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Prestes a partir para uma expedição militar, vestidos com suas armaduras e reunidos numa 
cerimônia, os soldados atenienses recebiam em forma solene a seguinte invocação “por onde 
irão, serão polis!”.  Portadores dos valores da democracia, os antigos guerreiros gregos foram 
os pioneiros inconscientes daquele processo milenar que levou o ocidente a exportar para o 
mundo seus modelos sociais, seus valores, seus deuses, atravessando mares, vencendo 
distâncias e conquistando povos e terras, mas sem jamais encontrar alguém.  

Um processo unidirecional que, hoje, depois da crise de todos os tipos de colonialismo, 
assume nitidamente as caraterísticas da crise de um processo histórico: o da expansão do 
ocidente e de sua estrutura epistêmica totalitária. Surgida no âmbito industrial e no contexto 
positivista europeu, a sociologia herdou a forma sistêmica e estruturalista que, alinhada com a 
vocação do pensamento ocidental, exportou para o mundo uma forma específica de 
interpretar o social, dando às suas categorias e aos seus conceitos uma dimensão planetária e 
fazendo de categorias particulares, enquanto geográfica e culturalmente elaboradas, 
conceitos-orientadores universais. De um lado, a crise do método unitário nas ciências exatas, 
no começo do século XX, que repercutiu nas ciências sociais enfraquecendo as pretensões de 
objetividade de seus estudos, de outro, a crise do sistema industrial e o advento das formas 
digitais e conectivas que desenvolveram arquiteturas reticulares de interações, contribuíram 
para a necessidade do desenvolvimento de um tipo diverso de abordagem do social, 
evidenciando, ao mesmo tempo, os limites dos próprios pressupostos da particular concepção 
de sociedade produzida em plena época industrial pelas ciências sociais clássicas. Os 
elementos de tal crise são hoje evidentes e  tornam necessária a assunção e a reflexão a 
respeito  de suas qualidades.  A especificidade do modelo de social, inspirado nas categorias e 
nos conceitos elaborados pela sociologia industrial europeia, embora seja possível contemplar 
também em tal modelo as principais escolas da sociologia norte-americana, funda-se sobre 
alguns pressupostos e caraterísticas principais: A) Em primeiro lugar, a própria forma “urbana” 
do social que limitou a dimensão ecológica do mesmo ao espaço da cidadania, entendida a 
cidade e as arquiteturas urbanas como os espaços principais de seu desenvolvimento. B) Em 
segundo lugar, a concepção antropocêntrica da dimensão do social, elemento fundante da 
tradição ocidental que influenciou a ideia de um social circunscrito aos humanos e interdito 
aos demais atores (animais, vegetais, tecnologias, minerais e elementos da natureza em geral). 
C) A consequente incapacidade de entender o significativo qualitativo do papel da tecnologia e 
da comunicação no interior dos processos de formação e de transformação do convívio das 
coletividades. D) Enfim, a delimitação da ação social e de sua abrangência às atividades dos 
sujeitos-atores;  

A) Da experiência da polis até o iluminismo, a tradição europeia limitou o conceito de 
sociedade às atividades dos indivíduos, tornando o mundo ao redor  objeto, matérias primas e 
recursos   para o alcance de suas finalidades. A delimitação da ideia de social à cidade, própria 
da sociologia europeia e inspirada na concepção humanista ocidental, contribuiu para a 
construção ideal de uma hierarquia que indicava como estrangeira, arcaica e 



subdesenvolvidas, todas as realidades “extra-muros”, criando assim uma contraposição 
conceptual inapropriada e simplificadora que oponha o campo à cidade, o arcaico ao 
moderno, a tradição á inovação, o subdesenvolvido ao desenvolvidos, etc.  

O espaço urbano tornou-se o habitat principal da sociedade industrial, enquanto espaço  
dominado e ordenado pelo contrato social, o cenário e o palco privilegiado do convívio dos 
humanos: “Imerso no contrato exclusivamente social, o homem político subscreve-o, 
reescreve-o e fá-lo observar até hoje, unicamente como perito de relações publicas e ciências 
sociais (...) Nenhum dos seus discursos falava do mundo, ocupando-se indefinidamente dos 
homens.” (Serres, 1990, p. 55). Além de exportar uma concepção política e um modelo de 
humano, a cultura ocidental exportou para fora da Europa uma ecologia social, urbana e 
dialética, que separava o humano do mundo e do meio-ambiente. Ao exportar tal ecologia 
urbana do social, a perspectiva sociológica europeia ergueu uma divisão entre o espaço 
humano e o espaço da natureza gerando, assim, uma ecologia antropomórfica na qual: “A 
natureza reduz-se à natureza humana que, por sua vez, se reduz à historia ou á razão.  O 
mundo desapareceu. O direito natural moderno distingue-se do clássico por essa anulação (...) 
Com o contrato social, ele ignora e passa em silencio o mundo, que nos apenas conhecemos 
porque o temos dominado” (Serres, 1990, p. 59).   

