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Introdução 

Beatriz Perrone convidou-me para falar sobre alguns conceitos cuja origem 

são disciplinas 'exatas' e que circulam nas ciências sociais. Definimos então como 

foco tres conceitos: campo, sistema, rede. O que segue é o roteiro da fala, cujo 

caráter é apenas de apontar para algumas das fontes desses conceitos que 

aparecem às vezes na linguagem da antropologia.  

Inicialmente, pensei em articular esses conceitos assim: redes e campos 

seriam exemplos ou tipos particulares de sistemas. Isso é verdade quando 

entendemos sistemas no sentido muito geral de unidades concatenadas em um 

todo. Por exemplo, "Le Système du Monde" era o título da obra em que Voltaire 

divulga o newtonismo na França (equivalia a 'sistema solar'), assim como havia 

sistemas biológicos e sistemas filosóficos, etc. Em seguida achei melhor tratar da 

noção de sistema em um sentido mais específico, tal como aparece na 'teoria dos 

sistemas'. Com isso, campo, sistema e rede passam a ser três modos de 

representar a realidade, ou seja como três tipos de modos de construir modelos. 

Eles aparecem sucessivamente na história do pensamento do século XX.   

Ao ver as coisas dessa maneira, os modelos de campo vêm em primeiro 

lugar, ganhando proeminência na segunda metade do século XIX e nas duas 

primeiras décadas do século XX. As teorias de campo na física ocupam o lugar de 

teorias "mecânicas", mas o modo de ver a realidade como "campo" irradia-se 

para a psicologia e para a biologia nas décadas de 1920 a 1940. A linguagem de 

"campo" continua a ser usada até recentemente, na sociologia de Pierre Bourdieu.   

 A teoria dos sistemas surge nas décadas de 1940-1950, como o projeto de 

uma teoria transdisciplinar que englobaria a teoria de máquinas e de organismos 

vivos. Houve aí uma convergência da engenharia (teoria de sistemas de 

controle), da cibernética (teoria do controle 'no animal e na máquina'), da 

biologia (ecologia de sistemas de H. T. Odum), e da economia (sistemas em 

equilíbrio, dinamica de crescimento), tudo isso ao lado da contribuição da física e 

                                                 
1 Palestra no Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da USP, 28 de novembro. 
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da matemática (sistemas dinâmicos, caos). Na antropologia há um eco dessa 

maneira de ver no estruturalismo e na antropologia de Gregory Bateson.  

Finalmente, os modelos de rede têm uma história formada de diferentes 

tradições. Que eu saiba há uma tradição da matemática (topologia) com origem 

no século XIX e que leva à teoria dos grafos no século XX, cuja linguagem e 

métodos contribuem para o atual estudo de redes. Há também uma tradição de 

estudo de redes sociais que tem origem na sociometria de Jacob Moreno na 

década de 1940 que eu saiba. Parece que por volta de 1970-1980 os sociólogos 

começaram a ativar o modelo de redes. Essas tradições convergiram no período 

recente em uma "ciência da rede" com muito peso de profissionais da web. No 

pensamento filosófico, vemos esse modo de pensar refletido em Deleuze e 

Guattari ('rizomas', 'árvores') e Bruno Latour (atores-rede).   

O que vou fazer agora é ressaltar alguns dos conceitos relacionados a 

campo, sistema e rede e que tiveram uso na antropologia social.  

  

1. Campo 

Campos e modelo mecânico 

A idéia de campo foi introduzida na física no século XIX, por um físico 

experimental, Michael Faraday (1791-1867). Faraday é uma prova de que não é 

preciso saber matemática para pensar abstratamente e de maneira matemática! 

Ele foi um experimentalista, e talvez precisamente por não ter tido educação 

superior utilizou-se de desenhos para representar os resultados de sofisticadas 

experiências com fenômenos magnéticos (Fig. 1). Nesses desenhos, as "linhas de 

força" são representações da força magnética, e a totalidade dessas linhas forma 

um "campo". Esse era um método novo de representar a realidade física, 

permitindo apreender as "direções variáveis de linhas de força e sua polaridade 

relativa", bem como a existencia de pontos neutros e a diminuição ou aumento 

da força. Para visualizar as linhas de força, Faraday indicou o seguinte 

procedimento: "nada mais simples do que por um magneto sobre uma mesa, 

colocar um pedaço de papel plano em cima dele, e espalhar limalha de ferro no 

papel, observando as formas assumidas por ela". Mas Faraday não se limitou a 

propor o campo de linhas de força como uma representação útil de como agem as 

forças. Ele atribuiu uma realidade física às linhas de força, mesmo na ausência de 

objetos, descrevendo por exemplo um magneto "como uma espécie de sol ... 

