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Abstract.. This paper describes a sociotechnique analysis about the controversies of

the free software, presenting them as political disputes. We relate theoretical

contemporaries references in the study of technoscientific controversies and try to

identify, from the actor network-theory, the sociotechnique network that if formed, as

well as the motivations of the disputes among the actors (human and non-human), the

causes that generate the conflicts and their possible resolutions.

Resumo. Este artigo realiza uma análise sociotécnica das controvérsias acerca do

software livre, apresentando-as como disputas políticas. Relaciona referências

teóricas contemporâneas no estudo de controvérsias tecnocientíficas e busca

identificar, a partir da teoria do ator-rede [actor network-theory], a rede

sociotécnica que se forma, bem como as motivações das disputas entre os atores

(humanos e não humanos), as causas geradoras dos conflitos e suas possibilidades

de resoluções.

1. Ciência e sociedade: uma relação ambivalente

A crescente utilização de projetos tecnocientíficos nas mais diferentes áreas sociais em nossa

atualidade tem demonstrado uma forte associação entre técnica, ciência e sociedade. Esta

interconexão tem levado muitos teóricos a procurar os elementos constitutivos desta relação.

Esta interrogação não é nova; ao contrário, é fundadora do pensamento filosófico acerca da

técnica e da ciência. Mas, à medida que os recursos técnicos e científicos vão, cada vez mais,

ocupando um lugar inseparável no dia-a-dia das pessoas, uma re-elaboração da sociabilidade

passa a ser perceptível, originando novas formas de interação, de cooperação e de conflitos

(Callon, 1997).

A partir da modernidade e com o avanço da ciência e da tecnologia tais questões foram

incorporadas definitivamente na agenda das pesquisas sociais. Hoje, é difícil pensar qualquer

realidade social, qualquer instituição presente na sociedade, prescindindo do uso da tecnologia

ou ignorando o conhecimento científico. Para estudar o mundo em que vivemos é necessário,

inevitavelmente, defrontar-se com este binômio complexo que, de tão íntimos, chegam a

fundirem-se num só; ciência e tecnologia podem ser designados pelo termo de “tecnociência”

(Latour, 2000), pois suas relações e interconexões não permitem uma dissociação possível.

Pensar o desenvolvimento da ciência é pensar concomitantemente o desenvolvimento da técnica

em nossas sociedades, e vice e versa.
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As controvérsias em torno de temas tecnocientíficos e suas conseqüências para a sociedade,

sejam positivas ou negativas, têm mobilizado um crescente número de estudos. Elas refletem o

relacionamento ambivalente entre ciência e outras instituições sociais como os meios de

comunicação, o sistema regulatório, o corpo legislativo e a justiça. Elas destacam divergências

políticas sobre o papel dos governos, preocupam-se com o aumento da importância da opinião

dos peritos para a sociedade e causam desconforto com o instrumental valorativo fundamental

para o desenvolvimento científico (Nelkin, 1984).

2. Controvérsias tecnocientíficas: uma perspectiva analítica

Desde a antigüidade os homens vêm se deparando com grandes temas polêmicos, envolvendo

conflitos entre ciência e sociedade. A ciência sempre enfrentou atitudes públicas ambivalentes.

A aceitação da autoridade do parecer científico sempre coexistiu com a desconfiança e o medo,

revelados, por exemplo, na resposta às inovações tais como métodos de vacinação ou de

pesquisa com uso de animais. A visão romântica do cientista retratado pela literatura e pelo

cinema também contribuiu para esta percepção. A personagem do cientista é freqüentemente

apresentada como "o mágico moderno” ou um homem maravilhoso capaz de fazer coisas

inacreditáveis (Nelkin, 1984, 1995).

Recentemente, algumas controvérsias que extrapolaram o campo técnico-científico e dividem

opiniões tantos de especialistas quanto de leigos e ativistas são o uso e a produção de alimentos

geneticamente modificados, o uso de antenas de microondas para celulares, as recentes

descobertas da biogenética e a manipulação de material genético humano, como o caso dos

clones e novas formas de fertilização in vitro com novas possibilidades de contracepção.

