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No âmbito dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT), as Tecnologias de 

Informação  e  Comunicação,  em geral,  e  especificamente  os  programas  de  computador 

(softwares),  podem  ser  descritos  como  artefatos  sócio-técnicos.  Estes  artefatos  são 

compostos  de  elementos  heterogêneos  diversos,  sejam  eles  humanos  e  não-humanos, 

técnicos ou sociais. Em outras palavras, um software é composto por elementos técnicos 

como instruções lógicas e matemáticas, mas também por padrões sociais e culturais que 

estão inerentemente correlacionados para a construção de um todo funcional e utilizável. 

Estes  artefatos  de  constituição  heterogênea  podem estar  inseridos  e  circular  em redes 

sócio-técnicas  diversas  (organizações,  comunidades  de  usuários,  mercados),  mais  ou 

menos  densas  e  integradas,  podendo  modificá-las  de  diversas  maneiras  e,  em 

contrapartida, sendo por elas modificados. 

O artigo compara dois destes artefatos sócio-técnicos, especificamente desenvolvidos 

para a automação de atividades de escritório: o primeiro deles é o  processador de textos 

Fácil!, produzido no Brasil nas décadas de 1980 e 1990 por uma empresa privada, até ter 

sua  produção  descontinuada,   aparentemente  devido  a  mudanças  no  mercado  de 

informática   da  época;  o  segundo  artefato  é  o  pacote  de  aplicativos  BrOffice.org,  um 

software livre/aberto mantido e distribuído por uma comunidade de usuários, produtores e 

ativistas  organizados  através  da  Internet.  Ambos  os  produtos  representam  casos  de 
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sucessos do mercado de informática brasileiro, levando-se em consideração  os distintos 

contextos  históricos..  Assim,  através  da  comparação  destes  dois  artefatos  e  das  redes 

sócio-técnicas  a  eles  relacionados,  pretende-se  analisar  simetricamente  possíveis 

elementos que possam indicar seu sucesso e disseminação e, no caso específico do Fácil!, 

seu posterior abandono e desaparecimento. 

A hipótese central do artigo baseia-se na noção de que a durabilidade e disseminação 

de um determinado artefato podem ser associadas a dois fatores: i) a configuração da rede 

sócio-técnica na qual está inserido, especialmente em relação à sua  irreversibilidade e 

convergência; ii) os diferentes graus de interatividade proporcionados por um artefato e, 

portanto, da  agência exercida pelos usuários sobre este artefato. Neste sentido, o artigo 

conclui  que  o  maior  grau  de  interação  usuário-artefato  representado  por  iniciativas  de 

software  livre/aberto  favorece  o  processo  de  irreversibilidade  e  convergência  de 

determinada rede sócio-técnica e, portanto, de disseminação de determinados artefatos. 

Para isso, o artigo baseia-se em dois estudos de caso realizados anteriormente sobre 

os dois artefatos analisados (Spiess, 2007; 2010), e emprega referências téorico-conceituais 

dos Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT), tais como rede tecno-econômica 

(Callon, 1991, 2001) e configuração do usuário (Woolgar, 1991). 


