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que interagem diretamente com a tecnologia configurando novos significados à ela.  
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Introdução 
 

Como ocorre o desenvolvimento tecnológico? Como são desenvolvidas as tecnologias? 

Em que medida as tecnologias são causas de transformações sociais? Como determinados 

contextos sociais geram tecnologias específicas? Existe uma construção social da tecnologia? 

E uma construção tecnológica da sociedade? Estes são processos distintos ou correlatos? 

Como os estudos sociais da ciência e da tecnologia explicam estes fenômenos? Quais 

conceitos teóricos analíticos, dos estudos sociais da ciência e da tecnologia que se configuram 

como ferramentas capazes de auxiliar na compreensão do desenvolvimento tecnológico? E, 

ainda, de que maneira estes conceitos podem ser úteis em relação à dados empíricos? É por 

estas indagações que o trabalho tem como objetivo estudar o desenvolvimento do motor 

movido a álcool no Brasil. Tendo as questões acima como guias para o texto são, 

primeiramente, discutidos os modelos de compreensão do desenvolvimento tecnológico 

conhecidos como modelos de difusão e o de translação. Na seqüência são observados alguns 

dos estudos de caso desenvolvidos pelos estudiosos da tecnologia adeptos do modelo da 

translação e, por fim são observados trabalhos que auxiliaram a expandir esta abordagem no 

sentido de compreender as formas de atividades política desencadeadas por artefatos 

tecnocientíficos além da forma como estes são reconfigurados por seus usuários.  

                                                 
1 -   Mestrando em Política Científica e Tecnológica pela UNICAMP, com bolsa de estudos da Coordenação de 
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Regional de Blumenau - FURB (rafael.bennertz@ige.unicamp.br). 
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1. Estudos da Tecnologia 

1.1 O Motor a diesel: 

Inicialmente o estudo da evolução tecnológica, e conseqüentemente do processo de 

inovação tecnológica é caracterizado por uma distinção entre os momentos de invenção, 

desenvolvimento e inovação, que sendo distintos representam: o surgimento de uma idéia, a 

transformação desta idéia em um mecanismo ou produto funcional e finalmente a introdução 

deste mecanismo ou produto na economia. Ao partir do princípio de que estes momentos não 

são tão facilmente encontrados no mundo real, e considerando a necessidade de expandir esta 

perspectiva, o estudo do desenvolvimento do motor a diesel demonstra a perspicácia em 

observar que estes três momentos da evolução tecnológica sobrepõem-se de maneira 

constante. De forma que:  

a emergência de novas idéias, que nós classificamos como invenção, ocorre durante todo o processo. O 
refinamento do design, que toma lugar com a experiência no mundo real, que nós classificamos como 
desenvolvimento, é interminável. O esforço para inserir uma nova técnica na economia e estrutura 
social existentes, que nós denominamos inovação, é uma força guiadora desde o início (Bryant, 1976: 
446). 

 Este argumento é, ainda, alimentado pela compreensão da importância relacionada ao 

processo de contínuo aperfeiçoamento técnico do motor. Em específico, é neste momento que 

se interrelacionam desenvolvimento e inovação, ocorre o constante surgimento de idéias 

capazes de melhorarem as características técnicas do motor, dos aperfeiçoamentos que visam a 

sua inserção no mercado.   

 Embora haja uma ampliação da compreensão clássica e linear do processo de 

desenvolvimento tecnológico esta abordagem é guiada por uma compreensão de que há um 

constante aperfeiçoamento técnico das inovações até que esta esteja pronta para se difundir 

pela sociedade. Especificamente que as características técnicas estejam configuradas de forma 

que será a inovação possuirá uma força/qualidade intrínseca capaz de garantir a sua difusão 

pela sociedade. Ou seja, é possível observar a atenção direcionada para o melhoramento da 

tecnologia em virtude do contexto econômico em que esta será inserida, de forma que uma 

idéia preexistente possa se tornar uma máquina difundida na sociedade. Em outras palavras há 

neste aporte teórico uma distinção entre atividades técnicas e científicas das atividades 

comerciais, que quanto mais próximo do momento de inserção da nova tecnologia na 

sociedade e no mercado que as duas atividades se relacionam.   
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1.2 O Carro Elétrico: 

Uma análise linear do desenvolvimento tecnológico pode conduzir a diversos caminhos 

perigosos, dentre eles o do determinismo tecnológico para o qual a sociedade consiste apenas 

em um ambiente hostil ou simpático às novas tecnologias. Se adotarmos uma compreensão 

determinista tenderemos a observar apenas o ‘impacto’ da tecnologia sobre a sociedade 

ignorando as relações de influência entre contexto social e conteúdo tecnológico. A 

possibilidade de que o desenvolvimento de inovações tecnológicas ser, desde o início, uma 

atividade indistintamente científicas, técnicas, sociais, econômicas e comerciais tem se 

tornado ponto de consenso entre diversos dos estudos sociais da ciência e da tecnologia2.  

Partindo deste pressuposto, o estudo de caso sobre o carro elétrico na França propõe o 

conceito de Engenheiros-Sociólogos, que são capazes de prognosticar as características das 

suas tecnologias como, também, o universo social em que estas devem ser introduzidas 

(Callon, 1987: 84). Isto significa que, o Engenheiro-Sociólogo torna-se conhecedor dos 

interesses dos consumidores, dos tipos de questionamentos colocados pelos movimentos 

sociais, os posicionamentos de ministros, ao mesmo tempo em que precisam se preocupar com 

os combustíveis, células, elétrons, eletrônica, programação de computadores, mecânica, física, 

resistência de materiais, entre outros. Resumidamente, ao mesmo tempo há uma compreensão 

sobre o contexto social e sobre dispositivos tecnológicos para que a inovação tome lugar. Ao 

propor qualquer inovação o engenheiro precisa manipular conhecimentos de natureza distinta, 

mas que, no entanto, não se encontram distinguidos hierarquicamente durante o processo.  

No caso do carro elétrico francês era preciso que os Engenheiros-Sociólogos tomassem 

conhecimento sobre o funcionamento dos elétrons, as modificações nos interesses dos 

consumidores, sobre as regulamentações do ministério de saúde pública, sobre as 

modificações no sistema de produção da Renault, o funcionamento das baterias automotivas, e 

a possível ascensão da sociedade pós-industrial (Callon, 1987: 86).  