Os estudos das controvérsias desenvolvidos até o presente momento sugerem que as disputas

que se travam entre temas tecnocientíficos e suas implicações sociais possuem sua origem numa

escala de interesses políticos, econômicos e éticos. Os temas que movem controvérsias estão

ligadas a questões que contradizem princípios e interesses pessoais ou coletivos. A controvérsia

será maior ou menor, dependendo do tamanho do público que afetar e da influência que este

público exerce sobre o restante do corpo social (Bijker, 1997).

No entanto, a grande motivadora de controvérsias acerca da ciência e da tecnologia são questões

morais e políticas (Nelkin, 1984). Os avanços científicos e tecnológicos produzem uma série de

problemas éticos, sociais e políticos, cada qual com seus valores e interesses. Tais conflitos

tendem a ser discutidos fora do âmbito restrito da ciência, uma vez que acarretam riscos para as

demais estruturas do corpo social (Wynne, 1995). A noção de risco (Giddens, 1995) faz com

que ocorra uma maior participação em torno de questões controversas, açambarcando os

principais espaços de tomada de decisão. Embora o peso do discurso técnico científico ainda

seja muito grande em nossa sociedade,  em geral as decisões tomadas acabam sendo fruto de

uma  negociação envolvendo diferentes setores sociais (Touraine, 1998). As controvérsias sobre

ciência e tecnologia estão freqüentemente focalizadas em questões de controle político sobre o

desenvolvimento e aplicação da ciência (Nelkin, 1995). Portanto, pode-se dizer que as

controvérsias tecnocientíficas são sempre controvérsias políticas e que tendem a ser resolvidas

no âmbito das negociações do fórum político.

A presença de “grupos sociais relevantes” (Bijker, 1997) é essencial para este processo. Ou seja,

aquele conjunto de atores que contribuem para o desenvolvimento de um artefato e agem

segundo padrões específicos. Estes grupos sociais são responsáveis pela geração de conflitos e

negociações no decorrer do processo. As posições destes grupos são motivadas por suas

crenças, seus valores e pela sua capacidade de argumentação. Neste caso a retórica é um recurso

poderoso (Callon, 1997).

Dependendo do grupo, pode haver uma ou outra interpretação do processo, de seu

desenvolvimento e progresso, de sua utilidade e riscos. Estes diferentes tipos de interpretações
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são caracterizados pela “flexibilidade interpretativa” (Bijker1997), que deve ser sempre

considerada como elemento fundamental da construção social dos artefatos. Outro fator a ser

considerado é que uma mesma controvérsia poderá atingir públicos diferentes, com interesses e

valores distintos, aumentando desta forma sua abrangência e importância (Latour, 2000).

3. Uma controvérsia tecnocientífica atual: o caso do software livre

A construção de softwares livres apresenta-se como um excelente exemplo de uma controvérsia

tecnocientífica contemporânea, pois seu processo constitui-se atualmente de um amplo e

conflituoso debate que extrapola o domínio dos peritos técnicos, envolvendo todas as esferas da

sociedade, do simples consumidor ao produtor, da iniciativa privada aos governos, do diletante

ao especialista. Possui ainda a especificidade de ser um processo em curso, ou seja, que se

encontra ainda no estágio de desenvolvimento, sem tornar-se ainda uma caixa preta (Latour,

2000).

4. As motivações de disputas sobre o software livre: um caso político

As motivações das disputas que animam as controvérsias acerca do software livre giram em

torno das questões polêmicas de propriedade intelectual, de direito de produção,

comercialização e de posse. “Liberdade” é a palavra chave que designa a maioria das disputas

empreendidas pelos seus defensores, “propriedade” é a palavra chave de seus opositores

(Castells, 2003). No entanto, estas questões se multiplicam numa variedade de outras questões

que derivam desta causa central. As disputas presentes nas controvérsias do software livre

refletem os interesses dos atores envolvidos nos conflitos e nas negociações.

