da teoria, da teologia, da filosofia, da moral etc, ‘puras’” (ENGELS; 

MARX, 2001, p.26). Depois de sua suposta emancipação do mundo, para os autores, a 

consciência é capaz de representar algo realmente, mesmo que não seja algo real (idem). 

De qualquer forma, o importante para os autores, não é tanto o que a consciência 

empreende solitariamente, mas que os três momentos - a força de produção, o estado social e 

a consciência - estão propícios e devem entrar em contradição, pois a divisão do trabalho 

possibilita a separação do trabalho e da fruição; da produção e do consumo. Neste ponto, a 

partir de uma compreensão histórica, a argumentação dos autores passa a tratar da distribuição 

da produção.  

Com efeito, para Marx e Engels, as formas de propriedade estão atreladas à divisão do 

trabalho. No primeiro momento, da divisão natural do trabalho, eles consideram que a 

escravidão na família é a primeira forma de propriedade, ainda que não muito bem delineada. 

Porém, já correspondendo ao entendimento da economia moderna de que a propriedade é “o 

poder de dispor da força de trabalho de outros.” (ibidem, p.27-28.).  

A divisão do trabalho, ainda que natural, oferece a possibilidade de cisão entre o 

interesse individual e coletivo. Assim, a fixação de atividades de forma não voluntária, 

converte a ação do “homem” em algo estranho a ele. Identificamos aqui, uma importante 

chave para compreensão do caminho percorrido pelo materialismo histórico de Marx e 

Engels. O momento de separação entre produtor e produto, este momento da coisa estranhada, 

demonstra a contradição entre interesse particular e interesse coletivo. 

Dessa contradição de interesses, eles derivam a forma do Estado, como forma 

qualitativa dos interesses coletivos, porém separada dos reais interesses gerais e particulares. 
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Desta maneira, o Estado é colocado como uma “coletividade ilusória, mas sempre sobre a 

base real dos laços existentes”. Então, as lutas que acontecem no seio do Estado (entre 

democracia, aristocracia, monarquia... de direito a voto e outras) são, na verdade, formas 

ilusórias das lutas reais que acontecem entre as diferentes classes sociais. É por isso, que para 

Marx e Engels, a estratégia da luta deve percorrer um caminho político de tomada de poder do 

Estado, para que se possa colocar determinado interesse de classe como interesse geral. 

Em resumo, o encadeamento geral da argumentação de Marx e Engels, até este ponto, 

consiste numa concepção de história que expõe o processo real da produção e que concebe a 

forma de troca conectada a este modo de produção, e por ele moldada, em suas diferentes 

fases de formação social. A seguir, percebe-se a ação qualificada desta formação social, 

enquanto Estado, e os produtos teóricos e as formas de consciência (moral, filosofia, religião) 

esclarecidos a partir dela. Na dimensão da construção das individualidades, a compreensão de 

que “os indivíduos fazem-se uns aos outros, tanto física como espiritualmente, mas que não se 

fazem a si mesmo” (ENGELS; MARX, 2001 p. 35). Deste modo, a construção do social 

depende das circunstâncias materiais históricas. Assim, o mundo sensível não se trata de uma 

realidade dada e imutável, ao contrário, trata-se de um produto do estado daquela sociedade, 

de um resultado histórico. 

Temos, na “A Ideologia Alemã”, uma dupla crítica: a) ao entendimento idealista de se 

conceber a criação do mundo a partir das ideias, neste sentindo comungando da crítica de 

Feuerbach ao sistema de Hegel; b) à concepção materialista de Feuerbach que não percebe a 

ligação dos humanos e suas condições de vida existentes, desta forma, para Marx e Engels, 

permanecendo numa abstração do “homem”. 

Na esteira da argumentação anterior sobre a aparente autonomia da consciência, Marx 

e Engels revelam que é provável a construção de ideias e ilusões cindidas no interior de uma 

classe. A divisão do trabalho material e espiritual sucede-se plausivelmente no interior da 

classe dominante. Então, são justificadas possíveis oposições e hostilidades internas à classe 

social. Da mesma maneira, existem ideias e ilusões necessárias para se pensar e conviver sob 

determinado foco da classe social. No entanto, as oposições e hostilidades advindas de 

diferentes contextos ideológicos, segundo Marx e Engels desaparecem caso exista alguma 

ameaça prática que coloque em risco a própria classe. 

Portanto, assim que emerge um perigo real que afete a classe social, o real interesse 

de classe é revelado. Neste sentido, as ideias “sobreviventes” são sempre adjetivadas como 

ideias de classe. Tal que, nas palavras dos autores: “A existência de ideias revolucionárias 
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numa determinada época já pressupõe a existência de uma classe revolucionária” (ENGELS; 

MARX, 2001, p.49). A mudança e a transformação social são atreladas aos perigos 

econômicos. A dimensão de hegemonia (à Gramsci), no circuito da superestrutura não é tão 

fundamental quanto os interesses econômicos para a definição ou direção da construção do 

social.  

Em última instância, a formação ideológica é determinada pelo vínculo à classe. As 

associações de produção, neste sentido, adquirem um caráter linear e com movimento 

previsível e determinado materialmente. Precisamos registrar: tal concepção de social é o 

oposto daquela que adotaremos como eixo para as análises desta pesquisa. Mas, ao fazer a 

diferenciação entre o que é ilusório, porque não encontra substrato no mundo real, e o que é 

ideológico, porque pretende a legitimação das relações de poder, Marx parece desvincular o 

conceito de ideologia do problema “representativista”. Quando lança mão do conceito de 

fetichismo da mercadoria e passa a apreender, não apenas a inversão da falsa consciência, 

aparentemente desvinculada do mundo real, mas a suposta “autonomia da mercadoria”, como 

algo vivenciado, experienciado na realidade social. 

A importante análise da forma-mercadoria, a partir do conceito de fetichismo da 

mercadoria, propõe uma reflexão fundamental para essa dissertação: que associações ocorrem 

na produção das mercadorias? O objeto, ao ser transformado em mercadoria e passar a 

representar um mundo à parte, tem suas redes dissimuladas.  

Latour, inclusive, escala a definição para auxiliá-lo na elaboração de sua própria 

explicação sobre a ação do fetiche. Trataremos disto mais adiante. O fato é que devemos 

considerar o potencial analítico do conceito, sem perder de vista suas limitações por estar em 

um arcabouço teórico que, em última instância, prende-se às determinações econômicas e à 

polarização dos agentes envolvidos, deixando para os objetos uma existência passiva. 

  

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente em que elas 
refletem aos homens as características sociais de seu próprio trabalho como 
características objetivas dos produtos mesmos do trabalho, como propriedades 
naturais sociais destas coisas e, daí, reflete também as relações sociais dos 
produtores com o trabalho conjunto como uma relação existente fora deles, entre 
objetos [...] É apenas a relação social determinada dos próprios homens que assume 
as forma fantasmagórica de uma relação entre as coisas. (MARX, 2006, p.69). 
 

 Morais, ao analisar a célebre passagem de Marx, considera a potencialidade da 

formulação de que elas, as mercadorias, carregam em si as relações de produção de uma 

sociedade determinada. Todavia, ele aponta suas circunscrições: 

 



21 

 

Porém, mesmo considerando a engenhosidade da concepção marxista, é preciso 
ressaltar a sua incompletude. Marx se move somente no reino da economia, do 
consumo, do trabalho, enfim, da produção no sistema capitalista. Mas, na concepção 
que aqui advogo, um objeto é mais do que uma mercadoria. O objeto tem uma vida 
que não se resume ao mercado (2013, p. 263).  
 

A compreensão do conceito, que aqui pretendemos estabelecer, precisa ainda de um 

esclarecimento: mesmo circunscrita aos elementos da produção capitalista, a análise de Marx 

carrega em sua espinha dorsal uma perspectiva histórica sobre a concepção do trabalho, 

elemento de sua ontologia responsável pelas cisões entre: natureza e sociedade; produtor e 

produto; sujeito e objeto; matéria e ideia. Nas palavras de Alfred Sohn-Rethel: 

 

a análise formal da mercadoria detém não somente a chave da crítica da economia 
política, mas também a da explicação histórica do modo de pensamento conceitual 
abstrato e da divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual que passou a 
existir juntamente com ele (SOHN-RETHEL 1978, p.31 apud ŽIŽEK,1996, p.301). 
 

Precisamos ter em mente que para o pensamento marxiano a consciência gregária, por 

meio da qual o ser humano percebe dialeticamente, durante a satisfação de suas necessidades 

por meio da cooperação e do intercambio, que vive em sociedade, não é a mesma consciência 

descolada aparentemente do mundo real, que somente pode advir após a segunda divisão do 

trabalho (entre manual e intelectual). Neste trajeto, portanto, a ideologia propriamente dita só 

pode originar-se após esta divisão de trabalho e a cisão das classes. Existe uma diferenciação 

entre o que é ideologia - como ideias ilusórias, errôneas - e o que é ideologia como o 

equivalente a ideias elaboradas para legitimar determinado tipo de relação de dominação. No 

pensamento marxiano, a regulação da dominação social sobrevém por intermédio do Estado. 

Segundo Žižek (1996), é justamente por causa de o campo ideológico ser de domínio 

do Estado, do domínio oficial que Marx teria evitado utilizar o termo relacionado ao 

fetichismo da mercadoria. E ainda, a palavra fetichismo, é um termo religioso que designa 

uma idolatria falsa em contraste com uma crença verdadeira. Neste sentido, ele teria escolhido 

o fetiche para falar do mundo fantasmagórico da mercadoria de forma a suplementar às 

necessidades da espiritualidade “oficial”, a ideologia. 

Para Latour, bem como para Marx, o fetiche modifica as propriedades da ação e do 

trabalho humano. Os dois autores, de certa forma, atentam que a ideia de fetiche age como 

revelação da translação entre homens fabricantes e objetos fabricados. O que bifurca a 

compreensão laturiana da marxiana é que, para o primeiro, é possível estabelecer para o 

conceito um sentido positivo. Portanto, o antifetichismo não é uma solução, uma vez que 
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tanto os humanos quanto os objetos, e suas respectivas construções, guardam referência com 

as condições de produção. Tal situação é própria do ser social. 

 

 

1.1.2 A produção de uma sociedade moderna 

 

Os modernos se colocam na posição de antifetichistas, mas sem perceber suas próprias 

crenças e cultos. De certa forma, mergulham numa segunda dimensão da idolatria, 

confundindo-se sobre os efeitos de suas próprias criações.  

 

Qualquer que seja a raiz preferida (da palavra fetiche), a escolha cominatória 
permanece; escolha evocada pelos portugueses e recusada pelos negros: “Quem fala 
no oráculo é o humano que articula ou o objeto-encantado? A divindade é real ou 
artificial?” – “Os dois”, respondem os acusados, sem hesitar, incapazes que são de 
compreender a oposição. – “É preciso que vocês escolham”, afirmam os 
conquistadores, sem hesitação. As duas raízes de palavra indicam bem a 
ambiguidade do objeto que fala, que é fabricado ou, para reunir em uma só 
expressão os dois sentidos, que faz falar. Sim, o fetiche é um fazer-falar (LATOUR, 
2002, p.17). 
 

Ao tentar perseguir os fatos como uma unidade do real, os modernos constroem 

fronteiras entre o saber e a ilusão, a ciência e a política, a sociedade e a natureza. 

O homo faber, concebido modernamente, é aquele que ao fabricar necessita socializar-

se e, por conseqüência, entra em processo de divórcio com a natureza. Esta fabricação do ser 

social e sua sociedade, apartado de seu sentido biológico, posiciona a natureza como um ente 

exterior que deve ser dominado ou utilizado. Desta forma, o processo de fetichismo é uma 

segunda separação, problematizada por Marx: entre aquele que fabrica e o produto de sua 

relação social.  

No entanto, para Marx, o fetichismo da mercadoria que esconde esse estranhamento 

entre o homem e o objeto fabricado é um fenômeno do processo capitalista. Para Latour, os 

dois estranhamentos são efeitos da “Constituição Moderna”, tanto o alheamento da natureza 

como a alienação do trabalho humano. Portanto, o problema das explicações de Marx e dos 

que o acompanharam nessa empreitada é que elas são parte e defensoras da própria 

“Constituição Moderna”. 

 

No exato instante em que as duplas Luzes do marxismo pareciam ter explicado tudo; 
no exato instante em que a falência de sua explicação total leva os pós-modernos a 
perderem-se no desespero da autocrítica, tomamos consciência de que as explicações 
ainda não haviam começado, e que sempre foi assim, que jamais fomos modernos 
(...) (LATOUR, 2013, p.51). 
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A reflexão sobre as relações entre humanos, objetos e natureza, faz-se necessária a 

partir de uma digressão sobre a crítica latouriana ao bicameralismo. A principal característica 

dessa constituição é o apartamento entre as “coisas-em-si” e os “homens-entre-eles”. Tal 

dualidade pode ser generalizada na representação da polarização Natureza e Sociedade. 

Em “Jamais Fomos Modernos”, a separação entre a representação científica, que 

detém o poder de falar em nome das coisas, e a representação política, que fala em nome das 

pessoas, é explicada por Latour com base na intenção da “invenção do mundo moderno”: criar 

o distanciamento entre esses pólos, o que não significa que coisas e pessoas estejam realmente 

desatreladas. Na verdade, a própria Constituição da Modernidade, que ofusca as relações e as 

misturas entre “humanos” e “não-humanos”, propicia a propagação das mesmas. (LATOUR, 

2013, p.33) 

Para uma melhor compreensão da explicação do autor, salientamos que ele identifica 

três instâncias formadoras da dinâmica da modernidade, a saber: a das coisas; a dos híbridos; 

e a dos humanos. Acontece, para Latour, um esvaziamento da arena do meio, na qual se 

situam os elementos mistos, tornando possível para os modernos que aparentemente não 

houvesse qualquer correspondência entre a ordem natural e a ordem social. Isto é, esse 

mecanismo de apagamento das relações, trocas, jogos, criações entre humanos e não-

humanos; natureza e sociedade contribuiu para a ampliação desses coletivos e, 

simultaneamente, impediu que eles fossem percebidos. Nas palavras do autor: 

 

A amplitude da mobilização é diretamente proporcional à impossibilidade de pensar 
diretamente suas relações com a ordem social. Quanto menos os modernos se 
pensam misturados, mais se misturam. Quanto mais a ciência é absolutamente pura, 
mais se encontra intimamente ligada à construção da sociedade. A Constituição 
moderna acelera e facilita o desdobramento dos coletivos, mas não permite que 
sejam pensados (LATOUR, 2013, p.47). 

 

Perceber o que a Constituição Moderna permite e proíbe, oferece-nos a chance de 

reavaliar as relações entre os agentes produtores de realidades (humanos e não-humanos). 

Neste sentido, podemos repensar a fabricação dos objetos pelos humanos, considerando o 

entrelaçamento entre eles e não sua separação. As forças criativas de produção, humanas e 

não-humanas, laçam efeitos de realidades. 

Latour não nega as implicações da exploração capitalista, por exemplo, mas, afirma 

que, não se pode combater tais efeitos e aceitar a própria Constituição. É preciso compreender 

que existem diferenciações, no limite, passagens ou mudanças de estados. No entanto, é 

necessário reconhecer que as separações, as polarizações da Constituição Moderna não nos 
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deixam perceber as articulações, as imbricações, as relações, as poluições entre humanos e 

não-humanos na elaboração dos estados de mundo. Essa composição da sociedade moderna 

manteve, a muito custo, a polarização entre o estado dos sujeitos e o estado dos objetos. 

Porém, esse mesmo arranjo esconde e permite a proliferação dos seres híbridos.  

O chamado terceiro estado, aquele cuja composição elabora-se pelos híbridos, tornou-

se numeroso demais, segundo Latour, para ter sua existência totalmente velada. Talvez a 

manutenção de uma situação moderna perdurasse por mais tempo, se a própria lógica de seu 

desenvolvimento “não houvesse estabelecido um curto-circuito entre a natureza, de um lado, e 

as massas humanas, de outro.” (LATOUR, 2013, p.54). 

Podemos perceber alguns ruídos críticos à Constituição, elaborados a partir de três 

repertórios, a naturalização, a socialização e a desconstrução para falar sobre a crise da 

composição moderna. Acompanhando Latour: 

 

Digamos, de forma rápida e sendo um pouco injustos, Changeux, Bourdieu, Derrida. 
Quando o primeiro fala de fatos naturalizados, não há mais sociedade, nem sujeito, 
nem discurso. Quando o segundo fala de poder sociologizado, não há mais ciência, 
nem técnica, nem texto, nem conteúdo. Quando o terceiro fala de efeitos de verdade, 
seria um atestado de grande ingenuidade acreditar na existência real dos neurônios 
do cérebro ou dos jogos de poder. Cada uma destas formas de crítica é potente em si 
mesma, mas não pode ser combinada com as outras (LATOUR, 2013, p.11). 
 

A maneira antifetichista de olhar (dos modernos) nos proíbe de percebermos não 

apenas as relações entre os agentes, inclusive as relações de exploração do trabalho, como 

salientou Marx, mas também, de apreendermos como os objetos, por nós fabricados, em certa 

medida, tornam-se autônomos e, por isso mesmo, igualmente nos oferecem autonomia. Latour 

explica: 

 

Podemos agora definir com precisão que 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)tiche4 um sentido 
positivo. O Fe(i)tiche pode ser definido, portanto, como a sabedoria do passe, como 
aquilo que permite a passagem da fabricação a realidade; como aquilo que oferece a 
autonomia que não possuímos a seres que não a possuem tampouco, mas que por 
isso mesmo acabam por nos concedê-la. O Fe(i)tiche é o que faz-fazer, o que faz-
falar. Graças aos Fe(i)tiches, poderiam dizer os feiticeiros, os adeptos, os cientistas, 
os artistas, os políticos, “podemos produzir seres ligeiramente autônomos que nos 
superam até certo ponto: divindades, fatos, obras, representações.”(LATOUR, 2002, 
p.69) 

                                                           
4 Segundo nota da tradutora Sandra Moreira, a obra original em francês grafa faitiche, reunindo duas fontes 
etimológicas que possuem fonemas parecidos: fait adj. feito; S.m. feito, fato e fétiche s.m. fetiche. Assim, ainda 
acompanhando Moreira, é realizado um jogo sutil entre os sentidos e as sonoridades das palavras faitiche e 
fétiche. A grafia em português fe(i)tiche buscou indicar esta intenção. 
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O objetivo deste breve diálogo entre o fetichismo da mercadoria marxiano e o culto ao 

fe(i)tiche dos modernos latouriano, é revisitar os interstícios da produção do homo faber e do 

social moderno. À luz dessa crítica, podemos iniciar esse trabalho de pesquisa com um novo 

olhar sobre as relações sociais estabelecidas ou, melhor, estabilizadas. O presente trabalho 

contorna a agencia política que permeia a fabricação das coisas e a produção do 

conhecimento, amparando-se na perspectiva latouriana das controvérsias que descreve o 

social de forma ampliada, para além da concepção de contexto ou de adjetivo que torna algo 

uma matéria específica. 

Quando nos damos conta deste paradoxo que acompanha a Constituição Moderna, 

caracterizado pela purificação dos ‘domínios humanos e não-humanos e a proliferação 

inesgotável de híbridos “sócio-técnicos-naturais” que insistem em atravessar as fronteiras 

imaginárias entre natureza, sociedade, ciência, etc’ (LEMOS, 2015, p.65), criamos a condição 

para a permissão de um novo olhar sobre o social. E este novo olhar não é a troca de uma 

análise histórica e crítica, como a de Marx, por uma hermenêutica. Essa operação não é 

satisfatória, segundo Latour, pois as duas visões são artefatos purificadores alinhados à 

“Constituição”. A nova visão instaura-se a partir de uma concepção ontológica plana, isto é, 

aquela cujo principio de simetria entre sujeitos e objetos deve ser adotado.  

No desenvolvimento da Teoria Ator-Rede (TAR)5, foi esse princípio que garantiu uma 

alternativa à Sociologia Estruturalista e aos outros estudos desenvolvidos sobre Ciência e 

Tecnologia. Tornou possível sair dos “grandes enquadramentos teóricos explicativos do 

social” e identificar os agentes envolvidos em associações determinadas (LEMOS, 2013, 

p.52). 

O embrião desta perspectiva surge a partir de estudos realizados por Latour6 e por 

outros (Woolgar, Callon) dentro de laboratórios e centros de ponta na década de 1980. 

Durante a investigação de como ocorrem as inovações científicas e técnicas, ele conclui que 

os atores, que se envolvem nas controvérsias e na construção dos fatos tecno-científicos, não 

são apenas de ordem científica ou técnica. Neste sentido, ao realizar uma antropologia 
                                                           
5 A Teoria Ator-Rede (TAR) originou-se no seio dos Estudos sobre Ciência e Tecnologia e teve como principais 
expoentes na década de 1980, Bruno Latour, Michel Callon, Madeleine Akrich, John Law, entre outros. 
Primeiramente a TAR situou-se como uma crítica ao campo da Sociologia da Ciência e da Tecnologia, mas 
expandiu-se à crítica da sociologia de forma mais ampla, sendo influenciada por tendências pós-estruturalistas 
como a “semiótica material de Foucault, os conceitos de agenciamento, rede e topografia de Deleuze e Guatarri, 
as ideias de tradução, sujeito, objeto, espaço e tempo de Michel Serres, a etnometodologia de Garfinkel e a 
sociologia de Gabriel Tarde. Em termos ontológicos, a TAR aproxima-se do trabalho de Alfred Whitehead e, 
bem recentemente, dos modos de existência de E. Souriau.” (LEMOS, A. A comunicação das Coisas – Teoria 
Ator-Rede e Cibercultura. São Paulo: Annablume, 2013). 
6 Cf. LATOUR, B.; WOOLGAR, S. A Vida de Laboratório: a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro: 
Relume, 1997. 
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simétrica do mundo moderno, o que ele percebeu foi a diversidade de associações que 

compõem as redes “sócio-técnicas”.  

Assim, o conceito de rede assume uma importância fundamental em sua teoria para a 

explicação do social. Na verdade, “a rede é o movimento da associação, do social em 

formação” (LEMOS, 2013, p.35). A partir da observação de controvérsias científicas foi 

possível mapear os agentes que eram arregimentados pró ou contra determinado fato 

científico. A conclusão é: os fatos científicos não são puros, mas sim povoados de apoios 

mercadológicos, políticos, culturais, morais, etc. enredados. Portanto, 

 

Individualizar a ação, ou conformar a um espaço micro, também não ajuda. Ambos, 
micro e macro, individual ou coletivo são ficções. O ator é rede, a associação é rede 
e a inscrição7 atravessa categorias posicionadas no micro ou no macro. A rede não é 
conexão, mas composição. Mais do que se posicionar em um lugar e tempo precisos, 
o melhor, sugere a TAR, é dirigir o olhar ao rastreamento das agências em 
circulação, ou seja, olhar para as redes (ibidem, pp.35-36). 

 

A proposta de Latour é que as análises sejam realizadas a partir da observação das 

associações e não das separações, isto é, considerando todos os agenciamentos envolvidos e 

não os purificando, categorizando e distribuindo em funções estanques. Deste modo, para a 

explicação do social, não se pode apegar a regras gerais, a estruturas e à dialética entre sujeito 

e objeto, mas sim atentar para mobilizações e desmobilizações; estabilizações e 

desestabilizações das associações que compõem a rede. Para isso, é necessário seguir os 

agentes, que de agora por diante trataremos como actantes. 

Latour tomou emprestado da semiótica de Greimas8 o termo actante para designar 

“tudo aquilo que gera uma ação, que produz movimento e diferença, podendo ser humano e 

não-humano” (LEMOS, 2013, p. 42). É a partir do desempenho da ação que é possível 

perceber as competências daquele que atua. O desempenho da ação gera uma espécie de 

reação em cadeia, na qual o actante encontra-se com outro, promovendo sua própria e 

temporária diluição na rede que se compõe por meio desses nexos, dessas articulações e 

mediações. O actante é aquele que “faz-fazer” e, no processo de tecitura da rede, faz a rede e 

é a rede: ator-rede. 

Neste sentido, escapa-se do processo decisório entre uma análise sociológica do micro 

ou do macro, do indivíduo ou do coletivo. Parte-se da ideia de uma coextensão dos 
                                                           
7 A noção de inscrição aqui mencionada compreende-se dentro da perspectiva latouriana como “a fabricação de 
fatos por instrumentos em um ambiente artificial que é o laboratório”. (LEMOS, A. A comunicação das coisas: 
teoria ator-rede e cibercultura. São Paulo: Annablume, 2013. p.36) 
8 O termo, que foi criado por Lucien Tesnière, é usado pela semiótica para indicar aquele que atua em uma 
narrativa literária (pessoa, objeto ou animal). 
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fenômenos que ocorrem a partir da ação do actante que está em relação (tecendo e sendo) 

com a rede.  

Cabe a aqui a compreensão do princípio monadológico, advindo da sociologia de 

Gabriel Tarde, em batalha com a circunscrição do conceito de social durkheiminiano. Nas 

palavras de Lemos, para Gabriel Tarde: 

 

as mônadas são formas de individualização do universo das relações. O princípio 
monadológico vai permitir a teoria revelar as associações sem partir de causas pré-
definidas, sem fixar a direção dessa ação e sem estipular de antemão a qualidade das 
negociações. Ele permite evitar escalas ou a temporalidade linear, inibindo visões 
essencialistas de conjunto ou de indivíduo. Tudo se dará na produção localizada por 
coletas específicas e influências disseminadas em uma rede de encadeamentos 
específicos. O mapa não é o mundo, e cada um tem o seu modo de veracidade e 
independência em relação ao outro (LEMOS, 2013, p.44). 

 

Latour explica, em entrevista concedida a Lemos9, que o conceito de mônada é 

preferível ao de emergência. Para ele o problema é que pensar em termos de sociedade versus 

indivíduos é uma maneira de perder a circulação da ação. Se na perspectiva da ontologia 

plana rege-se a simetria entre sujeitos e objetos, na concepção de actante infere-se a qualidade 

de agente a humanos e não-humanos. Desse jeito, temos uma compreensão de mundo 

construído, fabricado, articulado por agencias humanas e não-humanas. A noção de social é 

ampliada. Passa a incluir diferenciados tipos de agenciamento, nos quais seus 

(des)entrelaçamentos (des)estabelecem as redes formadoras da ação social. 

Então, os actantes podem ser computadores, hackers, sociólogos, leis, Estados, 

ministros de Estado, pesquisadores, governos, listas de discussão online, blogs, engenheiros, 

jornalistas, índios, drones, rios, poluição, lixo eletrônico, antropólogos, dj’s, fórum de 

discussão, etc.. Tais mediadores e/ou intermediários podem associar-se e compor uma rede 

que, por sua vez, articula-se a outra rede e assim por diante. É apresentado, portanto, uma 

cosmologia que conterá o movimento e o desenho da agência em distribuição. Para Latour, “o 

mundo é que é articulado, não os humanos” (LATOUR, apud LEMOS, 2013, p.). Assim, é 

preciso ser radical quanto a ideia de que apenas os humanos falam, apenas os humanos 

encetam a ação. Para ele, é preciso reforçar a noção de associação entre humanos e não-

humanos para explicar a fabricação dos modos de existência10. 

                                                           
9 A entrevista foi realizada no dia 8 de agosto de 2012 em Salvador, Bahia, Brasil, por André Lemos com a 
participação de André Holanda. A versão a que tivemos acesso foi publicada como último tópico do livro de 
Lemos (2013) “A comunicação das coisas – Teoria ator-rede e cibercultura”. 
10 A expressão remete a Etienne Souriau e a obra “Les différents modes d’ existence”, mas também não deixa de 
aproximar Latour da filosofia da técnica de Simondon. 
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Em ambientes como o laboratório científico de ponta ou a Internet, é possível tomar o 

pressuposto da ontologia plana de maneira ainda mais contundente, e pensar na indistinção 

entre humanos e não-humanos. Como gostaria Serres, pensar na agência de quase-sujeitos e 

de quase-objetos. (LATOUR, 2013). A trajetória teórico-metodológica para tratar desses 

territórios, fundamentalmente controversos e essencialmente comunicativos, aponta para a 

importância do rastreamento dos actantes e da diferenciação dos níveis de agenciamento na 

composição da ação. Portanto, nossos olhares e reflexões ao longo do desenvolvimento desta 

investigação, que objetiva reagregar o movimento social formulado por uma rede 

(MetaReciclagem), que fabrica conhecimento e tecnologia, tomando como perspectiva a 

noção do “saber-fazer” e a crítica à ideia de inclusão digital, podem alinhar-se a esta 

paisagem. 