polarizado, com potências antitéticas, preenchendo todo o espaço à sua volta com 

seus raios curvos, da mesma maneira que o sol ou uma vela preenchem o espaço 
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com seus raios luminosos..." (On the Physical Lines of Magnetic Force, 1952, 

3005; ed. E.B., pp. 831-32).  

 

Figura  1. Linhas de força do campo magnético segundo Faraday. 

 

Faraday. Experimental Researches in Electricity, volume III, 1855.  

 

A novidade dessa maneira de representar a realidade era a seguinte. No 

modelo mecânico vigente desde Newton, o mundo é visto como sendo formado 

de (1) o espaço e o tempo como pano de fundo neutro dos fenômenos, (2) corpos 

materiais situados no espaço e no tempo, (3) forças que agem ao longo de linhas 

retas que conectam os corpos materiais. O exemplo principal é a força de 

gravidade newtoniana. No caso da força de gravidade newtoniana, o modelo 

mecânico funciona da seguinte maneira. Dado um corpo com grande massa (o sol 

por exemplo), tão logo um pequeno corpo (digamos a terra) seja colocado em 

sua vizinhança, passa a atuar uma força atrativa ao longo da reta que liga o 

primeiro corpo ao segundo. Mas se olhamos para a Fig. 1 (Fig. 3 de Faraday), 

vemos que a interação entre dois corpos se dá de uma maneira muito diferente: 

além da linha reta que conecta os dois pólos, vemos "linhas de força" que 

preenchem todo o espaço nas proximidades dos corpos ao longo de trajetórias 

curvas.     

O modelo de mecânico vê o mundo físico essencialmente da seguinte 

maneira: o  espaço e o tempo são um palco neutro para os acontecimentos que 

envolvem corpos A e B; dado dois corpos A e B localizados no espaço e no 

tempo, então há uma força que os conecta (instantâneamente) e cujo efeito é 

uma modificação do movimento de A e de B. No modelo do campo, a visão do 

mundo passa a ser a seguinte:  o corpo A cria um campo em suas proximidades, 

e é o campo que atua sobre o objeto B. A causalidade é algo que incide sobre 



 4 

uma totalidade – todo o espaço próximo, e não uma interação entre objetos 

isolados.    

James Maxwell colocou o pensamento de Faraday em forma de equações, 

nas quais reuniu não só os resultados de Faraday como os de outros 

pesquisadores antes dele. O resultado disso foram as equações de Maxwell, que 

são leis físicas expressas na linguagem de campos. Mas Maxwell introduziu 

também um conteúdo novo e não apenas a linguagem matemática. Ele descobriu, 

por um raciocínio teórico, que o campo resultante de uma carga A se propaga 

como uma onda com velocidade finita que é a da luz, mesmo na ausência de 

matéria. Assim, o campo ganhou definitivamente uma realidade autônoma! O 

enfoque de campo foi ampliado com a teoria da relatividade geral de Einstein, 

formulada em 1915. Com a teoria da relatividade geral, não só os fenômenos 

elétricos e magnéticos são formulados como teorias de campo, mas também os 

fenômenos gravitacionais. Isso significa que o efeito causal da matéria não é mais 

atrair outro corpo ao longo de uma linha de força, e sim deformar o próprio 

espaço-tempo à sua volta. Com isso, o espaço e o tempo deixam de formar um 

palco neutro para os eventos, e em vez disso o espaço-tempo se deforma 

juntamente com os corpos que se situam nele. 2  

A idéia de campo na psicologia social e na psicologia da percepção 

Essa maneira de representar a realidade enfatizava a prioridade do todo 

sobre a parte. E essa orientação se coadunava muito bem com uma tradição do 

pensamento alemão que tinha origens em Kant por um lado (prioridade das  

formas da sensibilidade/percepção sobre os objetos que preenchem essas formas 

de conteúdo) e por outro lado em pensadores como Goethe ("plantas 

arquetípicas" como padrões que governariam as variações de plantas individuais), 

que exigiam abordagem holística. As teorias de campo pareciam aproximar a 

abordagem do mundo natural da abordagem do mundo social e humano. 