Parte das controvérsias são motivadas por ideologias políticas que pregam o fim de monopólios

hegemônicos, maior autonomia nacional na produção e difusão de inovações tecnológicas,

otimização e prestação de contas do serviço público, etc. Outras controvérsias privilegiam

argumentos econômicos, como as possíveis economias que se podem realizar pelo não

pagamento de royalties, baixo custo de implementação, etc. Existem aqueles que se preocupam

em defender a possível superioridade técnica do software livre ou mesmo aquelas controvérsias

que privilegiam valores éticos, derivados da lógica meritocrática (Castells, 2003) desenvolvida

pelas academias universitárias de todo o mundo, etc.

Os atores envolvidos nas disputas são os mais variados. Desde aqueles  ligados diretamente ao

mundo político formal – funcionários públicos, políticos, assessores, etc – e também partidos

políticos e ativistas de movimentos sociais empenhados em fiscalizar atos dos governos e

contribuir para uma maior participação cidadã nos processos decisórios. Tais grupos estão

articulados em rede de relações, de acordo com as atividades que exercem na sociedade, e de

acordo com seus interesses específicos (Touraine, 1998). A mobilização destes atores nem

sempre é coordenada por uma autoridade central, podendo os indivíduos agirem

independentemente de grupos os associações formais.

5. Considerações finais: a resolução dos conflitos

O caráter ambivalente das controvérsias tecnocientíficas sobre o software livre permite perceber

a grande movimentação de atores que se agrupam de acordo com interesses específicos. Em

função disso, formam-se complexas redes de relações, ligando participantes diversos, que

envolvem, basicamente, o que Latour (2000) chama de “tradução” de interesses, ou seja, trata-se

de relações em que interesses distintos de diferentes participantes são reciprocamente reforçados

num certo contexto de construção e circulação de um produto "tecnocientífico". A tradução diz

respeito à capacidade de um ator “decodificar” os anseios do outro autor. Nessa perspectiva, os

atores – tanto humanos como não-humanos; individuais ou coletivos – estão permanentemente

traduzindo suas ações, linguagens, identidades e desejos tendo em vista as mesmas
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manifestações em outros atores. A tradução não é fixa, ou seja, muda de acordo com as ligações

estabelecidas dentro da rede sociotécnica .

Os estudos sobre controvérsias nunca podem ser conclusivos, podem apenas apontar os limites

provisórios a que chegam tais disputas no momento em que algumas posições passam a ser

aceitas como verdadeiras (Latour, 2000). Diante desta perspectiva, percebe-se que as

controvérsias que envolvem a temática do software livre somente serão resolvidas quando um

determinado grupo vier a dominar a retórica argumentativa em detrimento dos demais, tornando

a questão uma caixa-preta. Neste momento, ainda é impossível estabelecer um discurso

dominante, capaz de vencer as disputas. Ainda são muitas as questões que se impõem e a

solução dos conflitos ainda estão longe de serem alcanças. Os interesses dos diferentes lados,

dos defensores e opositores do uso de software livre ainda são bastante contraditórios e

irredutíveis. Cabe aos estudos sobre esta temática identificar os atores constituinte desta rede

complexa e os discursos empreendidos na defesa ou na recusa deste tipo de tecnologia. Somente

desta maneira será possível realizar uma análise sociotécnica, identificando o processo que irá

determinar a hegemonia de um ou de outro lado da controvérsia.

Nota: Este trabalho é parte integrante da pesquisa intitulada “Software livre e controvérsias

tecnocientíficas: uma análise sociotécnica no Brasil e em Portugal”, desenvolvida numa cooperação

entre o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) da Universidade Federal de Santa

Catarina, o Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações (SOCIUS), do

Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa e o Programa de

Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, da Universidade do Porto. A pesquisa

conta com recursos financeiros da CAPES/MEC, a quem agradecemos pelo apoio.
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