 

 

1.2 Os mistérios das ciências e a mobilização dos agentes: obsolescências e modos 

de fazer 

“Metade de nossa política é feita nas ciências e nas técnicas. A outra metade da natureza se faz nas 
sociedades. Se reunirmos as duas, a política renasce” (Latour) 

 

Nesta seção versaremos sobre a necessidade de se revelar os segredos compartilhados 

pela ciência e pela política, como um caminho para compreender os arranjos sociais, 

aparentemente laicizados e customizados, que operam como mercados democráticos. O 

primeiro passo, na direção destes esclarecimentos, conduz para a afirmação de uma 

epistemologia política, iluminando as ligações entre ciência e política. Latour e Stengers 

concluem que a clandestinidade desta relação, na verdade, oculta um modo de organizar a 

sociedade. A crença no fator científico escamoteia os interesses e agentes mobilizados para 

operar um determinado tipo de produção. O segundo movimento descortina a cena do 

problema da democracia moderna, caracterizada pela ausência da capacidade de provocar o 

político, que a transforma num encaixe para o funcionamento do individualismo consumista. 

Rancière, ao explicar essa metamorfose, denuncia que “a democracia não é nem a forma de 

governo que permite à oligarquia reinar em nome do povo nem a forma de sociedade regulada 

pelo poder da mercadoria” (RANCIÈRE, 2014, p. 121). Essa aflição coaduna-se à inquietação 

latouriana de delatar a urgência da composição de uma nova ordem pública, que reúna 

natureza e sociedade.  
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1.2.1 Ciência e Política 

 

“Ninguém é realmente moderno se não aceitar afastar Deus tanto do jogo das leis da natureza quanto 
das leis da República” (Latour). 

 

Comecemos este tópico pela principal característica da política inventada, segundo 

Isabelle Stengers, pela ciência: a solidariedade entre práxis (cuja virtude está atrelada à 

experiência prática) e poiesis (associada à expertise técnica). A separação desses dois aspectos 

remonta uma visão aristotélica cujas críticas recebidas também não são novidade. Desde 

argumentos que demonstram o foco das tecnociências no campo operatório à divisão dos 

termos epistemológicos objetividade e teoria. Stengers explica: 

 

Se a prática das ciências faz operar na imanência dos testes o que as doutrinas 
filosóficas remetem ao céu das ideias, ela, apesar disso, nem por isso dissipa uma 
das razões de suspeita que tradicionalmente pairam sobre a noção de interesse. 
Enquanto a verdade, o bem, a lei moral ou qualquer outra instância que transcenda 
os interesses trazem neles mesmos a pretensão de poder orientar os seres humanos 
numa direção unânime, de garantir o seu acordo, os interesses não tem esse poder. 
(STENGERS, 2002, p.115) 
 

Stengers faz coro a Latour para defender a noção de que não é possível fundar um 

campo filosófico, moral ou político anterior ou posterior ao desenrolar das práticas científicas, 

como se elas (as práticas científicas), estivessem descontaminadas dos primeiros. Esse é um 

dos problemas levantado por Latour em “Políticas da Natureza - como fazer ciência na 

democracia” (2004): a distinção entre fatos e valores. Tal operação almeja organizar os 

momentos de participação dos fatos e dos valores no trajeto do fazer científico, reivindicando 

à ciência sua pureza. 

Todavia, é “impossível começar a propor a questão moral depois que os estados do 

mundo tenham sido definidos” (LATOUR, 2004, p. 212, grifo do autor). A ordem de 

operação da ciência moderna dissimula a política do fazer científico que também pretende 

objetivos interessados. “A questão do dever ser, nós percebemos agora, não é um momento no 

processo, mas se encontra coextensivo a todo o processo” (LATOUR, 2004, p. 213). 

No instante em que se articulam os modos de fazer conhecimento e tecnologia, 

estabelecem-se, simultaneamente, os valores e as práticas políticas. Não é possível laicizar a 

composição da rede produtora da ação social de fabricação do conhecimento. Para nos manter 

imunes às armadilhas desta outra separação proveniente da “Constituição Moderna”, a cisão 

entre fatos e valores, que por muito foi o alicerce da guerra entre os conhecimentos científicos 

e religiosos, falaremos de política.  
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O alerta de Latour (2004) atua para demonstrar que não há como desembaraçar da 

política, da economia, da indústria os nossos modos de fazer conhecimento. Ele ataca as 

intenções do bicameralismo de dar pureza aos fatos. A separação entre sociedade e natureza 

promove a repartição de poderes entre a política e a ciência. Para a política confere-se o poder 

de representar os sujeitos e para a ciência é dada o cargo de representar os fatos. Neste 

sentido, o procedimento de representação política e de representação científica é identificado 

como o mesmo: sujeitos e objetos possuem porta-vozes11 e a legitimidade de ambas as 

representações é precária. 

Por um prisma, a observação latouriana aponta o problema tradicional dos 

procedimentos e protocolos da representação no campo político como o mesmo do campo 

científico: a “dúvida sobre a fidelidade destas representações”. Por outro, ele adverte um 

problema apriorístico: o papel desempenhado pela própria representação científica é 

dissimulado pelo processo de purificação do bicameralismo. A ciência, dos fatos puros, não 

falaria pelos fatos, mas eles – os fatos – falam por si. Na seção seguinte, problematizaremos 

os percalços entre representação e democracia. Mas, antes de encarar as distorções das vias 

representativas, é preciso considerar que a existência da ação científica como porta-voz dos 

fatos é interessada. 

 

A representação dos porta-vozes humanos permanece um enigma tão profundo 
quanto o dos laboratórios. Que um homem fale em nome de vários outros, eis um 
mistério tão grande quanto o de um homem que fale de tal maneira que não fale 
mais, mas que os fatos através dele falem por si mesmos (LATOUR, 2004, p.133). 

 
Colocando em cena como mais um mito moderno - a neutralidade dos fatos -, Latour 

indica como fundamental a consideração da participação política, do trajeto histórico, do 

agenciamento na composição da ação social do não-humano, para que seja possível a 

renovação/ instauração/ mobilização de uma assembléia de discussão da vida pública de 

forma mais democrática. O não-humano não é o objeto purificado e verdadeiro que fala por si 

só. Ao contrario, ele é a coisa nova que faz falar, que pode fazer iniciar uma controvérsia. 

No final das contas, Latour defende que “os termos natureza e sociedade, não 

designavam os seres do mundo, os cantões da realidade, mas uma forma muito particular de 

                                                           
11 Na compreensão de Latour, o termo porta-voz, em política, indica o papel de intermediário entre “alguém que 
fala e um outro que fala em seu lugar... Aquele que fala em nome dos outros não fala em seu nome.” (LATOUR, 
2004, p. 124). Aparece um processo de dúvidas e incertezas, pois a descrição do intermediário se vale de uma 
interpretação, tradução, sínteses e não da “transparência da palavra”. Ao situar o trabalho dos cientistas como 
porta-vozes dos não-humanos, Latour denuncia que a dúvida sobre o que se diz é fundamental. Somente a 
possibilidade da controvérsia científica pode situar a produção do conhecimento em trilhos mais democráticos 
(id.). 
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organização pública” (LATOUR, 2004, p.107, grifos do autor). Essa tarefa de organizar a 

vida pública é política. Essa organização, que separa o mundo da natureza “muda” do mundo 

da sociedade política, baseada em classificações da ciência moderna “neutra”, é política. E o 

seu principal objetivo é o de conceder a última palavra ao humano. E este humano é um tipo 

específico de cidadão. Aprofundaremos esta questão na sessão sobre democracia. 

 A opção de não considerar o direito de fala dos não-humanos fortalece a ciência 

moderna como um espaço-tempo totalitário, onde são forjadas as construções de fatos e de 

valores. 

 

Defendendo os direitos do sujeito humano de falar e de falar só, não alicerçamos a 
democracia, mas tornamo-la cada dia mais impraticável. Tudo se esclarece, ao 
inverso, se aceitarmos situar a República12 antes da repartição das reformas, dos 
gêneros e dos tempos de fala, e se deixássemos desenvolver-se a gama inteira de 
embaraços de fala, que impedem de se pronunciar rápido demais sobre aquele que 
fala e com qual autoridade. Não substituímos a antiga metafísica dos objetos e dos 
sujeitos por uma visão “mais rica” do universo, na qual o homem e as coisas 
falariam de poetas; não fazemos mais do que manter, de novo, aberto o problema da 
tomada da palavra necessária à convocação nova dos humanos e dos não-humanos. 
Pode-se recusar a perguntar sobre quem fala, mas não pedir ao coletivo de se reunir 
democraticamente.” (LATOUR, 2004, pp.131-132, grifos do autor) 
 

A noção de política neste caso é definida como “o conjunto de tarefas que permite a 

composição progressiva de um mundo comum” (idem). Para que essa reunião ocorra em 

compasso com a democracia13 é preciso estabelecer um fim das fronteiras entre ciência e 

política e garantir “a voz dos não-humanos” no debate. O fazer política perpassa pela 

capacidade de considerar as proposições trazidas ao coletivo por humanos e não-humanos 

associados. Neste sentido, percebemos em Latour o registro de uma democracia 

procedimental. Não se trata somente de uma nova ontologia ou metafísica do sujeito e do 

objeto, mas na verdade de uma nova disposição da ecologia política. Dito de outra forma, de 

uma nova separação/organização/distribuição de poderes que considera a multiplicidade do 

mundo comum, no qual a coletividade é formada pela associação de humanos e não-humanos. 

 

Se estamos prontos a misturar numa só arena a controvérsia científica e a discussão 
política, não podemos senão desconfiar de uma extensão selvagem da palavra até às 
coisas. É, sempre, com efeito, o humano quem reclama ruidosamente. Existe aí uma 
assimetria não somente insuperável na prática, mas insuperável no direito, se 

                                                           
12A palavra República é utilizada pelo autor retomando a etimologia, de forma a conotar mais destacadamente a 
noção de res – coisa – Coisa Pública.  
13

 Democracia aqui entendida, no sentido proposto por Rancière, como o princípio instaurador do político, que 
busca por meio de um título que não se fundamenta em competências naturais de nascimento ou posses, 
estabelecer, numa sociedade de iguais, a possibilidade de participação de todos e de qualquer um nos processos 
de repartição de papel e cargos de comando (Rancière, Jacques. O Ódio à Democracia. São Paulo: Boitempo, 
2014). 
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quisermos manter o lugar eminente dos humanos e conservar essa admirável 
definição do “animal político”, que serve desde sempre de fundamento à vida 
pública: é porque ele fala desde sempre na ágora que o homem – pelo menos o 
cidadão masculino – tem o direito de cidadão (LATOUR, 2004, p. 134). 
 

 
 
 

1.2.2 A ciência e o ódio à democracia 

 

 “O retrato sociológico da alegre democracia pós-moderna assinalava a ruína da política, subjugada dali 
em diante a uma forma de sociedade governada pela única lei da individualidade consumidora.” 

(Rancière) 
 

A forma como produzimos, trocamos e consumimos diz muito da forma como 

pensamos, sentimos e operamos as associações. Não colocamos a questão em termos de 

sobredeterminações, como a noção de infra e superestrutura, ou de campos que se influenciam 

como campo cultural e campo econômico. A relação de afinamento entre ética e economia, 

moral e mercado, política e fabricação deve ser observada como um processo de hibridização. 

Se há técnica, há uma determinação política da técnica e vice versa. Se existe a composição 

de um hábito, ela está atrelada a composição de uma prática moral. Quando ocorre uma troca 

econômica, ocorre uma mobilização de afetos14. 

Muito da paralisação da vida pública e da progressão do mundo comum deve-se à 

Ciência (ibidem, p. 327). A combinação de forças entre ciência e democracia modernas 

instaura uma dinâmica e uma percepção do modo de existência social centrado na 

objetividade dos fatos, reino da ciência, e na distribuição dos valores, reino da política, 

respectivamente. 

A cena, na qual os fatos científicos aparecem purificados dos interesses políticos, 

soma-se a pratica da democracia como um princípio moderno que desfilia o poder do mundo 

natural, restringindo-lhe ao lugar das convenções humanas. As duas operações 

complementam-se e admitem o desenrolar de um estado de sociedade que é ilimitado em seus 

modos de consumir e despolitizado em seus modos de organização. 

  

“A democracia moderna significa a destruição do limite político pela lei de 
ilimitação própria da sociedade moderna. A vontade de passar por cima de qualquer 

                                                           
14 Weber, ao perseguir o sentido da ação social, percebeu os movimentos de afinidades e simultaneidades na 
formação moral e econômica dos atores sociais. “A Ética Protestante e O Espírito do Capitalismo” (2004) 
mostra a assombrosa afinidade entre a prática de acumulação econômica, a mobilização de uma ética e a 
realização de uma moral religiosa que, associados, orientam, segundo a concepção weberiana, os sentidos do 
modo de ser social. 
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limite é servida e ao mesmo tempo emblematizada pela invenção moderna por 
excelência: a técnica.” (RANCIÈRE, 2014, p.19). 
 

Rancière explica que a democracia se torna este princípio abrangente da modernidade, 

levado como uma totalidade histórica e reduzida a um estado de sociedade, ao perder sua 

potência de instaurar o político. 

Ao explanar essa metamorfose, primeiramente, ele considera duas críticas realizadas à 

democracia no “Político”, texto platônico, a saber: primeiro, as leis da democracia pretendem 

valer para todos os casos, porém essa defesa do universal, na verdade camufla a defesa dos 

interesses do “homem democrático”; segundo, a democracia é uma inversão das relações que 

estruturam a sociedade humana, por exemplo, os governantes parecem governados ou as 

mulheres são iguais aos homens. Na interpretação de Rancière, esses julgamentos conferem a 

Platão a invenção de uma leitura sociológica moderna, na qual a democracia política é uma 

aparência que dissimula “a realidade de um estado de sociedade em que é o homem privado, 

egoísta, que governa.” A noção de democracia aqui entendida associa a palavra não 

necessariamente a uma forma ruim de governo ou de vida política, mas sim a um modo de 

vida, que se opõe a qualquer governo político da comunidade. Para Rancière, essa 

controvérsia da noção de democracia é evidenciada na seguinte afirmação de Platão: “a 

democracia é um regime político que não é político. Não possui uma constituição, porque tem 

todas.” (RANCIÈRE, 2014, p.50) 

O paradoxo revelado pela chave analítica platônica é o que permite a constante 

renovação e apropriação da noção de democracia e a atualização do homem democrático 

grego no homem democrático moderno, na visão de Rancière. Dito de outra forma, o absurdo 

democrático é ser um princípio político que funda um governo na inexistência de fundamento. 

E, justamente essa operação, garante a constante apropriação do homem democrático. 

É a ausência de fundamentação que permite as desmedidas democráticas: 

“governantes são como governados, os jovens como os velhos, os escravos como os mestres, 

os alunos como os professores, os animais como seus donos” (Ibidem, p. 53). As inversões 

das relações fazem parecer que todas são da mesma natureza. Então, tal desordem admite as 

relações como se fossem homogêneas, o que propicia reordená-las seguindo um princípio de 

distinção entre governantes e governados, convencionado politicamente.  

 

Se a democracia inverte a relação entre governante e governado, assim como inverte 
todas as outras relações, garante a contrario que essa relação seja homogênea com 
as outras e exista entre o governante e o governado um princípio de distinção tão 
certo quanto a relação entre aquele que engendra e aquele que é engendrado, aquele 
que vem antes e aquele que vem depois: um princípio que garante a continuidade 
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entre a ordem da sociedade e a ordem do governo, porque garante sobretudo a 
continuidade entre a ordem da convenção humana e a da natureza. (Rancière, 2014, 
p.53, grifo do autor) 
 

Neste ponto, a confusão criada pela democracia visa reorganizar a distribuição de 

papeis sociais, dos lugares de poder. Rancière, chama esse princípio de arkhé15, pois é o 

movimento que reparte novamente as posições de comando. Neste instante tem início a 

política: quando as cartas de legitimidade para ocupar os cargos de comando são 

reembaralhadas com a inclusão de uma nova possibilidade – a democrática. 

Em seu berço grego, a democracia é um regime de distribuição de poder que separa o 

princípio do governo da noção natural de filiação. Na lógica da filiação, o título de poder 

depende de uma ordem natural ou de nascimento e conforma o filho a obedecer ao pai, o 

jovem a obedecer ao velho, o ignorante a obedecer ao sábio, etc. Por sua vez, a lógica 

democrática instaura o político ao criar um título de autoridade sem vencilho com qualquer 

poder natural. 

Para Platão e os atenienses, numa sociedade de iguais, para que seja realizada de 

forma justa a divisão de espaços, hierarquias, ações, recorre-se ao artifício do sorteio como 

meio de solucionar o problema. Não existe qualquer outra forma de legitimação mais justa 

para se definir posições que não seja a lei do acaso. O eleito, o sorteado é o “amado dos 

deuses”. Apesar da ruptura com a imediação lógica da filiação natural, ainda é possível 

estabelecer relação com este reino ao constituir um título de autoridade, que não possui 

qualquer outro fundamento, a não ser o desejo dos deuses: o título democrático.  

Rancière afirma, então, que neste momento a política é iniciada: quando se coloca em 

dúvida a legitimidade do governo sustentado na excelência do direito natural de nascimento. 

O jogo político começa com uma nova possibilidade de legitimação de poder. Portanto, para 

os atenienses é “o sorteio, que é o procedimento democrático pelo qual um povo de iguais 

decide a distribuição dos lugares.” Neste sentido, a desmedida democrática livra-se da 

natureza como regente do “artifício comunitário” e distribuidor de títulos de autoridade, 

estabelecendo uma nova forma de superioridade, “que não se fundamenta em nenhum outro 

princípio além da própria ausência de superioridade” (RANCIÈRE, 2014, p.54-55).  

Nessa perspectiva de democracia, que provoca um governo político, duas implicações 

importantes são levantadas por Racière: I) ela (a democracia) significa a possibilidade de um 

                                                           
15

 A ideia de arkhé, para os gregos, quer dizer tanto começo quanto comando. Rancière, lembrando a conclusão 
de Hannah Arendt, indica que o significado das duas noções estão entrelaçadas. Nas palavras dele, “é a 
antecipação do direito de comandar no ato do começo e a verificação do poder de começar no exercício do 
comando.” (Rancière, 2014, p. 53) 
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governo anárquico, que se fortalece a medida que ocorre a ampliação da participação; II) e 

promove o questionamento da legitimidade dos governos fundamentados em títulos de poder 

amparados por uma ordem da natureza. 

Em certo sentido, a democracia, originalmente, estabelece medidas para a limitação 

das ordens de poder. Sair da composição das hierarquias apenas pelo aspecto das 

competências e promover a abertura da crítica a tais competências são ganhos democráticos. 

São esses elementos que fazem Platão, ao pensar sua “República”, não abrir mão do título 

democrático. E a maneira encontrada para proteger a democracia dos egoísmos do homem 

democrático é o procedimento do sorteio. Seguindo Rancière: 

 

Se, ao contrário, a questão da parte que lhe cabe continuou viva na reflexão sobre as 
instituições republicanas e democráticas da época de Platão à de Montesquieu, se 
repúblicas aristocráticas e pensadores pouco preocupados com a igualdade o 
admitiram, é porque o sorteio era o remédio para um mal bem mais sério e ao 
mesmo tempo bem mais provável do que os governos incompetentes: o governo de 
certa competência, o dos homens capazes de tomar o poder pela intriga (Rancière, 
2014, p. 58). 

 

No entanto, para lidar com o paradoxo da democracia é possível adotar outro caminho 

e outros artifícios: a representação do povo soberano, por meio do procedimento eleitoral que 

determina a elite representante, por exemplo. Essa é a maneira moderna de enfrentar o 

absurdo democrático que seria fundamentar um governo em um título sem fundamento, isto é, 

de fundamentar-se no político, na relação entre iguais. 

 A separação entre sorteio e democracia retoma o caminho para que o governo seja 

ocupado por aqueles que são competentes e desejam o poder. A suspensão da lei do acaso 

desabilita a limitação política que a democracia impõe à ordenação do governo pelas formas 

de autoridades regentes do corpo social. Ora, o poder dos iguais estava legitimado na ausência 

de autoridade, na ausência de competência, na possibilidade de todos e qualquer um 

realizarem o comando. 

“A sociedade não igualitária só pode funcionar graças a uma multitude de relações 
igualitárias. É esse intricamento de igualdade com desigualdade que o escândalo 
democrático manifesta para fazer dele o próprio fundamento do poder comum. [...] É 
isso que a política requer e que a democracia lhe dá. Para que haja política, é 
necessário um título de exceção, um título que se acrescente àquele pelos quais as 
sociedades pequenas e grandes são “normalmente” regidas e que, em última análise, 
reduzem-se ao nascimento e à riqueza.” (RANCIÈRE, 2014, p. 65) 

 

Neste sentido, o caminho da representação democrática não é uma simples adequação 

de procedimento às escalas da Sociedade Moderna. É antes, a abertura para o comando da 

ambição do homem democrático. A representação é uma manipulação da democracia que 
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torna possível beneficiar os interesses do poder que não é o poder político. Então, de princípio 

instaurador do político, a democracia passa a funcionar como uma figura de separação política 

entre representantes e representados. 

Na história da representação, afirma Rancière, são os estados, as ordens e as 

possessões que são primeiramente representados porque possuem títulos para exercer o poder 

ou porque algum poder lhe concede a voz consultiva. A eleição, portanto, não é por si só uma 

forma de democratizar, mas sim uma forma de dar consentimento a um poder superior. “A 

representação é, em sua origem, o exato oposto da democracia” (ibidem, p. 70). 

A conclusão a que Rancière chega é que a democracia não é propriamente uma forma 

de governo ou de sociedade. Em geral, para ele, as formas de governo são oligarcas: minorias 

que exercem o poder sobre maiorias. Inclusive o sufrágio universal não é, em sua 

interpretação, uma resultante da democracia. Na verdade, é uma forma mista, nascida para 

consentir o governo dos candidatos da oligarquia, mas por vezes desviada pelas lutas 

democráticas em busca de ampliação da participação. No entanto, a oligarquia reconquista o 

procedimento e espera que ele jamais funcione como um sorteio da população, apesar de 

existir o risco. 

Portanto, o jogo representativo moderno se presta à eterna retomada da forma de 

inscrever o poder numa lógica “natural”, objetiva, atribuída por títulos de competência e não 

por uma lógica política. A repercussão dessa atmosfera é a indistinção entre o individual e o 

coletivo, entre o privado e o público. Em última instância, as representações de poder são 

estabelecidas de forma assimétrica, sem considerar a possibilidade de um corpo social 

composto por iguais. 

Tal lógica, que norteia a estruturação das instituições representativas e o processo de 

atomização dos indivíduos, segundo Rancière, não tem capacidade de trazer à tona os laços 

sociais que apenas a solidariedade histórica e política são capazes de revelar. O mundo 

comum, ou seja, o mundo político, no qual todos e qualquer um podem associar-se, torna-se 

subsumido ao mundo individual dissimulado pelas representações de autoridade. 

A democracia, de elemento propulsor da ampliação da vida pública, do mundo 

comum, transforma-se no princípio que alimenta a ideologia da liberdade como sinônimo de 

satisfações individuais. Esta operação pretende realizar os desejos do “homem democrático 

egoísta”, já registrado como indivíduo consumidor. Ranciére aponta a harmonia entre a 

identificação do consumo e este tipo de espírito democrático. Para ele, neste ponto, o ódio à 
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democracia ficou estabelecido: ela foi reduzida a um estado de sociedade (RANCIÉRE, 

2014). 

Rancière e Latour chamam atenção para a necessidade de uma nova consideração, em 

termos de composição e participação do mundo comum, da vida pública. A democracia 

precisa ser perseguida em seu sentido gerador do político e que resulta na possibilidade de um 

governo anárquico, isto é, fundamentado na participação ampliada, sem a necessidade de 

títulos de autoridade e competência engendrados pelas formas de poder instituídas pela 

modernidade. 

Ora, a tentativa de Latour é demonstrar que a separação em duas câmaras, a do mundo 

natural e a do mundo social, implica na problemática epistemológica da separação entre 

objeto e sujeito. E, por sua vez, que este divórcio é acompanhado de um segundo, aquele entre 

fatos e valores. Ao propor que é preciso reconhecer, durante todo o processo do fazer 

científico, as implicações morais a ele pertinentes, Latour tenta restabelecer para as relações 

científicas e de fabricação do conhecimento o reconhecimento de seus horizontes político e 

metafísico.  No limite, quando observamos o social composto pelos actantes, estabeleceremos 

uma perspectiva mais democrática de análise. Neste sentido, também esta pesquisa, como 

artesanato do conhecimento - restabelece um horizonte político. 

 

 

1.3 Ciberespaço: a ampliação do coletivo 

 

“Os dois extremos, local e global, são bem menos interessantes do que os agenciamentos intermediários 
que aqui chamamos de redes” (Latour) 

 

Fundamentalmente, no decorrer desta problematização, estamos questionando o 

mundo binário. A noção moderna que propicia o movimento de separação entre Natureza e 

Sociedade. E o juízo final desta progressão que seria o domínio do social sobre o natural ou a 

finalização do natural. A supremacia do sujeito em relação ao objeto. A relação de 

estranhamento entre o fabricante e o objeto fabricado. A divisão de poderes entre Ciência e 

Política, alicerçada na separação entre fatos e valores. A saturação da sociedade moderna com 

seu espírito de consumo democrático. 

Esta ecologia binária funciona como uma complementação tautológica que admite 

apenas as relações polarizadas em termos de dependência e submissão. Os pólos são 

explicados a partir de oposições, por exemplo, natureza x cultura; sujeito x objeto; macho x 
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fêmea; democracia x fundamentalismos. Nessa lógica, os primeiros termos assumem sempre 

uma ideia totalizante, universal e, aparentemente, indiscutível. 

A perspectiva da presente dissertação pretende escapar a esta lógica para acompanhar 

a abertura de possibilidades, visualizar outros modelos de relação, identificar outras formas de 

associação e perceber outros mecanismos de ação social. Para Latour, a divisão do coletivo 

em duas câmaras, apenas ocultou o verdadeiro problema de como reconstruir uma vida 

pública. Ele afirma que apenas a partir de uma epistemologia política podemos nos liberar 

desta polêmica bifurcação entre natureza e sociedade. “O social não é mais composto de 

sujeitos, assim como a natureza não está composta de objetos.” (LATOUR, 2004, p. 94). A 

saída para uma nova filosofia política requer a concepção de um novo tipo de coletivo que não 

é mais uma assembléia dividida em duas câmaras (o conjunto dos não-humanos versus o 

conjunto dos humanos). 

A noção latouriana de coletivo não busca uma nova totalidade ou uma reconciliação 

entre a natureza “não-social” e a natureza “humana”. No decorrer de “Políticas da Natureza” 

(2004), o autor prefere definir o coletivo aproximando da ideia daquele que pratica o 

“trabalho de coletar”. 

 

A palavra tem a vantagem de trazer à memória o que o serviço de esgotos designa 
por rede de pequenos, médios e grandes “coletores”, que permitem evacuar as águas 
utilizadas assim como absorver as chuvas que caem sobre uma grande cidade. Esta 
metáfora da cloaca máxima nos é perfeitamente conveniente, assim como toda a 
aparelhagem de adução, de dimensionamento, de estação de depuração, de orifícios 
de inspeção e túneis necessários à sua manutenção. Quanto mais associamos 
materialidades, instituições, técnicas, conhecimento, procedimentos e lentidões à 
palavra coletivo, melhor será seu uso: o duro labor (grifo nosso) necessário à 
composição progressiva e pública da unidade futura será mais visível.” (LATOUR, 
2004, p. 116) 
 

Latour utiliza o termo coletivo para afirmar a necessidade de se mobilizar uma 

assembléia na qual os assentos não são mais provenientes dos antigos títulos de autoridade, 

que determinavam quem estava ao lado da natureza e quem ocupava os bancos da sociedade. 

Neste sentido, ele propõe reabrir a discussão sobre a composição do mundo comum, da res 

pública. Para usar os termos de Rancière, a proposta latouriana é de retomar o paradoxo 

democrático exposto por Platão que permite “preencher o coletivo de seres dotados de 

vontade, de liberdade, de palavra e de existência reais” (LATOUR, 2004, p. 120). 

Nossa hipótese é que podemos observar redes arranjadas, funcionando, produzindo e 

ancoradas em traços políticos oriundos de uma retomada do princípio democrático como 

possibilidade da ampla participação. Portanto, elas trabalham em prol da composição de um 
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coletivo, nos termos de Latour, haja vista que fortalecem articulações com o objetivo de 

retomada progressiva de uma vida pública. 

 Na verdade, desde a emergência do ciberespaço16 a diluição das fronteiras das 

agencias de humanos e de não-humanos evidenciou-se, bem como as novas formas de fala 

anunciaram-se possibilitando a dúvida sobre os porta-vozes oficiais dos sistemas de 

representação. Quando nos orientamos a partir da organização, mobilização e atuação do 

ciberespaço essas rupturas são claras. 

Pierre Lévy aclimatou o ciberespaço como “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 2010, p. 

94). O interessante é perceber que está contida na definição deste autor uma cartografia criada 

a partir da associação, comunicação e memorização das coisas. Essa nova territorialidade 

orienta novas repartições de cargos de poder e governança. 