                                                 
2) Isso significa que é abandonada a noção de "corpo rígido", como explica numa conferencia 
de 1923 o matemático Herman Weyl, o autor do primeiro tratado sobre a nova teoria: "O real 
não habita no espaço como em um prédio de apartamentos de quartos retangulares e 
homogêneos na qual as forças atuantes transitam sem deixar rastro, mas sim como uma lesma 
que constrói a sua casa dando forma à  matéria." E Einstein retomou essa metáfora em que 
corpos rígidos sob a ação de um campo gravitacional de deformam como moluscos: "Em 
campos gravitacionais não existem corpos rígidos com propriedades euclideanas… Por essa 
razão, utilizamos corpos de referencia não-rígidos que não apenas se movem como um todo, 
mas também sofrem alterações na forma durante seu movimento. … Esse corpo de referencia 
não-rígido … pode ser apropriadamente chamado de "molusco de referencia…" 
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Uma adoção explícita da noção de campo fora da física se deu, que eu 

saiba, primeiramente com psicólogos que estudaram ou trabalharam em Berlim 

nas décadas de 1910 e até a década de 1930.3 Os principais foram Kurt Lewin 

(Polonia, 1890-EUA, 1947), fundador da psicologia social, e Max Wertheimer 

(Praga 1880-EUA, 1943), fundador da psicologia da Gestalt, ao lado de Wolfgang 

Köhler (Estônia, 1887-EUA 1967) e outros. Todos esses autores, embora com 

prática experimental e de laboratório, rejeitavam o "modelo mecânico" da ciência 

corrente, que aqui significava: pensar indivíduos humanos ou organismos animais 

como entes dotados de qualidades autônomas (psicológicas ou genéticas), 

preexistentes às interações entre eles e o ambiente. Contra essa representação 

da realidade, esses pesquisadores destacavam a totalidade  (um campo) que 

envolve as partes e que determina suas qualidades, assim como um campo 

gravitacional curva o próprio espaço-tempo e deforma os corpos rígidos4.  

Na teoria de Kurt Lewin, um ator gera um campo a seu redor, e por sua 

vez é afetado por um campo em sua vizinhança. De maneira muito simplificada, a 

teoria de campo de Lewin afirma que o comportamento humano é uma função 

tanto da pessoa como do ambiente. Isso foi expresso por ele assim:  

C = f (P, A). 

Onde C é o comportamento, P são as características da pessoa, e A são as 

propriedades do ambiente.  

Na visão de Wertheimer, a percepção de dá um campo visual, que impacta 

a percepção de suas partes. Mais ainda: o próprio sujeito da observação é 

afetado pelo campo. Nas palavras dele:  

"… Naquilo que alguém vê ou escuta em um lugar determinado – aquilo que 

alguém vê em um campo de visão, enquanto parte do campo – é decisivo o que 

são as relações no todo. As pessoas confrontam-se com um campo, mas o que 

acontece no campo depende – e nisso reside um dos aspectos mais belos dessa 

investigação – essencialmente do seguinte: o campo tem uma tendência a 

unificar-se, a ganhar significado,  premido por uma necessidade interior." 

                                                 
3 Einstein residiu na capital alemã de 1922 a 1933. Alguns dos pesquisadores (Lewin, Wertheimer) 
seguiram cursos de física com Max Planck, um dos primeiros grandes físicos que apoiáram Einstein. 
Wertheimer tornou-se amigo íntimo de Einstein em Berlim e a amizade continuou nos EUA.  
4 O fisiólogo-biólogo Uexküll também é um expoente de teorias holísticas e anti-mecanicistas, no 
mesmo período, e suas idéias têm analogia com as idéias de campo. Mas não compartilhava do 
ambiente de Berlim, não utilizou explicitamente as idéias de campo (e não deixou a Alemanha durante 
a guerra). Uexküll vinculava Darwin ao mecanicismo e era fortemente anti-darwinista. == 
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 Wertheimer estava se referindo ao fato experimental de que a percepção de 

fragmentos de linhas tende a agrupar esses fragmentos em uma forma integrada e 

significativa, preenchendo os vazios da mesma maneira que um aglomerado de 

estrelas é integrado e dotado de sentido em uma constelação do zodíaco, virando uma 

cruz ou um peixe por exemplo.  

