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Resumo:  

A presente proposta situa-se na grande temática da fundamentação teórica e paradigmas da 
investigação qualitativa e, simultânea e operativamente, suscita reflexões acerca de processos 
analíticos inovadores de dados no bojo da Teoria Ator Rede (TAR). A TAR, ou Actor Network (ANT), 
emerge no interior de um campo denominado Estudos da Ciência e da Tecnologia, nos anos de 1980, 
em face da “necessidade de uma nova teoria social ajustada” a tais objetos (LATOUR, 2012; MELO, 
2007). Ao passar dos anos, e com os acúmulos empíricos e crescentes reflexões, a TAR transcendeu 
aquele escopo, de modo a atender aos mais diversos campos e temáticas. Este workshop objetiva 
explorar elementos chave desta abordagem, e suas implicações metodológicas, quais sejam as 
noções de “mediação”, “translação”, “tradução”, bem como o próprio binômio “ator-rede” desde a 
TAR (LAW, 1992; LATOUR, 2012); as chamadas “relações híbridas”, isto é, “alianças entre atores 
humanos e não humanos em certo contexto” (LATOUR, 1999; MURRO e BEUREN, 2016); além de 
aspectos essenciais das “controvérsias e fontes de incertezas” sistematizadas por Latour (2012). Para 
tanto, a estratégia contempla três dimensões confluentes e interativas: a da exposição teórica, 
direcionada e dialogada; a do manejo dos conceitos e noções centrais em face de casos concretos, 
especialmente situados em temáticas e/ou contextos complexos de pesquisa; e o da aplicabilidade a 
partir da proposição dos participantes em suas trajetórias e demandas. Pragmaticamente, 
trabalharemos estas dimensões tanto a partir das experiências de pesquisas dos participantes 
quanto através de estudos selecionados previamente. Assim, ao longo, serão estimulados 
movimentos de contrastes entre as possíveis contribuições da TAR e os desafios, conflitos, incertezas 
e contradições identificados nos recortes de pesquisa em TAR selecionados e/ou nas vivências em 
campo dos participantes. É esperado que esta experiência e as trocas oportunizadas revertam-se em 
novas possibilidades e contrapontos às trajetórias de pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Teoria Ator Rede, mediação, translação, método. 

Recursos Necessários: sala com computador e data show, flip chart e pincéis atômicos 

Nota biográfica: doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFBA, na área de 
concentração das Ciências Sociais e Saúde; doutorado sanduíche no Centro de Estudos Internacionais 
Interculturais em Saúde da Universidade de Bolonha – Itália; professora adjunta do Departamento de 
Odontologia Social e Pediátrica da UFBA; pesquisadora do Programa Integrado Comunidade, Família e Saúde 
do ISC – UFBA; atualmente desenvolve pesquisa na linha da prevenção da violência em contextos comunitários; 
e políticas públicas de saúde e segurança. 

ESTRUTURA DO WORKSHOP 

Apresentação (dinâmica de grupo – 15 minutos):  
 
A abertura deste workshop contará com uma breve apresentação da mediadora e dos integrantes do 
grupo, na qual, além das informações basais (nome, nacionalidade, formação, inserção profissional, 
linha de pesquisa principal/atual), será solicitado aos participantes uma síntese, em três palavras, 
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dos aspectos e/ou dos atributos que mais marcaram e/ou que melhor representam as suas 
trajetórias de pesquisa. O conjunto destas palavras/ideias, que será simultaneamente registrado pela 
mediadora, se constituirá enquanto um espécie de brainstorm, o qual será mobilizado nas etapas 
subsequentes, em especial, em contraste ou no encontro com os elementos chave a serem 
abordados na exposição teórica. 
 