A noção apresentada por Lévy desenha um espaço universalizante, que propicia 

sempre uma nova conexão, em qualquer lugar, e, todavia, não totalizante, pois não possui um 

centro ou diretriz. O ciberespaço é vazio e ao mesmo tempo preenchido por todos os 

conteúdos. Ele se presta a possibilitar a conexão de um ponto com qualquer outro ponto, 

independentemente, de seu sentido semântico. É importante destacar que Lévy não quer dizer 

com isso que a “universalidade do ciberespaço é neutra”. Ele adverte para as repercussões e 

disputas econômicas, políticas e culturais. No entanto, posiciona-se na direção otimista de 

que: 

 

Trata-se de um universo indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, 
pois cada nó da rede de redes em expansão constante pode tornar-se produtor ou 
emissor de novas informações, imprevisíveis, e reorganizar uma parte da 
conectividade global por sua própria conta. (LÉVY, 2010, p. 113) 

 

O próprio nascimento do ciberespaço e a possibilidade de sua expansão são frutos da 

constante e veloz inovação técnica, política e cultural. Segundo Lévy, os três princípios que 

orientaram inicialmente o seu crescimento foram: a) a interconexão; b) a criação de 

comunidades virtuais; c) a inteligência coletiva.  

Percebe-se que os três princípios estão imbricados. O primeiro aspecto pulsante da 

cibercultura é seu movimento original pela conexão. Em última instância, é a busca para que 

                                                           
16

 Em “Cibercultura”, Lévy retoma a origem da palavra ciberespaço como um local de disputa, apesar de incluir 
em sua definição a importância das articulações comunicativas. “A palavra ciberespaço foi inventada em 1984 
por William Gibson em seu romance de ficção científica Neuromancer. No livro, esse termo designa o universo 
de redes digitais, descritos como campo de batalha entre multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova 
fronteira econômica e cultural.” (Levy, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 2010). 
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cada objeto do planeta associe-se e, consequentemente, componha esse novo território. A 

interconexão das coisas, do computador ao carro, do celular à torradeira, cada artefato poder 

comunicar-se e compartilhar informação é um programa da cibercultura. Neste sentido, Lèvy 

aponta para uma mudança da percepção sobre a própria noção de rede. A rede é espaço. A 

reviravolta topológica para ele é que todo o espaço torna-se um “canal interativo”. Nas 

palavras do autor: “a cibercultura aponta para uma civilização da telepresença”. O segundo 

princípio, a criação de comunidades virtuais, insere-se e realiza-se nas intenções do primeiro. 

A interconexão deseja a comunicação. As comunidades virtuais atingidas a partir da 

experiência da rede como espaço-tempo, não substituem as relações físicas, mas integram-se 

às novas possibilidades de efeitos de (re)pulsão. Diga-se de passagem, que a suposta 

separação virtual/real não implica em diferença qualitativa sobre os efeitos de realidade. 

Incluindo a opção do anonimato e a potencialização da arena pública (LÉVY, 2010, p.129). 

Num manifesto desdobramento dos dois princípios anteriores, chegamos ao terceiro: a 

inteligência coletiva. Os conhecimentos, os afetos, as crenças, as técnicas, as invenções, em 

resumo, a confluência de saberes encontra-se a partir deste novo universo técnico e cultural e 

permite sua constante transformação. A hibridação desses elementos, que promovem a 

interconexão, a geração de comunidades virtuais e facilitam a atuação da inteligência coletiva, 

formam o magma no qual circulam as ações do ciberespaço. A Internet é o exemplo desse 

tipo de formação. 

Se os ancestrais da Internet possuíam objetivos tipicamente militares, seu 

desenvolvimento se deve a um contrafluxo político e endereçado à anarquia de sua 

organização. Tal disputa se encontra em curso permanente e revela a velha questão: não há 

meios técnicos neutros. 

A ARPANet17, nascida dentro do Departamento de Defesa Norte Americano, 

precursora da Internet, foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação 

de pacotes18, que teve por propósito garantir a comunicação dos militares americanos à época 

da Guerra Fria. A rede não possuía centro definido e mantinha diversas rotas de informação, 

tornando-se de difícil destruição. Utilizava como protocolo de comutação de pacotes o 

Network Control Protocol (NCP). Após a permissão para universidades e outras instituições 

ligadas ao trabalho de defesa nacional se conectarem à ARPANet, esse protocolo tornou-se 

insuficiente, passando-se a empregar o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
                                                           
17 Advanced Research Projects Agency Network (ARPANet). A agência americana ARPA (Advanced Research 
and Projects Agency - Agência de Pesquisas em Projetos Avançados), criou a ARPANet em 1969. 
18 Técnica de comunicação de dados divididos em pacotes que não precisam de uma rota ou ordem definida para 
chegar ao destino.  
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Protocol). Com o crescimento do número de conexões, ocorreu a divisão entre a MILNet, para 

assuntos militares e a Internet, rede pública. 

O desenvolvimento da Internet é marcado pela construção coletiva de seus territórios, 

pela conexão e dispersão de grupos que trocam mensagens, solucionam problemas e 

compartilham informação. Aparentemente cada parte comunica-se com qualquer outra parte, 

porém protocolos19 definem a linguagem e o que é acessado na rede.  

Atualmente, o maior conglomerado de redes do mundo, repousa sua comunicação a 

partir do que é chamado de pilhas de protocolos, eventualmente mencionados como TCP/IP, 

em atribuição aos primeiros tipos. Assim, ela funciona articulando, sobre uma camada física 

de infraestrutura, uma série de camadas lógicas de comunicação que detém inúmeros 

protocolos definidores de como o fluxo de dados ocorre entre as máquinas e as redes. Não 

existe interferência entre camadas e entre protocolos, apenas comunicação. Este princípio de 

“neutralidade” da rede permitiu sua rápida e criativa expansão. 

Na verdade, a concepção da rede como “neutra” não é apenas uma posição técnica, 

mas também política e cultural. Não por acaso este é o ponto que coaduna as principais 

controvérsias, discussões e disputas entre os movimentos sociais da cibercultura e os grandes 

conglomerados industriais, no que tange às atuais definições de marcos de regulação e de 

gestão e provimento da rede mundial de computadores. 

Os clubes de hackeamento, das décadas de 1960 e 1970, desempenharam papel 

fundamental na montagem caseira de computadores, disponibilização dos sistemas 

operacionais e aplicativos (HORA, 2010). Bastante influenciado pelos parâmetros da 

contracultura, o trabalho dos hackers, é ancorado em ideais de liberdade, colaboração e 

prazer. Deste modo, premissas como compartilhamento de informações, descentralização do 

controle, apologia à tecnologia como forma de melhorar as condições de vida fazem parte do 

bojo da criação da Internet. 

 

A Internet não tem um centro, uma sede, trata-se de uma rede distribuída, construída 
colaborativamente por grupos de voluntários que no decorrer de sua história foram 
envolvendo, além dos acadêmicos e hackers, engenheiros e especialistas de várias 
empresas, para construírem os elementos fundamentais do funcionamento da rede, a 
saber, os seus protocolos de comunicação (SILVEIRA, 2009, p. 104). 

 

                                                           
19 Os protocolos são um conjunto de regras e convenções para a comunicação entre os dispositivos de uma rede, 
eles especificam como os dados são transformados em mensagens, como devem trafegar, como são 
comprimidos, e como são reconstruídos no ponto de chegada (COSTA JÚNIOR, 2010, p.77). 
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Neste sentido, os arquitetos da Internet acabaram por privilegiar “comunicabilidade, a 

interatividade e a interoperabilidade, mais do que os requisitos do mercado” (COSTA 

JÚNIOR, 2010, p.80).  

Por outro lado, o desenvolvimento dos computadores pessoais, promovido pelo 

movimento social californiano20, objetivava colocar na mão dos indivíduos a tecnologia que 

era operada pelas grandes instituições burocráticas. Esse é o exemplo de um movimento de 

apropriação tecnológica que, posteriormente foi usado pela indústria, mas que certamente 

mudou rumo do significado da informática. Nas palavras de Lèvy: 

 

Ressaltemos que a informática pessoal não foi decidida, muito menos prevista, por 
qualquer governo ou multinacional poderosa. Seu inventor e principal motor foi um 
movimento social visando a reapropriação em favor dos indivíduos de uma potência 
técnica que até então havia sido monopolizada por grandes instituições burocráticas. 
(Lèvy, 2010, p.127) 

 

Cientes das disputas do ciberespaço, pretendemos mapear as (des)formação de uma 

rede articuladora da produção do conhecimento e da tecnologia ancorada na premissa de suas 

apropriações críticas. Neste trajeto, a rede em questão, chamada MetaReciclagem, promove a 

controvérsia do conceito de inclusão digital. Analisaremos, com base nas considerações 

político-espistemológicas indicadas por Latour, os rastros dos agenciamentos deixados pelos 

diversos atores na tecelagem desse território.  

 

                                                           
20 Movimento Social Californiano Computer for the People. 



43 

 

CAPÍTULO II 

2. SOBRE O MÉTODO REDE – MATERIALIDADES, ESPACIALIDADES E 

CIRCULAÇÕES 

“Não há in-formação, apenas trans-formação.” 
(Latour) 

 
2.1. Sociologia da Mobilidade 

 

Os esforços metodológicos do presente trabalho guiam-se pela tensão instaurada por 

Latour sobre a concepção do social como possuidor de dois significados diferentes: a) o 

social como ingrediente específico que inclusive fornece a explicação sobre o social; b) o 

social como processo de agregação. Seguindo ele, entendemos que a primeira versão suscita 

problemas de ordem metodológica ancorada num ideal de ciência verdadeira e instrumental, 

que precisa ser abandonada, como caminho de explicação do mundo social real. A segunda 

depende de uma metodologia de observação e mapeamento dos arranjos sociais a partir de 

uma nova epistemologia política. Destrincharemos melhor este ponto ainda nesta seção 

(LATOUR, 2012). 

Desde Durkheim e a fundação da Sociologia como disciplina, ficou estabelecido o 

social como um fator a ser considerado em sua esfera específica e diferenciada de outros 

domínios como a economia, a psicologia ou a biologia, etc.. Neste sentido, a escola dos 

sociólogos do social entendem o social como um adjetivo sólido, “a ordem é a regra; a 

decadência, a mudança ou a criação são as exceções.” (LATOUR, 2012, p.60). Existe para 

essa vertente a busca pelo lugar de inércia, pela explicação do funcionamento duradouro do 

agregado social. Assim, categorias como “indivíduo”, “classe”, “trajetórias pessoais”, 

“organizações”, etc, ou seja, o ponto de partida do estudo não muda muito aquilo que será 

encontrado em seu final, haja vista que o social de certa forma já está estabelecido. 

Mas é também na origem da disciplina que surge a outra face do social, aquela que o 

define “como um princípio de conexões”. Gabriel Tarde, combatente das definições de objeto 

e métodos sociológicos durkheiminianos, é segundo Latour um precursor alternativo de uma 

teoria do social alternativa. Não existiam motivos para Tarde que justificassem “separar o 

social de outras associações como organismos biológicos ou mesmo átomos...” (LATOUR, 

2012, p. 33). O social não era um domínio específico, na verdade seria para ele um fluido 

circulante composto e em formação pelos agregados.  
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Mas isso significa que tudo é sociedade, que todas as coisas são sociedades. E, o fato 
notável, a ciência, pelo encadeamento lógico de seus primeiros movimentos, tende 
estranhamente a generalizar a noção de sociedade. Falam em sociedades celulares – 
por que não em sociedades atômicas? Nem sequer mencionemos sociedade de 
estrelas, sistemas solares. Todas as ciências parecem fadadas a se tornar ramos da 
sociologia (TARDE, 1999, p. 58 apud LATOUR, 2012, p. 34). 

 

A grande questão colocada por Tarde, e retomada por Latour, é que não se deve 

procurar uma lei do social que explique as questões e apresentem as soluções políticas para os 

problemas coletivos. O social não é uma especificidade que obriga a reprodução dos 

fenômenos da coletividade, ele é antes as associações, a formação de grupos por diferenciadas 

motivações, cuja previsão de arranjo e estabilização não depende de uma ordem apriorística. 

A escola dos sociólogos das associações, incluindo a posição escolhida por Latour e 

pela TAR, realiza uma inversão entre figura e fundo do fazer sociológico. Nas palavras do 

autor: 

 

Para o sociólogo das associações, a regra é a performance e aquilo que tem que ser 
explicado, a exceção perturbadora, é qualquer tipo de estabilidade a longo prazo e 
em larga escala. É como se, na duas escolas, frente e fundo se invertessem 
(LATOUR, 2012 p. 60). 
 

No entanto, apesar da oposição entre as escolas, de um social endurecido e inerte 

versus o social móbil e transiente, é possível uma reconciliação entre as duas tradições. Ao 

menos, segundo Latour, em termos de objetivos, a segunda escola retoma a tarefa da primeira: 

explicar as estabilizações sociais. Porém, ao compreender o que antes seria um domínio 

específico do social, como na verdade um processo de conexões, os caminhos, o que se deve 

observar, isto é, o método para mapear o movimento do social (a inércia inclusive é um tipo 

de movimento) é atualizado. 

Neste sentido, é preciso alimentar a controvérsia, pois é a partir dela que o social passa 

a arregimetar-se. A ação é assumida pela mediação e os rastros dos actantes serão material 

para o mapeamento da controvérsia e de sua possível estabilização. Neste caminho, não 

precisamos separar fatos e interesses, ambos são coextensivos ao processo de estabilização da 

controvérsia. Isso significa que os atores não são meros informantes e que o pesquisador está 

envolvido até o último fio de cabelo nos fatos da pesquisa com seus interesses. O caminho 

metodológico proposto por Latour significa abandonar o “éter da sociedade” para pisar nos 

espinhos da epistemologia política. 

Para entrar no mundo da ciência, existem duas portas possíveis, segundo Latour: a 

porta da frente, pela qual acharemos a grandiosa “ciência pronta”; e a porta de trás pela qual 
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nos deparamos com a “ciência em construção”. Em seu livro “A Ciência em Ação – como 

seguir cientistas e engenheiros sociedade afora”, ele apresenta o desenho de Jano bifronte 

(com uma face severa e outra vivaz) representando esses dois lados da ciência: no primeiro 

encontramos a “caixa-preta” e no outro estão as controvérsias. A porta escolhida é a de trás. A 

porta que mostra a “construção social dos fatos científicos”. Segundo Latour, das melhores 

coisas desta entrada é a possibilidade de observar que as coisas ainda poderiam ser diferentes 

ou falhar (LATOUR, 2000).  

É importante destacar que a palavra construção, aqui empregada para auxiliar na 

explicação da metodologia, é utilizada em seu sentido mais próximo do uso material. A 

construção de uma casa, de um edifício, por exemplo. No sentido dos engenheiros e arquitetos 

em seu ambiente de trabalho. Portanto, é possível perceber a relação entre humanos e não-

humanos durante a metamorfose da construção. 

Latour faz uma cuidadosa explanação sobre o termo, para deixar claro que seu 

combate teórico-metodológico se dá em duas frentes, a saber: a primeira contra os 

epistemologistas para os quais os fatos não eram construídos; a segunda contra àqueles para 

os quais a concepção de fatos construídos significava um déficit de realidade. Conforme o 

pensamento latouriano, a segunda concepção torna o termo construtivismo sinônimo de 

desconstrução. 

 

[...] se quiséssemos continuar usando a palavra construção, teríamos que lutar em 
duas frentes: contra os epistemologistas que continuavam afirmando que os fatos 
eram “evidentemente” não construídos – o que significava mais ou menos a mesma 
coisa que dizer que os bebês não nasceram do ventre de suas mães – e contra nossos 
“caros colegas” que pareciam insinuar que, se fossem construídos, os fatos seriam 
tão fracos quanto os fetiches – ou pelo menos quanto aquilo em que, acreditavam 
eles, os fetichistas acreditavam.” (LATOUR, 2012, p.134, grifo do autor) 
 

Os dois grupos acabam se colocando dentro de um debate fundamentado pela premissa 

da visão separadora da natureza e da sociedade, somada a definição do social como material 

específico, conforme apresentamos anteriormente. A natureza precisava ser fato. A ciência 

trabalha com fatos. O social havia de ser um fato de outro tipo. O divisor de águas latouriano 

para o uso da palavra construção acompanha o sentido do conceito de social como processo 

de associações. A observação da construção dos fatos, nos termos do nosso autor, deve 

preocupar-se com a heterogeneidade da realidade social. O social é sempre algo em formação 

a partir das conexões entre os elementos humanos e não-humanos. 
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Dito isto, ao escolhermos a entrada pelos bastidores da construção dos fatos, 

localizaremos as controvérsias, os entulhos, as pilhas, a bagunça, a contorção do magma 

social. Esse é o momento da “verdade da relação”.21 

 

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 procedimentos dos atores e saímos pelo mundo rastreando as pistas 
deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento de grupos. 
(LATOUR, 2012, p.51) 
 

 

2.2 Cartografia de Controvérsias 

 

A cartografia de controvérsias é a metodologia indicada pela Teoria do ator-rede 

(TAR) para localizarmos e descrevermos os arranjos sociais em formação. Onde existe 

controvérsia, consequentemente, encontramos mediadores e actantes. Logo, mapeá-la 

significa colocar em ação um método que pretende revelar as mediações e, por conseguinte, 

identificar os actantes que estão envolvidos e deixam rastros de seus agenciamentos.  

Para a TAR, o momento da controvérsia seria o ideal para a observação da circulação 

da ação e das constituições de forças e relações envolvidas antes do fechamento da questão 

numa “caixa-preta”. Esse tipo de análise surge primeiramente nos estudos de Sociologia da 

Ciência, permitindo a crítica à maneira como a própria ciência, em sua construção, colocava o 

social como algo externo a seus procedimentos. O movimento de alargamento dessa crítica 

estendeu-se até a Sociologia do Social e suas metodologias. Dito de outra forma, o método 

para se entender como se constrói a ciência, desdobrou-se num caminho para se perceber a 

formação da própria sociedade.  

Em “Vida de Laboratório” (1997), o roteiro da observação da produção científica parte 

da controvérsia, alimenta-se de sua trajetória, notando a formação de redes com base na 

concepção de híbridos, inscrições e mediações, até sua estabilização em caixa-preta, isto é a 

construção do fato científico. Todo percurso do livro de Latour e Woolgar, torna-se uma 

imensa discussão sobre a construção da ciência, portanto sobre o método científico.  

Esses pressupostos metodológicos, aplicados inicialmente no campo dos estudos sobre 

ciência e tecnologia, trazem em seu bojo a crítica epistemológica sobre a ontologia do próprio 

social, que apresentamos anteriormente.  Segundo Latour, tal embate também é realizado por 

                                                           
21 DELEUZE, Gilles. 1996. O atual e o virtual. In: Éric Alliez. Deleuze Filosofia Virtual. (trad. Heloísa B.S. 
Rocha) São Paulo: Ed.34, pp.47-57. 
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outros ramos da ciência social, como os estudos feministas, estudos queer, entre outros. No 

entanto, quando essa crítica é levada da periferia ao centro dos estudos das ciências, a 

sociologia passa a colocar em risco o próprio rigor da explicação dos fenômenos pelo duro 

método científico, ancorado nas relações de causa e efeito. Ao dar esse passo, a Sociologia da 

Ciência ver a própria relação entre o fator social e a explicação dos fenômenos se 

desmanchar, porque também os sociólogos como os cientistas buscavam os nexos de 

causalidades. 

[...] a dificuldade provém do duplo sentido do social que já destacamos: por trás da 
afirmação epistemológica inócua de que as explicações sociais precisam ser 
esmiuçadas está a afirmação ontológica de que tais causas têm de mobilizar forças 
feitas de matéria social. [...] explicar não é um feito cognitivo misterioso, mas um 
empreendimento de construção de mundo muito prático que consiste em ligar 
entidades a outras entidades, ou seja, em traçar uma rede. Assim, a ANT não pode 
compartir de uma filosofia da causalidade usada nas ciências sociais (LATOUR, 
2012, p. 152). 

 

Neste sentido, a ideia da ANT ou TAR é retomar o social como associação. Portanto, e 

por isso, o momento da controvérsia, no qual as mediações se tornam mais constantes e, 

consequentemente mais visíveis, a descrição do social em circulação pode ser mais facilmente 

alcançada.  

O mapeamento da controvérsia não funciona como um filtro que estabelece que 

elementos devem ser ou não considerados em termos de poder e interferência, causa e efeito, 

mas sim quais os elementos foram envolvidos na formação da controvérsia e sua possível 

estabilização. O método se faz por meio de um registro e não de um filtro. É justamente o 

desenho do mapa da controvérsia que revela os arranjos, redes em formação e, por 

conseguinte, o social ali em composição. Nesta seção, apontaremos o quadro metodológico 

que norteia a definição da controvérsia, a ação do pesquisador-actante e os métodos de como 

tornar o social novamente rastreável. 

 

2.2.1 Definindo a controvérsia 

 

Segundo Callon, as controvérsias ligadas à tecnologia apresentam quatro 

características básicas: 1. A controvérsia é sobre o objeto técnico; 2. As soluções são 

múltiplas; 3. Os grupos implicados têm interesses diversos e cosmovisões que entram em 

conflito; 4. As forças tendem a se equilibrar a partir de negociações, esfriando a controvérsia e 

gerando a estabilização em caixa-preta (CALLON, 1999, apud LEMOS, 2013 p. 108). 
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O desafio que propomos, neste experimento textual, é o de efetuar uma reflexão sobre 

as relações de produção e os modos de “saber-fazer”, atrelando fatos e valores; práxis e 

poesis; conhecimento e política. Para tanto, escolhemos descrever a trajetória de 

(des)formação da rede denominada MetaReciclagem, que a partir de sua ação crítica sobre a 

aprendizagem dos usos dos objetos técnicos, abre a caixa-preta do conceito de inclusão 

digital, expondo sua controvérsia. 

Para deixar evidente o conflito, tomaremos a controvérsia sobre o que é a inclusão 

digital a partir de duas posições diametralmente opostas: a) a inclusão digital é o acesso ao 

bem tecnológico digital; b) a inclusão digital é a apropriação da tecnologia.  

Seguiremos os rastros dos actantes associados/compositores da MetaReciclagem e das  

ações de apropriação crítica da tecnologia. Neste sentido, os contornos do mapa do conceito 

de inclusão digital serão denunciados. A partir dos vestígios deixados pelos movimentos de 

(des)formação da rede pretendemos verificar o desdobramento da circulação do social para 

identificar os sinais de estabilização da polêmica. 

As dificuldades para se desdobrar uma controvérsia sobre o mundo social são 

apontadas por Latour (2012) a partir de cinco fontes de incertezas que esquematizamos no 

quadro a seguir. 

 

Quadro I – Fontes de Incertezas 

Fontes de Incertezas sobre o 

Mapa da Controvérsia 

Método que norteia o trabalho do pesquisador  

Primeira fonte de incerteza 

Descrição: Não há grupos, 

apenas formação de grupos  

• Traçar rastros de grupos que estão sendo feitos ou desfeitos; 

Segunda fonte de incerteza 

Descrição: A ação é assumida 

• Identificar ações que aparecem em relatos; 
• Diferenciar a ação de sua figuração; 
• Identificar a crítica dos atores à ações para traçar o território dos 

antigrupos; 
• Identificar se os atores têm sua própria Teoria da ação para explicar 

os efeitos da ação 
Terceira fonte de incerteza 

Descrição: Os objetos 

também agem 

• Aumentar o número de atores ao considerar a ação do não-humano; 
• Verificar que agentes fazem diferença no curso da ação; 

Quarta fonte de incerteza 

Descrição: Questão de fatos 

vs. Questão de interesse 

• Não reduzir fatos à natureza; 
• Observar as questões de interesses na construção dos fatos; 

Quinta fonte de incerteza 

Descrição: Relato de risco 

• Ter incerteza quanto ao estudo em si; 
• Relatar de forma objetiva, para assim manter a incerteza. 
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As incertezas estimuladas por Latour formam um referencial metodológico para a 

elaboração de uma descrição densa e acurada da controvérsia, de maneira que as mediações 

sejam reveladas. Os cuidados se referem às noções de formação de grupos, ações, agência dos 

objetos, situação do pesquisador/narrador e a produção do relato textual. 

Em primeiro lugar, não é preciso definir o delineamento do grupo de antemão. Os 

grupos estão em continua (des)constituição, movimentando territórios. Será sempre necessário 

traçar e retraçar as fronteiras e esse movimento denuncia a composição do social. É 

importante deixar que os porta-vozes falem sobre o grupo, deixar que as conexões apareçam e 

desapareçam. Os grupos são feitos e desfeitos: essa oscilação indica sua existência.  

Nesses termos, para fazermos uma sociologia da mobilidade, precisamos correr atrás 

de perceber a circulação da ação. Latour indica que a ação é sempre assumida. Ela terá seu 

curso iniciado, transformado, traduzido, distorcido, controvertido por aqueles que ele 

denominou mediadores e será transportada sem maiores interferências pelos chamados 

intermediários. A diferença entre mediadores e intermediários é fundamental para notar onde 

há construções, transformações e onde existem estabilizações e ordenações, respectivamente. 

Se nos deparamos com a controvérsia, temos mais chances de encontrar mediações. 

Caso tenhamos a caixa-preta, provavelmente teremos uma maior concetração de 

intermediários e, por isso, uma estabilização. É importante frisar que o papel de mediar e 

intermediar podem ser efetuadas pelos mesmos ou por diferentes actantes. Isso significa que 

saímos de uma situação funcionalista, para uma perspectiva de relatividade. Por exemplo, um 

computador pode funcionar passivamente e intermediar uma conversação ou quebrar e tornar-

se um mediador complexo interferindo na circulação da ação.22 

O objetivo da metodologia ao nutrir as duas primeiras incertezas é que o cientista não 

defina antes do ator de que é feito o agregado social em questão (LATOUR, 2012, p. 69). 

Essa definição antecipada traria apenas uma limitação explicativa, um porquê, um possível 

nexo causal de determinadas reuniões e, provavelmente, reduziria o número de conexões. 

Essas duas fontes de incertezas equivalem a dois pontos de fuga, estabelecidos pelo método, 

da perspectiva na qual a noção de social é um fator dado a priori.  

Segundo Latour, as ações (sua circulação, tradução, distorção) fazem parte de um 

relato e podemos tentar apontar sua figuração, suas oposições e suas possíveis explicações. 

Porém, mais do que este trabalho, é importante registrar as ações para tentar detectar os 

                                                           
22 Para detalhes sobre computadores como mediadores e intermediários ver Latour (2012, p. 66). 
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actantes envolvidos no agregado social, bem como as posições que lhe são antagônicas. Em 

outras palavras: alimentar a controvérsia. (LATOUR, 2012, p. 69) 

O mapa da controvérsia, a ser desenhado, precisa partir de uma concatenação de 

mediadores, isto é: esboçar as ações (circulantes, modificadas, adaptadas) e seus envolvidos. 

Portanto, o mapa não decalca uma causa que acionou efeitos, mas rabisca uma diversidade de 

ações que indica a participação e o arranjo de atores. Neste sentido, ampliar o número de 

atores significa incluir mais detalhes no mapa.  

A terceira fonte de incertezas, em termos de método, garante essa expansão: os objetos 

também agem. A ação não é considerada apenas a iniciativa de um ator, mas também aquilo 

que “faz-fazer”. As ações assumem outras ações originadas. O que está sendo proposto aqui é 

a tentativa de perceber a rede de relações acionada numa controvérsia. Não estamos no lugar 

onde reside a polêmica entre a ‘ação significativa, participante e intencional contra os efeitos 

frios, anônimos e abstratos da “determinação pelas estruturas sociais”’ (Ibidem, p. 95).  

No entanto, também não estamos num reino onde as relações de poder e desigualdades 

podem ser esquecidas. A tentativa é justamente de não tomá-las como a matéria social 

causadora destas assimetrias. Nas palavras de Latour: 

 

De novo, não desejamos confundir a causa com o efeito, o explanadum com o 
explanans (grifos do autor). Por isso é tão importante sustentar que o poder, como a 
sociedade, constitui o resultado final de um processo e não um reservatório, um 
estoque ou um capital capaz de fornecer automaticamente uma explicação.” 
(LATOUR, 2012, p.98) 
 

Conforme afirmamos antes, esta predefinição de uma especificidade social limita o 

conceito a uma solidez que funciona para estabelecer fronteiras entre áreas (economia, 

psicologia, biologia). A sociologia da mobilidade, todavia, busca perceber o social como 

associações. Então, ao sair do domínio do social como material específico, as combinações 

podem ser diversas e melhor percebidas a partir de suas modificações. Elas não precisam ser 

tipificadas, restritas e lastreadas pela concepção de habilidades sociais básicas que explicam 

os próprios vínculos sociais. 

O corpo político a ser observado pela ótica da sociologia da mobilidade é ampliado. 