Decorrente do conceito de Engenheiro-Sociólogo, que necessita associar elementos 

sociais e técnicos em redes, cujas identidades, a priori, são ontologicamente indeterminadas, 

para o desenvolvimento de tecnologias é proposto a noção de Ator-Rede. Ao passo que o 

sucesso das tecnologias depende da solidez e longevidade das associações heterogêneas, entre 

                                                 
2 No momento de escrever a dissertação será necessário uma lista de estudos como referências. Ciência em Ação, 
Large technological systems, science observed, bicicles bulbs etc, vida de laboratório, the pasteurization of 
france, o golem + at large, etc 
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elementos sociais e técnicos, feitas pelos Engenheiros-Sociólogos, o Ator-Rede não se reduz a 

um ator, nem a uma rede, é um composto de uma série de elementos animados e inanimados. 

Por ex: elétrons, catalisadores, firmas, indústrias, consumidores. Portanto, por levar em 

consideração os componentes não humanos se distingue da concepção clássica de atores da 

sociologia, “é simultaneamente um ator cuja atividade é interligar elementos heterogêneos e 

uma rede que é capaz de redefinir e transformar a sua composição”(Callon, 1987: 93).  

Este processo pode ser compreendido por meio de mecanismos de simplificação e 

justaposição. A simplificação, necessária às associações heterogêneas, consiste em que cada 

ator limita as suas associações de forma que ele não busca compreender a totalidade das redes 

às quais ele se associa por meio de um processo de atribuição de características e atributos 

bem definidos. É, desta forma, é uma maneira de tornar a realidade extremamente complexa 

mais inteligível para os atores envolvidos no processo de associação por meio da criação de 

caixas-pretas cuja operação consiste em processos bem definidos e funcionais para aqueles 

não inseridos no seu funcionamento. Ou seja, no momento em que estas caixas-pretas 

deixarem de oferecer respostas eficientes aos demais membros das redes em que estão 

inseridos, no caso de uma controvérsia, todos estes processos se tornam mais visíveis, 

facilitando a compreensão de como estas associações se solidificaram. A simplificação é um 

processo, portanto, essencial para o entendimento do mecanismo de associações entre 

elementos heterogêneos, embora não seja o único. Como mencionado anteriormente, também 

a justaposição é um processo importante para a compreensão dos mecanismos de formação e 

redefinição dos atores-rede justamente porque 

a existência de uma entidade simplificada é contextual, isto é, em justaposição a outras 
entidades às quais está ligada. [...] O grupo de associações postuladas é o contexto que oferece a 
cada entidade o seu significado e define as suas limitações. Ele faz isto associando a entidade a 
outras que existem dentro da rede. Há este duplo processo: simplificação e justaposição. As 
simplificações somente são possíveis se houverem elementos justapostos numa rede de 
relações, mas a justaposição dos elementos inversamente requer que eles estejam simplificados. 
(Callon, 1987: 95)   

 
Desta forma, percebe-se que é por meio da justaposição que as associações tomam 

forma, no sentido que ao posicionarem-se nesta rede, as associações moldam as suas estruturas 

e cada elemento, sendo parte desta corrente, é co-responsável pelo funcionamento do objeto 

como um todo. Percebe-se que “a simplificação que produz atores-rede são poderosa formas 

de ação porque cada entidade convoca e alista uma cascata de outras entidades” (Callon, 

1987: 86), que são justapostas possibilitando a construção realizada pelos Engenheiros-
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Sociólogos. Tratando-se do carro elétrico estes processos ocorreram de maneira que (a) “na 

catalise os eletrólitos
3
 podem ser decompostos em uma série de elementos constituintes: os 

elétrons na platina e os íons migrantes” como também, a cidade foi reduzida/simplificada ao 

conselho da cidade que quer preservar o centro da cidade a todo custo, e desta forma 

elementos como o eleitorado de classe média, os pedestres, a ocupação urbana, o fuxo de 

trafico no centro da cidade e o sistema de transporte público foram justapostos em um único 

ator-rede (Callon, 1987: 93-4). 

Tomando como ponto de análise os atores-rede, conjuntos de entidades sociais e 

tecnológicas, que constantemente criam novas combinações de elementos animados e 

inanimados torna difícil sustentar as categorias pré-estabelecidas que convencionalmente 

separam o social do natural. Torna-se, portanto, possível observar como ocorre uma co-

evolução entre conteúdo técnico e contexto social durante todo o processo de desenvolvimento 

tecnológico. Abandona-se a distinção entre o momento de proposição da inovação – técnico, e 

o desenvolvimento de manobras sociais para a sua difusão no mercado/sociedade. Os 

Engenheiros-Sociólogos criam ao mesmo tempo o contexto social e o conteúdo técnico da 

inovação. 

1.3 Modelo de difusão X Translação: 

Ao confrontarmos os dois modelos de compreensão sobre como ocorre o 

desenvolvimento de novas tecnologias e como estas se estabilizam em determinados contextos 

sociais pudemos alegar que, resumidamente,  enquanto no modelo de difusão a sociedade é 

composta por grupos que têm atitudes de aceitação ou rejeição a fatos e maquinas, e estes 

últimos possuem uma inércia própria. Há, portanto, uma separação entre sociedade de um lado 

e ciência e técnica do outro, pois, considera-se que no momento em que a tecnologia está 

‘pronta’ cabe a sociedade difundi-la ou não.  

No que se refere ao modelo de translação esta distinção não existe, pois, só há cadeias 

heterogêneas de associações que, de tempos em tempos, criam pontos de passagem 

obrigatórios.  

A tarefa do criador de fatos está claramente desenhada: há um conjunto de estratégias para aliar e 
interessar os atores humanos, e um segundo conjunto de ações para alistar e interessar atores não-
humanos de forma que os primeiros permaneçam sob controle. Quando estas estratégias têm sucesso o 
fato que foi construído se torna indispensável; é um ponto de passagem obrigatório para todos se estes 
quiserem seguir os seus interesses. (…) Ao passo que alguém acredita na proposição, que o produto é 

                                                 
3 Elementos responsáveis por separar os íons de um corpo por meio de corrente elétrica através de eletrólito.  
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adquirido por algum consumidor, o argumento incorporado a mais um artigo ou manual, a caixa-preta 
resumida em mais uma máquina, estes se espalham no tempo e no espaço.  (Latour, 1987: 133) 

Em suma para aqueles que aceitam o modelo de difusão os fatos científicos, artefatos, 

tecnologias se auto-reproduzem de uma forma que se exclui o papel dos atores que os 

sustentam, os actantes que os remodelam ao passo que são remodelados por complexas 

negociações, por que não políticas, nas quais se separam os mais fortes dos mais fracos, 

criando trajetórias lineares e tecnológica e cientificamente deterministas. 