Campos, vetores, gradientes 

Nas psicologia social e na psicologia da Gestalt, apesar da eventual 

presença de fórmulas, a linguagem de campos tem um papel analógico e quase 

metafórico. Mas o enfoque de campo tem aplicações simples e fáceis de 

operacionalizar. Na verdade, no final do século XX a idéia de campo invadiu toda 

a física, associada ao conceito de vetor e de campo vetorial. Nesse formato, 

campos passam a ser um método de representação de fenômenos espaciais 

aplicável em muitos contextos.  

Na geometria de Euclides, há pontos e linhas. Na física, além de pontos e 

linhas, há grandezas escalares (por exemplo a massa de um corpo)5, e há 

vetores. Um vetor é um ente com intensidade e direção (diz-se habitualmente 

"direção e sentido", para distinguir a mão e a contra-mão em uma direção). Um 

campo escalar é uma região do espaço onde a cada ponto está associado um 

escalar. Um campo vetorial uma região do espaço onde a cada ponto está 

associado um vetor.  

Pensemos em um rio que flui placidamente. Se distribuirmos pedacinhos 

de cortiça na superfície da água, uma fotografia com um segundo de exposição 

mostrará o movimento de cada fragmento de cortiça como um fluxo. O 

comprimento do fluxo dá a rapidez com que flui a água, e a orientação do 

segmento informará sobre a direção do movimento da água. A totalidade dos 

fluxos formará então linhas que mostram por onde passa a correnteza. Essa 

imagem da água como fluxos e linhas de fluxo equivale a um modelo de campo. 

Aqui, o campo de velocidades do rio. Ou o campo de fluxos, ou ainda de devires. 

Um pedaço de madeira atirada na água seguirá a trajetória do fluxo – como se 

recebesse o efeito do campo.  

 A idéia de campo vetorial é aqui pensada dinamicamente, isto é, 

expressando um processo que ocorre no tempo. Vários fenômenos de 

disseminação e de propagação podem ser representados de maneira análoga. Um 

exemplo que vem à mente é a migração. O diagrama abaixo foi elaborado por 

                                                 
5 É comum associar a massa de um corpo a um ponto.  
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Manuel Ruiz Perez com base em dados de pesquisa de uma equipe de estudantes 

coordenada por mim na Reserva Extrativista do Alto Juruá.  

Figura  2. Migrações na reserva extrativista do Alto Juruá 

 

Fonte: Manuel Ruiz Perez (Univ. Autonoma de Madrid); dados de Almeida 

e equipe (Unicamp).   

O exemplo assinada por meio de seta deslocamentos de famílias no espaço 

ao longo de um período de cinco anos. Note-se que para que as linhas empíricas 

do diagrama levassem a uma verdadeira imagem de campo seria preciso que as 

satisfizessem uma condição de continuidade, isto é: "linhas" próximas deveriam 

ter direções e intensidades também próximas, isto é, sem saltos bruscos de 

comprimento nem de orientação. O diagrama de migrações não parece satisfazer 

essa condição. A versão seguinte tem um pouco mais de clareza:  
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Figura  3. Migração  

Mesmo em situações assim, contudo, pode ser útil comprar um modelo 

idealizado de fluxos com os dados de campo. O modelo idealizado corresponde 

então a uma hipótese a ser testada, e os dados de campo informam o quanto 

essa hipótese está afastada da realidade. Por exemplo, minha visão dos 

movimentos migratórios na região seria resumida na hipótese de que a migração 

ocorre em um período de queda de preços de borracha (década de 1990) de 

locais distantes da margem em direção à margem. Essa previsão não é 

inteiramente desmentida pelo gráfico, embora ele não tenha a aparência clara de 

um "campo de vetores".  

Modelos similares podem ser feitos para a propagação de pragas ou de 

insetos, difusão de idéias ou de mitos, e outros fenômenos de difusão. 6 Para 

levar essa analogia à frente, deveríamos dividir a região considerada (um 

território, um continente, o globo) em quadrículas (o formato não importa) 

escolhendo uma escala conveniente; então, conforme a resolução escolhida, 

acompanhar o fluxo dos entes em questão.  