Mais seres devem ser considerados nessa formação de coletivo. Após essa inversão de figura 

e fundo promovida pela outra face do conceito de social, reunida ao que estamos definindo 

por ação e ator, podemos compreender a terceira fonte de incerteza originada na afirmação de 

que os objetos agem. 
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Não podemos voltar à noção do homo faber a partir de uma assimetria entre homem e 

ferramenta. A própria relação de associação entre homens e coisas, na concepção marxiana, 

apresentada no início deste trabalho, por exemplo, indica um processo social que apontará 

para determinadas características. A forma de associação entre trabalhador e meios de 

produção, bem como entre burguês e meios de produção, acaba por gerar um processo que 

orienta a divisão em classes econômicas. 

Ora, a perspectiva da Sociologia das Associações, a qual adotamos nesta pesquisa, é 

de que os objetos não compõem apenas passivamente os arranjos sociais. Eles alteram, 

modificam, implicam tais arranjos.  

Além de “determinar” e servir de pano de fundo para a ação humana, as coisas 
precisam autorizar, permitir, conceder, estimular, ensejar, sugerir, influenciar, 
interromper, possibilitar, proibir, etc. (...) O projeto da ANT cifra-se em ampliar a 
lista e modificar as formas e figuras dos participantes reunidos, esboçando uma 
maneira de fazê-los agir como um todo durável (LATOUR, 2012, p. 109). 

 

Portanto, a terceira fonte de incerteza garante ao método a inclusão da realização de 

uma sociologia dos objetos. Não se pretende nem o extremo do determinismo tecnológico, 

nem a purificação de uma sociedade de humanos. A ação pode ser modificada por humanos e 

não-humanos, isso significa que ambos têm a capacidade de mediação. A composição do 

social pode então ser estendida. Temos, finalmente, a ruptura do mundo do bicameralismo 

(sociedade x natureza) e, a oportunidade de considerar a participação dos híbridos na 

mudança do curso da ação. O social é a composição de humanos e não-humanos mediando 

ações que fazem-fazer as transformações. O mapeamento da controvérsia visa a descrever 

essa atividade. 

Porém, é preciso considerar também que os objetos tornam-se intermediários 

facilmente, segundo Latour pela própria natureza de seus laços com os humanos. Isto significa 

que a tendência é que eles fiquem nos bastidores do processo, especialmente quando a 

modificação da ação já não é tão intensa. Mais um motivo para alimentar a controvérsia. O 

campo de trabalho ou o momento da realização do estudo pode facilitar a visualização de 

mediações envolvendo agência de não-humanos, antes de eles se tornarem intermediários da 

ação. Tais rastros são melhor verificados em estudos sobre inovações; implementos que 

distanciam o objeto do usuário; situações de rupturas, golpes ou acidentes; produção de 

relatos históricos a partir de arquivos, documentos, coleções; história da tecnologia. 

A quarta fonte de incerteza retira a metodologia da sociologia da mobilidade, que 

pretende cartografar o social, do campo materialista clássico. Não reduzir fatos a uma questão 
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de natureza, torna o pesquisador sensível a outras dimensões da explicação: científica, moral, 

política, etc. 

Ao elidir a visão científica do fato como uma coisa verdadeira, primitiva, 

incontrovertível, a metodologia da TAR ou ANT comprovou a forma coletiva de sua 

construção. Esse olhar, nascido dentro de um laboratório científico, indica a fabricação, a 

objetividade e a realidade do fato. No entanto, quando se introduz questões de interesse no 

lugar dos fatos, a complexidade da situação se atualiza e o caminho metodológico de mapear 

a controvérsia permite renovar a cena do empirismo. 

A última fonte de incerteza, que deve alimentar a controvérsia a ser seguida pela nossa 

metodologia, é a escrita de relatos de risco. O ato de compor um texto deve ser trazido para 

primeiro plano com todas as suas angustias. A ciência sobre a artificialidade do texto faz parte 

da pesquisa e do método.  

Ao nos ancoramos nessa metodologia, colocamo-nos no meio das coisas, in media res, 

como observadores modificadores da ação observada. O próprio relato da pesquisa traduz a 

ação, logo é possível falarmos de mediação. O observador que narra a cena, que descreve o 

objeto sempre é parcial, obviamente. Recorte, iluminações, destaques sobre a observação 

serão realizados, o que não significa que a descrição não será cuidadosa. “Como estamos 

todos cientes de que fabricação e artificialidade não são o oposto de verdade e objetividade, 

não hesitamos em transformar o próprio texto em mediador” (LATOUR, 2012, p. 183). O 

método concretiza, por meio de seu relato textual, a materialidade da rede: o texto associado 

ao objeto pesquisado, aos actantes, às ações, ao mapa da controvérsia. O relato textual é o 

território onde os rastros são retratados artificialmente. Para Latour, o texto é o laboratório do 

cientista social, o lugar das experiências. Neste sentido, a quinta fonte de incerteza é gerada 

pelo próprio fazer da escrita da pesquisa. Faz parte do método da TAR encarar o texto como 

mediador, logo como rede, e o próprio método como rede. 

O mapa da controvérsia possui, enfim, os cinco desdobramentos: a formação do grupo; 

a fonte geradora da ação (a ação é assumida por outras ações); os objetos também são agentes; 

os fatos são fabricados e questões de interesses devem ser consideradas; por fim, o relato 

textual da pesquisa deve ser considerado mediador e, portanto, tece a rede de atores, pois 

estabelece relações. 
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2.2.2 Pesquisadora-Actante: entre o cigano e o cientista 

 

“Quem teria ouvido a longa série de objeções levantadas durante três séculos por adoradores tropicais 
acusados de fetichismos?” 

(Latour, B.) 
 

 

O começo do campo se faz ao perceber que não existe “o” campo. As fronteiras, antes 

tão bem demarcadas pelos modernos, entre o cientista e o seu objeto, não deixaram espectros. 

O que ocorre é uma imersão num saber-fazer, operando e narrando (ação-reflexão), tecendo e 

sendo a rede do conhecimento.  

Desfazer os caminhos ao rastreá-los. Intrometer-se na cena do crime. Procurar as 

pistas da ação significa interpretá-las (modificá-las). Em alguma medida, e somente por isso 

existe algo de real aqui, o trabalho é feito: também por mim, pesquisadora-actante e além de 

mim. Na medida em que os caminhos da pesquisa são percorridos, o mapa da experiência é 

desenhado, a partir de escolhas, edições e observações efetuadas pelo cientista, tal como o 

futuro pode ser intuído e interpretado por meio da leitura feita pelo cigano das linhas do mapa 

das mãos. Ambos conectam materialidades e traduções para compor uma narrativa. No 

entanto, a rede de instrumentos, documentos e práticas que o cientista procura reagregar, por 

vezes não deixam marcas tão nítidas.  

Para lidar com a invisibilidade do social, o pesquisador-actante precisa trabalhar como 

um imã, compondo uma rede que atraia os elementos participantes da controvérsia a ser 

desdobrada e faça aparecer os atores a serem seguidos. Para encontrar indícios de ações, por 

vezes é preciso intuir, mas sempre é necessário vasculhar, questionar, despertar os arquivos e 

as ligações entre actantes, por fim, alimentar a confusão que faz surgir os emaranhados de 

humanos e não-humanos.  

Um cigano corpulento, de barba indomada e mãos de pardal, que se apresentou com 
o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública do que ele mesmo 
chamava de oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em 
casa arrastando dois lingotes metálicos e todo mundo se espantou ao ver que os 
caldeirões, as caçarolas, os alicates e os fogareiros caíam de onde estava, e as 
madeiras rangiam por causa do desespero dos pregos e parafusos tentando se soltar, 
e até mesmo os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido 
procurados e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de 
Melquíades. “As coisas têm vida própria” – apregoava o cigano com sotaque áspero 
-, “é só questão de despertar suas almas.” (MÁRQUEZ, 2015, p. 43) 

 

No ano de 2005, estive em Porto Alegre, Brasil, participando do Fórum Social 

Mundial (FSM) – um outro mundo é possível. Naquela oportunidade, eu e um amigo de 

movimento estudantil fomos surpreendidos pela presença, não agendada, do Ministro da 



54 

 

Cultura Gilberto Gil na tenda do Laboratório de Conhecimentos Livres, local onde foram 

realizadas atividades da MetaReciclagem (rede, que à época eu não conhecia, sobre a qual 

versam as investigações efetuadas por esta pesquisa). Entre vaias e aplausos, discursos e 

músicas, o Ministro participava conosco do debate sobre a democratização da cultura no país. 

Em 2013, no início da confecção deste projeto, conectei-me por meio de um texto de 

Felipe Fonseca à experiência dele, como membro da MetaRec23, sobre aquele episódio da 

passagem do Ministro pelo FSM. Outros significados. Percebi a “MetaRec” como um 

território que ocupava pessoas, coisas, conceitos e histórias que de uma forma ou de outra 

também me ocupava. Mas os assuntos tratados, por vezes eram estranhos: HTTP, pixel, 

drones, rádio, riseup, linux. Como falar sobre isso ou como deixar isso falar? Interessou-me. 

Minha intuição era que nesse território estaríamos fazendo e falando sobre possíveis 

combinações formadoras de realidades sociais mais democráticas, no sentido de uma gestão 

anárquica e participativa. Ao comentar sobre o tema com alguns professores do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, cheguei a pistas sobre a tese de doutorado: “Ações 

Coletivas de Mídias Livres” (COSTA JÚNIOR, 2010). E lá estava ela: a rede 

MetaReciclagem.  

Após leituras, elaboração de projeto, banca de qualificação, pausas, passagens em sala 

de aula, reelaboração de referenciais teórico-metodológicos, entrevistas, releituras, a rede 

consolidou-se como um ponto referência para esta pesquisa. Realizar uma sociologia das 

associações da MetaReciclagem, como caminho para investigar o desmantelamento da caixa-

preta do conceito de inclusão digital, configurou-se como nosso objetivo.  

Abordar o tema da inclusão digital, em sua querela, é sinônimo de falar de resistência 

ao capitalismo mais embrutecido: aquele que domina a linguagem, a cultura, os espaços, as 

técnicas, as artes, as máquinas, corpo e espírito. Para tanto, além de apurar as cadeias que 

operam para tornar as práticas matizadas pelo conceito em aparentes estruturas, isto é, solução 

de “cunho social”, precisamos alimentar o contraditório: fazer-falar sobre apropriação 

tecnológica e possibilitar escapes ao niilismo. Fazer emergir a rede para mapearmos onde é 

produzido tal efeito estrutural, abrir a caixa-preta do conceito, driblando sua in-formação e 

possibilitando sua trans-formação. Acompanhando a rede MetaReciclagem teremos a 

oportunidade de observar a conduta de conexões que constroem um outro lugar: o da 

apropriação social. 

                                                           
23 Abreviação para da MetaReciclagem utilizada pelos atores. 
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Falar sobre o “saber-fazer” da tecnologia digital é dispor sobre a possibilidade de 

conexão de diversos assuntos, coisas, pessoas, lugares. Minha apresentação aos 

colaboradores, que mencionou minha profissão, este estudo, a sociologia, havia alterado 

infimamente aquele território. E aquele território me fazia falar. Faz todo sentido a citação de 

Camila Bussular (2012), em sua dissertação de mestrado, sobre o pensamento latouriano: 

“Qualquer estudo, sobre qualquer grupo, feito por qualquer pessoa é também um elemento do 

grupo em si, que auxilia sua composição e existência, assumindo a presença do pesquisador 

como parte da rede de influência do grupo.” Neste sentido, o social que tentaremos mapear 

começa a aparecer.  

 

 

2.2.3 Rastreando agenciamentos e identificando actantes 

 

Os actantes buscam, com muito esforço, estabilizar as redes em organizações, 

instituições, normas, hábitos, estruturas, chamadas “caixas-pretas”. (LEMOS, 2014, p.67). 

Um dos grandes desafios metodológicos é tornar novamente visível os agregados 

compositores de tal estrutura. Para o caso específico desta pesquisa, ao procurar rastrear os 

movimentos e agenciamentos da rede MetaReciclagem, para desparafusar a caixa-preta do 

conceito de inclusão digital, optamos por começar a investigação pelo ambiente virtual - 

Internet. 

Sabemos que associações formadoras de nossa rede datam de 2002 e ocorreram a 

partir de uma lista de discussão online que procurava versar sobre temáticas transversais aos 

movimentos sociais da cibercultura, o chamado – projeto Metáfora. Inclusive, minha primeira 

conexão com a rede foi por meio do site http://rede.metareciclagem.org/, eleito então nosso 

actante número 1. O site fomenta a associação dos demais actantes (membros, blogs, esporos, 

eventos), atrai, recepciona, arquiva e distribui informações. 

Partindo do site como referência para nosso mapa de pesquisa, identificamos outros 

documentos importantes para uma recuperação da história da rede e relatos que registram 

ações: o livro virtual da Mutirão da Gambiarra24 – “Histórias de/da MetaReciclagem” – 

importante fonte dos primórdios dos arranjos da MetaRec e dos primeiros entrelaçamentos 

com outras redes; dissertações de mestrado e tese de doutorado de atores da rede, com foco 

                                                           
24 A Mutirão da Gambiarra é uma rede com foco em promover ações colaborativas editoriais, nascida dentro da 
MetaReciclagem. Foi responsável pela editoração de sete periódicos de sazonalidade trimestral chamados – 
Mutsaz – que trazem narrativas da MetaRec e encontra-se disponível em seu blog http://mutgamb.org  
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em avaliação das ações da rede; blogs; site do Ministério da Cultura, que possui documentos 

sobre ações conjuntas realizadas com a MetaReciclagem, os quais deixam registros; artigos 

dispersos na Internet que versam sobre ações; e, por fim, a lista de discussão online da rede. 

Repentinamente, nosso site universo (actante 1) nos direcionou a documentos que nos 

levaram a links, que arquivavam dissertações, artigos, publicações que forneciam endereços 

de blogs que comentavam sobre eventos, que por sua vez registravam oficinas. Enfim, tornou-

se vasto. Nosso recorte metodológico foi por selecionar os actantes que poderiam indicar os 

rastros das ações nas quais o maior número de agregados voltasse a ser visível. 

Assim, optamos por verificar as histórias das origens e primeiras conexões da rede, 

posteriormente, identificamos os vestígios do momento de sua encarnação nos primeiros 

espaços do mundo físico e rastreamos o arranjo entre a MetaReciclagem e a profusão de redes 

associadas ao que consideramos como o ator-rede de maior volume citado nesta pesquisa – o 

Governo Lula (período de 2003 a 2008). Neste sentido, o Governo é apresentado nesse texto 

como um ator-rede, que mesmo transiente e precário ganha durabilidade. Pontualização. Ator-

rede engajado como se fosse o único ator. 

Esse percurso é acompanhado pelas idas e vindas da controvérsia sobre o conceito de 

inclusão digital. Esta caixa-preta é aberta por ações geradas pela rede MetaReciclagem em 

suas mobilizações com as demais redes envolvidas nas questões sobre tecnologia, inclusive 

com a contribuição da actância do Governo. “A caixa-preta pode ser entendida como uma 

associação temporária estabilizada de dispositivos, entendidos estes no sentido foucaultiano 

do termo, como um conjunto de técnicas, projetos, legislação, normas, hábitos.” (Lemos, 

2013, p. 70) 

Para alimentar essa controvérsia, procuramos no transcorrer dessa produção textual, 

colocar em perspectiva a natureza dos grupos envolvidos; a natureza das ações e suas 

mudanças de objetivos; a natureza dos objetos e a abertura de suas agências; e por fim, a 

mistura entre fatos e interesses que acabam por influir na (des)formação da rede, durante o 

desmantelamento do conceito de inclusão. Esta ação da pesquisa seria incompleta se 

dependêssemos apenas da análise de documentos e registros. Para trazer um pouco mais perto 

da pesquisa também os afetos e sensações das contradições pertencentes a esse território, 

efetuamos três entrevistas complementares, a partir de roteiros semi-estruturados, com atores 

da rede. Acrescentamos também a coleta de relatos, que surgiram a partir da trajetória desse 

experimento acadêmico, além de conversas informais, trocas de e-mails e a investigação da 
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lista de discussão. Tais elementos ratificaram e exasperam algumas impressões, ajudando essa 

pesquisa a correr seus riscos. 
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CAPÍTULO III 

3. SOBRE A ABERTURA DA CAIXA-PRETA 

3.1 Inclusão Digital: o pharmakon do conceito 

3.1.1 O Veneno 

 

A inclusão digital no Brasil, especialmente ao final da década de 1990, é norteada para 

seguir a premissa da instrumentalidade: acesso ao computador e à Internet com finalidades de 

ampliar a competitividade em termos de qualificação da mão de obra para abastecer o 

mercado. A maioria dos programas governamentais e privados de fomento à inclusão obedece 

ao verso da cartilha de letramento do usuário da tecnologia. Para deixar claro, resumiremos no 

termo usuário a concepção do indivíduo que é preparado para utilizar o objeto tecnológico (no 

caso desta pesquisa, apenas comentaremos sobre a tecnologia digital) a partir de seus usos 

comuns, de uma linguagem de reprodução e amparados por softwares e hardwares 

proprietários. 

Neste sentido, a conexão entre o usuário e o objeto é estabelecida de forma passiva 

com vistas a intermediar ações prontas e manter os cursos inalterados. Não é objetivo deste 

tipo de inclusão ou letramento permitir uma translação entre sujeitos e objetos. A intenção da 

perspectiva é limitar as possibilidades de pontos de vistas dessa associação, direcionando a 

execução das tarefas. Usuário e objeto não reconhecem suas conexões. Já estão constituídos 

para cumprir operações estabelecidas e não para “atualizar virtualidades”.25 

A força dessa definição de inclusão digital perpetua-se atualmente. Os parâmetros 

utilizados, por diversas entidades, para aferir sobre os contingentes populacionais inseridos na 

“cultura digital”, continuam baseados em índices sobre o mero acesso ao objeto (seja ao 

computador ou à Internet). No entanto, o peso dos nossos serviços privilegia softwares e 

hardwares proprietários e importados, configurando uma política de cerceamento à 

tecnologia. 

A indústria brasileira de Tecnologia da Informação cresceu acima da média mundial 

passando da 10ª posição no ano de 2013 para 7ª posição no ranking internacional de mercados 

de software e serviços em 2014. O estudo, realizado pela Associação Brasileira das Empresas 

                                                           
25

 Para Deleuze, “Em todos os casos, a relação do atual com o virtual não é a que se pode estabelecer entre dois 
atuais. Os atuais implicam indivíduos já constituídos, e determinações por pontos ordinários; ao passo que a 
relação entre o atual e o virtual forma uma individuação em ato ou uma singularização por pontos relevantes a 
serem determinados em cada caso”. DELEUZE, 1996, p.5.  
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de Software (ABES) em parceria com a International Data Corporation (IDC) Brasil, 

posiciona o país como o 1º lugar no ranking de investimentos no setor de TI na América 

Latina, com 46% desse mercado, indicando que foram movimentados cerca de US$ 60 

bilhões em 201426. No entanto, a ABES ressalta que a balança comercial do setor está cada 

vez mais negativa, devido a políticas setoriais que promovem um modelo baseado em 

serviços sob encomenda, privilegiando o software importado. 

No tocante à posse e ao uso de computadores e da Internet em domicílios, apesar de 

sua expansão no cenário nacional, reproduz-se as desigualdades que ocorrem de ordem 

econômica, social e cultural. Segundo resultados da última pesquisa TIC Domicílios (2013), 

apresentada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, a presença do computador em 

domicílios é de 32% em zonas urbanas e de 12% em zonas rurais. A disparidade é 

praticamente a mesma se compararmos a região sudeste (38%) com a região norte (16%) do 

país. Em relação a Internet, 45% dos domicílios em zona urbana possuem acesso à rede contra 

apenas 15% dos domicílios em zona rural. A comparação por região repete a situação, a 

regiões sul e sudeste tem cerca de 51% de seus domicílios com acesso à Internet, já a região 

norte apenas 26% informam ter acesso à rede mundial de computadores.27 

Apesar de existirem diversas iniciativas de políticas públicas que pretendem ações de 

inclusão digital, o modelo preponderante tem como foco criar condições para o 

desenvolvimento econômico. Torna-se central a preocupação em preparar parcelas da 

população para o mercado de trabalho, a partir de uma política instrumentalista e heterônoma 

do uso da tecnologia. 

 

3.1.2 O remédio 

 

A controvérsia da expressão “inclusão digital” precisa ser alimentada. A crítica a essa 

primeira noção pode ser feita, realizando a abertura do conceito a fim de perceber a rede que o 

compõe e, por conseguinte, os rearranjos possíveis. Trazer à superfície a relação dos humanos 

entre si e dos humanos com os objetos técnicos, envolvendo sua fabricação, apropriação e 

experimentação. Pretendemos observar as relações enredadas que se articulam compondo este 

social e imprimindo seu modus operandi de uma maneira mais ampla. Propomos um 

experimento de confronto político entre as primeiras impressões estabelecidas como inclusão 

                                                           
26 http://www.abessoftware.com.br/dados-do-setor/dados-2014. Acesso em: 23/06/2015 
27 http://br.idclatin.com/. Acesso em 23/06/2015 
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digital e a rede de actantes que instaurou a abertura desta caixa-preta, a saber: a 

MetaReciclagem. 

Vamos acompanhar essa controvérsia a partir da perspectiva da história de um 

conjunto de ações mobilizadas por esta rede. O mapa dessa trajetória nos ofereceu uma lista 

de questões que cristalizam os aspectos heterônomos da relação entre sujeitos e objetos 

técnicos, promovendo, a abertura de portas para entrarmos no circuito dessa construção do 

social. 

A rede MetaReciclagem, entre outras coisas, é uma teia de ideias sobre a fabricação e 

a experimentação politizadas da tecnologia. Independentemente de a técnica empregada ser 

digital ou analógica existe uma compreensão, situada nas articulações desta rede, sobre as 

potencialidades da associação entre humanos e objetos técnicos. Assumida essa potência, a 

depender da configuração política das relações entre os sujeitos e objetos, teremos, em última 

instância uma situação polarizada entre arranjos de acomodação, dependência e desigualdade 

tecnológica ou circulação de ações, inovações e movimentação do magma social. A crítica 

que é feita pela rede MetaReciclagem, aponta os programas amparados na primeira vertente 

da inclusão digital, por exemplo, como configurações do primeiro tipo. Já o segundo tráfego 

toma o caminho da apropriação crítica da tecnologia. Essa demarcação pretende deixar claro 

que estamos diante da controvérsia do conceito. Em outras palavras, o arranjo estabelecido da 

inclusão digital dissimula uma operação de efetuação das desigualdades tecnológicas. O 

fascínio ou o salvacionismo que o conceito carrega funciona como um estabilizador das 

tensões que permeiam a fabricação dessa arquitetura do social. 

A narrativa da trajetória das ações da rede MetaReciclagem emaranha as 

controvérsias, as agências, os conflitos, as dissonâncias políticas de uma série de actantes que 

estiveram/estão tecendo esse composto social. A partir de alguns relatos (depoimentos, 

dissertações, e-mails da lista de discussão da rede, livro da rede, blogs, artigos acadêmicos e 

entrevistas complementares) vamos reconstruir um texto sobre esses tonos, considerando o 

risco de que a presente pesquisa é apenas um dos caminhos possíveis, uma versão. 

No entanto, ao encarar o texto desta pesquisa como um experimento, intentamos 

descrever uma composição social que objetiva especialmente agir e refletir sobre o saber-

fazer e as formas de associações entre sujeitos e objetos. Dito de outra forma, a rede 

questiona a fabricação e a fruição dos objetos técnicos. Pretendemos efetuar a descrição, no 

sentido latouriano, desta formulação do social. 
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Muita coisa mudou nos últimos anos, e os próprios objetivos da MetaReciclagem (se 
é que existem) também acabaram por se transformar. São varias linhas paralelas, 
mas acho que é possível identificar uma natureza de movimento coletivo que 
começou com descoberta, estruturou-se numa prática, depois virou capacitação e 
mais tarde começou a brincar com experimentação, ate dissolver-se por ai dentro de 
vários projetos e de certa forma perder a identidade de grupo (FONSECA, 2009, 
p.8). 

 

A (des)constituição da rede MetaReciclagem carrega em sua data de nascimento o 

calor da discussão sobre inclusão digital. Na virada do século XX para o século XXI são 

intensas as transformações oriundas da difusão das TICS nos diversos setores, do comércio à 

cultura, revolvendo nossas práticas de produção, comércio, comunicação, controle, mediação, 

etc. A MetaRec formula-se em meio a todas essas coisas, inclusive de um mundo novo em 

(des)construção: o ciberespaço. São atores insurgentes operando na virtualidade das 

discussões sobre um arranjo social em composição: que tipo de ciberespaço desejamos 

construir? Neste sentido, as primeiras controvérsias são atreladas aos movimentos sociais da 

contracultura, na origem da Internet, ao movimento hacker, ao movimento do software livre. 

O resumo da trajetória da rede, citado acima, descreve um coletivo que promove uma 

prática, capacita-se, desenvolve conhecimento, experimenta e dissolve-se em outros arranjos. 

O trecho indica a mobilidade de algo identificado como um grupo, conceito problematizado 

pela rede. Mais adiante nos deteremos em detalhes sobre esta assertiva. Em termos 

latourianos, não existe grupo, apenas formação de grupos e essa transitoriedade, migração, 

circulação e dispersão, ou seja a mobilidade do social pode ser descrita.  

Para nossa narrativa, identificamos passagens significativas para orientar como 

podemos mapear a controvérsia do conceito de inclusão digital, que foi carregado pelo rio da 

história da MetaReciclagem. As principais trilhas que seguiremos revelam quatro nós, a saber: 

1. Os indícios do projeto Metáfora, berço colaborativo cujo um dos seus desdobramentos leva 

ao arranjo da MetaReciclagem; 2. A Materialização da rede no mundo físico na forma de 

laboratórios construídos por meio de mutirão, gambiarras e entrelaçamento com outras redes 

(experimentações em esporos, conceito que explicaremos mais adiante); 3. A actância dos 

Pontos de Cultura (fase marcada pela agência do ator-rede Governo Lula); 4. Dispersão em 

projetos, programas e laboratórios experimentais governamentais e não governamentais. 

A partir da próxima seção, vamos registrar o desdobramento dessas quatro topografias 

da MetaReciclagem no transcorrer dos anos 2002 a 2015. Tal recuperação das pistas e rastros 

de ações nos permitiu localizar actantes, perceber arranjos sociais (des)feitos e acompanhar o 

desmantelo da caixa-preta do conceito de inclusão digital efetuado pela rede em questão. 
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3.2 Reagregando a composição social da MetaReciclagem 

 

3.2.1 O Embrião 

 

O surgimento do nome MetaReciclagem e a primeira conotação dada ao termo ocorre 

dentro de uma lista de discussão sobre os mais diversos temas da cibercultura existente nos 

primeiros anos do século XXI chamada “Metáfora”. Apresentaremos a seguir alguns rastros 

da origem da ideia de MetaReciclagem dentro desta lista. 

 

É impossível falar sobre a MetaReciclagem sem contextualizar sua origem dentro do 
Projeto Meta:Fora, uma rede de pessoas em todo o Brasil articulada a partir de uma 
lista de discussão e de um website colaborativo. A principio, a criação do Meta:Fora 
foi quase ocasional, sem pretensão maior do que juntar pessoas para falar de coisas 
sobre as quais até então pouca gente conversava em português. Em 2002, bem antes 
de aparecer no Brasil o hype da tal da web 2.0, wikipedia, tags e afins, já havia 
pessoas mobilizadas a partir de algumas referências em comum: o manifesto 
cluetrain, listas de discussão sobre tecnologia e sociedade, blogs diletantes e o 
movimento do software livre [...] (FONSECA, 2009, p.9) 

 

O nome Meta:Fora aponta para um movimento e representação de um ambiente que 
esta sendo construído byte a byte. A internet é metáfora. (...) 
(...) A filosofia hacker, principalmente aquilo que tange o conhecimento livre e a 
reputação, foram definitivas para dar essa construção. Não existir hierarquia definida 
faz com que todos os participantes possam contribuir em igual condições. As 
palavras foram mescladas num Wiki, ou seja, num espaço informacional onde 
juntávamos todas as elucubrações que surgiam deste embate colaborativo. 
(DIMANTAS, 2006, p. 32-34). 

 

Projeto Metáfora foi iniciado em 28 de junho de 2002 e consistia inicialmente em 
uma rede de pessoas em todo o Brasil conectadas através de uma lista de discussão e 
de um website colaborativo. O objetivo inicial era discutir e trocar informações 
sobre internet sem fio, dispositivos conectados, tecnologias integradoras, cotidiano 
conectado e seus reflexos, as tênues limitações entre as interações analógicas e 
digitais e o conhecimento livre como metodologia de colaboração já estavam 
presentes, ainda em um sentido majoritariamente tecnofílico. Deste tecnocentrismo, 
o Metáfora passou a agregar, elaborar e assumir projetos de intervenção social, 
sendo referenciado como uma “chocadeira de código aberto”, no sentido de que as 
ideias e projetos elaborados poderiam ser apreendidos, modificados, editados, 
adicionados ou subtraídos, com o intuito de serem aprimorados, numa emulação do 
modo de trabalho das comunidades de desenvolvimento de software livres. Um dos 
projetos que vieram a se concretizar foi justamente o Metarreciclagem e, como 
elemento que viria a moldar as ações coletivas com mídias livres a partir de 2003, a 
descentralização integrada na forma de esporos autônomos de mobilização (COSTA 
JÚNIOR, 2010, p. 251). 