2. Novas interpretações sobre a dinâmica da Tecnologia 

2.1 Co-evolução do contexto e do conteúdo 

Além das noções de engenheiros-sociólogos, atores-redes, processos de simplificação 

e justaposição o referencial conceitual da teoria do ator rede, em um estudo sobre o 

desenvolvimento de um projeto de avião militar no Reino Unido (Law; Callon. 1988; 1992), 

oferece outros conceitos importantes para o estudo da mudança tecnológica sob o modelo de 

tradaução. Com o uso de conceitos como: redes, espaço de negociação, ponto de passagem 

obrigatória, intermediários, cenário sóciotécnico, e simplificação recíproca é possível 

compreendermos a forma pela qual ocorre uma evolução conjunta entre o contexto social e o 

conteúdo técnico das tecnologias. 

 Seguindo o pressuposto de que é necessário compreender a interconexão entre social e 

tecnológico, a heterogeneidade dos elementos sóciotécnicos, para perceber como se dá a 

inovação tecnológica é proposta a noção de rede.  É na rede em que ocorre a definição e 

distribuição de papeis, sejam eles sociais, políticos, técnicos, burocráticos, que serão 

desempenhados por objetos que podem ter a forma de pessoas, organizações, maquinas, ou 

descobertas científicas (Law; Callon. 1988: 285).  

No caso do projetos tecnológicos do avião militar, é apresentado que atores-rede são 

mobilizados em redes globais e redes locais. A rede global é caracterizada pelos atores que 

garantem um grau de autonomia aos gerentes do projetos, especificamente os atores-rede aqui 

envolvidos tomam a forma de agentes que garantem um suporte financeiro àqueles que 

desenvolvem o projeto. Fazendo isto estes não tomam conhecimento dos detalhes do projeto e 

tampouco se envolvem no seu desenvolvimento, em troca desta relativa autonomia os atores 

da rede global requerem que os atores da rede local prestem contas periódicas e entreguem o 

projeto dentro do prazo. A rede local se configura como simultaneamente social e técnica. Aos 
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gerentes é garantida, pela rede global, uma relativa autonomia denominada espaço de 

negociação no qual é constituída a rede local de designers, pesquisadores, times de produção, 

administradores, componentes técnicos, circuitos, sub-contratados, etc que garantam o 

funcionamento do avião militar dentro do prazo e da receita. Visando garantir a manutenção 

do espaço de negociação, as transações entre a rede global e a rede local são realizadas 

através dos gerentes do projeto, estes são considerados pontos de passagem obrigatório entre 

os atores de ambas as redes (Law; Callon. 1988: 289-90), também chamados de 

intermediários (Law; Callon, 1992: 24-25).  

Decorrente do estabelecimento do espaço de negociação há um processo de 

simplificação recíproca, ou seja, mesmo que a rede global seja constituída de atores cujas 

práticas envolvem diversos procedimentos sociais e técnicos, para a rede local ela representa 

uma ator-rede responsável por garantir o financiamento e suporte da inovação, da mesma 

forma para a rede global o emaranhado de designers, procedimentos técnicos, corte de 

despesas, recursos humanos, fornecedores de matéria prima, chapas de aço, etc são 

simplificados em um atore-rede – a rede local - responsável por fazer a inovação funcionar. 

Desta forma, o processo de simplificação recíproca não só define constantemente as 

características das redes, mas a sua constituição, o projeto tecnológico e a 

identidade/interesses dos atores envolvidos, como o departamento de Tesouro britânico foi um 

ator que foi reduzido a função de prover fundos ao projeto eliminando todas as disputas 

internas sobre formas de financiamento, prioridades, eliminando os procedimentos 

burocráticos, etc (Law; Callon, 1992: 24-25).    

 No momento de proposição de uma determinada tecnologia, como no caso de um 

projeto encomendado ou de uma tecnologia planejada, é observada a existência de um cenário 

sóciotécnico. Um cenário sóciotécnico consiste em uma proposta, em expectativas, que ao 

mesmo tempo diz respeito às características técnicas e a uma teoria sobre como o contexto 

social estará configurado tanto, politicamente, socialmente, economicamente, etc em um 

espaço de tempo no futuro. No caso do avião militar britânico foi-se proposto um artefato 

sóciotécnico, cujas especificações sobre tamanho, capacidade, design refletiam noções sobre o 

poder, intenções e capacidades de atores nacionais e internacionais relevantes, requerendo um 

avião que combinasse ataque técnico e capacidade de reconhecimento tanto para a Europa 

quanto para territórios à leste de Suez. Ao mesmo tempo o avião precisava ter mecanismos de 
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pouso e decolagem em áreas reduzidas, grande autonomia de vôo, radares e dispositivos de 

bombardeio específicos que eram compatíveis com a forma de organização política, 

burocrática e organizacional projetada para os anos vindouros.   É, portanto, uma sugestão de 

como a rede social e técnica estará configurada para o momento da inovação tecnológica. O 

cenário sóciotécnico, desta maneira, não é baseado em uma distinção a priori entre seres 

humanos e máquinas (Law; Callon. 1988: 287). Ao não estabelecer distinções entre social e 

técnico o cenário sóciotécnico auxilia a sustentar a proposição de que durante o processo de 

desenvolvimento de inovações tecnológicas os Engenheiros-Sociólogos constroem atores-

redes a partir de elementos heterogêneos, e estes definem papeis tanto sociais quanto técnicos 

à objetos humanos e não humanos. 

Cabe lembrar que, é de fundamental importância a manutenção dos pontos de 

passagem obrigatórios para o sucesso do projeto, do espaço de negociação, assim como a 

autonomia da rede local e que esta seja capaz de cumprir com as promessas realizadas aos 

atores da rede global. Não menos importante é a necessidade de que cenário sóciotécnico seja 

mantido, que não haja uma constante reconfiguração das redes locais e globais. A partir do 

momento em que existe uma reconfiguração da rede há um modificação nos interesses dos 

atores envolvidos, sendo que desta maneira estes precisam ser novamente mobilizados para 

garantir o desenvolvimento do projeto. 

2.2 Tradução 

Como explicar o sucesso ou a falha das inovações? Mais precisamente, como 

funcionam os mecanismos que levam ao fracasso ou ao sucesso das inovações tecnológicas, e 

como pode ser possível gerenciar estes mecanismos? Ao considerarmos o desenvolvimento 

tecnológico um processo de tradução pelo qual atores-redes põem em ação estratégias para 

alistar e interessar atores humanos e não humanos que visam construir fatos, teorias, 

tecnologias e etc é necessário compreendermos como estas estratégias ocorrem. É nesta 

empreitada que nos ocuparemos das estratégias de interessamento e da escolha de bons porta-

vozes, consideradas algumas das mais importantes para o sucesso da inovação. 

2.2.1 Interessamento 

Atribuir à falta de demanda, às dificuldades técnicas e aos altos custos do processo a 

falha de uma inovação em chegar a ser comercializada significa simplificar demasiadamente o 
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processo sem oferecer possibilidade de ação durante o processo. Desta maneira é apresentada 

a primeira regra para a compreensão do desenvolvimento tecnológico: “não acreditar, por 

momento algum, nas estórias edificantes que retrospectivamente invocam a falta de demanda, 

as dificuldades técnicas e a existência de custos inibitórios. Estas questões são controversas 

quando as inovações estão sendo feitas” (Akrich et al, 2002a: 190).  