                                                 
6 Estou pensando no tipo de modelo usado por Rafael em sua dissertação de mestrado.  
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Há espécies que migram a grandes distâncias e sazonalmente, algumas 

indo do pólo norte ao pólo sul. Se algumas aves forem marcadas e 

acompanhadas, o seu movimento ao longo de "linhas do campo" poderá ser 

acompanhado. Um conjunto de aves monitoradas dessa maneira, a partir de 

pontos de origem distintos, permitiria traçar "linhas do campo", que estendidas 

de modo a respeitar uma certa continuidade entre elas, daria uma representação 

do campo inteiro. Para testar se essa representação é correta, uma ave marcada 

é liberada em um ponto qualquer do campo, e a previsão é que sua direção de 

vôo nesse ponto será a do vetor associado àquele ponto – ou seja, ela voará no 

sentido da linha de força. Como é que esses pássaros sabem que devem voar na 

direção descrita pelo campo e pelas suas linhas? Não sou biólogo, mas ouvi dizer 

que uma possível resposta é que as aves sentem o campo magnético terrestre. 

Assim, um campo físico interage com um campo comportamental.  

Numa floresta, uma população animal é capturada por caçadores. Há uma 

zona chamada de "source" (torneira) onde os animais da espécie se reproduzem. 

E há uma zona, chamada de "sink" (ralo), onde atuam coletores que atuam em 

pequenas áreas em torno de suas casas.7 Na "fonte" a densidade de animais é 

alta, o alimento é mais escasso, e eles tendem a sair dela em busca de alimento. 

No "ralo", o alimento é abundante, e a densidade é mais baixa, por causa da 

atuação dos coletores. O movimento de animais da fonte para o ralo assemelha-

se então a um fluxo, que pode ser representado por um campo vetorial. Se esse 

sistema estiver "em equilíbrio", o fluxo será mais ou menos estável, isto é, a 

população animal como um todo não crescerá nem diminuirá. Esse também é um 

modelo "de campo".  

Se num arquipélago (ou em um círculo de "vizinhos" seringueiros) há um 

sentido habitual em que circulam bens oferecidos, então as linhas de circulação 

levam a um análogo de um "campo" de fluxos. Esse campo pode indicar rotas 

preferidas de comércio (como no sistema "Kula" em que certos objetos circulam 

em uma mesma direção, completando ciclos aproximados), ou direções em que 

tributos são pagos (nesse caso, o movimento de coisas é radial, vindo da periferia 

para ccentros de poder).8   

Campos escalares e campos gradientes 

Podemos construir modelos de campo sem necessidade de rastrear 

objetos, pessoas e idéias ao longo do tempo. Nesse caso, partimos de campos 

                                                 
7 Aqui estou pensando no modelo de sink e source, que corresponde a um modelo nativo de caçadores 
do rio Tejo. Ver também a dissertação de Rossano Marchetti. 
8 Aqui estou pensando nos modelos de circulação de animais (vizinhança) de Augusto Postigo.  
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escalares. Um campo escalar é uma associação de pontos do espaço a uma 

intensidade. Um mapa com temperaturas associadas a cada ponto (ou a cada 

pequena quadrícula) representa um campo de temperaturas. Um terreno com 

altitudes assinaladas para cada ponto (ou para cada pixel) representa um campo 

de altitudes. O prof. Keith Brown Jr. elaborou um minucioso mapa da América do 

Sul onde a cada quadrícula está associada a quantidade de espécies de uma certa 

família de borboletas.9 O resultado pode ser visto como um campo (escalar) de 

biodiversidade.  

O gráfico abaixo representa a intensidade de desmatamento na Reserva 

Extrativista do Alto Juruá na década de 1990, ao longo de faixas horizontais. A 

intenção é exibir a correlação que existe entre a proximidade dos rios e a 

intensidade do desmatamento. Mas o gráfico indica também, ao longo dessas 

faixas horizontais, o perfil do desmatamento como grandeza escalar.  

 
Figura  4. Intensidade do desmatamento da Reserva E. do Alto Juruá 

 

Fonte: Manuel Ruiz Pérez, com dados de pesquisa de M. W. B. Almeida e equipe.   