 

Percebemos a criação da noção de MetaReciclagem dentro do território de uma lista 

de discussão cujos interesses giravam em torno das polêmicas sobre o próprio ciberespaço: 
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Internet, conhecimento livre e colaborativo, conexão de dispositivos, interação entre objetos 

técnicos analógicos e digitais. O debate gira em torno de ações para a produção e fruição das 

tecnologias. 

O projeto Metáfora ganhou corpo e vigor, convertendo-se numa incubadora de 

proposição, subprojetos e intervenções que lograssem interferências em aspectos do mundo 

físico. Um desses subprojetos encarnados foi a MetaReciclagem. É importante chamar 

atenção para as características organizacionais e funcionais deste berço. Distribuição 

anárquica, espontânea, voluntária, colaborativa, pró-criativa e inventiva de atores que 

transborda a região da primeira lista de discussão gerada no Yahoo! groups para fecundar 

blogs, wikis e outras “chocadeiras de código aberto”.28 

[...] O Meta:Fora corporifica os conceitos da apropriação das tecnologias e, na 
prática, as utiliza como forma tática de diminuição das distancias entre seres 
humanos. Dessa forma, a transformação social pela apropriação tecnológica passa 
pelo questionamento daquilo que se chama Inclusão Digital, passa pelo ativismo 
midiático, bem como pela mistura cultural impulsionada e mediada pela 
cibercultura. 
 
[...] Num determinado momento percebemos, então, que o Meta:Fora era uma forma 
de troca de conhecimento. Percebemos que as pessoas conversavam com outras 
pessoas, imbuídas do mesmo interesse pela interatividade. Este diálogo caótico e 
emergente nos possibilitou experimentar a transversalidade do aprendizado. 
Percebemos que na rede as pessoas aprendem, de fato, através da utilização das 
ferramentas colaborativas pelas próprias pessoas.29 

 

Partindo do questionamento acerca da denominada inclusão digital, a dinâmica 

discursiva da lista online corrobora com a construção da controvérsia do conceito: circulação 

de ações oriundas de agregados entre sujeitos e objetos ativos, ancorados na noção de 

apropriação tecnológica e em pressupostos filosóficos e políticos de organização, fabricação e 

dispersão do conhecimento livre. Desde o projeto Metáfora, as contendas e ações que se 

reúnem e continuam na MetaReciclagem, estavam localizadas numa perspectiva 

transformativa das possibilidades decorrentes das associações entre humanos e não-humanos 

na prática cotidiana. As críticas mais radicais solicitavam, inclusive, o abando da expressão 

inclusão digital em ações protagonizadas pela rede. A caixa-preta da noção começava a ser 

desparafusada. 

Neste sentido, podemos caracterizar a primeira acepção anotada para a rede 

MetaReciclagem: uma cadeia de ideias e relações entre sujeitos e objetos politicamente 

                                                           
28 Termo atrelado ao Meta:Fora pelos atores da lista à época de sua fundação. “O Meta:Fora passou de uma lista 
de debates para um grupo de intervenção, utilizando conceitos de colaboração para desenvolver uma infra-
estrutura ou incubadora de projetos colaborativos, ou mais especificamente, uma chocadeira de código aberto.” 
Disponível em http://mutirao.metareciclagem.org/livro/Puxadinho-colaborativo, p.10. 
29  Cf. http://mutirao.metareciclagem.org/livro/Uma-experi%C3%AAncia-open-source 
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direcionada para a apropriação e a construção do conhecimento tecnológico. E, desta forma, 

um conceito diametralmente oposto à primeira concepção lograda de inclusão digital.  

Um diálogo que pode ser encontrado nos históricos da lista de discussão, também 

registrado no livro do Mutirão da Gambiarra, datado de 24/06/2004, descreve essa 

preocupação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A perspectiva aborda uma relação de sensibilidade entre humanos e objetos que 

funciona a partir de uma consciência das conexões que formam as redes no sentido de criar 

organismos vivos. O ciborgue é rede e os “nós são vivos”, ou como diria Haraway “é um 

organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e 

também uma criatura de ficção” (HARAWAY, 2006, p. 36).  

O berço tecnocultural da Metareciclagem ocupa ideologicamente suas materialidades 

com a percepção de que a experiência social de humanos entre si e com os objetos deve 

incluir a libertação da cisão entre natural e artificial e das demais polarizações provenientes da 

Constituição Moderna. As ações de apropriação tecnológica, para assim serem denominadas, 

perpassam por essa condição de (re)ligação de mundos e negação da alienação do trabalho 

empregado na fabricação das coisas. A apropriação requer a conexão livre, contrapondo-se 

aos movimentos colonizadores contidos nas ações da primeira proposição de inclusão digital, 

tais como formação de usuários de software proprietários, pré-formatação dos usos dos 

objetos, relação de dependência entre os humanos e as máquinas, controle e encaixotamento 

da informação, programação da obsolescência dos objetos técnicos, etc.. 

Por outro lado, é permanente a preocupação desta “chocadeira”, que carregou em seu 

ventre as primeiras noções de metareciclagem, em manter-se resistente às cooptações dos 

emaranhados sob a lógica capitalista. Propor medidas colaborativas de construção do 

dpadua – “p4010 the cyborg, não sei se entendi bem suas questões… mas acho 

que implementar isso passa por estruturar uma dinâmica homem->tecnosfera centrada na 

sensibilidade. Os sentimentos movem o cyborg, e os nós são vivos.” 

P4010 – “mestre dpadua-san | pensamos nisso tb {uma dinamica homem-

>tecnosfera}, num ponto onde não de + vamos poder enXergar os extremos entre 

homemXtecnica [ciborgs :) ]. nossa angustia eh pensar q esses belo5 nodos livres possam 

ser capturados de alguma maneira pelo inimigo [le-se capital, jaba, crackers etc]. como 

manter esse organismos replicadores livres?” 
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conhecimento e inteligência coletiva, associadas a medidas protetoras desse tipo de produção 

como o copyleft30, cristaliza essa atenção. No entanto, isso não significa dizer que a rede é 

purificada. Nenhuma rede é. Existem parcialidades, intrigas, angustias, estratégias e táticas 

disputando politicamente as lógicas da estabilização dessas tensões. As ações antagônicas 

também auxiliam no desenho do mapa da história rede. Muitas vezes, ações contraditórias 

circulam a partir das articulações e dos agenciamentos de atores comuns e são identificadas 

pelo mesmo nome. As ações de inclusão digital são um exemplo desse fenômeno. Residências 

perfeitas para a controvérsia dos fatos. 

Portanto, prontamente podemos justificar nossa preferência por não abandonar 

momentaneamente o conceito de inclusão digital. Ao contrário, mantemos o objetivo de 

persegui-lo. Por meio desse trajeto, evidenciaremos os combates e os agenciamentos que 

estão em jogo na formação dos arranjos sociais envolvendo as tecnologias digitais. O afago e 

o apedrejamento dos usos/frutos da tecnologia estão compondo este social. Como diria 

Latour, a modernidade que dissimulou a existência dos híbridos foi também aquela que 

fomentou sua proliferação.  

Para deixar claro, o desejo aqui trabalhado, neste experimento textual, não é encontrar 

a purificação do conceito. Ao contrário, queremos observar as redes cibernéticas, 

extremamente poluídas e nada ingênuas, como coletores que promovem os agenciamentos de 

inclusão digital. No bojo desse processo, as controvérsias denunciam as coleções que atuam 

no artesanato do social. 

Se considerarmos o evento nos termos de Deleuze, como um rizoma, temos potências 

que intencionam a inclusão de mais sujeitos, por meio do acesso heterônomo aos objetos 

digitais, ou da mão de obra que auxilia a propagação do capital, por outro, e em resistência ao 

primeiro tipo, temos potências que resistem ou subvertem essas relações. A partir do lixo 

tecnológico, da gambiarra, do mutirão, da experiência e inteligência colaborativa, coleta-se 

materiais que auxiliam na materialização da costura da apropriação tecnológica e, 

simultaneamente, no desmantelamento das dissimulações da inclusão digital. 

Dito de outra forma, o nascimento da MetaReciclagem, isto é, esse primeiro nó que 

escolhemos destacar, traz à tona a poluição do conceito de inclusão digital. Permite notar, no 

plano da fabricação e apropriação do conhecimento, elementos e componentes que foram 

subsumidos na primeira abordagem do tema. Podemos, assim, resumir como cerne deste 

                                                           
30 Proteção aos direitos do autor que objetiva prevenir possíveis barreias à utilização, edição e distribuição da 
obra devido à normas legais de propriedade intelectual. As licenças que protegem os software livre são, em sua 
maioria, uma forma de copyleft. 
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momento, o apagamento das fronteiras modernas entre humanos e objetos, natureza e 

artifício. Neste sentido, consideramos presentes, na arena política onde se efetua o confronto 

ao conceito, a ação dos humanos, dos não-humanos e dos híbridos num mesmo plano 

relacional. À Latour, diríamos, em simetria.  

Nesses termos, poderíamos acrescentar que, em certa medida, as novas figurações 

montam uma cena mais democrática, na tentativa de positivar a inclusão digital. A MetaRec, 

em sua descrição e atuação quanto à pauta de acesso à tecnologia, aponta para novos arranjos 

participativos. É claro que considerar novos actantes não implica necessariamente em uma 

mudança qualitativa da ação, mas evidentemente instaura uma nova cartografia, na qual 

importantes rasuras da modernidade já não podem ser completamente ocultadas. 

 

 

3.2.2 A encarnação da rede em laboratórios físicos 

 

O segundo nó que nos auxilia a descrever a (des)formação da rede MetaRec e a 

continuar trilhando o percurso sobre a controvérsia instaurada acerca da concepção de 

inclusão digital, agrega novos actantes, a saber: uma ONG, um parque ecológico, 

equipamentos e componentes doados, site britânico lowtech.orgs31. Além disso, a adesão à 

lista de discussão do Metáfora de novos atores que deram novas interpretações, modificando o 

curso de ações que estavam sendo aventadas à época sobre a criação de uma rede livre de 

computadores a partir de  materiais descartados. 

No dia 16 de julho de 2002, é registrada a primeira aparição do termo Metareciclagem 

na lista. O diálogo iniciado por Dalton Martins, para apresentar-se e falar sobre seus interesses 

de participação, encontra as ideias de Daniel Pádua, importante impulsionador de ações da 

rede, bem como de outros atores. A adesão de um ator-rede modificando ou promovendo a 

circulação da ação, propiciou uma movimentação do magma social. Destacamos o diálogo a 

seguir, como rastro da aglutinação de actantes compondo àquela época os terrenos da 

MetaRec. 

 

 

                                                           
31

 ONG fundada por um grupo de artistas Redundant Technology Initiative (RTI), em 1997, que recicla 
computadores doados, trabalhando com software livre e utiliza sucata para realizar instalações artísticas. O grupo 
funciona a partir de um laboratório de media, no qual são ministrados cursos de formação em tecnologias 
aplicada as artes e disponibilizado o acesso para a população. 
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De: Dalton Martins 
Data: Ter Jul 16, 2002 9:04 am 
Assunto: Projetos, ideias e grupos... 
 
Fala, Pessoal !!! 
Cheguei na lista ontem através de uma matéria no www.nominimo.com.br. Reli várias 
mensagens desde o inicio do grupo e posso dizer que ha algo muito quente começando por 
aqui... Vi as ideias do PR e curti muito. Vem bem ao encontro de varias coisas que venho 
pensando e tenho vontade de contribuir de alguma forma... 
Só para constar, sou Engenheiro Elétrico e estou fazendo mestrado na área de tecnologias 
para desenvolvimento de aprendizagem colaborativa. A ideia de trabalhar na periferia é 
ótima... Inclusive, não sei se e o caso, mas da para batalhar uma doação de computadores 
(Pentium 100 e por ai vai) em algumas empresas da região aqui de Campinas... 
 
Bom, é isso aí, espero poder colaborar com ideias, projetos e muito, muito trabalho... :-)  
[]s 
 
Danton 
 

De: Daniel Pádua 
Data: Ter Jul 16, 2002 10:12 am 
Assunto: Re: [metafora] Projetos, ideias e grupos... 
 
> Inclusive, não sei se e o caso, mas da para batalhar uma doação 
> de computadores (Pentium 100 e por ai vai) em algumas empresas 
> da região aqui de Campinas... 
 
Olha a computação reciclada ai gente! Bom, aproveitando que o Dalton descobriu este 
canal em Campinas, podemos fazer uma ação coletiva aqui: 
- Todo mundo procura saber, na cidade onde vive, onde e como conseguir computadores 
doados. Pode ser qualquer velharia de 486DX pra cima.  
- Encontrando, anote o endereço/telefone/email/website ou um destes quatro e envie para a 
lista. Vamos criar um banco de opções para trabalhar quando estivermos com um projeto 
mais acertado.  
E é isso aí. Com computadores doados, podemos reciclá-los para criar o protótipo de rede 
comunitária que tanto estamos debatendo. 
Começa assim, depois podemos partir para obtenção de componentes necessários, como 
placas de rede, etc. 
 
E ai, vamos todos correr atrás? 
 

De: "Joelhasso" 
Data: Ter Jul 16, 2002 10:20 am 
Assunto: Re: [metafora] Projetos, ideias e grupos... 
 
Dalton, 
isso é MetaReciclagem. 
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A menção da palavra MetaReciclagem, na lista do Metáfora no diálogo acima,32 em 

2002, é o registro mais antigo que localizamos. A grafia do termo adota apenas um R 

maiúsculo e é mantida atualmente na lista de discussão. Por isso, adotamos esta forma para 

nos referir à rede e ao conjunto de agenciamentos a ela atrelados. Já em sua primeira aparição 

na lista, a MetaReciclagem traz consigo as noções de tecnologia e aprendizagens 

colaborativas, construção de redes livres, reciclagem de computadores, uso de software livre, 

acesso e articulação com a periferia. Elementos do processo crítico à inclusão digital, que 

representam um contra-fluxo às primeiras proposições aparadas em hardware e software 

privados, dependência tecnológica e formação de mão de obra para adesão ao mercado. No 

decorrer do assunto “Projetos, ideias e grupos...” surgem ainda mais vestígios do que foi a 

primeira materialização de um laboratório media para esses agenciamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
32

 Felipe Fonseca utilizava o nickname “Joelhasso” nome de uma lista de discussão e blogs anteriores ao projeto 
Metáfora, também impulsionados por ele. www.joelhasso.com.br/metafora 

De: "Bernardo van de Schepop" 
Data: Ter Jul 16, 2002 12:49 pm 
Assunto: Re: [metafora] Projetos, ideias e grupos... 
 
Cara conhece o lowtech.org? Sobrevivem essencialmente de doações de computadores e 
focam em desenvolvimento artístico via tecnologia. São defensores fervorosos de open 
source e arte colaborativa. Atividade digital, tendo como fim ultimo manifestações 
artísticas questionadoras da tecnologia, ensinam a molecada a programar e projetar para 
web... 
Eu sonho com a possibilidade de juntar com o calor de ideias desta lista e fazer algo 
parecido no brasil... Digo com o que temos aqui, da para fazer algo melhor 
Até. 

De: Dalton Martins 
Data: Ter Jul 16, 2002 10:31 am 
Assunto: Re: [metafora] Projetos, ideias e grupos... 
 
Bom, para chegar nas empresas precisamos primeiramente ter um projeto bem definido, a 
forma como iremos apresentá-lo, as etapas, carta de apresentação, enfim, todas aquelas 
coisas meio chatas de fazer mas que são totalmente essenciais para que algo saia 
efetivamente do papel. Tenho alguns contatos na Nortel, no CPqD, na Tropico, na Lucent, 
enfim, algumas empresas que talvez topem entrar nessa. Acho que e um recurso 
fundamental para apoio físico dos projetos que surgirem e que forem amadurecendo. Da 
para fazer MUITA coisa com um 486 nas mãos certas... Alias, em Sampa, lá na região da 
Santa Efigênia tem uns "cemitérios" de pecas de computador que da para fazer coisa pra 
cacete com muito pouco dinheiro e um multímetro na mão, seguindo o que o Daniel falou 
sobre reciclagem de peças... 
É ciência e tecnologia a favor do Homem e não do capital.  
Curti o novo termo: "MetaReciclagem". :-)))) 
To afim de atuar nisso ai. Mais alguém ??? 
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Percebemos outros elementos somando-se à noção de MetaReciclagem e às possíveis 

formas de apropriação tecnológica. Além da preocupação com uma dimensão político-

pedagógica da fabricação e da fruição do objeto técnico, acompanham os agenciamentos da 

rede uma consciência acerca da dimensão estética e artística. Não apenas uma multi e trans 

disciplinariedades são requeridas para essa forma crítica de apropriação tecnológica, mas 

também considerar que as ações em torno da construção do conhecimento precisam ser 

integrais. 

Em nosso modo de ver, existe uma flutuação dos actantes, ao fortalecerem esse nó da 

rede, que evidencia o apagamento das fronteiras que nos impeliram a fixar nossos discursos 

em setores, campos e dimensões modernas. As ideias de nomadismos e zonas temporárias que 

impregnam a rede e o presente texto são frutos desse apagamento e geram, por conseguinte, 

novos mapas. 

Não podemos descrever, por exemplo, a primeira encarnação material da MetaRec em 

um laboratório físico, ocorrida em janeiro de 2003, como uma ação simplesmente tecnológica, 

política, científica, educativa, ambiental ou artística. Esses componentes estão hibridizados na 

prática e na percepção da prática. É complexo o ritual de iniciação nesse tipo de processo 

relacional com a tecnologia, porque precisamos destreinar nossos olhares tão habituados a 

enxergar e a purificar setores. 

Neste sentido, avaliar uma ação de MetaReciclagem como uma forma de desmantelar 

a inclusão digital, não é possível a partir de uma relação de causa-efeito. Optamos, portanto, 

por efetuar a descrição da mobilização da ação que inclui as mobilizações políticas, afetivas, 

tecnológicas, científicas e artísticas. Lidar com a tecnologia digital é perceber o enredamento 

de gerações e gerações de atores (des)arranjando-se e fazendo circular a ação. Lidar com as 

conexões e dispersões das pessoas e das coisas. Tudo isso aparece na história do primeiro 

laboratório instalado num galpão em São Paulo e dos componentes descartados que lá 

chegaram, em março de 2003, por meio de uma doação.  

Para continuar a caracterização deste segundo nó, singular na história da MetaRec, é 

preciso mencionar a actância da ONG Agente Cidadão33 como fundamental para a articulação 

deste primeiro laboratório media da rede. A ONG, cujas atividades remontam julho de 2000, a 

partir de um site, atua com a coleta e distribuição de doações, cedendo para MetaReciclagem 

um galpão e duas máquinas que haviam sido descartadas, numa primeira ação à época. Em 

março de 2003, como trouxemos acima, ocorre a primeira grande doação de computadores e 

                                                           
33

 http://www.agentecidadao.com.br/ 
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as pistas dessa parceria ficam mais nítidas: a) montagem do Cybersocial – telecentro 

temporário no mês social do SP Market, centro comercial onde a Agente Cidadão estava 

instalada; b) montagem de três laboratórios temporários de fevereiro a julho de 2004, em 

articulação com a ONG La Fabbrica, a Prefeitura de São Paulo e o coletivo Mídia Tática, para 

atuação da MetaReciclagem no AutoLabs. 

São estes primeiros eventos que trazem as primeiras corporificações da 

MetaReciclagem em São Paulo. De certa forma, após a dispersão de sua incubadora (o Projeto 

Metáfora), a rede intensifica suas atividades a partir da criação de sua própria lista de 

discussão online, além de outros espaços virtuais (wiki, blog, site), e dos laboratórios físicos, 

acima elencados. Durante o momento desse arranjo, mais visível que o primeiro nó, aumenta 

a aglutinação do atores, a intensidade e o número de ações, como também as discussões sobre 

a definição de MetaReciclagem e sua organização. 

Esse nó da rede é muito rico para nós, pois levanta os detritos de questões muitas caras 

a esse trabalho de pesquisa, tais como: “saber-fazer”, relação entre humano e objeto técnico, 

apropriação tecnológica, conhecimento livre, reuso de máquinas e componentes, metodologia 

da produção dos objetos e organização, valores e interesses políticos. Todos esses 

ingredientes estão no seio da controvérsia proposta pela rede ao conceito de inclusão digital. 

Mais adiante, eles serão levados como uma nuvem para o território dos programas 

institucionais governamentais e não governamentais que versam sobre o tema. Essa 

movimentação desenhará claramente o confronto construído pelas divergentes noções de 

inclusão digital. Trataremos desta descrição no momento do terceiro nó. 

Selecionamos, para construir a trama dessa seção do texto, algumas ações e relatos 

desse período no qual identificamos uma maior densidade do arranjo do grupo. A descrição 

está guiada pelos pontos roteirizados no capítulo metodológico: a) a constituição e 

desconstituição do grupo; b) identificar as ações que aparecem nos relatos, as críticas e 

possíveis antigrupos; c) considerar e descrever a agência dos não-humanos; d) observar e 

descrever os interesses por trás dos fatos, não os reduzindo à natureza; e) considerar a 

parcialidade desta pesquisa, como um relato de risco. 

As discussões sobre identidade de grupo, possível institucionalização, como 

representar a MetaReciclagem, quem são seus porta-vozes, toma nova dimensão, pois a 

circulação de ações da rede, após os agenciamentos da Agente Cidadão, intensificou-se. A 

efetivação do recebimento de doações, o galpão transformado em laboratório, a participação 
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em eventos sob a guarda do tema “inclusão digital”, a adesão de novos atores à lista de 

discussão, trazem um novo volume de atividades à rede. 

Podemos dizer que o maior volume de atividade gera novas articulações. Neste 

período, outro núcleo físico instalou-se, desta vez no Parque Escola34 da cidade de Santo 

André, São Paulo, em agosto de 2003. A articulação foi feita entre Felipe Fonseca, Dalton 

Martins e Hernani Dimantas participantes ativos da MetaReciclagem e a secretária adjunta de 

educação da autarquia de Santo André à época, Solange Ferrarezi, após um encontro numa 

oficina de inclusão digital ocorrida em Brasília no mês de maio. Os interesses e a visão social 

e ecológica formaram um ponto de encontro político entre a MetaRec e o Parque Escola. 

As instalações do laboratório de MetaReciclagem no Parque Escola de Santo André 

contou com a doação de máquinas por meio da Agente Cidadão, com a colaboração do 

idealizador do projeto do parque, o arquiteto Henrique Zanetta, com a articulação e mediação 

do artista Glauco Paiva35, que imprimiu uma nova expressão a produção metarecicleira e com 

o envolvimento de cooperativas apoiadas pela incubadora de empreendedorismo da autarquia 

ligada ao Departamento de Geração de Renda e Trabalho Municipal, que passaram a 

participar de cursos de formação em informática, oficinas de produção de MetaReciclagem e 

workshops. 

O fuzuê estava acionado. Podemos ter noção de algumas dinâmicas e ações a partir da 

avaliação feita pelos atores sobre esse momento. Os trechos a seguir foram extraídos do livro 

de relatos, elaborado coletivamente pelo Mutirão da Gambiarra, sobre “Histórias de / 

Histórias da MetaReciclagem” (2009). 

O laboratório de media instalado pelo grupo num dos contentores disponíveis no 
complexo recebeu do Agente Cidadão uma doação de 50 computadores e foi aí 
desenvolvido um curso de Informática dirigido às cooperativas apoiadas pela 
incubadora de empreendedorismo social da autarquia. Resultando de uma proposta 
de Jorge Gouveia, do Departamento de Geração de Renda e Trabalho do município, 
esta ação de formação que decorreu entre Dezembro de 2003 e Fevereiro de 2004 
abrangeu 16 trabalhadores de oito associações com atividades de venda de flores, 
reciclagem de lixo e papel e confecção têxtil que aprenderam a utilizar aplicações de 
escritório (processador de texto e folha de cálculo) e a aceder a informação na 
Internet. No final, foram doados alguns computadores a essas associações (Rinaldi, 
idem). Contudo, cinco das cooperativas não fizeram uso das máquinas, tendo-se 
queixado da falta de impressoras para imprimir documentos. Como refere Rinaldi 
(ibidem), as cooperativas brasileiras, tal como muitas companhias do país, 
continuam a depender em grande parte de documentos impressos na sua atividade, 
enviando cartas de correio postal e preenchendo impressos burocráticos para ser 
entregues ao Estado. Dalton Martins, que foi contratado pela autarquia para 

                                                           
34 Um complexo de jardim botânico construído com materiais descartáveis, tendo sua concepção artística 
idealizada pelo arquiteto Henrique Zanetta. Ele inspirou-se em um jogo de quebra-cabeça e utilizou elementos 
descartados como pneus, portões, resto de construção e um carro de bombeiros que foi utilizado para funcionar 
como salas de aula. 
35

 Cf. blog do artista http://desvio.cc/blogs/glaupaiva. 
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coordenar a iniciativa, concluiu mais tarde que esta iniciativa teria corrido melhor se 
tivessem sido incluídas impressoras junto com os computadores doados. As três 
restantes associações conseguiram, contudo, arranjar impressoras e passaram a 
utilizar regularmente as máquinas doadas(Cf. Mutirão da Gambiarra, 2009, p.43). 

 

O enredamento dos atores aparece no trecho acima, bem como a 

circulação/interrupção das ações de humanos e não-humanos. Além disso, destaca-se  

avaliação de expectativas geradas e resultados obtidos. Para os objetivos desta pesquisa, o 

importante é perceber a multiplicidade de atores que engendram e são engendrados no 

processo, independentemente de seus saldos.  

Ademais, devemos inferir sobre interferência de cada mediador no transporte da ação. 

Desde a cessão de máquinas, do espaço onde foi construído o laboratório até a articulação dos 

agentes movidos por diversos interesses e desempenhando múltiplos papeis, inclusive 

transformando-se de intermediários em mediadores, tudo vai reagregando, somatizando o 

social.  Para mais um exemplo, destacamos a seguir o relato da rede sobre a percepção da 

mediação de Glauco Paiva, neste evento, construído inclusive com a voz do próprio ator: 

 

[...] o projecto “obteve uma nova forma de expressão. Um computador é 
transformado numa obra de arte, não interessa se é novo ou não. Até então, a 
linguagem da reciclagem era cinzenta” (opinião de Dimantas registrada em 
entrevista concedida a Beatriz Rinaldi em 2005 e que compõe o livro de relatos da 
rede). Para além da desconstrução técnica através da reciclagem, as pinturas 
realizadas nas máquinas com cores vivas e motivos decorativos ligados à cultura 
popular brasileira permitem a “desmistificação do hardware”, visando tornar a 
aquisição de conhecimento um processo mais divertido (Paiva, 2005). A 
incorporação da arte no hardware reciclado transformou-se gradualmente num dos 
elementos fundamentais da metodologia de reapropriação da tecnologia do 
MetaReciclagem, em que as pinturas adquirem um cariz pedagógico na medida em 
que aproximam as máquinas de pessoas que têm muitas vezes receio da tecnologia 
(idem). [...] Estamos assim perante uma produção colectiva que estabelece uma 
relação entre o equipamento, as pessoas e o espaço em causa – o centro ou 
associação social onde esses computadores vão ser utilizados pela população 
(ibidem). As experiências de interligação entre arte e tecnologia levaram à criação de 
totems, isto é, terminais de acesso à Internet que consistem em esculturas feitas a 
partir de sobras e outras peças dos computadores” (Cf. Mutirão da Gambiarra, 2009, 
p.43). 

 

As partículas costureiras e, simultaneamente, nó da rede, propiciaram a fabricação de 

experiências e eventos, como os expostos acima, que demarcaram os caracteres constitutivos 

deste agrupamento social. A metodologia de apropriação tecnológica, amparada na concepção 

da construção coletiva e livre do conhecimento, partindo da ação do “saber-fazer”, descortina 

um horizonte de valores políticos. A perspectiva relacional, criativa, artística e afetiva dos 

humanos entre si e dos humanos e objetos fabricados complementa a translação do arranjo 

social. 
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É importante ressaltar que esta disposição não é dada apriorísticamente, nos termos de 

Latour. Por isso, os interesses e valores formadores da visão de mundo dos agentes e 

defendidos durante a mediação da ação devem ser considerados como elementos 

fundamentais na arquitetura desses arranjos. Neste sentido, a metodologia da construção do 

conhecimento proposta pela MetaReciclagem revela sua política: uma busca pela coleta, 

inclusão, enredamento de uma diversidade de componentes a fim de conseguir manter a 

aderência da rede e contrapor-se às acomodações nutridas pela primeira concepção de 

inclusão digital. 