 “A inovação em curso revela uma multiplicidade de decisões heterogêneas e muitas 

vezes confusas, feitas por um grande número de grupos diferentes e constantemente 

conflitantes, decisões estas que ninguém pode decidir a priori se serão cruciais ou não” (Idem: 

191). Em oposição a uma explicação por demais simplificadora é proposto que se estudem 

estas decisões, por mais variadas e complexas que possam ser. Devido a sua heterogeneidade e 

complexidade observa-se que os atores que intercedem para as decisões são inúmeros e 

fortemente relacionados, de forma que “no calor da ação não há um arquiteto, mas muitos, um 

tomador de decisões, mas uma multiplicidade deles, um plano, mas dez ou vinte que se 

confrontam” de forma que “as decisões – urgentes ou não, explícitas ou implícitas – seguem-

se em sua diversidade e heterogeneidade, implicando uma multiplicidade de atores com 

competências e projetos dissimilares, e cada um deles, tão insignificante quanto possa parecer 

naquele momento, pode tornar-se absolutamente crucial ao fim da linha” (Idem: 194). Para 

além da constatação da diversidade de decisões que são tomadas no desenvolver da ação, é 

proposto que estas decisões são tomadas entre incertezas, não há nenhuma garantia de precisão 

das informações que subsidiam as tomadas de decisões.  

 A relação da inovação com os custos de sua adoção não é suficiente para explicar a 

dinâmica de um projeto porque produtividade e rentabilidade são resultados de uma ação 

persistente que busca criar uma situação na qual a inovação, tecnológica ou de produto, será 

capaz de obter valor de suas presumidas qualidades (Idem: 196).  O que significa que, não há 

uma rentabilidade direta a partir da adoção da inovação porque antes se faz necessário o 

estabelecimento, ou a reorganização de um contexto, no qual a inovação esteja inserida, capaz 

de oferecer adaptabilidade e conseqüente rentabilidade maior para a nova tecnologia. É aí que 

acontece uma construção mutua do contexto social e do conteúdo técnico como já foi 

argumentado anteriormente. 

 Em relação à demanda, ao mercado a questão observada diz respeito à dificuldade de 

se avaliar e prospectar as reações dos consumidores que ainda não têm conhecimento da 



A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A POLÍTICA NOS ARTEFATOS. 

 

 10 

inovação a ser comercializada. Ou seja, como é possível questionar sobre os interesses dos 

consumidores? Pois, existe o seguinte paradoxo: “Inovar é transformar o consumidor. Mas ao 

passo que as regras do jogo são subvertidas, as cartas redistribuídas, nada é realmente capaz de 

predizer a evolução: a mudança pode inesperadamente bifurcar e beneficiar o competidor que 

se pensa ter nas mãos” (Idem: 199).  Seria fácil e divertido se o consumidor fosse facilmente 

identificado e sempre soubesse o que realmente quer, no entanto, os limites e as leis que regem 

as suas ações são imprevisíveis.  

Se as ações dos consumidores são permeadas por seus interesses dúbios, os 

especialistas são divididos pelas controvérsias do momento e nestes pontos específicos que o 

inovador precisa agir. É o processo de ‘interessamento’ que deve ser posto em operação, pois 

“a avaliação das desvantagens e vantagens de uma inovação está totalmente nas mãos dos 

usuários: depende das suas expectativas, seus interesses e os problemas que levantam” (Idem: 

202). Para melhor compreender este processo é preciso admitir que um objeto só é aceito se 

ele conseguir interessar o maio número de atores possível. “A inovação está perpetuamente na 

busca por aliados. Ela precisa se integrar numa rede de atores que a sustentem, suportem e 

difundam” (Idem: 204). Mas este suporte dado à inovação depende muito das escolhas 

técnicas feitas, estas últimas devem ir ao encontro dos interesses dos diversos atores, não 

apenas dos seus proponentes, mas também daqueles que irão utilizá-la. 

Um bom exemplo da importância do interessamento é o caso dos kits fotovoltaicos de 

captação de energia solar. Desenvolvidos por indústrias francesas que buscavam atingir o 

mercado dos paises em desenvolvimento, em específico aquele caracterizado pela necessidade 

de eletricidade para residências na áfrica, em regiões mais afastadas das redes de energia 

tradicionais. O kit é então composto pela tecnologia mais ‘apropriada’: de baixo custo  de 

instalação em comparação com o setor tradicional, energia renovável, robustez e portabilidade 

do kit. Tendo a tecnologia ‘apropriada’ ocorrem os testes com protótipos que servirão de 

difusores da tecnologia. Acontece que os aparelhos, que foram encaminhados para clínicas 

médicas, acabam em casas, escolas, e até em uma mesquita demonstrando que o seu propósito 

foi reinterpretado pelos usuários. Mas, se as características técnicas do kits estavam em 

perfeito funcionamento o que aconteceu? “Os kit’s sem dúvida interessam aos industriais 

franceses, uma mão cheia de pesquisadores africanos e uma agencia governamental; como 

amigos compartilhando da mesma causa, eles se alienaram de todos que, na prática, teriam que 
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suportar o kit (usuários, artesãos e distribuidores)” (Idem, 204). Observa-se que o kit possui 

um fio que liga a bateria ao painel de captação muito curto e sem possibilidade de adaptação 

pelos usuários, o regulador da bateria é hermeticamente selado, caso ocorra um problema os 

técnicos locais não poderão o corrigir tendo que enviar o kit completo para ser reparada pelo 

fabricante a milhares de quilômetros de distância, além disto a corrente elétrica produzida pela 

bateria não é compatível com o conhecimento e os produtos disponíveis aos distribuidores 

locais. Aquelas características sóciotécnicas capazes de interessar os usuários dos kits 

fotovoltaicos eram muito rígidas e não permitiam a sua adaptação de acordo com os interesses 

específicos do contexto. Ou até poderíamos sustentar que não foi construído um contexto 

favorável aos kits.   

Desta forma, “o modelo de ‘interessamento’ enfatiza a existência de um emaranhado 

de ligações que une o objeto a todos aqueles que com ele lidam”, portanto foca na descrição 

destes pontos de articulação “resultando em um diagrama sócio-tecnico que combina duas 

categorias, que nós somos inclinados a separar: a análise tecnológica que se limita em 

descrever o objeto em si e suas propriedade intrínsecas; a análise sociológica do objeto i.e. o 

ambiente dentro do qual ele se difunde e influencia”. Por fim, afirma-se que “a inovação é a 

arte de interessar um número crescente de aliados que irão lhe fazer cada vez mais forte” 

(Idem: 205). 