B)Este processo de dominação do sujeito sobre o mundo que, de fato, marca toda a história do 
ocidente,  é apontado por Martin Heidegger como o produto da metafísica ocidental, 
responsável pela construção de ontologias abstratas e não relacionais. Na época industrial, 
com a difusão das sociedades a contrato, as ciências sociais herdaram, no contexto europeu, a 
mesma ontologia metafisica humanista que fundamentou o estudo de um social composto 
apenas pelos humanos, suas instituições e suas finalidades. Com a exceção de pouquíssimos 
autores, que buscaram complexificar o estudo da sociedade estendendo a dimensão do social  
no âmbito  das ciências biológicas, como Gabriel Tarde, os pressupostos epistêmicos das 
ciências sociais permanecerá circunscrito ao âmbito humanista, ou seja, ao âmbito da 
narrativa europeia  sobre o humano, helênica antes, cristã depois e iluministas-racional nos 
séculos XVIII e XIX.  Baseadas nos pressuposto do mito do antropocentrismo, explicado por 
Roberto Marchesini (2002) como um paradigma sustentado por três coordenadas: “I. a 
pretensão de uma auto fundação do homem na escalada antropo-poietica; II. a consideração 
do homem como entidade de medida e concepção do mundo; III. o pré-conceito de uma 
pureza essencialistica na avaliação da relação homem-tecnologia”. (Marchesini, 2002, p. 164), 
as ciências sociais construíram suas teorias sobre o social a partir do pressuposto epistêmico 
da independência e da supremacia do humano sobre a técnica e a natureza.  

C) Os limites das interpretações e das narrativas sociológicas sobre o social são hoje mais 
evidentes que no passado. Tal visibilidade se deve, pelo incremento do protagonismo dos 
objetos que as tecnologias digitais, através da possibilidade de conexão e de interação entre 
circuitos informativos e ecossistemas trans-orgânicos, contribuíram para implementar, 
alterando as caraterísticas ecológica dos convívios coletivos, tornando mais visíveis a 
participação e a contribuição dos não humanos na construção do social e das agregações 
coletivas. A dimensão agregativas do nosso convívio é hoje visivelmente mais complexa. Este 
aspecto nos obriga ao desenvolvimento de uma nova teoria capaz de expandir a dimensão do 
social tanto aos elementos tecnológicos e inorgânicos, quanto àqueles orgânicos como a todos  



aqueles que compõem a bio-esfera. A passagem da sociologia para as ciências das associações 
(B.Latour, M. Calon, J. Law) comporta, também, a assunção de uma epistemologia reticular 
que descreva os processos agregativos não a partir de um determinismo analógico e sistêmico, 
ou seja, como a soma do conjunto de relações comunicativas entre os diversos aparatos de um 
mesmo sistema, mas como as dimensões conectivas e emergentes de um novo tipo  de 
complexidade. Pensar a forma rede significa assumir uma importante transformação 
epistêmica que marca a passagem da uma lógica de complexidade estrutural-sistêmica para 
uma lógica reticular, hologramática (E. Morin) e conectiva.  

É nesta perspectiva que a dimensão relacional e comunicativa assume a dimensão da “forma 
formantis”, isto é, a dimensão que explicita o poder criador da conexão que contrariamente à 
dimensão estrutural funcionalista, própria da tradição sociologia norte-americana (T. Parsons), 
descreve o imprevisível processo de construção das agregações reticulares. O social deixa, 
assim, de ser para tornar-se evento, acontecimento comunicativo, único e a-sistêmico. A 
esfera comunicativa,  nesta perspectiva, não  pode ser mais pensada apenas como mídia,  isto 
é, como o conjunto de meio e instrumentos de repasse de fluxos de informações. A 
comunicação deixa também de ser o elo  de junção entre os atores para se tornar forma 
constituidora. A partir desta concepção é necessário ressaltar que a  nada servem as 
interpretações e os estudos sociológicos sobre a mídia desenvolvidos em contexto industriais 
para entender a complexidade do papel da comunicação que desenvolve-se em contextos de 
rede de redes. Estas remetem, provavelmente, a uma alteração do mesmo estatuto do social e 
não a um novo tipo de mecanicismo instrumental-comunicativo. Ter reduzido o papel social da 
técnica e da comunicação à sua dimensão mecanicista que limitava à sua contribuição para o 
desenvolvimento do social á sua função, limitou a possibilidade de compreensão e de analise 
das teorias sociológicas sobre as sociedades post industriais e as complexas e transorgânicas 
ecologias agregativas contemporâneas.  