Em outubro de 2004, a Agente Cidadão perdeu parte do espaço que ocupava no centro 

comercial e deixou de ceder o galpão para o funcionamento do laboratório. No mesmo ano, 

após as eleições municipais de Santo André, ocorreram reconfigurações nas equipes e nas 

gerencias de projetos, resultando na suspensão do uso do espaço do parque para atividades 

de/da MetaReciclagem. A interrupção de agenciamentos e/ou diminuição de actantes levam a 

rede, isto é, os atores-rede a uma nova acomodação. Nos termos de Latour, a rede é “o 

conceito-chave que remete às formas de associações entre os actantes e intermediários 

definindo a relação (ou mediação, ou tradução, ou inscrição) entre eles. A rede é o próprio 

movimento associativo que forma o social” (LEMOS, 2013, p. 53). Fonseca (2005b) reforça 

essa tese: “A rede continua a crescer como rede, a sua topologia muda a cada momento. Dessa 

forma, pudemos manter o nosso ritmo de inovação e recriação (MetaReciclagem, 2009, p. 

47). 

O magma social retoma o debate sobre organização, porta-vozes, representação e 

definição da MetaReciclagem. O desate do nó aparenta-se com seu enlace. Sem um espaço 

físico, no início de 2005, o semblante de um grupo prestes a trilhar o caminho da 

institucionalização e a consolidação de uma estrutura mais permanente e centralizada 

esmaeceu. Na verdade, como narram alguns atores, a intenção nunca foi ser um “grupo”, nem 

possuir uma organização centralizada com sede representativa. 

As zonas de conversação online continuam a fervilhar avaliações e críticas aos 

primeiros eventos e estratégias para implementação de novas ações de MetaReciclagem, 

enfim ideias, informações e arranjos transitando via Internet. O sentimento de que o conceito 

de MetaReciclagem deve ser disseminado via web, como um meme36, e a necessidade de 

                                                           
36 O termo foi cunhado por Richard Dawkins em 1976, em sua obra “O Gene Egoísta” para referir-se a unidade 
de memória que, por algum motivo, consegue sua autopropagação. O meme seria uma analogia ao gene, da 
genética. Memes de Internet é uma informação, ideia, imagem, som que se espalham ou replicam rapidamente, 
chegando às vezes a popularidade em todo o mundo e desaparecendo completamente em poucos dias. A 
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valorizar a descentralização e a estratégia de criação de esporos37 aparece nos relatos dos 

atores. 

 

“Uma vez mais, tal como nos tempos do Metáfora, a ideia de descentralização e 
disseminação por esporos era valorizada em detrimento de uma territorialização num 
local específico e próprio, dado que, segundo os elementos do núcleo-fundador do 
projeto, esta última abordagem implicaria necessariamente um certo grau de 
institucionalização”. (Cf. Mutirão da Gambiarra, 2009, p.46) 

 

O que poderia aparecer numa narrativa sobre a rede como uma fase minguante, é 

interpretado pelos atores, em seus relatos, como uma continuação do espraimento da 

MetaReciclagem. Ilustra bem a descrição e os interesses do arranjo metarecicleiro a 

concepção de esporo. A noção vem da Biologia, neste caso, um esporo é um artefato latente 

de reprodução de embriões animais, bactérias ou plantas. É uma unidade celular, envolvida 

em uma camada protetora resistente a condições ambientais hostis que podem durar milhares 

de anos. Os esporos protegem a semente até que retornem as condições de germinação. O 

termo também é utilizado para designar a unidade de dispersão, a polenização, a semeadura 

das plantas que é transportada pelo vento ou por outros animais. Nos laboratórios ou 

indústrias de alimentos, onde deve haver assepsia completa de determinadas bactérias, por 

exemplo, é preciso um processo especial de autoclavagem38. Pois a célula original da bactéria 

se desidrata e permanece com sua atividade metabólica reduzida até que o ambiente se torne 

adequado para reprodução. 

Esse momento de diminuição metabólica da MetaRec, em nosso experimento textual, 

caracteriza o desentrelaçe deste segundo nó na (des)formação de cultivo da rede. Ao mesmo 

tempo, transparece um esquema de organização e a definição das estratégias e táticas para 

sobrevivência. 

A esquematização que os atores elaboraram da rede estabeleceu três níveis de atuação, 

a saber: os esporos, infra-estrutura lógica online e os conecTAZes. Esporos são definidos 

como locais físicos, sede de ações de metareciclagem, que funcionam como referência 

regional e contribuem para a consolidação da própria rede. Os laboratórios que existiram em 

São Paulo e Santo André, explanados acima são exemplos de esporos. A infra-estrutura lógica 

é o conjunto de ambientes colaborativos virtuais (wiki, listas de discussão, blogs, site) que 

                                                                                                                                                                                     

distribuição não ocorre por meio automatizado ou premeditado, ela se dá orgânica e voluntariamente, por peer-
to-peer. Caráter fundamental da concepção de meme é poder ser recriado ou reutilizado por qualquer pessoa. 
37 Sobre a etimologia da palavra: “Esporo é derivado do grego antigo σπορά spora, que significa "semente", 
"semeadura", relacionado a σπόρος sporos, "semeando", e σπείρειν speirein, "semear".” 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporo acesso em 12/06/2015) 
38 Para mais informações http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biomonera3.php 



75 

 

facilitam a integração entre as outras duas camadas (esporos e conecTazes). Já um 

conecTAZ39 é o local presencial ou virtual, de natureza temporária ou permanente, que 

permite intervenções coletivas. É uma zona de conversação, intervenção e mobilização para 

MetaReciclagem. 

 

Vejo MetaReciclagem como uma construção emergente: pessoas interessadas em 
trabalhar tecnologia para transformação social, conhecimento livre e otimização de 
recursos tecnológicos falaciosamente tidos como obsoletos, podem chamar cada 
uma de suas ações nesse sentido de metareciclagem. Aí não falamos “do” 
metareciclagem, como grupo, mas, como o hernani já usava e o pádua está usando, 
“a” metareciclagem, conceito mutante e emergente. Metáfora interessante é a 
bandeira pirata. Usamos para algumas coisas, para outras não. Como disse o dalton a 
uma menina em Porto Alegre: se encontrares alguém que responda oficialmente pelo 
grupo MetaReciclagem, manda prender que é mentira. Isso é uma maneira diferente 
de ver as coisas. Operação pirata, como está defendendo o hd. Vamos evoluir o 
conceito. Aliás, ambos. MetaReciclagem e Pirataria (Postagem de Felipe Fonseca no 
Blog da MetaReciclagem em 22 de junho de 2004).40  

 

Existe o sentimento de uma nova fase com o esboço de um esqueleto e a 

ultrapassagem das referências de funcionamento de grupos do século XX. Para os mediadores 

das primeiras ações, a institucionalização e a centralização em um único território, não seriam 

soluções para a organização da rede e, mais do que isso, significariam amarras ou 

desvirtuamentos dos desejos de trabalho e relação entre os agentes. 

A consciência e a cultura de uma performance plasmática da rede combina estratégia 

de produção e transporte de informação. A metodologia da apropriação tecnológica alia a 

resistência do “saber-fazer” à navegação da “ocupação pirata”. Vejamos a lista dos 11 pontos 

metodológicos escalados como roteiro de trabalho da MetaReciclagem para mediações, 

traduções e inscrições das ações de replicação da rede, postados no blog: “1. Estabelecimento 

de um parceiro local que tenha uma compreensão da importância da ideia, das possibilidades 

de desenvolvimento e do potencial de crescimento; 2. Constituição de um grupo inicial de 

moradores da comunidade atraídos para o projeto através do parceiro local; 3. Constituição 

mínima do espaço de MetaReciclagem: adaptação de mobiliário, instalações elétricas, sempre 

visando adaptações locais e de baixo custo; 4. Captação da primeira doação de máquinas com 

base em contatos locais com empresas, governo e instituições interessadas no projeto, como a 

mídia local e ONGs; 5. Período de formação básica em reciclagem de computadores, software 

livre, captação de computadores (visão estratégica do negócio) utilizando como material o 

                                                           
39 O termo foi cunhado por Daniel Pádua (integrante da rede) em referência à noção de TAZ (Zona Autônoma 
Temporária). Ver Dimantas (2010), tese de doutorado sobre “Zonas de Colaboração –MetaReciclgem Pesquisa-
Ação em Rede”. 
40 Disponível em http://blogs.metareciclagem.org/fff/?p=399 
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primeiro lote de doação; 6. Operacionalização do espaço de MetaReciclagem como um 

laboratório de reciclagem e formação continuada; 7. Abertura de um TeleCentro para acesso à 

tecnologia reciclada pela comunidade local; 8. Início das primeiras prestações de serviço, 

venda de equipamentos a baixo custo e estruturação estratégica e burocrática de um 

empreendimento popular; 9. Lançamento do empreendimento popular; 10. Suporte ao 

empreendimento e formação continuada; 11. Ligação em rede para colaboração e troca de 

conhecimentos, doações e experiências entre os mais diversos empreendimentos populares.”41 

A capilaridade e circularidade da metodologia encampam três processos que notamos 

no sumário apresentado. Primeiramente as articulações e mobilizações da rede e para 

propiciar adesões à rede. Intermediariamente a construção de espaços a partir de uma segunda 

articulação para a recepção de objetos e componentes técnicos e a troca de conhecimento livre 

e popular, focados em reciclagem e na atuação com software livre. Por fim, produção, fruição 

e dispersão dos conhecimentos e tecnologias fabricados. 

A dinâmica é aberta e sem predefinição sequencial. A “caordem” é parte da descrição 

que os atores fazem dos processos, práticas e atuações. No entanto, o pólo da apropriação 

tecnológica (norteada pelo exercício cotidiano do “saber-fazer” partindo do campo das 

necessidades e da equação de problemas por meio da troca de conhecimento) atrelado à 

promoção da navegação de informações pilhadas para espaços propícios à fermentação de 

novas ações representa a tática e a estratégia de replicação utilizadas, respectivamente. 

Resumimos o método na verbalização “articular_saber_replicar”. 

 

 

3.2.3 A actância dos Pontos de Cultura: emaranhamentos do ator-rede Governo 

Lula 

 

Ao assumir o Ministério da Cultura do Governo Lula em 2003, Gilberto Gil 

impulsiona uma ampliação da concepção de práticas culturais, evadindo-se da noção de 

cultura como equivalente restrito de campo artístico reconhecido ou erudito, para dar 

importância e incluir diversos elementos da cultura popular, periférica e rural. O discurso do 

ministro ecoa uma perspectiva que alarga as possibilidades de reuniões de atores para ações 

colaborativas a fim de realizar a construção e o mix de objetos culturais. 

 

                                                           
41 Disponível em http://rede.metareciclagem.org/wiki/Replicacao 
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Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do 
mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, 
transcende o meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. 
Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura 
como o sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos” 
(Ministro da Cultura Gilberto Gil em discurso de Solenidade de Transmissão de 
Cargos em 2 de janeiro de 2003).42 
 

No ano de 2003 eclodiram diversas reuniões entre redes formadas por participantes de 

coletivos autônomos que debatiam tecnologia livre, incluindo a MetaReciclagem, e redes 

institucionalizadas, nas quais atuavam participantes do Governo Lula43, inseridos 

especialmente nos territórios do Ministério da Cultura. Os encontros ocorrem em diversos 

lugares (físico e virtual), mas, especialmente em São Paulo, lócus dos primeiros esporos da 

MetaRec, são fomentadas as primeiras articulações pelo coordenador de políticas digitais do 

Minc, Caio Prado, ainda voltadas para a formulação e implementação de um projeto 

governamental denominado BACs (Base de Apoio a Cultura)44. Posteriormente, este plano é 

substituído/englobado pelos chamados Pontos de Cultura, projeto estratégico, nascido em 

2004, dentro do programa de governo Cultura Viva45. É a partir desses vestígios que 

começamos a remontar as peças do quebra-cabeça que identificamos como um terceiro nó 

importante para a descrição da rede. A principal caracterização dessa (re)composição é a 

cristalização da presença do Governo Lula como um ator-rede. 

Na verdade, esse nó da rede é extremamente rico e ruidoso. Podemos descrevê-lo 

como o entrelaço de diversas redes pressionando e buscando os espaços de atuação. 

Continuamos a seguir os rastros das ações da Metareciclagem e as controvérsias lançadas 

sobre a ideia de inclusão digital, agora interferindo, encarnando e transformando projetos 

governamentais, bem como sofrendo atos-reflexos. É possível delinear esse arranjo (à Latour) 

como aquele que mais notadamente apresenta uma intensa negociação configurada por um 

mix de forças, humanas e não-humanas para operar a abertura de caixas-pretas, como, por 

exemplo, os conceitos de cultura e de inclusão digital norteadores das políticas públicas. Para 

fins deste trabalho, nosso alcance fica nas terras mais próximas à inclusão. No entanto, 

precisamos ressaltar que esses territórios não possuem fronteiras. E nossos guias principais 

deixam pegadas, justamente, nos interstícios dos conceitos. Não é à toa que veremos o enredo 

                                                           
42 Disponível em http://gilbertogil.com.br/sec_texto.php?id=3&page=2. Acesso em 13/06/2015. Para mais a 
respeito do tema, ver dissertação de mestrado de Marcela Silva de Santana (2013) sobre “CULTURA E 
POLÍTICA CULTURAL: concepção de cultura nas políticas culturais do governo Lula (2003-2010)” 
43 O período do Governo Lula estendeu-se por dois mandatos de 2003 a 2010. Gilberto Gil esteve a frente do 
Ministério da Cultura de 2003 a 2008. 
44 As BACs não chegam a ser implantadas e serão substituídas ou abarcadas pelos Pontos de Cultura. 
45 http://www.cultura.gov.br/cultura-viva1  
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da MetaReciclagem tomar corpo e figurar fortemente em actância com o denominado plano 

da “Cultura Digital”, pertencente ao supracitado projeto Pontos de Cultura. 

Não se pode deixar de lado nesta descrição que a MetaReciclagem passa a mediar 

ações com diversos setores do Governo Lula (Ministério das Comunicações, Ministério da 

Ciência e Tecnologia), porém é associada ao Ministério da Cultura que elas estréiam e 

circulam em maior volume. O movimento de alargamento conceitual em torno da noção de 

cultura, promovida pelo Ministro Gil citado acima, engloba notoriamente os aspectos de 

abertura ao conhecimento livre e à apropriação tecnológica que são manuseados 

constantemente pelos atores metarecicleiros. 

 

O peso institucional do Ministério da Cultura e o papel pessoal do próprio Ministro 
também fizeram com que temas como a livre distribuição de conteúdo com licenças 
abertas tivessem alguma penetração na opinião pública, inclusive 
internacionalmente. O entendimento da apropriação de novas tecnologias como 
legítima manifestação cultural contemporânea consolidou uma visão da inclusão 
digital que permite traçar rotas de escape do enquadramento no modelo "mercado, 
utilidade e produtividade". Hoje, um conjunto de práticas em relação às novas 
tecnologias que enfatiza suas possibilidades políticas e culturais - a participação, a 
abertura, a diversidade, a articulação em rede e a colaboração - foram 
espontaneamente incorporadas na construção da ideia de uma cultura digital 
particularmente brasileira (FONSECA, 2014, p. 18). 
 

Durante o período do Ministério de Gil que vai de 2003 a 2008, há um rebuliço no 

jogo dos atores em busca de compor uma nova configuração cultural-tecnológica-digital. 

Importantes tensões serão arregimentadas pelo Minc em torno do uso crítico e criativo das 

tecnologias. Há um fortalecimento do lado da balança que avalia uma abertura da concepção 

para a inclusão digital, trazida à baila com mais materialidades pela MetaRec. O Governo 

Lula, em suas políticas culturais, manobradas especialmente pelo Ministério de Gil, propõe e 

adere ações que pretendem incorporar à noção de inclusão digital os aspectos elaboradores da 

cultura popular. Neste sentido, manusear autonomamente os objetos técnicos de forma 

criativa, artística, política e afetiva é o tipo de composição social almejado. 

Precisamos cuidar para não efetuar uma interpretação desses rastros como uma 

mudança de contexto. A observação que fazemos não é sobre a substituição de um panorama 

por outro. A noção de inclusão digital não deixa de representar o acesso ao objeto tecnológico 

como um bem de consumo ou ferramenta passiva para racionalização do mercado de trabalho, 

em associação à ideia de cultura como produtora de hegemonias para passar a ser uma aliada 

da concepção ampliada de cultura, proposta pelo Minc, que aciona as práticas colaborativas e 

autônomas de produção, fruição e simbolização dos objetos.  
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Apesar dessa ruptura vir à tona, esta é uma visão (divisão) apenas pedagógica. Se 

observarmos a construção desta divisão, cada lado possui elementos que lhes são peculiares, 

mas também possuem elementos que lhes são comuns. A perspectiva do presente texto está 

amparada numa sociologia da mobilidade. Noutras palavras, a composição do social em 

arranjos busca estabilizar suas redes em caixas-pretas, nos termos de Latour, o que não 

significa uma totalização ou solidificação do social pós-conflito ou controvérsia. Mais uma 

vez afirmamos: os mesmos actantes podem atuar tanto de um lado como de outro da 

controvérsia, engendrando diferentes arquiteturas sociais. Isto quer dizer que, ao fundo não há 

um contexto implicando às ações. Existem componentes atuando mediando, transportando, 

trans-formando, estabilizando as ações. O Governo, por exemplo, é um desses elementos se o 

entendermos como um ator-rede.  

Então, em determinado arranjo, o Governo propicia um aumento de volume de 

atividades da rede MetaReciclagem integrando-a, mas, simultaneamente, noutra acomodação 

pode atuar como uma rede acionando interesses políticos diversos e englobando, 

incorporando, ou até mesmo subsumindo as demais redes com que busca articulação. Como 

nos amparamos na sociologia da mobilidade, buscamos justamente registrar esse olhar 

relativo. Devemos atenção às ações colocadas em curso pelas mudanças da noção de cultura, 

inclusive tonalizando o conceito de inclusão digital. Porém, a análise não pretende recair 

numa dimensão contextual. 

Dito isso, afirmamos que: a nova configuração em torno da ideia de cultura, que 

reverbera em nossa controvérsia sobre inclusão digital, é caracterizada por mudanças de 

agenciamento do Estado. Nas palavras de Santana sobre a concepção de cultura nas políticas 

culturais do Governo Lula (2003-2010): 

 

Segundo os gestores, esta concepção está aliada a uma mudança na compreensão da 
forma como esse Estado deve agir, deixando para trás discursos que se materializam 
em políticas culturais voltadas para o controle criativo do processo cultural, ou em 
um modelo marcado pela quase ausência de intervenções. Assim, tem-se um projeto 
de política cultural direcionada para uma compreensão deste Estado como agente de 
desenvolvimento, mas entendido em sua relação com a diversidade cultural, e não a 
partir de uma ideia universalizante de desenvolvimento, e por muitas vezes, de 
estrito desenvolvimento econômico (SANTANA, p.86-87). 
 

No entanto, a narrativa de atores que compõem essa movimentação transformativa, 

chama atenção para o permanente jogo de interesses próprios do acontecimento da política: 

“Pensávamos que iríamos hackear o Estado... e o Estado hackeou a gente” (palavras de um 

ator-rede da MetaRec em conversa informal). Há o sentimento de que alguns atores da rede 
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MetaRec passam a ser intermediários, figurando na mesma lógica de reprodução do trabalho 

passivo e alienado. Os quadros de militantes cooptados para desenvolver políticas culturais e 

tecnológicas em ações mediadas pelo Governo apontam para a existência desta dinâmica. 

Dentro daquilo que aparece como uma subversão da inclusão digital, a manutenção de uma 

reação, sustentada especialmente pela lógica de financiamento das ações, é um dos pontos de 

conflito desse arranjo da rede. Isso pode ser identificado em narrativas sobre a dependência 

econômica seja devido a financiamento de programas, projetos até mesmo salários de agentes 

por parte do Governo. 

Não é possível negar o crescimento da rede (MetaRec) após a actância do Governo. 

Os quadros a seguir revelam o histórico quantitativo de participantes da lista de discussão 

online, bem como das operações em números de esporos e conecTAZes no período.46 

Todavia, partes das novas amarrações passam a ter características que apontam para uma 

discrepância de proposição e mediação de ações em relação ao Governo, quando comparado 

aos outros atores. Mais adiante voltaremos a essa situação a partir da narrativa dos atores 

sobre as ações. Observemos, primeiramente, alguns rastros que indicam o aumento do volume 

de atores.47 

 

 

Quadro 1. Número de Participantes da Lista de Discussão. Comparativo ano 2002 versus 2010. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
46 Para mais informações sobre o histórico quantitativo de atividades da rede no período, verificar a tese de 
doutorado de Hernani Dimantas “Zonas de Colaboração – MetaReciclagem Pesquisa-Intervenção em rede” 
(2010). 
47 Os quadros 1, 2 e 3 espelham dados computados por Dimantas, extraídos em 2010 do registro efetuado pelo 
site da MetaReciclagem. 

Número de Participantes (2002) Números de Participantes (2010) 

6 a 10 pessoas 509 pessoas 

Fonte: HTTP://rede.metareciclagem.org/profile 
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Quadro 2. Esporos cadastrados no site da MetaReciclagem até meados de 2010 

 

Nome do Esporo Data de registro no site 

Metaprojeto 10/10/2009 

Borala 14/09/2008 

Bailux 09/03/2009 

Granja Portugal – Casa Brasil 

Fortaleza 
16/11/2008 

Projeto Puraquê 24/11/2008 

Casa de Cultura Livre da MetaRec 

do Ceará 
15/05/2010 

Meta Arte 02/02/2009 

Imaginários 22/02/2009 

Casa Maluca 13/03/2009 

Alavanca 16/06/2008 

DiBoa 12/09/2008 

MetaSorocaba 30/09/2008 

Loucos por Bits 23/10/2008 

UbaLab 06/04/2010 

Pontão da Eco 10/06/2009 

JuntaDados 07/01/2010 

Agente Cidadão 10/06/2008 

Parque Escola 10/06/2008 

Mezanino 15/06/2008 

IP 16/06/2008 

Sacadura Cabral 16/06/2008 

MetaCampinas 16/06/2008 

Casinha 16/06/2008 

Fonte: HTTP://rede.metareciclagem.org 

 

 

 



82 

 

Quadro 3. ConecTAZes cadastrados no site da MetaReciclagem até meados de 2010. 

 

ConecTAZ Data de registro no site 

Ativismo Digital 21/03/2010 

Lixo Eletrônico 13/03/2010 

(ad)versos 25/01/2010 

Dpaduando 24/11/2009 

ZASF 24/11/2009 

Encontrão Transdimensional de 

MetaReciclagem Bailux Party 
16/09/2009 

OpenCinema Arraial 15/08/2009 

Tempo Novo, Tempo Velho: Arapyau, 

Araymã 
12/08/2009 

MetaRecursos 11/08/2009 

Infra Lógica 05/08/2009 

Mídia Livre 18/06/2009 

MetaNave 22/04/2009 

Livro Livre 23/03/2009 

GEDJA – Jogos e Animações Open 

Source 
19/02/2009 

LabMadá 05/02/2009 

Minuano Digital – Associação 

Softwarw Livre.Org 
23/11/2008 

Natal Livre 04/11/2008 

Mutirão da Gambiarra 16/06/2008 

Casas Brasil 16/06/2008 

Cultura Digital - Minc 16/06/2008 

Bricolabs 16/06/2008 

SectioNine S.A.C 13/06/2010 

MicroReciclagem 30/11/2010 

Ensaio Fotográfico “eu na rede” 07/09/2009 

Novas Interfaces 14/08/2009 
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Magnifica T 28/04/2009 

GYOML 20/04/2009 

Corporate Track 25/03/2009 

Rede Mexe 06/02/2009 

Carnavento 10/12/2008 

sub#4 4/12/2008 

Documentário Projeto Casa Brasil 24/10/2008 

MetaLearning 11/09/2008 

Itinerâncias 26/08/2008 

Heterodesign 07/08/2009 

TV Teatro da Terra 10/08/2009 

Ciclo Gambiarra 06/05/2009 

Reciclando com Design 03/05/2009 

Campus Party 2009 18/03/2009 

Mímica 19/09/2008 

Oficinas Nômades 07/08/2008 

Tribo Wiki 26/06/2008 

Corrente Viva 17/06/2008 

Autolabs 16/06/2008 

Waag Sarai48 16/06/2008 

Digitofagia 16/06/2008 

Sinapse Digital 16/06/2008 

Neuromob 16/06/2008 

Mídia Tática Brasil 16/06/2008 

Segundo registro de Dimantas, dados disponíveis em 20/04/2010. 

Fonte: http://rede.metareciclagem.org/listas/conectazes 

 

 

                                                           
48

 Em 2004, integrantes da MetaReciclagem enviaram uma proposta para integrar a plataforma de pesquisa 
colaborativa existente entre a organização indiana Sarai e a sociedade holandesa Waag. A partir desta ação, os 
integrantes foram convidados a participar de um projeto de residência denominado Cybermohalla, em Nova 
Déli. Inicia-se, então, uma zona de conversação e colaboração entre a plataforma Waag/Sarai e a MetaRec. 
Posteriormente, a Waag/Sarai apoiou a produção das primeiras conferências da Submidialogia e a publicação 
Digitofagia, além da criação do DesCentro. Cf. Historia de/da MetaReciclagem. 
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Mapa 1. Localização de Esporos e ConecTAZes (2010)49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O movimento de composição social que podemos descrever é de imbricamento entre a 

volumosa massa do ator-rede Governo e outras iniciativas, agendas, movimentos sociais de 

mídia independente, coletivos de tecnologia livre, entre os quais a MetaReciclagem, 

derivando uma nova gama de proposições e ações para as políticas públicas culturais, 

tecnológicas, digitais e comunicacionais. Um registro importante, que nos permite vislumbrar, 

uma novidade dessa combinação é a criação de plataformas colaborativas de pesquisa e 

discussão de projetos com tecnologias livres. Tomando nosso recorte como referência, temos, 

por exemplo, a criação do site xemele.org50 a fim de gerar elementos integradores do projeto 

Pontos de Cultura. Neste mesmo domínio, funcionava uma plataforma de pesquisa, na qual 

costuravam e constituíam rede a MetaReciclagem, a Sociedade Waag, o Laboratório de Media 

Sarai e o coletivo Mídia Tática. Posteriormente, esta plataforma origina um nó de ações 

                                                           
49Disponível em http://rede.metareciclagem.org/map Acesso em 12/06/2015. 
50 A expressão xemelê faz alusão ao objetivo do projeto Meta:fora em focar discussões multi e trans disciplinares 
sem hierarquizar áreas de conhecimento. O nome era utilizado fazendo referência à ideia de XML - protocolos 
que permitem que sistemas diferentes compartilhem informação ao usar formatos em comum. O objetivo dos 
atores era que uma linguagem comum e acessível fosse utilizada a fim de não criar barreiras à comunicação. 
Atualmente o site está fora do ar, mas encontramos pistas de seu funcionamento registradas no “Histórias de/da 
MetaReciclagem” e em seu link no blog de Felipe Fonseca, atuante como articulador do Cultura Digital no 
âmbito dos Pontos de Cultura no período de 2003 a 2007, além de militante da MetaRec desde seu berço. 
http://efeefe.no-ip.org/node/2262 
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colaborativas com mídias livres denominada DesCentro51. A forma de organização e 

funcionamento das redes enquadra-se na caracterização elaborada por Pierre Lévy (2010) a 

respeito dos três principais programas dos movimentos sociais da cibercultura, a saber, 

interconexão, comunidades virtuais e inteligência coletiva. 

A emergência deste terceiro nó, que aqui experimentamos descrever, é resultado de 

uma profusão de redes. A aglutinação desse grande volume de actantes promoveu uma 

interessante movimentação sobre os desalinhamentos das ações, práticas e interesses políticos. 

Ruídos desde a promoção até o transporte da ação, permitindo uma intensa mobilidade em sua 

circulação. O processo é como um “telefone sem fio”, a medida que a ação é propagada e 

traduzida, a possibilidade de distorções em sua replicação se tornam maiores. Alguns 

fenômenos de contradição e conflitos são intensificados, maior instabilidade entre as funções 

dos atores, ao mesmo tempo em que, a metodologia da rede prevê, preocupa-se, mas necessita 

dessas vibrações. Os riscos de deformação inerentes à expansão da rede são a própria 

expansão da rede. 

 Precisamos visualizar a metáfora de Gabriel Tarde e perceber o social como um 

magma de conexões e não como um fator sólido e ambivalente à Durkheim, coeso ou 

anômico. A localização dos agenciamentos não nos permite a descrição apriorística de seus 

resultados. Isto é, esse texto sociológico é um experimento que não busca comprovar causa-

efeito das atividades aqui observadas. Nosso objeto denuncia-se pela mobilidade de seus 

arranjos. A metodologia adotada para essa descrição funciona como um coletor, adicionando 

ao seu mapa as actâncias que corroboram para a abertura da caixa-preta do conceito de 

inclusão digital. Neste sentido, as manobras, preocupações, resistências e negociações dos 

atores em atividade, que favorecem a controvérsia, são a comprovação da composição social 

em movimento.  

