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Este trabalho tem como objetivo discutir as contribuições dos Estudos da Ciência,
Tecnologia e Sociedade (estudos CTS) e da Teoria-Ator-Rede (TAR) para a construção de
modos de investigação científicos pautados pela implicação do pesquisador. A implicação do
pesquisador torna-se tema de relevante apreciação se considerarmos as críticas
contemporâneas ao modelo científico tradicional que toma a neutralidade do pesquisador
como princípio metodológico fundamental.
Para a ciência moderna a busca pela verdade da realidade se dá pelo exercício da
razão, através de um método claro, preciso e replicável. O pesquisador mostra através de uma
linguagem objetiva, chamada de científica, como é esta realidade para que se possa ter um
entendimento único a seu respeito. Essa objetividade está ligada a imparcialidade e
impessoalidade na hora de transmitir esse conhecimento (Moscheta, 2014).
John Law (2004) pautado nos estudo de Latour e Woolgar (1997) nos apresenta o
que ele vai chamar de cinco suposições acerca da realidade que caracterizam a ontologia
moderna: (1) em geral ou mesmo universalmente, acredita-se que há uma realidade que “está
lá”, a priori, ou seja, que existe por si e que portanto é (2) independe das ações e percepções
dos sujeitos (3) que precede sua percepção, descrição e reconhecimento (4) que tem ou é
composta por relações definitivas e que (5) configura uma composição comum, compartilhada
da mesma forma por todos.
É a partir desta ontologia que a epistemologia moderna pode ser caracterizada
como um esforço em conhecer ‘aquilo que existe, do modo como existe’ por meio de uma
metodologia que “regule e reduza as interferências no modo de conhecer do pesquisador”.
Assim, a ciência moderna toma para si a tarefa de ser a única capaz de acessar a realidade
como ela é, com a pretensão, segundo Ibañez (2001) “de nos fazer acreditar que para sermos
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racionais e científicos, devemos aceitar o conto de fadas no qual a realidade tem voz própria
mesmo que sejamos nós mesmos quem lhe empresta as cordas vocais” (p. 218, tradução
nossa). Para Ibañez (2001) e outros autores que questionam o fazer científico moderno,
“emprestar as cordas vocais” significa produzir um conhecimento que apesar de apresentar-se
como neutro, carrega as marcas e valores daqueles que o produziram. O olhar sobre a história
das ciências destaca que o homem branco europeu foi aquele que historicamente se
encarregou de produzir o conhecimento. Consequentemente, este conhecimento silenciou
outras vozes à margem do modelo hegemônico, limitando o conhecimento a uma única
possibilidade. Cenários que nos fazem recordar o mito grego de Procusto1.
O fazer ciência apresentado acima foi tomado como modelo pela Psicologia,
sobretudo no seu início, ocupada que estava em garantir seu status de ciência natural.
Devemos questionar que tipo de produtos e efeitos saem das esteiras da produção científica
hegemônica e para que e quem estes servem. Acreditamos que é necessário problematizar as
práticas e produções da psicologia no decorrer de sua história para trilhar um caminho de
múltiplas possibilidades, ou então, de multiplicidades. Nessa direção, parece-nos fundamental
substituir o princípio de neutralidade por um princípio de implicação desdobrado em duas
marcas principais: o reconhecimento do lugar a partir do qual fala o pesquisador e o
reconhecimento dos efeitos do conhecimento produzido e sua colaboração na construção de
formas de vida específicas.
Os Estudos CTS e da TAR contribuem para pensarmos estas marcas da
implicação. Estes campos surgiram nas décadas de 1980 e 1990 do século XX
respectivamente e tratam a realidade como efeito de associações e arranjos de elementos
distintos. Circulações, alianças, fluxos e movimentos compostos por atores humanos e nãohumanos (chamados de actantes) que redefinem mútuas relações. Segundo Moraes (2004)
“uma ciência definida como rede de atores não se caracteriza por sua racionalidade e
objetividade ou pela veracidade dos fatos por ela engendrados. Todas essas noções [...] devem
ser entendidas como efeitos” (p. 3).

1

Procusto era um ladrão que vivia de roubar os viajantes que passavam perto de sua caverna. Procusto tinha um
leito de ferro, no qual costumava amarrar todos os viajantes que lhe caíam nas mãos. Se eram menores que o
leito, ele lhes espichava as pernas e, se fossem maiores, cortava a parte que sobrava. Teseu castigou-o, fazendo
com ele o que ele fazia com os outros (Bulfinch, 2002. p. 187).
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Em sua caracterização do que seria a ciência a partir da TAR, Moraes & Arendt
(2013) recorrem aos argumentos de Annemarie Mol (1999, 2002, 2008, 2010) para quem a
pesquisa deve: (1) voltar-se para a investigação das práticas cotidianas em que (2) as
realidades são efeitos das práticas, ou seja, são performadas e (3) são múltiplas estando em
constante articulação entre humanos e não-humanos, (4) o conhecimento não representa a
realidade mas sim o engajamento na intervenção das práticas cotidianas produzindo realidades
(Moraes & Arendt, 2013).
Nesse sentido o pesquisador é um agente, ou seja, tem ação e sofre ação em seu
cotidiano de pesquisa. Ele deve reconhecer que sua história, afetos, relação com o tema,
classe social, gênero, relações e sua “política de vida” influenciarão – uma vez que as relações
não se dão a priori – nas realidades que serão performadas durante o processo de pesquisa.
Assim, pontos de partida diferentes em uma pesquisa levarão a associações e agenciamentos
diferentes em seu decorrer. As decisões do pesquisador acerca do decorrer da pesquisa
guardam o registro de sua localidade histórica e cultural. É nesta dimensão que a implicação
pode ser entendida como o reconhecimento do lugar a partir do qual fala o pesquisador.
Se não há uma separação de actantes na pesquisa, se as relações são heterogêneas,
por que haveria entre pesquisador e “pesquisado”? O pesquisador, juntamente com seu
“material” é também um actante em busca de seguir as controvérsias de outros em uma rede
de atores. O pesquisador faz parte dos movimentos e agenciamentos da rede, a neutralidade é
assim posta de lado.
Os efeitos de se reconhecer o lugar do pesquisador apontam para a possibilidade
de reconhecermos e performarmos outras realidades possíveis, para além da pretensão
moderna de “descobrir” a única possível. Significa reconhecer “que nossas escolhas possuem
efeitos de ‘realidade’, ou seja, que elas fazem diferença no modo em que os objetos são
performados” (Cordeiro, 2012. p. 65). Se a empreita científica segundo esta tradição teórica
se desloca do ‘descobrir’ para o ‘performar’, torna-se fundamental questionar qual realidade
deseja-se

fomentar.

Abre-se

portanto

um

campo

de

questionamento

acerca

da

intencionalidade do pesquisador enquanto alguém que define um tema de pesquisa,
empreende um processo de investigação e busca produzir resultados a partir de um
agenciamento social e político. Nesta dimensão, tratamos da implicação enquanto
reconhecimento dos efeitos constitutivos e transformativos do conhecimento.
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Esse modo de fazer pesquisa possibilita pensar os “objetos” de uma forma
implicada e política. Apresenta ferramentas que podem direcionar a pesquisa em psicologia
longe dos pressupostos da neutralidade possibilitando a outras vozes e outras práticas emergir
em meio ao modelo hegemônico de ciência.
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