2.2.2 Escolhendo bons porta-vozes 

Depois que uma enorme massa de atores foi mobilizada é necessário estabelecer os 

responsáveis por negociar com a inovação, aqueles que terão o direito de falar em nome dos 

atores humanos e não-humanos. Isto é importante porque “a análise sóciotécnica sublinha que 

o movimento de adoção é um movimento de adaptação”, de forma que “interessar e 

transformar são duas faces de uma mesma realidade” (Akrich et al, 2002b: 209). 

 Isto não significa apenas dialogar com os grupos sociais, ou apenas modificar as 

características técnicas do objeto, é preciso tratar sociedade e natureza de forma simétrica, 

pois “O ‘material’ social e o ‘material’ técnico são ambos relativamente maleáveis e a 

inovação êxitosa é aquela que estabiliza um arranjo aceitável entre atores humanos (usuários, 

negociantes, reparadores) e não-humanos (elétrons, tubos, baterias) ao mesmo tempo” (Idem: 

210). Agindo desta maneira o inovador é capaz de transpor as resistências que são postas à 
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inovação interessando novos aliados e alterando as relações de força que são desfavoráveis a 

ele.  

Diferentemente do modelo linear de inovação, a análise sóciotécnica é composta por 

inúmeras negociações entre híbridos que dão forma a inovação, considerando a mobilidade da 

inovação para diferentes direções, por via das reações que ela provoca, de negociação em 

negociação, de redefinição para redefinição, tudo depende da identidade dos protagonistas que 

são mobilizados, e mais importante, da representatividade dos porta-vozes (Idem: 217). Se 

estes não forem capazes de transmitir os interesses de quem representam todo o processo de 

negociação fica comprometido. Desta forma, o inovador, ou os inovadores, precisam se 

perguntar de modo semelhante a Edison:  

Será Lowrey capaz de transmitir as expectativas e preocupações dos banqueiros a Edison, e convencê-lo 
de desenvolver o projeto de forma a mantê-los interessados? Serão Upton e Jehl capazes de mobilizar, 
dentre o conhecimento científico mais recente, aquele que é inquestionável? Será Claudius, durante as 
suas viagens à Europa, posicionado de forma a descobrir inequivocamente dentre todos os geradores 
sendo desenvolvidos aqueles que realmente irão ser comercializados? (idem: 218).  

Cabe salientar que, no caso do laboratório de Thomas Edison em “Menlo Park” como 

na generalidade dos casos, os porta-vozes detêm importância “porque se os porta-vozes, a 

multidão de intermediários são bem escolhidos, o microcosmo que constitui o laboratório 

representa em toda riqueza e complexidade o macrocosmo que dá forma a sociedade 

Americana, tão aceitáveis são as soluções para o primeiro como são para o segundo” (Idem: 

220).  

O que aconteceria se estes porta-vozes não fossem representativos de seus atores-rede? 

Em que e quem confiar para o sucesso do projeto é de suma importância como também é 

indispensável predizer como as alianças se comportarão caso hajam mudanças no projeto. Em 

outras palavras, devido a característica da atividade de inovação, haverá constantes embates 

entre atores, por meio de seus porta-vozes, e é neste processo que ocorrem acusações mútuas 

de não representatividade dos atores (Idem: 223). Deste ponto de vista, os discursos de 

acusação são verdadeiras provas de força entre hipóteses e conjecturas que acabam por se 

desenvolver em intermináveis controvérsias que marcam a vidas das inovações. Assim, “O 

gerenciamento da inovação começa na confrontação de vários discursos de acusação que 

governam as decisões estratégicas” (Idem, 224). Edison escolheu acreditar nos porta-vozes 

que ele havia estabelecido como intermediários entre o seu projeto e os banqueiros, as teorias 
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científicas, os administradores públicos, as empresas, etc, e com isto delimitou ao mesmo 

tempo a sua estratégia industrial e de pesquisa.  

Neste momento, se observa a importância dos porta-vozes, que precisam ser 

representativos dos seus atores para que a inovação tenha capacidade de escolher como melhor 

negociar com os interesses e recursos dos atores para ter sucesso.       

3. Escolhas 
 Se na parte anterior do texto são apresentados alguns dos principais conceitos 

analíticos que nos auxiliam a compreender as estratégias responsáveis pelo fato de que 

determinadas tecnologias tem sucesso e outras se perdem no meio do caminho, como ao 

mesmo tempo são construídos cenários sociais e ao mesmo tempo técnico-científicos, como 

atores humanos e não-humanos são mobilizados e, ainda, a importância da escolha de bons 

porta-vozes para que determinados artefatos se espalhem mundo afora cabe, por diante, 

compreender as implicações políticas da construção sócio-técnica destes artefatos que irão 

fazer parte e mediar as relações sociais no cenário que está sendo construído.    

3.1 Artefatos políticos 

É quase inegável o fato de que muito do desenvolvimento tecnológico recente resultou 

em uma melhoria na qualidade de vida das pessoas por exemplo o avanço das técnicas 

médicas, das facilidades de comunicação e transporte, melhorias e aumento de produtividade 

do trabalho, etc. No entanto, esta acepção não é compartilhada por todos aqueles que refletem 

sobre os resultados, ou queiram chamar, os impactos tecnológicos sobre a sociedade que por 

muitas vezes foram devastadores, ou pelo menos com poderes para tanto como é o caso da 

bomba atômica e da energia nuclear. Então, como se posicionar frente a esta questão que 

parece ser dotada de uma complexidade específica? 

É neste sentido que nos apoiamos em Winner (1986), que sustenta o fato de que as 

tecnologias não são boas, tampouco más, e mesmo assim elas não podem ser consideradas 

neutras. Observando como determinadas tecnologias se relacionam com o contexto social em 

que estão inseridos argumenta-se que de uma forma geral os artefatos tecnocientíficos podem 

exercer política por duas formas muito específicas: a) podem representar restrições/ampliações 

para membros de determinados grupos sociais; e b) podem requerer, ou são fortemente 

compatíveis com formas específicas de relações de poder e de autoridade. 
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Observar como determinados artefatos tecnocientíficos organizam o mundo de forma a 

restringir ou ampliar a mobilidade de membros de determinados grupos sociais é uma tarefa 

simples se nós nos remetermos às dificuldades, ainda hoje, encontradas por pessoas portadoras 

de deficiências físicas para acessar determinados espaços públicos e privados. Exemplos desta 

situação podem ser vistas na ausência/existência de rampas para cadeirantes como alternativas 

às escadas, na existência/ausência de recursos gráficos capazes de ampliar/reduzir o tamanho 

das fontes em páginas eletrônicas, nas portas eletrônicas de bancos que impedem as pessoas 

portadoras de marca-passos passarem por elas, na dificuldade que pessoas canhotas 

têm/tinham em encontrar carteiras que não fossem direcionadas para o uso por pessoas destras 

nas escola, universidades, centros de treinamento. Um exemplo que chama a atenção é a altura 

das pontes de Nova Iorque que impediam os ônibus urbanos de passarem por elas, desta forma 

restringindo o acesso à locais de recreação àquelas pessoas que possuíssem automóveis. Isto 

no início do séc. XX significava impedir as populações negras e/ou de baixa renda de irem às 

praias. As praias eram, na visão do arquiteto das pontes, para serem usufruídas exclusivamente 

por brancos de classe média e alta que possuíam veículos automotores. 