D) A assunção acrítica da concepção sistêmica que expressou a supremacia da estrutura sobre 
a forma e que  impediu ao pensamento sociológico  de enxergar os elementos informativos e 
tecno-comunicativos  da situação social, acabou limitando a análise da mesma situação social 
circunscrita desde Erving Goffman à perspectiva físico-arquitetônica que a aprisionou na 
antinomia público-privado. Excluindo o elemento formante e agregador dos fluxos 
informativos, a representação sociológica do social conseguiu narrar apenas uma parte da 
complexidade do conjunto de relações perdendo, assim, o dinamismo ecológico das 
agregações e não conseguindo avançar na direção de uma teoria ecossistêmica do ato que 
reunisse os diversos atores, humanos e não, envolvidos no agir. Devemos a B. Latour, M. 
Calon, J. Law, avanços significativos em tal direção. Superando a teoria clássica  da ação social 
que circunscrevia  o agir  às atividades do sujeito-ator, artífice único e principal do dinamismo 
social, a teoria do ator-rede recoloca a questão na necessidade de repensar o próprio estatuo 
do social a partir de sua vocação agregativas e dinâmicas.   

A crise do imaginário da sociologia europeia sobre o social, decorrente da crise do imaginário 
industrial e da crise do imaginário positivista-sistêmico, nos abre a uma perspectiva para os 
estudiosos do setor tanto complexa  quanto sedutora que remete à necessidade de repensar o 
estatuto do social. Para quem aceite o desafio de entreprender tal caminho, a leitura desta 
obra de André Lemos é fundamental. Fundador do Groupe de Recherche sur la Technique et le 



Quotidien (GRETECH) no Centro de Estudos sobre o Atual e o Quotidiano (CeaQ) da 
Universidade Sorbonne Paris V, e pioneiro no Brasil nos estudos dos processos de inovação do 
social a partir de suas formas comunicativas, André Lemos aponta em sua obra uma direção 
inovadora de pensar os significados qualitativos das transformações em ato através do dúplice 
e simultâneo olhar que agrega a necessidade de repensar a comunicação para além de sua 
perspectiva midiática e o desafio de enxergar a alteração do estatuto do social, a partir das 
qualidades trans-orgânicas de seus dinamismos agregativos e de suas propriedades conectivas. 
Descrevendo de maneira apropriada e analítica as principais abordagens sobre a teoria do 
Ator-Rede e sobre as práticas de realizações de cartografias das controvérsias, o livro oferece 
uma importante reflexão filosófica sobre a Ontologia orientada ao objeto proposta por 
Graham Harman que evidencia a necessidade de repensar a digitalização a partir de uma 
reflexão capaz de abordar a alteração da condição habitativa, no sentido heidegeriano, isto é, 
no sentido próprio da transformação dos estatutos das coisas, dos “seres”, do “céu” e da 
“terra”, a partir de suas emergências relacionais. O livro indica claramente para onde começar 
a navegação nos mares inexplorados das agregações sem social. Próprio como os marinheiros, 
os pesquisadores que pretendem estudar os dinamismos das redes precisam deixar a cidade e 
seus portos seguros, para entrar numa outra ecologia, na qual o chão e o céu confundem-se e 
a direção do barco é o resultado de uma sinergia complexa entre os marinheiros, o vento, as 
correntezas marinhas e a potência das ondas. Este livro constitui-se, portanto, como um 
importante mapa para se navegar novos mares.  

Uma vez distante das cidades, em mar aberto os navegantes dos mares das redes deverão 
enfrentar três desafios principais: a necessidade de estabelecer um tipo de epistemologia não 
mais sistêmica, mas reticular e conectiva; a necessidade de repensar a uma nova teoria da 
comunicação não mais midiática ou instrumental, mas capaz de se abrir a uma dimensão que 
consiga  desvelar as dimensões comunicativas do habitar; e enfim, a necessidade de pensar as 
formas agregativas numa perspectiva pós-sociológica que expresse um novo tipo de ecologia 
social, pós-urbanas e atópica, composta por diversas naturezas conectivas. 

O Brasil é um contexto privilegiado para o estudo das dimensões reticulares e conectivas. Por 
vários motivos, mas em primeiro lugar por abrigar sabedoria e conhecimento não ocidentais 
que flanqueando-se à presença das epistemologias europeias confere ao contexto brasileiro 
uma especificidade propícia para a inovação e o desenvolvimento de perspectivas originais. 
Abaixo da linha do equador o social sempre foi mais complexo e nunca se limitou ao âmbito 
das atividades e das funções humanas. Entre os povos nativos, como amplamente sublinhado 
pelos estudos antropológicos e, em particular, pelas contribuições do Eduardo Viveiros de 
Castro, o social é trans-orgânico e não apenas antropomórfico. Ao lado dos animais e dos 
vegetais também os objetos são cidadãos  e, como no caso do machado Krahô, contadores de 
história e desenvolvedores de interações. É este um privilégio e uma vantagem própria dos 
cientistas brasileiros que poderá  acompanha-los  ajudando-os a encontrar  no céu estrelado 
que se espelha nos mares das redes a conexão mais fértil. Aos marinheiros que optaram por 
não mais habitar dentro dos muros das nossas cidades, mas “debaixo da cúpula das 
constelações” desejamos para a longa travessia a companhia deste mapa de navegação.  