A mobilidade constitutiva do social ocorre a partir de uma mistura e uma invasão de 

redes. Percebe-se, a sociologia deste choque, nos rastros das preocupações externadas sobre 

cooptação de atores e incorporação de agências por parte do Governo, por exemplo. A tática 

de ocupação dos espaços abertos pela actância dos “Pontos de Cultura”, por meio da 

configuração da ação do “Cultura Digital”, é ancorada na metodologia da MetaReciclagem. 

Este foi um dos principais meios de difusão desta rede. Por outro lado, é um dos motivos de 

sua conformação ou deformação e das preocupações acima citadas. 

                                                           
51 Para mais informações sobre esta e outras ações colaborativas de mídia livre, ver tese de doutorado de Luiz 
Carlos Pinto sobre “Ações Coletivas com Mídia Livre: uma interpretação gramsciana de seu programa político” 
(2010). 
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Observemos mais de perto. A estratégia, orientada pela ética hacker, é de penetração, 

sem necessariamente submissão ao ambiente. A MetaReciclagem pretende compor e mediar 

ações de apropriação tecnológica, difundindo sua metodologia, por meio da ocupação de 

programas governamentais. Intercambiar e mixar programas culturais e de tecnologia digital, 

piratear informação. Em suma, é um momento de espalhamento e germinação via esporos 

(muitos deles abertos, justamente, a partir dos Pontos de Cultura) e a de multiplicação das 

zonas de conversação. No entanto, a captura e o enquadramento da metodologia em alguns 

espaços a simplificam e distorcem. Por exemplo, a redução da MetaReciclagem à noção de 

mera reciclagem dos objetos tidos como obsoletos, muitas vezes orientadas para solucionar o 

problema de repasse de lixo eletrônico gerado por entidades ou instituições. Ou a repetição de 

atividades como oficinas que, inicialmente geram a mobilização da rede, mas com o passar do 

tempo esgotam as mediações, transformando-as em intermediações. Dito de outra forma, 

advém uma diminuição da presença de propositores e modificadores da ação, enquanto 

aumenta a de transportadores da ação, o que significa uma certa estabilização da rede, por 

meio da passividade das atividades. Nas palavras de Latour, “um ator que não faz diferença 

não é um ator” (LATOUR, 2012, p.221). 

Seguindo a narrativa de Felipe Fonseca, artífice da MetaReciclagem, inserido nas 

ações de Cultura Digital desde 2003 até sua saída no ano de 2007, identificamos esses 

movimentos de estabilização da rede: 

 

Eu fazia parte da equipe responsável pela implementação da ação Cultura Digital, 
que buscava proporcionar a apropriação efetiva das tecnologias de informação 
oferecidas aos Pontos de Cultura. Durante alguns anos, nosso trabalho foi organizar 
os Encontros de Conhecimentos Livres e as oficinas locais, além de promover a 
articulação em rede dos Pontos de Cultura. [...] 
Após alguns anos de atuação fortemente concentrada em eventos e oficinas, os 
indivíduos e coletivos envolvidos diretamente com o programa registravam algum 
esgotamento. A realização continuada de oficinas de formação havia de certa forma 
obscurecido o horizonte de produção autônoma daqueles grupos. O que havia 
começado como ativismo parecia estar transformando-se em mera prestação de 
serviços para o poder público. (FONSECA, 2014, p. 20) 

 

A atividade reiterada e a não modificação da ação esmaece a existência dos atores 

como evento. A rede se (con)funde com uma estrutura, entendida aqui como uma associação 

com baixa modificação das ações. Portanto, o número de atores é reduzido. A capacidade de 

resistência da MetaRec encontra-se justamente em sua dinâmica de dispersão. Os atores 

precisam fazer novas conexões. O movimento de saída dos atores dos arranjos que ganham 
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aparência de estrutura é uma das caracterizações daquilo que chamaremos, mais adiante neste 

texto, de quarto arranjo da rede: a dinâmica dos nômades. 

Os rastros deixados pelas ações efetivadas durante essa terceira aglutinação são 

importantes indicadores da afetação sofrida pelo conceito de inclusão digital. Mudanças e 

considerações significativas trazidas pela metodologia metarecicleira são incorporadas por 

programas governamentais. A realização de ações despertadas pela controvérsia do conceito, 

ou seja, aquelas que contemplam as práticas do “saber-fazer”, apropriação tecnológica, a 

crítica ao sistema de obsolescência de objetos técnicos e que aderem à reciclagem e ao reuso 

de máquinas e componentes são pautadas como centrais. Ora, essas ações aparecem porque os 

atores que as promovem, interpretam ou modificam tem esse interesse político. Entendemos 

que podemos descrever essa topografia da rede, contabilizando a actância do Governo 

Federal, como uma fase de amplificação das ações da MetaReciclagem e, portanto, de 

abertura do conceito de inclusão digital dentro de canais institucionalizados. 

Acompanhemos as palavras de Adriana Veloso, que trabalhou como consultora do 

Ministério da Cultura para implementação do Programa Cultura Viva, com foco em Cultura 

Digital, entre os anos de 2005 e 2009 e faz parte da rede MetaReciclagem: 

 

[...] proposta que serviu de base para a construção da Ação Cultura Digital. Este 
projeto não se trata apenas de reciclar máquinas antigas para colocar telecentros em 
funcionamento. Fazer Metareciclagem é principalmente pensar em como empregar a 
parafernália tecnológica para projetos socialmente engajados utilizando-se de 
criatividade artística para isso. Lembrando que por tecnologia entende-se qualquer 
objeto manipulado pelo ser humano, de um lápis a um processador dual core.52 

 

Notamos rastros da experiência da política de apropriação do conhecimento 

tecnológico que foram empregadas como proposição de MetaReciclagem. O desenho deste 

terceiro nó emergente remete à uma profusão de redes, conforme citamos anteriormente, que 

coadunam elementos críticos, criativos e colaborativos da cibercultura com o jogo do conflito 

de interesses na produção do conhecimento. Se por um lado, é possível perceber o incômodo e 

a resistência dos atores a atividades que tornem as ações estranhas a eles, por outro os 

registros também indicam a existência da agência do Estado em (des)formação de um novo 

coletivo. As tensões sobre as definições de inclusão digital e da própria MetaRec foram 

pautadas.  

                                                           
52 Postagem do ano de 2007 no site cultura.gov.br no domínio do Cultura Digital, disponível em 
http://thacker.diraol.eng.br/mirrors/www.cultura.gov.br/site/2007/01/10/reciclar-tecnologia-por-uma-cultura-
popular-local/  
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Ao sairmos da perspectiva dicotômica das sobreposições, no sentido de o Governo 

domesticar os demais atores, no decorrer da emergência deste nó de atividades, o que 

podemos descrever é um tipo de associação que modificou a maneira de fomentar, produzir, 

replicar e fruir políticas, tecnologias, conhecimentos e cultura. Reduzindo nosso espectro à 

controvérsia sobre a inclusão digital, a partir do olhar alçado pela MetaReciclagem, 

observamos que o nosso mapa da rede cresce com a sua intrusão/recepção/associação ao ator-

rede Governo. 

Segundo Dimantas (2010), chegaram a ser cadastrados no site da MetaReciclagem 

vinte e três esporos (quadro 2) e trinta e quatro conecTAZes (quadro 3) até meados de 2010. 

Além das atividades contabilizadas pela rede, também no ano de 2010 foi registrada, pelo 

Plano Nacional de Cultura – PNC, a existência de 3.452 Pontos de Cultura em mais de mil 

cidades. Lembramos que, a meta estabelecida para 2020, indica a criação de 15 mil pontos 

(PNC, p. 75). O Mutirão da Gambiarra anota, em sua cartografia da MetaReciclagem, os 

Pontos de Cultura como conecTAZes, isto é, zona temporária ou permanente de conversação 

e intervenção. 

 

A estratégia de cultura digital para os pontos de cultura foi desenvolvida com a 
participação de diversos integrantes da rede MetaReciclagem, que também fizeram 
parte da implementação e suporte aos pontos. A MetaReciclagem e a ênfase no 
artesanato tecnológico, alem da opção pelo software livre e por licenças livres, 
surgiram como estratégia de apropriação de tecnologias para Pontos de Cultura (Cf. 
Mutirão da Gambiarra, 2009, p. 55). 

 

Os agenciamentos da rede interferiram na composição dos objetos técnicos que se 

enovelaram aos Pontos de Cultura, bem como na metodologia de ações referente à cultura 

digital implementadas. Essa contaminação de objetos e de método, digamos, foi salutar para a 

mobilização de agentes em torno da abertura da caixa-preta da inclusão digital nestes canais 

institucionais. 

A partir dessa topografia, o que foi experimentando não deixou de ser um modo de 

subversão do conceito, apesar da aparente estruturação, isto é, estabilização de algumas 

atividades da rede, esvaziando espaços de atores (fabricadores/modificares da ação), 

perfazendo uma espécie de eclipse político pós 2008. Porém, a controvérsia persiste, pois a 

apropriação do conhecimento e dos usos dos objetos técnicos não é reconhecida 

institucionalmente como uma política denominada de inclusão digital. 

 

A metodologia desenhada pelo trabalho dos articuladores foi a que conformou esse 
braço do Cultura Viva a ser consumado nos ambientes dos Pontos de Cultura. Nesse 
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sentido, a intencionalidade dessa metodologia esta em sintonia com o programa 
político das ações coletivas com mídias livres que temos procurado analisar. Talvez 
por isso, nunca chegou a ser plenamente empregada no âmbito das ações que o 
governo Federal nomea 'inclusão digital' – além do Programa Cultura Viva, as Casas 
Brasil e o Gesac também possuem ações que apontam para a apropriação crítica de 
tecnologias da informação inspiradas nas formulações dos articuladores (COSTA 
JÚNIOR, 2010, p. 253). 

 

O retrato das primeiras arquiteturas estabelecidas como Pontos de Cultura apresenta os 

entrelaçamentos das produções culturais autônomas e da fabricação e fruição dos objetos 

tecnológicos livres (hardware e software). Independentemente dos percalços enfrentados no 

decorrer da implantação e da vida do projeto, o que se destaca é o arcabouço das combinações 

que baseiam a (des)formação desta rede53. Para os fins dessa pesquisa, as pegadas que trilham 

o caminho do desmantelamento da noção de inclusão digital deixam rastros de que 

contaminaram uma rede federativa, capilarizada em comunidades e territórios periféricos. 

Seguindo o relato de Veloso, publicado no Portal da Cultura do Governo: 

 

A instrumentalização tecnológica dos Pontos de Cultura, entidades selecionadas em 
edital pelo Ministério da Cultura para receber uma verba com vistas a ampliar suas 
ações, seja por meio do kit multimídia ou pelo aprendizado do manuseio de 
ferramentas livres para a produção multimídia, também fez com que estes agentes se 
tornassem autônomos em sua produção cultural (Portal da Cultura, 2007).54 

 

As características das atividades de articulação entre MetaReciclagem e Pontos de 

cultura são as da associação entre elementos low tech e equipamentos multimídias. Novas 

perspectivas de licenças para as obras artísticas e intelectuais em diálogo com as licenças de 

software livres, demonstrando uma simbiose cultural tecnológica criadora do escopo do 

projeto. Elementos da cultura popular como a gambiarra e o mutirão usados como 

metodologia de trabalho para a produção da tecnologia reciclada e recriada, a qual está 

atrelada à realização de uma elaboração artística e cultural. Um mix de elementos: sucata, 

software livre, arte, internet, editais do governo, artesanato, equipamentos multimídia, 

artistas, jornalistas, informatas, etc. organizados em redes colaborativas para produção de 

cultura, arte, tecnologia e conhecimento. De certa forma, o projeto representou uma proposta 

voltada para uma dinâmica periférica, autônoma e democrática. Veloso teoriza sobre as ações: 

 

Em se tratando da realidade brasileira não faz sentido falar em investimentos 
milionários em hardware (computadores, filmadoras, etc) para promover essa 

                                                           
53 Em seu início, dos mais de 200 projetos recepcionados, apenas 72 foram de fato concretizados no primeiro ano 
(2004). 
54Disponível em http://thacker.diraol.eng.br/mirrors/www.cultura.gov.br/site/2007/01/10/reciclar-tecnologia-por-
uma-cultura-popular-local/ Acesso em 11/06/2015. 
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difusão e produção cultural descentralizada. A grande questão fica em como 
trabalhar com a diversidade cultural e criatividade com poucos recursos. 
O diferencial da abordagem brasileira com relação às ferramentas tecnológicas, ou o 
hardware, é que de fato temos disponível sucata e para nós o lixo tecnológico deve 
ser reaproveitado. Uma máquina de última geração pode até chegar à classe média 
alta, porém para fazer inclusão digital, entenda-se lá como for o que esta expressão 
indique, é preciso ter em mente que reciclar é dar acesso (idem). 

 

A narrativa até aqui aponta os vestígios de medidas radicais e críticas à inclusão digital 

como pertencentes à Ação Digital, fomentadas pela MetaReciclagem e acopladas ao berçário 

do projeto Pontos de Cultura. Por outro lado, as estabilizações também aqui citadas, suscitam 

um debate sobre a qualidade das ações em atividades enredadas entre Metareciclagem e 

Pontos de Cultura. Para deixar claro, vamos elencar os dois principais sinais de estabilização 

da rede que conseguimos rastrear: a) a transformação de mediadores em intermediários e 

ocasionalmente a saída de atores da rede; b) o crescimento estrutural, inclusive com 

ampliação de recursos financeiros, por meio do projeto e agora política nacional de cultura - 

Pontos de Cultura. A permanência dos Pontos de Cultura está estabilizada por dois 

documentos principais, a saber, Plano Nacional de Cultura de 2010 e a Lei nº 13.018 de 2014 

que regulamenta a Política Nacional de Cultura Viva.   

O mergulho nesse debate sobre a qualidade das ações não é o objeto desta dissertação. 

O método adotado para a construção deste texto nos permite perceber os rastros deixados 

pelos atores que engendram e são engendrados pela ação. Em outras palavras, torna 

novamente visível as conexões que originaram os arranjos e fizeram circular a ação. A 

tentativa de mapear o trajeto da controvérsia é a maneira de perceber que existem/existiram 

parlamentos virtuais debatendo o tema ou “abrindo a caixa preta” (Latour, 2012). Alguns 

objetos (kit multimídia, software livre, componentes reciclados) saem da clandestinidade e 

possuem uma atuação na formulação política do social. 

Apesar do não reconhecimento institucional da existência de um “programa crítico” de 

inclusão digital por parte oficial do Governo Lula, ao menos nesses termos, o presente texto 

ao falar do assunto e ser parte integrante da rede que o compõe, efetua um registro importante 

da controvérsia. Neste sentido, permite notar a mobilidade do social, entendendo que existem 

actantes visíveis e invisíveis. 

No entanto, o objetivo não é realizar um aprofundamento sobre as qualidades 

constitutivas da ação. As pessoas que estão inseridas nas práticas da MetaReciclagem estão 

atentas as distinções científicas, políticas e afetivas. As convicções e interesses precisam ser 

considerados no delineamento dos arranjos, mas uma verticalização para caracterizá-los 
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requer outro progresso em termos de método, o que não é o caso deste trabalho. Conforme 

alerta Latour: 

 

O modo em rede é um modo de análise que não é suficiente. A análise ator-rede é 
ideal para destrinchar as associações, mas há uma falha enorme, em particular, a de 
não entender a variedade das conexões. 
[...] 
Ela funciona muito bem como ferramenta para delinear associações, mas é 
insuficiente para caracterizar modos de existência. (LATOUR apud LEMOS, 2013, 
p.276)  

 

Optamos por descrever o movimento e continuar seguindo o fazer e desfazer de 

arranjos que conseguimos rastrear. Neste sentido, a controvérsia do conceito de inclusão 

digital é espelho dos elementos que estão associados para “fazer-falar” de acesso à tecnologia, 

apropriação tecnológica, produção e fruição de tecnologias livres. Dito isto, podemos adentrar 

na descrição do último momento desta reconstrução textual: a dispersão da rede.  

 

 

3.2.4 A dispersão germinativa 

 

Simultaneamente ao seu crescimento, ocorre o movimento de dispersão da rede. 

Novamente, se colocarmos sob uma lente ambivalente, o provável seria a exposição do 

desaparecimento ou da subsunção da rede ao Estado e a outras redes. Apontamos, de fato, 

incorporações de ações inspiradas em suas precursoras metarecicleiras, mas que sofreram 

distorções ao ponto de possuírem apenas a nomenclatura de MetaReciclagem e não 

guardarem mais coerência com as proposições iniciais. Todavia, desenhando ao abrigo da 

ótica de uma sociologia das associações, o movimento de dispersão pode também ser 

considerado um novo arranjo. 

Ao mesmo tempo que, o enrijecimento das atividades acopladas às redes do Governo 

tornou-se uma dificuldade para a ação metarecicleira, ele também auxiliou a fomentar a sua 

dispersão. Por sua vez, a dispersão, é um movimento identificado como sinônimo de ações da 

MetaRec desde sua estratégia de pontuar sua organização e funcionamento no mundo físico 

por meio de esporos e de conecTAZes. Encontramos indícios dessa perspectiva, teorizadas 

por compositores da rede, quando se versa sobre os dissensos pertencentes à dinâmica. Por 
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exemplo, em entrevista concedida por e-mail, Marcelo Braz, antigo artífice da MetaRec, 

pondera55:  

 

Nathalia: sobre conflito “interno” 
 

Mbraz: O conflito (na forma de não consenso produtivo e gerador) faz parte do 
processo metarecicleiro. A rede também não busca unanimidade, nem se fixar em 
determinados grupos que nela atuam. De certa forma isso segue a filosofia dos forks 
(que na metareciclagem podem ser chamados de esporos) posta na filosofia do 
software livre. Você não concorda com o discurso corrente nas longas conversas da 
metareciclagem? Então faça diferente e relate. Penso que os conflitos internos sejam 
muito mais aqueles que a pessoa gera para si ao se confrontar com algo maior que 
ela, do que algo que paralise a rede. Por outro lado a fixação em determinados 
grupos ou pessoas também pode inibir a ação quando esse processo se 
institucionaliza, se ideologiza ou se fixa em apoio a governos. 

 
Nathalia: você acha que isso aconteceu quando a metareciclagem empreendeu muita 
energia na ação digital dentro dos pontos de cultura? De certa forma, foi uma 
estabilização da rede, uma fixação que acabou por inibir ações? 

 
Mbraz: Sim, se por uma lado ganhou mais divulgação e apoio de outros 
grupos/coletivos potentes que aceitavam esse modo de produzir também começou a 
pesar muito a ação de pessoas ligadas a grupos políticos com cargos no governo. 
Governos são lentos e a metareciclagem sempre tinha uma agilidade e leveza que 
eram parte de seu encanto. Um embate entre libertários e governistas.  

 
Nathalia: Como é atualmente essa relação com o Governo? 

 
Mbraz: Atualmente ainda há pessoas vinculadas a governos e suas práticas e 
controle arcaicos, o governo tem a ilusão de que se apropriou da Metareciclagem 
como tecnologia social [Fundação Banco do Brasil] e política pública [ações muito 
isoladas dentro do MINC]. Sou do grupo que é totalmente crítico a grande diferença 
de visão que os governos e corporações tem sobre o que é a Metareciclagem. Talvez 
isso ainda soe como idealista, mas tenha certeza que não como ingenuidade.  

 
Nathalia: E a relação com outras redes? 

 
Mbraz: Como já frisei a Metareciclagem é uma rede de diversidade promíscua, não 
limita conexões com outras redes, porém sempre terá posições críticas quanto a elas. 
(...) 

 
Atualmente creio que a Metareciclagem se dissolveu em outras redes e processos. 
Eu até mesmo questiono se ela ainda é uma rede no sentido clássico ou se é somente 
história em movimento. (Marcelo Braz, entrevista concedida em junho de 2015, por 
e-mail) 

 

Para cumprir o objetivo desta seção, versaremos sobre duas pistas principais que 

demarcaram a combinação de novos elementos nessa quarta configuração da rede 

empregando um tom de dispersão. Primeiro, a mudança de funcionamento/objetivo da lista de 

discussão online da MetaReciclagem; e, segundo, o relato de membros da rede sobre ações 

                                                           
55 Marcelo Braz, atualmente, reside em São Paulo e é membro da MetaReciclagem. Tecnólogo com 
especialização em Educação Escolar e Educação Comunitária, empreende atividades em economia solidária. A 
entrevista foi concedida em junho de 2015. 
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atuais de tecnologia livre que guardam como precedente a experimentação dos antigos 

arranjos MetaRecicleiros, como acima transparece na resposta de Mbraz. 

Acompanhamos a lista de discussão da MetaReciclagem desde 2013, que é abrigada 

sob a guarda do riseup.net - coletivo autônomo de tecnologia desde 1999 – e fornecedor de 

serviços e ferramentas de comunicação online com vistas a salvaguardar as informações. 

Desde então, não havia mais vestígios de um espaço incubador de ideias e projetos da 

MetaReciclagem. Não é mais o limbo das ideias, ainda não nascidas, ou de pensar alto com 

palavras soltas e o entusiasmo de quem apenas lança uma pedra ao rio e espera as ondulações 

chegarem às margens. Os traços dos e-mails acionadores e articuladores de projetos não 

encarnados que marcaram o início das primeiras aglutinações na rede mudou. A sensação é de 

que a lista, atualmente, funciona como um espaço de divulgação de projetos, encontros, 

fóruns e eventos que versam sobre mídia e tecnologia livre, entre outros temas afins. No 

entanto, mesmo antes de uma investigação mais apurada das mensagens arquivadas ou de 

conversar com membros mais antigos, é possível perceber que é um lugar estratégico. É uma 

zona de conversação e articulação, porém sem os alardes da primeira fase. 

Ao enviar uma primeira mensagem à lista, com breve apresentação e anuncio sobre os 

interesses desta pesquisa, a saber, as formas e relações de fabricação dos objetos, cibercultura, 

inclusão digital e apropriação tecnológica, recebemos como resposta um primeiro indício, 

sobre a atual e antiga função da lista: conexão. As réplicas ou os silêncios dos membros são 

sinalizações da latente existência de uma rede, um arranjo, um permanente móbil social. Uma 

das respostas a esta conexão foi muito simples, objetiva e representativa do espaço: “- sim”. 

Uma segunda, funcionou como um eco: “- Rá, tô com ‘R.’ A beleza do sim... Nathalia, bem 

vinda. Sim para esses assuntos por aqui, de fato. E acho que qualquer outro também”. 

A lista produz um local de encontros. Conexão estabelecida, trocas de mensagens e 

afetos possibilitados. Recebe-se convites para participar de outras listas e canais, como 

também questionamentos sobre o quê e como tem feito/usado a tecnologia e a política. A 

linguagem, por vezes para iniciados, precisa ser adaptada e aprendida. Neste ponto, a troca de 

conhecimentos já é iniciada. Os diversos modos de existir são conexões e isto fica evidente 

mesmo que na superfície desta zona online. Onde/como atuaremos ou que trilhas serão 

encampadas depende de nossa ação como ator-rede. Na verdade, encarar a lista da 

MetaReciclagem pode ser comparado ao movimento de abertura de uma caixa-preta. 

Colocamos duas questões de ordem metodológicas como prioridade para auxiliar a 

descrição dessa fase de dispersão. A primeira, formulada com o objetivo de alimentar a 
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controvérsia que nos serve de guia: a crítica à inclusão digital ainda sobrevive de alguma 

forma (contida na lista de discussão)? Já a segunda, a fim de observamos a atual composição 

da rede, versa sobre: como tornar novamente rastreável esse agregado (MetaRecicleiro)? 

Começamos por resolver o segundo problema, acreditando que ele já evidencia a possível 

resposta da primeira interrogativa.  

A solução percorreu três histórias recentes e combinadas: o balanço sobre a actâcia da 

lista de discussão; o rastreamento de relatos recentes sobre a MetaReciclagem; e as entrevistas 

complementares efetuadas com membros atuantes desde os primeiros agregados e com 

membros conectados apenas em períodos mais próximos. Assim, experimentamos descrever 

os sinais de dispersão da rede. 

A investigação, iniciada sobre a atuação da lista de discussão, cobriu os seguintes 

pontos: 1. O volume de conversação da lista de sua origem até junho de 2015; 2. Solicitando 

ao filtro da lista para considerar apenas os e-mails mais recentes (período de dezembro de 

2014 a junho de 2015), verificamos: a) que atores são mais atuantes na troca de mensagens e, 

portanto, deixam rastros; b) se existe menção ao conceito de inclusão digital neste período.  

Com a luz destes dados, partimos para a segunda fase da averiguação - a identificação 

de alguns relatos mais recentes sobre a rede, por meio da coleção de documentos e da 

realização das entrevistas complementares. Vejamos, então, o que podemos descrever a partir 

dos vestígios que conseguimos apurar. 

 Na última visita à lista de discussão (22/06/2015), havia 466 membros cadastrados e 

um arquivo de mais de 41 mil mensagens registradas. O período contabilizado pelo arquivo de 

mensagens da lista compreende de janeiro de 2008 a junho de 2015. A tabela a seguir mostra 

a distribuição das mensagens ao longo dos anos: 
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Tabela 1. Quantidade de e-mails registrados na lista de discussão da MetaReciclagem. 

 

Ano Quantidade de e-mails registrados 

2008 1677 

2009 9266 

2010 7480 

2011 6857 

2012 9237 

2013 3332 

2014 2422 

2015* 737 

*Dados registrados até dia 22/06/2015 
Fonte: Arquivo de Mensagens da Lista de Discussão da MetaReciclagem. 

Disponível em https://lists.riseup.net/www/arc/metareciclagem 

 

O volume significativo de mensagens produzido ao longo deste período de atividades 

da lista indica a ebulição das conexões que ocasionam a rede. A lista da MetaReciclagem não 

se tornou um espaço desértico ou uma casa abandonada. Mesmo com o declínio do número de 

comunicações, especialmente após o ano de 2012, não se pode concluir por uma provável 

anomia. No entanto, os movimentos narrados pelos atores a respeito das origens da lista são 

bem distintos do que é gerado na atualidade em termos de eventos/conteúdo.56 

Se as mensagens fundacionais denotam conexões gestacionais e articulações 

embrionárias para localizar, arregimentar e aglutinar atores em torno das atividades da rede, 

por meio da construção de ideias, projetos, eventos, conceitos e metodologias, atualmente 

esse tipo de conexão está sedimentada. Poderíamos arriscar, conforme já mencionamos antes, 

que a lista de discussão transformou-se numa caixa-preta. Há uma permanente troca de 

informações movida por um grupo reduzido de atores, porém informações finalizadas, isto é, 

eventos prontos. Contabilizamos apenas 28 personagens com pronunciamentos efetivos na 

lista no período de seis meses (dezembro/2014 a maio/2015). Destes, apenas 13 

replicam/reiteram/corroboram/opinam sobre mensagens enviadas à lista. E, exclusivamente, 5 

atores deixaram marcas/falas/registros todo o período. Ressaltamos que a lista possui mais de 

400 cadastrados. 
                                                           
56 É importante ressaltar que os arquivos existentes das mensagens compartilhadas na lista de discussão da 
MetaReciclagem datam de outubro de 2008, embora os arquivos da origem da rede sejam de 2002, advindos de 
conversações travadas no extinto projeto Metáfora. É possível recuperar mensagens importantes desta época a 
partir de publicação dos membros “fundadores” do projeto Metáfora no próprio site ou blog da MetaReciclagem. 
No entanto, uma parte significativa de mensagens desta época (2002-03) foi perdida em processos de trocas de 
hospedagem em servidores. Para acessar mensagens mais antigas ver 
http://rede.metareciclagem.org/livro/Origens 
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Existe um histórico de ações estabilizador da lista de discussão que pode ser levado 

em conta como um termômetro indicativo das atividades da rede. Como pontos principais 

desse “resfriamento” do magma constitutivo do social da lista, destacamos: esgotamento dos 

primeiros projetos relacionados com as associações entre a MetaReciclagem e as redes ligadas 

ao ator-rede Governo; a existência de atores não pertencentes ao mapa da MetaRec, porém 

cadastrados/conectados à lista com objetivos de capturar ações; o próprio movimento da rede 

que, nesta quarta etapa (seguindo nossa narrativa), apresenta-se numa dispersão e polinização 

em outras redes. Tais elementos são comuns e transparecem nos relatos mais atuais que 

recuperam o histórico da MetaReciclagem e também na avaliações dos atores com os quais 

conversamos. Pinçamos um desses argumentos que aparecem em trocas de e-mail efetuadas 

com integrantes da rede. 