Quando se sustenta que determinadas tecnologias são compatíveis com formas 

específicas de organização social, sejam elas mais democráticas ou mais autoritárias, os 

exemplos não são tão recorrentes. Mas, podemos pensar na utilização de tecnologias de ensino 

à distância, tão comumente reivindicadas por políticas das mais diferentes plataformas como a 

panacéia capaz de universalizar o acesso à educação em um país de dimensões continentais 

como o Brasil. A expansão do ensino superior por meio da utilização de tecnologias de 

educação a distância no Brasil não apenas requer que o acesso aos artefatos da informática 

estejam facilitados, mas principalmente que haja uma organização social em que o 

conhecimento, a operacionalização destes artefatos esteja democratizada, portanto requer 

iniciativas capazes de diminuir a desigualdade social de um modo geral, e especificamente no 

que se refere à informática. Não basta que existam computadores conectados à internet em 

todos os cantos do país, embora esta já seja por si só uma proposta extremamente audaciosa, é 

preciso que as pessoas saibam como operar estas máquinas. Outro exemplo seria a utilização 

da energia nuclear, que iria requerer uma organização social muito mais hierárquica sobre a 

gestão destes produtos. De forma que: utilizar o plutônio, uma substância tóxica muito 

procurada por terroristas, como fonte de energia aumente a possibilidade de que esta seja 



A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A POLÍTICA NOS ARTEFATOS. 

 

 15 

roubada. Consequentemente haverá um aumento na forma de controle do trânsito desta 

substância, e no caso de um eventual, e provável furto, haverá uma supressão de certas 

liberdades civis e políticas para o conjunto da sociedade visando recuperar aquilo que foi 

roubado. 

Em uma visão superficial se poderia argumentar que estamos sustentando uma visão 

que separa a construção do artefato tecnológico do contexto social no qual este será inserido, 

ou seja, que estaríamos argumentando em favor de uma separação entre conteúdo tecnológico 

e contexto de produção. Queremos por isto assegurar que se trata de uma co-construção entre 

o contexto e o conteúdo, uma vez que nem o artefato tampouco a forma específica de 

organização social estão em operação há uma proposição de um cenário sócio-técnico no 

sentido que foi anteriormente apresentado. Há, portanto, um movimento de mutua influência e 

não de impacto social sobre a tecnologia ou da tecnologia sobre a sociedade. Outro argumento 

poderia vir no sentido de que a sociedade pode moldar as tecnologias, como no caso da 

internet, que embora concebida num contexto militar, centralizado e extremamente hierárquico 

dentro do Estados Unidos da América agora pode inclusive servir de meio para organizações 

pacifistas, ou mesmo terroristas. Isto não significa que desta forma as tecnologias são neutras, 

mas sim que possuem uma determinada flexibilidade e adaptabilidade. Estas serão abordadas 

mais a frente no texto.  

3.2 Escolha tecnológica 

Uma das formas de flexibilidade das tecnologias pode ser encontrada no significado 

que diversos grupos sociais dão a elas. Assim, se o sucesso das inovações tecnológicas 

representam um processo de tradução pelo qual atores e recursos são interessados e porta-

vozes são escolhidos, é fundamental o estudo de como os diversos atores-rede, que foram 

simplificados, constroem o mundo metaforicamente. Os estudos da Construção Social da 

Tecnologia demonstram a importância da flexibilidade interpretativa para a inovação 

tecnológica e mais precisamente demonstram como as idéias sobre uma determinada 

tecnologia são estabilizadas entre os grupos sociais relevantes, possibilitando o seu 

desenvolvimento sociedade afora (Pinch; Bijker, 1987).  

Buscando aprimorar esta perspectiva Clarke e Montini (1993) realizam um estudo 

sobre como grupos sociais diferenciados, mas relacionados entre si por uma tecnologia (pílula) 

abortiva, estabelecem cosntruções heterogêneas sobre a mesma pílula. Para esta tarefa são 
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relacionados a Construção Social da Tecnologia as análises de arenas, com isto pretende 

observar, não como o ator mais forte constrói o mundo metaforicamente, mas de que maneiras 

todos os atores, até aqueles somente implicados pelas ações na arena, constroem visões e 

significados sobre diversos artefatos sócio-técnicos. Ao observar como são atribuídos valores, 

significados pelos atores em seus próprios termos, é possível compreender como 

conhecimentos e compreensões sobre determinados fenômenos são construídos dentro de 

comunidades de prática (Clarke; Montini, 1993: 45).  

A forma pela qual esta tecnologia foi sendo construída é diretamente ligada à 

expectativa sobre métodos contraceptivos, reprodutivos e abortivos que diversos grupos 

sociais foram construindo ao longo da sua atuação. Estes grupos não abrangem somente 

aqueles que se relacionam diretamente com a tecnologia mas também aqueles que 

indiretamente são afetados por ela, como por ex: organizações de planejamento familiar, 

controle populacional e provedores de abortos, companhias farmacêuticas, grupos médicos, 

grupos de suporte ao aborto, grupos feministas para a livre-escolha, movimentos pela saúde 

das mulheres, políticos, o congresso, agências reguladores de medicamentos, mulheres 

usuárias e consumidoras do abortivo. Desta forma, a pílula em questão poderia ser: uma arma 

para lutar contra as imposições da agência reguladora, uma estratégia política para se tornar 

governador, uma forma de mobilização das mulheres que lutam por novas formas de controle 

de geração, uma forma de ciência para os clínicos, forma de luta para as clínicas, maior 

segurança para as mulheres que buscam realizar abortos, uma semelhança direta aos campos 

nazistas de extermínio, uma grande dor de cabeça para muitas grandes companhias, entre 

muitas outras (Clarke; Montini, 1993: 51-67).    