Exposição teórica (30 minutos):  
 
Neste momento serão apresentados pela mediadora os principais pressupostos da Teoria Ator Rede 
e alguns dos elementos chave que serão acionados no componente prático desta oficina, tais como 
as noções de “mediação”, “translação”, “tradução”, bem como o próprio binômio “ator-rede” desde 
a TAR (LAW, 1992; LATOUR, 2012); as chamadas “relações híbridas”, isto é, “alianças entre atores 
humanos e não humanos em certo contexto” (LATOUR, 1999; MURRO e BEUREN, 2016), explorando 
brevemente a noção de “actante; além de aspectos essenciais das “controvérsias e fontes de 
incertezas” sistematizadas por Latour (2012). Dentre estes últimos, serão enfatizadas as 
controvérsias do mundo social e do fazer pesquisa enquanto fontes de aprendizado e produção de 
saber; o “social” enquanto processos associativos e formativos dos grupos; a ênfase na ação; a 
agência dos objetos não humanos e as noções de actante e de mediação; a heteregoneidade das 
redes; e o fazer ciência enquanto a produção de “relatos de risco”. Contemplaremos ainda, 
suscintamente, o posicionamento da TAR em relação às frequentes polarizações vistas em diversas 
abordagem teóricas em ciências sociais, tais como o “micro” versus “macro”; “local” e “global”; 
“agência” e “estrutura”. Ao longo da exposição, serão também sinalizadas implicações 
metodológicas dos pressupostos da abordagem em foco. 

 
Atividade prática (50 minutos):  

Os participantes serão divididos em duplas e/ou trios e receberão da mediadora diferentes recortes 
de pesquisas cuja abordagem teórico metodológica utilizada incorpora elementos da TAR, além de 
um roteiro orientador da leitura, da sistematização nele proposta e da discussão subsequente. Tais 
recortes – podendo ser artigos na íntegra ou parciais – contemplarão diversas temáticas e objetos, 
bem como diferentes enfâses e usos da TAR. O conjunto dos recortes será itemizado aos 
participantes de modo a permitir a livre escolha das duplas e/ou trios ou, a depender de 
sobreposições, poderá ser realizado sorteio dos recortes. As duplas ou trios serão devidamente 
informadas sobre a dinâmica da atividade, sendo enfatizada a necessidade de otimização do tempo 
em face da referida demanda, isto é, da leitura do recorte e da sistematização proposta pelo roteiro 
a partir da leitura. Os participantes também serão orientados a identificar, seja na leitura, seja na 
discussão com o par ou a dupla, aspectos ou elementos da pesquisa e/ou da abordagem em TAR que 
confluem ou que se distinguem daqueles que marcam as trajetórias individuais de pesquisa, 
conforme orientação que também constará no roteiro. Assim, os últimos dez minutos deste módulo 
deverão ser reservados a esta sistematização e à abertura à etapa subsequente. 

Aplicação em outros contextos e discussão (40 minutos):  

Esta etapa configura-se como um espaço de discussão, de trocas e da exposição das duplas e dos 
trios acerca dos seus respectivos produtos a partir das leituras e das sistematizações realizadas 
anteriormente. O objetivo aqui será o de propiciar a circularidade das apropriações e das impressões 
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suscitadas pela leitura e manejo do roteiro, bem como o do compartilhamento de reflexões acerca 
de vivências e experiências de pesquisa em confronto ou ao encontro dos aspectos téorico e 
metodológicos em foco nesta atividade. O tempo de fala será estipulado em função do número de 
inscritos na oficina, isto é, sendo mais ou menos ampliado a depender da quantidade de 
participantes e também do potencial de síntese destes. De todo modo, o papel da mediadora será o 
de estimular tal habilidade, zelando pela distribuição equânime das participações no tempo hábil, 
bem como o de fornecer esclarecimentos e/ou orientações a partir das demandas emergentes.  

Avaliação final (15 minutos):  

Concluiremos este workshop com um momento avaliativo deste a partir de duas estratégias 
complementares: uma, qualitativa e presencial; a outra, quanti-qualitativa e sistematizável. A 
primeira se fará através do estímulo à expressão voluntária e espontânea dos participantes no que 
diz respeito à avaliação da oficina a partir dos seguintes critérios: a) pertinência da proposição; b) 
clareza da exposição e na condução das atividades; c) cumprimento dos objetivos expostos; d) 
aspectos positivos e lacunares; e) outras observações. A segunda vertente contará com um 
instrumento de avaliação, elaborado a partir destes mesmos critérios, todavia quantificados (com 
escala de 0 a 5 às questões cabíveis de escalonamento) ou semi-estruturados (espaços discursivos), o 
qual será distribuído amplamente, de modo a convidar todos os integrantes à avaliação. Para além 
deste momento, é esperado que esta experiência transcenda o espaço do encontro e contatos e 
laços se construam a partir dela, de modo a permitir trocas permanentes entre os participantes. 