 

Uma coisa que sempre me chamou atenção na lista era o caráter de TAZ para se 
fazer projetos. Alguém jogava a ideia na lista, as pessoas topavam e a coisa saía. 
Depois de um tempo a coisa acontecia em forma de inbox (uma sub rede de 
confiança/afeto?) e quando se tinha algo minimamente estruturado era jogado na 
rede para quem quisesse chegar junto. Atualmente as coisas já chegam fechadas na 
rede e a participação não é mais na construção e sim como um participante num 
sentido de "espectador” (desculpem a palavra, mas é que não achei uma melhor... 
nem é espectador, pois a pessoa, de alguma forma está participando, mas, pensando 
em "revolução maker", todo mundo é participante "ativo", pelo menos acha que é 
ativo). 
Neste cenário o que aconteceu? Por a culpa nos lukers talvez seja a pontinha do 
iceberg... (Isaac, em trocas de e-mail nas quais ponderávamos sobre a MetaRec para 
fins desta pesquisa). 

 

Ainda com base em informações rastreadas na própria lista, procuramos indícios do 

debate a respeito da inclusão digital. No entanto, a controvérsia que tangenciamos até aqui 

também apresenta sinais de esfriamento. Ao efetuarmos a busca do termo, conforme citamos 

anteriormente, por meio do filtro da própria lista e restringindo o período aos seis meses 

considerados, identificamos apenas um (01) resultado tendo como assunto principal a 

temática da inclusão digital. 

Este tema (contenda) nos levou a um percurso necessariamente rizomático. Neste 

sentido, no meio das coisas, atravessado por uma multiplicidade de domínios fundamentais 

para uma compreensão da relação homens fabricantes e objetos fabricados que ultrapasse as 

condicionantes oriundas da utilidade mercadológica. A inclusão digital, como um conceito 

fábula, que representa estar contido numa associação prática e simbólica compositora do 

social. Nesta direção, quando ele é ocupado ou mesmo desmantelado pelas noções de 

apropriação crítica da tecnologia e da livre produção do conhecimento torna-se possível a 
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composição de redes mais democráticas. Diferentemente disso, o conceito de inclusão digital 

é considerado anacrônico e destituído de qualquer potencialidade política e transformadora da 

realidade social. Há, inclusive, mais aguda do que na primeira fase da rede, a sensação da 

necessidade de abandonar a expressão.  

Quando se pensa no corpo de outra batalha, envolvendo as questões de camuflagem 

digital ou liberdade digital, que se agigantou no decorrer da última década, disputar os 

terrenos da inclusão digital não parece ser uma doce estratégia. Se a ideia de uma inclusão 

digital, nos primórdios da rede, necessariamente esteve acompanhada da crítica trazida à baila 

pelas concepções de apropriação tecnológica e conhecimento livre, atualmente precisamos 

inserir mais um elemento neste imbróglio: a livre escolha por privacidade. Assim, o debate 

ganha outras conotações, bem como as ações da rede em dispersão procuram novos terrenos. 

Mas isto são panos para outras costuras. 

Portanto, ao alimentarmos questões sobre a controvérsia, tanto a diminuição do uso do 

termo, quanto as opiniões relatadas pelos atores, deixam a impressão de que os limites do 

conceito “inclusão digital” foram alcançados. Vejamos abaixo, por exemplo, os trechos de 

algumas das respostas ao nosso roteiro de entrevista semi-estruturado, que versam sobre o 

conceito de inclusão digital. 

 

Nathalia: O que é inclusão digital? 
 
Egito: O meu “trabalho”, ele fala que a inclusão digital é você pegar alguém que não 
sabe usar um computador ou não sabe usar os softwares de um computador ou, 
especificamente, um software e você possibilitar, por meio de formação, aquela 
pessoa usar o software, isso aí seria inclusão digital... Isso seria os cursos que tiram 
o nome de informática básica e colocam o nome de inclusão digital... 
(...) 
Não vai existir essa coisa da inclusão digital, porque, na verdade, se você olhar ela... 
a gente já tá num mundo que praticamente você já tá incluído. A ideia seria se 
apropriar mais... O cara vai no banco e saca o dinheiro dele com cartão, embora ele 
não tenha essa percepção. (Marcos Egito, membro da rede MetaReciclagem em 
entrevista concedida por Hangout em maio de 2015). 
 
Isaac: Apesar de eu ser técnico em inclusão digital, meu ofício ser.. tá lá na carteira: 
técnico em inclusão digital, inclusão digital é uma coisa que eu não acredito hoje em 
dia. É uma coisa que eu compartilho um pouquinho da rede, de boa parte da rede, 
que acha que inclusão digital é uma falácia. (Isaac, membro da MetaReciclagem em 
entrevista concedida presencialmente, em fevereiro de 2015, na cidade de Recife) 
 
Mbraz: Não quero ficar só em uma visão pessimista [e acredito que ela seja mais 
realista pé no chão...], mas o que está mesmo em disputa agora é sobre que Internet 
queremos e em qual produção de realidade. Lembro-me do projeto One Laptop Per 
Child, e no que ele se tornou na prática de forma hipócrita: computadores baratos 
para os periféricos e computadores extremamente poderosos para os países 
centralizadores. 
Tentando condensar... o pensamento crítico nem sempre precisa de máquinas para 
ser apreendido e usado como força[potência] política, como ativismo. Vejo isso 
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muito claro nos povos indígenas com os quais tenho oportunidade de conversar e 
conviver. É essa a pergunta que devemos fazer: - por que tais povos não viram 
necessidade de desenvolver tecnologias baseadas em máquinas intrincadas? 
(Marcelo Braz, entrevista concedida em junho de 2015, por e-mail) 

 

Um argumento que retorna é, justamente, o da demonstração da manutenção de 

desigualdades que ocorrem numa perspectiva econômica atreladas às políticas públicas 

denominadas ou cujos objetivos versam sobre a inclusão digital. 

 

O novo excluído: o “excluído digital”. E “é preciso que o Governo e as ONGs 
salvem, façam alfabetização digital, inclusão digital, batismo digital” (risos). E aí 
chegamos nesses modelos de governança de dar um tablet pra cada aluno da 
prefeitura e do estado, abrir telecentro pra atender a comunidade... (Isaac, membro 
da MetaReciclagem em entrevista concedida presencialmente, em fevereiro de 2015, 
na cidade de Recife) 

 

 Para deixar evidente o combate a essa noção de inclusão digital, é reiterada a opinião 

sobre a importância acerca das ações de apropriação crítica da tecnologia em contraposição 

ao hábito relacionado às políticas de acessibilidade, geralmente focadas em atender 

expectativas econômicas do mercado de consumo ou de trabalho. 

 

Nathalia: Qual a relação entre metareciclagem e inclusão digital? 
 
Isaac: A metareciclagem trouxe para mim uma visão mais crítica do processo de 
inclusão digital. Gosto muito da troca do termo inclusão por apropriação crítica de 
tecnologia e o mais interessante é que quando se fala em tecnologia, não se está 
falando exclusivamente de tecnologia da informação e comunicação, mas de todo 
um complexo das relações do homem com a técnica. Isto é bem fértil para 
questionamentos sobre como a tecnologia pode atrapalhar ao invés de ajudar. 
Exemplo: consumo e lixo eletrônico. (Isaac, membro da rede MetaReciclagem, 
entrevista concedida por e-mail em junho de 2015) 

 
As notícias divulgadas na lista de discussão da MetaReciclagem possuem o caráter de 

se localizarem nas tensões (des)territoriais (borrões de fronteiras) que estão reagregando os 

rituais relativos aos processos produtivos de humanos e não-humanos. Neste sentido, o 

conceito de apropriação tecnológica alastra-se para alcançar outras geografias, biologias, 

sociologias cada vez mais periféricas, tais como aldeias indígenas, rios, florestas, sucata 

espacial, comunidades rurais e outros invisíveis. De certa forma, os elementos que se reúnem 

sob a guarda daquilo que alimentamos no transcorrer desta escrita como a controvérsia do 

conceito de inclusão digital, aliando-nos à crítica metarecicleira que denuncia as restrições do 

simples acesso ao bem tecnológico e do relacionamento passivo entre humanos e objetos 

técnicos, estão dispersos por e/ou agregados a outras redes. O que é similar ao movimento e 

espraiamento da própria rede MetaReciclagem. Por exemplo, a aliança entre metareciclagem e 
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permacultura realizada pelo Bailux57, um esporo da MetaRec desde 2005, registrado como 

Ponto de Cultura em 2009 e um dos mais atuantes hoje. 

A abertura/destruição/desmantelamento/reencarnação do conceito de inclusão digital 

permanece a compor associações importantes se continuarmos a seguir os metarecicleiros. Se 

observamos uma intensa aglutinação de atores na terceira topografia da MetaRec, devido às 

novas frestas trazidas pelo alargamento do conceito de cultura promovido pelo Minc à época 

de Gil e à abundância de redes que então se agitaram, já nesta quarta fase, percebemos um 

forte movimento de dispersão.  As questões de inclusão digital, incluindo sua mais ferrenha 

crítica foram realocadas e potencializas no processo experimentado conjuntamente com o 

Governo Federal.  

 

A metodologia base da Ação Cultura Digital é resultado de uma construção coletiva 
de experiências de mediação pedagógica em mídia tática e em software livre desde 
2003. É importante ressaltar que foi construída pela sociedade civil, que veio a 
integrar um programa de governo do Ministério da Cultura, no qual a inclusão 
digital era abordada pela cultura. Não se tratava de dar acesso ou simplesmente 
capacitar jovens, mas de abordar e trabalhar conceitos que levassem à uma prática 
diferente, a uma libertação por meio do conhecimento.58 (MEIRELES, 2007) 

 

Mas a metodologia metarecicleira, como prática necessariamente transversal às outras 

redes, bem como a própria constituição da MetaRec também sofreram os impactos dessa 

atuação. O espraiamento da concepção de apropriação tecnológica como um modo de 

manifestação cultural derramou sobre os territórios dos programas governamentais as 

contradições da perspectiva de inclusão digital, embora essa denominação ou intenção não 

tenha sido aventada. Igualmente, o aumento de ações e articulações da MetaReciclagem, 

indicada pela maior quantidade de atores (participantes da lista de discussão, número de 

esporos e de conecTAZes), representou um fortalecimento dessa crítica.  

Por outro lado, ao final do processo instaurador dos Pontos de Cultura, entre 2007 e 

2008, as conexões que propiciaram a observação daquele terceiro nó começaram a deixar os 

rastros de dispersão. 

 

                                                           
57 “O ‘Bailux – Esporo de Metareciclagem’ promove suas ações na região desde 2005 e foi reconhecido como 
Pontão de Cultura em 2009, numa iniciativa do Des).(Centro. Originário de uma proposta individual de estímulo 
ao uso do software livre, construindo sua história a partir do reaproveitamento de computadores usados e 
colaborando com a formação de jovens, o Bailux (bando cujo nome associa a Bahia ao Linux) é um potente 
espaço de articulação.” (Regis Bailux) Disponível em https://bailux.wordpress.com/bailux/ 
58

 Meireles, A. V. Disponível em http://www.forumpermanente.org/revista/numero-2/textos/letramento-
midiatico-e-digital-1 
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O termo laboratório ou lab começou a ser utilizado neste contexto, em parte pelo 
intercâmbio com projetos internacionais, mas possivelmente também como maneira 
de escapar a uma percepção de esvaziamento ideológico ou estético dentro do 
contexto dos Pontos de Cultura. (FONSECA, 2014, p. 20) 
 

Alguns relatos mais recentes de participantes da rede desde suas origens, como a 

dissertação de mestrado de Felipe Fonseca sobre “RedeLabs: Laboratórios Experimentais em 

Rede” (2014) e a tese de doutorado de Hernani Dimantas intitulada “Zonas de Colaboração – 

MetaReciclagem Pesquisa-Ação em rede” (2010), que nos auxiliaram durante a redescoberta 

desse percurso, retornam como chaves para o fechamento desse texto. Como nos orienta 

Latour: “Assim como estão sempre envolvidos por outros na tarefa de formar e dissolver 

grupos (primeira incerteza), os atores se empenham em fornecer relatos controvertidos de seus 

atos e dos atos alheios.” (LATOUR, 2012, p.77) 

O primeiro relato, o de Fonseca, nos coloca numa travessia, que passa pela trilha 

aberta pelo projeto Metáfora, pelas aglutinações metarecicleiras e deságua nas (des)formação 

de uma nova rede na qual ações de tecnologia experimental são  promovidas – a RedeLabs. 

Ao relatar as primeiras novas ações de metarecicleiros, agora para construir espaços imersivos 

de experimentação e troca de conhecimento, distintos dos Pontos de Cultura, ele chama 

atenção para a meta política: 

 

Diferentemente da usual associação da ideia de laboratório a espaços físicos 
permanentes, muitas vezes com acesso a infraestrutura de grande porte, esses 
autoproclamados labs buscavam proporcionar períodos imersivos de troca de 
conhecimento e produção, mesmo sem a intenção de permanência ou a necessidade 
de equipamentos de alta tecnologia. Refletiam uma facilidade em ocupar 
temporariamente os espaços, tratando o presencial como efêmero. Uma referência 
comum entre aqueles grupos envolvidos com a construção da cultura digital no 
Brasil eram as Zonas Autônomas Temporárias – TAZ (abreviação em inglês de 
Temporary Autonomous Zones), título de livro do autor anarquista estadunidense 
Hakim Bey lançado no Brasil em 2001 dentro da coleção Baderna da editora 
Conrad. As TAZ denominariam os únicos momentos nos quais a potência de 
liberdade pode tomar lugar de maneira efetiva. O levante e não a revolução deveria 
ser a meta da ação política. (FONSECA, 2014, p.21) 
 

Já o relato de Dimantas, privilegia o olhar sobre a criação de uma zona de 

conversação, aberta e livre para que programas sejam desenhados a partir da inteligência 

coletiva. Para ele, a MetaReciclagem é um lugar de conversação formado por pessoas 

“linkadas” (enlaçadas) por objetivos comuns.  

 

Conceitos como colaboração, produção coletiva de conhecimento, ressignificação da 
tecnologia e apropriação crítica passaram a servir de base para outros níveis de 
experimentação e criação. 
De um grupo inicialmente reduzido, o MetaReciclagem transformou-se em 
metodologia livre e aberta, passível de replicação em qualquer contexto e, com o 
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tempo, sendo adotada em diversos projetos de tecnologia social. Atualmente, o 
MetaReciclagem pauta e influencia política públicas de universalização do acesso à 
tecnologia e de democratização da produção do conhecimento, além de participar de 
intercâmbios com outros projetos em todo o mundo.  (DIMANTAS, 2010, p.74) 

 

Após o registro de respostas, ponderações e reflexões de alguns atores sobre perguntas 

específicas dessa pesquisa, por meio de relatos (via e-mail, hagout e presencial), como 

também de conversas informais, finalizamos nossa narrativa sobre essa fase com a impressão 

de que a dispersão da rede MetaReciclagem apresenta uma dualidade. Algumas avaliações 

direcionam a imagem atual da MetaReciclagem como um espaço de conversação orientado 

por uma metodologia sobre a práxis e a poiesis do conhecimento tecnológico, como denotam 

os relatos de Fonseca e Dimantas. Outras, propõem que houve uma diluição da 

MetaReciclagem noutras redes. Para esta segunda opinião, em parte ocorreu um 

desvirtuamento dos princípios iniciais e as outras redes traduzem ações e a nomenclatura da 

MetaReciclagem de forma reducionistas. Mas a sobrevivência de ações e trocas em arranjos 

mais próximos dos interesses políticos compartilhados pela rede se dá por meio dessa mesma 

capacidade de desmantelar e reencarnar da rede em eventos localizados e temporários. Soa 

neste segundo sentido o comentário a seguir de Mbraz: 

 

Hoje penso que seja o seu histórico como fato gerador. Por outro lado a 
metareciclagem se fragmentou demais nos seus propósitos e há grupos que já usam a 
tag totalmente deslocada de seus princípios. A criação de laboratórios [ou 
experiências/encontros localizadas no tempo por determinados grupos] ainda produz 
muito movimento, ação e troca de conhecimentos e afetos. Cito o Tropixel, o 
Tecnoxamanismo, a Submidialogia e o Estudio Livre ainda como 
movimentos/conceitos como bastante significativos e importantes (Marcelo Braz 
entrevista concedida por e-mail em junho de 2015). 

 

Dessa ambivalência das avaliações dos atores, ainda que sutil e não obrigatoriamente 

fissurada, fica a impressão de uma rede que se dispersou sob as nuances, a saber: em 

laboratórios, programas, projetos, espaços, eventos nacionais e internacionais com uma meta 

política de refazer as metodologias de construção do conhecimento, tomando como princípio 

sua livre produção e fruição; e em experiências/experimentos, encontros e movimentos que 

demandam uma libertação da própria tecnologia, na qual as ações de trocas significam antes a 

permissão de afetos. De qualquer forma, é possível reconhecer a existência de uma 

epistemologia política comum para ambos os relatos, a procura de um conhecimento sobre as 

“diferentes” possibilidades e não sobre “o fato” tecnológico. 
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O TEXTO TERMINA, O EXPERIMENTO NÃO. 

 

O término da composição deste relato é uma tentativa de complementar de forma 

objetiva, mas não definitiva, a compreensão que tivemos acerca das realizações da colméia 

formada pelos atores presentes na descrição dos terrenos da controvérsia sobre a inclusão 

digital, orquestrada a partir da perspectiva de ação da rede MetaReciclagem. A investigação 

dos rastros das (des)formações dos grupos, a identificação de ações e o registro de avaliações 

efetuadas pelos próprios atores da MetaRec, permitiram-nos tecer algumas reflexões de cunho 

mais geral sobre as relações entre os humanos fabricantes e os objetos fabricados, no limite, 

entre quase-humanos e quase-objetos na produção do conhecimento. Conduta comum à 

metodologia empregada pela rede MetaRec. Mas também, pudemos observar mais de perto as 

mediações e translações das ações da rede à medida que seguimos as aglutinações e 

dispersões de agentes. Em nossa descrição, apesar de não conseguirmos apurar verticalmente 

a qualidade destas ações, indicamos as mudanças de direção e interferências noutras redes em 

quatro topografias específicas: conexões embrionárias do grupo, construção de espaços físicos 

e expansão da rede, atuação em programas de políticas públicas e, por fim, a dispersão 

noutras redes. Neste sentido, construímos uma sociologia das associações da rede, 

expressando suas ações críticas à relação heterônoma de produção e fruição da tecnologia, 

notadamente àquelas atreladas a políticas de inclusão digital. 

Certamente não capturamos todos os pormenores da história. Por isso, é evidente a 

artificialidade pedagógica desta narrativa. Igualmente, não poderíamos responder a questões 

que buscassem estabelecer um nexo entre eficiência das ações e objetivos alcançados ou 

traçar uma relação entre a metodologia empregada e a propagação dos princípios da rede. 

Também esses não foram nossos objetivos. Na verdade, procuramos colocar em evidência as 

tensões imbricadas no acontecimento político da composição social de uma rede propulsora 

da ação de (des)construção do conhecimento tecnológico. O mais importante, é perceber que 

ocorrem sim modulações da relação entre humanos e objetos técnicos a partir da proposição 

da metodologia de apropriação crítica da tecnologia. Nosso experimento textual arrisca 

afirmar que o desmantelamento da noção de inclusão digital efetuado pela MetaReciclagem, 

por exemplo, é uma translação propiciada por esse tipo de mediação. 

O conceito de inclusão digital, marcado pela separação entre humanos passivos e 

objetos tecnológicos passivos, é uma representação da lógica amparada nas expectativas do 

velho capitalismo industrial. Não à toa considerado anacrônico por parte dos atores da rede. 
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Por outro lado, ao funcionar em conformidade com noção de Modernidade (àquela criticada 

por Latour), ele impede a visibilidade dos híbridos e de toda a lista de actantes fabricantes dos 

atuais arranjos sociais. Nesses termos, a inclusão digital pode ser encarada como um duplo 

processo de formatação de usuários e máquinas adequados às condições de mercado e obtusos 

às outras possibilidades de agregados sociais. 

Ao levantar a controvérsia do conceito, a MetaReciclagem denuncia a primeira 

operação, propondo um combate aos usos da tecnologia acionados meramente para benefício 

dos mercados, a partir da formação de mão de obra e de consumidores de software e 

hardware proprietários. Ao mesmo tempo, propõe uma mobilização para a abertura da 

tecnologia, questionando e subvertendo os seus usos e interrompendo processos de 

obsolescência dos objetos, de maneira conceitual, cultural e artística. Noutras palavras, a 

metodologia da rede ilumina a íntima relação que travamos com os objetos técnicos, 

colocando a importância da realização de uma política de autonomia que confronte as 

configurações das redes de dependência. Assim, percebemos que a crítica da rede ao conceito 

de inclusão digital não se restringe a uma arena instrumental, da aprendizagem técnica, mas 

entrelaçada às questões de interesse. 

Ao recontar a história da rede, nosso método buscou rastrear as associações 

compositoras deste magma social. Em seu primeiro nó, foi possível detectar a intrusão de 

elementos e componentes no plano da fabricação e apropriação do conhecimento tecnológico 

que são ocultados pela noção de inclusão digital. A crítica efetuada pela rede denuncia a 

política heterônoma dos usos tecnológicos cuja dissimulação é operada pelo conceito. 

Podemos concluir que essa concepção relaciona-se com o fetiche moderno, pretendendo 

esconder por meio da própria sombra a sua existência. A ação de incluir digitalmente 

objetivaria reduzir desigualdades, quando, na prática, o que ocorre é justamente o contrário. 

Seguir os atores da MetaRec significa incluir novos elementos na produção da cartografia 

desta controvérsia. 

Ao tecer a descrição da segunda aglutinação que localizamos na rede, tentamos nos 

ater às cinco fontes de incertezas sugeridas por Latour: apontamos as (des)constituições do 

grupo, identificamos ações e relatos assumidos, consideramos a agência dos não-humanos, 

não reduzimos fatos à natureza, trouxemos à tona os riscos dessa pesquisa. Neste ponto, 

podemos afirmar que o caminho cartográfico garantiu o movimento da pesquisa sem a 

necessidade de um conhecimento apriorístico de que elementos ou arranjos sociais seriam 

encontrados.  Há uma convergência política entre o método adotado por nossa pesquisa e a 
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metodologia da MetaReciclagem: para manter suas aderências ambos se utilizam da coleta 

promiscua de elementos e da abertura diversa aos registros em contraposição aos filtros. A 

MetaRec associa-se à ONGs, ao Governo, à plataformas colaborativas, à coletivos autônomos, 

à redes institucionais e mantém-se aberta à adesão de atores. Ao efetuarmos os registros 

desses arranjos, percebemos que a ação da MetaRec não desmantela o conceito de inclusão a 

partir de um nexo de causa-efeito, mas por meio da delação de uma cadeia de atores 

(humanos e não-humanos) que estão imbricados nas relações de fabricação da tecnologia. 

Um desses entrelaçamentos interessante, que o desenho deste mapa nos permitiu 

registrar, foi o das actâncias do Governo Lula e da MetaReciclagem ocorrido, especialmente 

para nossa narrativa, durante a ação chamada “Cultura Digital” inserida no projeto “Pontos de 

Cultura”. As mediações da MetaRec interferiram na composição política e técnica inicial do 

projeto do Ministério da Cultura. Desde a adoção da noção de apropriação crítica da 

tecnologia, infiltrando a controvérsia do conceito de inclusão digital nos canais institucionais 

do Governo, até a escolha/produção/fruição dos equipamentos, kits multimídia, softwares e 

licenças artísticas e culturais de forma aberta e colaborativa. Como parte das circulações, e 

(des)construções descritas sobre este terceiro nó da MetaRec, a actância do ator-rede Governo 

tanto propiciou uma emergência da rede, quanto contribuiu para sua latência e dispersão. 

Consideramos que as tensões sobre o entendimento do conceito são tão vívidas, 

durante este terceiro arranjo da rede (contabilizamos o Governo), que as ações metarecicleiras 

no trajeto do “Cultura Digital” e dos “Pontos de Cultura” não são expressas oficialmente 

como uma política de inclusão digital. No entanto, as atividades contam com a 

fabricação/fruição de hardware livre, software livre, e demais oficinas para utilização dos 

objetos técnicos que auxiliam a composição de obras culturais e artísticas. O encontro da 

abertura de duas noções, a de cultura e a de inclusão digital, fermentou agregados que 

beneficiaram o espraiamento da metodologia metarecicleira. Neste sentido, concluímos que as 

ações mediadas pela MetaRec demolem os significados da ideia de inclusão digital, 

possibilitando a visibilidade da movimentação das redes sócio-técnicas-culturais existentes. 

Portanto, alargou-se o horizonte político, o que permitiu tomar/ocupar alguns laboratórios 

(esporos, pontos de cultura) como locais de experimentação e produção do conhecimento. 

A relação “promíscua” da MetaRec em seus movimentos de (des)formação levou a 

cabo a contaminação de diversos arranjos sociais pela metodologia da apropriação crítica da 

tecnologia, a partir da tática da produção de relatos e da dispersão. A noção de pertencimento 

a um arranjo social acaba por sintonizar mais expectativas entre os atores do que a política de 
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uma inclusão. A noção de inclusão não garante o reconhecimento de si e dos demais atores 

como participantes de uma relação. Assim, o fetiche que “faz-fazer” não é assumido, portanto 

a posição política dos indivíduos também não.  Ademais, o mero acesso ou a capacidade 

instrumental de realizar funções pré-formatadas, como sabemos, finda por incluir os 

indivíduos num protocolo limitado. 

Como se apresentou na narrativa, essa fase emergente, que amalgamou uma série de 

redes, colocou em cena toda a poluição de actantes, Ministro, plataforma online colaborativa, 

coletivos autônomos, coordenadores, grupos culturais, produtores, músicos, metarecicleiros, 

gambiarras, reciclagem, software livre, licenças copyleft, relatos, construtores de um 

programa de política pública nacional. Todavia, as intensas negociações, as repetições de 

tarefas, a lentidão metabólica do ator-rede Governo, a diminuição das transformações da ação, 

por conseguinte, a tendência a uma estruturação desta rede mais dilatada contribuiu para a 

dispersão de atores da MetaRec. 

Neste ponto, precisamos destacar o viés metodológico que nos levou a compreender o 

movimento de diáspora como uma nova acomodação do social sempre em formação. Seguir 

os atores, atentar para a teoria que eles elaboram sobre as ações, evidenciou duas dinâmicas 

de dispersão: a) em zonas de conversação orientadas por uma metodologia de experimentação 

do conhecimento tecnológico; b) a diluição em outras redes, nas quais o histórico da MetaRec 

funciona como um fetiche (feitiço) que inspira ações. Cabe mais uma reflexão sobre o método 

da TAR, que amplia o universo de conexões e, por isso, torna possível efetuar ilações entre os 

nós que optamos por destacar, sem os riscos de cairmos em abismos ocasionados quando 

elegemos a prática de saltos no espaço-tempo. Por outro lado, é preciso perceber que, como 

optamos pela visão latouriana de rede (espaço-tempo), a dispersão que apontamos em nossa 

organização é, no limite, fortalecedora da concepção de social como transeunte, móbil, 

magma. Assim, por exemplo, a aglutinação característica do berçário da rede pode ser vista 

como uma tentativa de reunir os atores dispersos, por meio do método de alimentação da 

controvérsia para rastrear ações. A metodologia da TAR pretende fazer aparecer um social 

que insiste em desaparecer. Neste sentido, escolhemos por registrar e relatar os indícios das 

modificações de vínculos entre atores, entre redes. 

Acompanhando a história da rede e a avaliação dos atores, convencemo-nos do 

desmantelamento da caixa-preta do conceito de inclusão digital feito pela MetaRec. Ademais, 

para que essa ação de sabotagem seja contundente não se deve usar o termo, mesmo que 

elementos sejam a ele agregados ou dele retirados, como propomos em algumas passagens 
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dessa pesquisa com a intenção de alimentar a controvérsia.  O que nos leva a ratificar que uma 

das funções do pesquisador-actante é sustentar a confusão, as interrogações, os dilemas. Ao 

término, chegamos mais perto de elaborar nosso próprio experimento. Acabamos por 

incentivar o fluxo de uma determinada ação. O texto tem seu ponto final, mas a 

experimentação é nó da rede. 

Por fim, terminamos esse relato com as incertezas estendidas sobre a produção social 

cada vez mais engendrada pela interferência da ciência e da tecnologia sem o estabelecimento 

de um norte epistemológico político. Ao seguirmos os referenciais teóricos dessa dissertação, 

tomamos a posição a favor da visibilidade do híbrido (à Latour), do ciborgue (à Haraway) 

como rede compositora do social. A construção de uma epistemologia da diferença e a 

possibilidade de reatar a dinâmica do fetiche entre humano e não-humano são fundamentais 

para a autonomia de ambos. Tudo isso passa pela construção de uma política de 

reconhecimento dos atores. Assim, não há mais sentido para as fronteiras entre conhecimento 

e reconhecimento estabelecidas pela Constituição Moderna. 
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