Para que estas concepções sobre a pílula tomem lugar constantemente são postos em 

operação processos de simplificação e justaposição pelos quais os diferentes grupos sociais da 

arena atribuem significados à tecnologia de acordo com os seus interesses, e focando 

diferentes audiências. Desta forma, ao passo que sob o nome de uma única inovação podem 

existem “múltiplas perspectivas, vozes heterogêneas, silêncios dotados de significado, e atores 

silenciosos numa arena” (Clarke; Montini, 1993: 68) é fundamental o estudo do significado 

desta inovação considere como fonte de disputa política entre os atores da arena em que a 

tecnologia está sendo desenvolvida. Em outras palavras, as implicações das inovações 

tecnológicas sobre os grupos sociais menos diretamente envolvidos no desenvolvimento da 



A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A POLÍTICA NOS ARTEFATOS. 

 

 17 

tecnologia, mas que serão afetados por estas, devem ser explicitadas para que a voz dos mais 

fracos também seja ouvida. 

3.3 Reconfiguração de Significados 

Seguindo a compreensão de que em cada grupo social a tecnologia é interpretada de 

forma diferenciada, mas expandindo-a, é possível considerar que o seu significado é 

constantemente redesenhado de acordo com o seu contexto de uso. Desta forma, os artefatos 

adquirem seus significados, e novas funções, dentro das interações sociais que os seus 

usuários estabelecem tanto com os artefatos como também com os outros usuários (Moore, 

1997: 443). Desta forma, artefatos que foram inicialmente designados para um uso específico 

podem, a partir de interações sociais, serem mutuamente utilizados em outras práticas como 

também redefinir práticas sociais.  

Um estudo realizado por Moore (1997) sobre a utilização das tecnologias de sexo 

seguro dentro de um grupo de profissionais do sexo demonstra como a utilização de 

determinados artefatos sóciotécnicos fora de sua intenção original geram conhecimentos 

novos, configurando novos discursos, novas percepções sobre as práticas sócias como também 

sobre os próprios artefatos. Em se tratando de tecnologias para o sexo seguro como a 

camisinha masculina, a camisinha feminina, luvas de látex, e plásticos para uso odontológico 

ou plástico filme (aquele para tampar a comida que vai à geladeira) há a necessidade de 

sensualizá-las, dar novos sentidos e novas aplicações à elas, uma vez que são utilizadas em um 

contexto cuja função é reduzir a possibilidade de contato com doenças sexualmente 

transmissíveis como a SIDA4.  Se os/as profissionais do sexo não tivessem sido tão êxitosas 

em sensualiuzar a camisinha masculina, que por muito tempo foi relacionada apenas a praticas 

sexuais promíscuas, muitos casais jamais usuariam-na por vergonha de demonstrarem receio 

em relação ao parceiro ou mesmo deixariam de realizar o ato sexual porque o uso da 

camisinha estaria somente relacionado com a proteção em relação contra as doenças que o 

parceiro poderia ser portador.  

No momento que estas novas formas de uso são realizadas por meio de interações 

sociais há uma transferência do novo significado e aplicabilidade destas tecnologias, destes 

instrumentos, etc. Por ex: camisinhas masculinas quando cortadas são utilizadas, assim como 

os filmes plástico para a prática do sexo oral na parceira, luvas de látex são utilizadas para 
                                                 
4 Síndrome de imunodeficiência adquirida (Ing. Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS). 
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evitar o contato com fluídos nos momentos de estímulo manual, etc. Quando os/as 

profissionais do sexo se utilizam destes artefatos nestas formas inovadoras, com seus clientes, 

são trocadas informações sobre o contexto de uso destas inovações e também da forma de 

como utilizá-las, o que demonstra que os significados são ao mesmo tempo estabilizados e 

multiplicados em novas formas de uso de tecnologias existentes, de forma que se está 

“ensinando novos truques à velhas tecnologias (Moore, 1997: 462).   

Neste momento, é importante observar que o papel estipulado aos usuários das novas, e 

já existentes, tecnologias não pode ser reduzido ao de simples agentes que serão mobilizados 

pelos condutores das inovações. Os estudos sociais sobre as mudanças tecnológicas precisam 

ficar atentos para o fato de os usuários estabelecem significados sobre as tecnologias, assim 

como, a partir de compreensões diferenciadas, de relações sociais diversas eles estabelecem 

novos usos para as tecnologias.  O que vale ressaltar é o fato de que as tecnologias possuem 

flexibilidade, não apenas simbólica, que lhes permitem “funcionar” de formas diferente 

daquelas para as quais foram planejadas.  

3.4 Flexibilidade Interpretativa e Manutenção de Alianças 

Se grupos sócias diferentes têm concepções diferentes sobre as tecnologias, se as 

tecnologias possuem flexibilidade que as permite funcionar de diversas maneiras como é as 

tecnologias conseguem manter os seus aliados mobilizados, interessados e os porta-vozes 

representativos? Quando existem vários atores-rede, de mundos sociais diversos, envolvidos 

nas atividades técno-científicas há a necessidade da tradução de interesses diversos devido à 

flexibilidade interpretativa que cada ator tem sobre os significados das atividades. Neste caso 

não se estabelece um, mas muitos, pontos de passagem obrigatórios. Estabelece-se, também, 

uma cooperação dentro da heterogeneidade a partir de uma estabilização das interfaces entre 

os diversos mundos que é possível através da padronização de métodos e pela existência de 

objetos limítrofes, que são maleáveis e ao mesmo tempo mantêm sua identidade.  

É sobre esta diversidade de traduções e a existência de objetos limítrofes que Star & 

Griesemer (1989) escrevem quando estudam as estratégias adotadas pelo Museu de Zoology 

dos Vertebrados de Berkeley, Califórnia – USA para se estabelecer enquanto centro de 

referência sobre o estudo dos vertebrados da Califórnia no início do séc. XX. Seguindo a 

estratégia de analisar como algum elemento se estabelece como um ponto de passagem 

obrigatório, um intermediário indispensável, é proposto que se observe a criação de diversos 
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pontos de passagem obrigatórios para o estabelecimento de um conhecimento, de uma 

tecnologia, de um artefato. Ou seja, como visões diferenciadas sobre um mesmo elemento são 

alistadas de forma a contribuir para o seu desenvolvimento? Como elementos que ocupam 

mundo sociais diferentes, grupos divergentes conseguem se estabilizar coerentemente? 

Através da padronização de métodos e do estabelecimento de objetos limítrofes. 

A padronização de métodos é exemplificada com o método de sistematização da coleta 

de amostras para o museu, este possibilita ao mesmo tempo garantir uma qualidade 

excepcional dos espécimes e garanti a cooperação de coletores amadores, caçadores, 

entusiastas para a construção do museu. Assim com a padronização dos métodos de coleta, 

“Grinnell e Alexander foram capazes de mobilizar uma rede de coletores, cientistas 

cooperadores e administradores para garantir a integridade da informação que eles coletavam 

para interesses de arquivo e pesquisa. O conjunto preciso de métodos padronizados para 

rotulação e coleta jogou uma parte importante no seu sucesso” (Ibidem: 406).   

Os objetos limítrofes são aqueles capazes de habitar distintos mundos sociais, 

apresentando em cada um deles características específicas, mas também satisfazendo os 

interesses de cada um daqueles em que habita, como os manuais que para os científicos 

representam compilações de estudos anteriores e para os coletores de espécimes configuram-

se como fontes de referência sobre aquilo que pretende coletar e a forme de fazê-lo (Star; 

Griesemer, 1989: 392-3). Por ex: 

Em trabalhos de história natural objetos limítrofes são produzidos quando financiadores, teóricos, e 
amadores colaboram para produzir representações da natureza. Entre estes objetos estão espécimes, 
notas de campo, museus e mapas de territórios em particular. A natureza limítrofe deles é refletida pelo 
fato de que eles são simultaneamente concretos e abstratos, específicos e genéricos, convencionais e 
particularizados. São, comumente, internamente heterogêneos (ibidem: 408)   
 

Desta forma, as visões do administrador do museu, dos coletores, dos caçadores, da 

administração da Universidade são alinhadas, pelos objetivos de conservar a natureza do 

Estado da Califórnia, de forma a garantir a funcionalidade do museu. Mesmo representando 

significados diferentes para cada um dos mundo sociais em que habitam os objetos limítrofes 

ao viverem neles atuam como pontes, objetos capazes de estabelecer relações entre os 

mundos. Desta maneira as alianças são mantidas, os recursos e interesses não são dispersados 

e diversos pontos de passagem obrigatórios são estabelecidos permitindo no caso específico o 

museu, e no geral os artefatos sóciotécnicos terem sucesso. 
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4. Considerações Finais 
 O estudo de como é compreendido o desenvolvimento tecnológico permitiu-nos 

sustentar e desenvolver o argumento de que a inovação não é linear, movida pelas qualidade 

intrínsecas da tecnologia. Com o apoio de estudos de caso foi possível perceber a importância 

da co-construção do contexto social e do conteúdo técnico científico, em especial através da 

proposição de cenários sócio-técnicos que abalam a nossa crença no determinismo 

tecnológico. Conseqüentemente a inovação tecnológica será exitosa se for capaz de interessar 

o maior número de atores-rede possível, e ainda designar os porta-vozes mais representativos 

de seus interesses e recursos. Política, negociações estes ‘venenos’ do mundo social estão por 

todo o lado contaminando a tecnologia! Ou não? Não seria o desenvolvimento tecnológico, a 

prática científica a política por outros meios? É, portanto, impensável deixarmos de observar 

como e quais cenários sócio-técnicos estamos construindo! Continuando esta preocupação 

tivemos a oportunidade de compreender como membros de distintos grupos sociais 

compreendem e dão significados diferentes às tecnologias, como estes mesmo grupos são 

importantes na configuração/estabelecimento de novas funções para velhas, ou nem tão 

velhas, tecnologias. Realmente fazer ciência, desenvolver tecnologia é agir politicamente e por 

isso, estes mesmos grupos que reconfiguram os usos das tecnologias são importantes, 

precisam ser interessados e representados para que o empreendimento venha a tona. Por fim, 

provavelmente ainda existem aspectos referentes ao desenvolvimento tecnológico que não 

foram abordados neste trabalho, mas parece que aqueles que se interessarem pela temática não 

poderão deixar de analisar como a política é intrínseca aos artefatos sócio-técnicos.     

 

BIBLIOGRAFIA 
 

AKRICH, Madeleine; CALLON, Michel; LATOUR, Bruno (2002a). The key to success in 
innovation part I: The art of interessement. International journal of innovation 
management, Vol. 6, No. 2 (June 2002), pp. 187-206.   

AKRICH, Madeleine; CALLON, Michel; LATOUR, Bruno (2002b). The key to success in 
innovation part II: the art of choosing good spokespersons. International journal of 
innovation management, Vol. 6, No. 2 (June 2002), pp. 207-225.. 

BRYANT, L., The Development of the Diesel Engine. Technology and Culture, Vol. 17, No. 
3, October 1976, pp. 432-446. 

CALLON, Michel (1987). Society in the making: the study of technology as a tool for 
sociological analysis. In: BIJKER, Wiebe; HUGES, Thomas P.; PINCH, Trevor. The 



A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E A POLÍTICA NOS ARTEFATOS. 

 

 21 

social construction of technological systems: new directions in the sociology and 
history of technology. Baskerville: MIT Press, 1987. 

CLARKE, Adele; MONTINI, Theresa. The Many Faces of RU486: Tales of situated 
Knowledges and Technological Contestations. Science, Technology, & Human 
Values, Vol. 18, No 1, Theme Issue: Technological Choices (Winter, 1993), pp. 42-78. 

LAW, John; CALLON, Michel (1988), “Engineering and sociology in a military aircraft 
project: a network analysis of technical change”, Social Problems, 35 (3).  

LAW, John, CALLON, Michel (1992), “The life and death of an aircraft: a network 
analysis of technical change”, em Wiebe E. Bijker, e John Law (orgs.), Shaping 
Technology / Building Society: Studies in Sociotechnical Change, Cambridge, MIT 
Press. 

LATOUR, Bruno (1987). Science In Action. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press. 

LATOUR, Bruno (2000). Ciência em ação: Como seguir cientistas e engenheiros 
sociedade afora. São Paulo: Editora UNESP. 

MOORE, Lisa J. “It’s Like You Use Pots and Pans to Cook. It’s the Tool”: The 
Technologies of Safer Sex. Science, Technology, & Human Values. Vol. 22 No. 4 
(Autumn 1997), pp. 434-471. 

PINCH, Trevor; BIJKER, Wiebe E. (1987). The social construction of facts and artifacts: 
or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each 
other. In: BIJKER, Wiebe; HUGES, Thomas P.; PINCH, Trevor. The social 
construction of technological systems: new directions in the sociology and history of 
technology. Baskerville: MIT Press. 

STAR, Susan Leigh; GRIESEMER, James R. (1989). Institutional Ecology, ‘translations’ 
and boundary objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of 
Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, vol. 19, Nº 3. (Aug., 1989), 
pp. 387-420. 

WINNER, Lagdon. (1986). “Do Artifacts have Politics?” In: WINNER, Langdon.  
“The Whale and the Reactor – A Search for Limits in an Age of High Technology”. 
Chicago: The University of Chicago Press. p. 19-39. 

WINNER, Lagdon. (1999). Do artifacts have politics? In: MACKENZIE, D.; WAJCMAN, J. 
The Social Shaping of Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 28-40.  

 