 

Em todos esses casos, podemos traçar curvas de nível, que indicam 

caminhos aos longo dos quais a intensidade em questão não se altera. 10 Se 

                                                 
9 O modelo detalhado está em sua tese de doutorado no Brasil (o prof. Keith Brown Jr. tinha um 
doutorado anterior nos EUA.). 
10 Lembremos que também aqui, para que modelos de campo façam sentido, precisamos que as 
grandezas (escalares) sejam aproximadamente contínuas, ou seja, que não variem de maneira arbitrária. 
A perfeita continuidade é uma ficção matemática que não interessa aqui.  
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viajarmos por um "campo de temperaturas" ao longo da curva de nível, 

permaneceremos a uma temperatura constante (note que sem alguma 

continuidade, isso seria impossível.)  

 

Campos gradientes 

Mas pode ser que o objetivo seja escapar da alta temperatura, ou fugir das 

alturas. Nesse caso, queremos o caminho ao longo do qual a temperatura cairá 

mais rapidamente. Esse caminho é o gradiente naquele ponto (com sinal 

negativo). Os gradientes em cada "ponto" (isto é, em cada pequena região para a 

qual coletamos a intensidade em questão, ou cuja intensidade queremos prever 

com o modelo) formam um campo gradiente.  

Imagine um acampamento numa noite fria, onde há fogueiras dispersas. 

As temperaturas em todas as localidades do acampamento formam um campo de 

temperaturas (um campo escalar). No ponto mais quente da fogueira o gradiente 

é nulo: nele a temperatura não aumenta em nenhuma direção, porque já é 

máxima. Se alguém que fugir do frio da maneira mais rápida possível, deve 

tomar a direção em que o aumento da temperatura é o mais rápido. Essa direção 

é o gradiente de temperatura no ponto em que a pessoa se encontra. A regra 

para se aquecer melhor é então: siga o gradiente!  

Para quem está perdido na mata em uma região colinosa como a das 

nascentes do Juruá-Purus, uma regra para encontrar o caminho é seguir a 

direção do gradiente de altitude (no sentido do gradiente decrescente). Isto é: 

tomar em cada ponto a direção em que a altura do terreno decrescia mais 

rapidamente. Isso com certeza levará a um igarapé próximo, que por sua vez 

conduzirá a afluentes maiores (a direção do rio e a intensidade da correnteza 

seguem o gradiente de altitude). Esse é um exemplo do uso de gradientes de 

altitude para orientação espacial.  

Em alguns dos modelos ecológicos referidos acima, o método mais prático 

de construir um campo é primeiro formar um campo escalar, com a informação 

disponível num certo momento do tempo distribuída por "quadrículas". A partir 

das variações dessa grandeza escalar chegamos então a vetores e a um campo 

vetorial. Assim, em vez de tentar acompanhar diretamente o movimento 

migratório de pessoas ou de animais, marcaríamos a densidade no espaço. Em 

seguida, a direção de variação máxima dessa densidade daria origem a um 

campo gradiente.  
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É possível que campos gradientes de densidade de alimento dêm origem a 

campos migratórios de animais; e que estes campos por sua vez expliquem 

(numa escala de tempo e de espaço continental) movimentos migratórios 

humanos.  

Imaginemos que fosse possível coletar informação sobre a origem de 

todas as esposas em uma determinada aldeia (talvez ao longo de vários anos, 

mas agora sem preocupação com a dimensão do tempo!). Então, os pontos de 

origem se distribuiriam nas vizinhanças da aldeia. Por exemplo, as esposas 

poderiam vir mais frequentemente de zonas mais próximas, e talvez menos em 

zonas mais distantes. O resultado seria um campo escalar (intensidades de 

esposas captadas por quadrícula), cujo sentido de variação dá origem a um 

gradiente de "afinidade".11 

Com a disponibilidade de sistemas de informação geográfica em 

computador, métodos de análise espacializados tornaram-se muito acessíveis. 

Alguns dos softwares disponíveis calculam curvas de nível e as traçam em mapas. 

Seria interessante checar se há softwares que traçam também as linhas de 

gradiente, isto é, as linhas de variação mais rápida, e que são perpendiculares à 

curvas de nível.   

Outro ponto é o seguinte. Há dois modos de usar idéias como a de campo. 

Uma é construir modelos (às vezes com matemática, ou apenas com um 

computador, e até com uma mera planilha de cálculo). Outra maneira é construir 

mapas reais, utilizando Sistemas de Informação Geográfica. O ideal seria usar 

campos "reais" e chegar a modelos (permitindo então extrapolar os dados e fazer 

previsões), e usar campos "modelados" e checar suas consequências por meio de 

dados empíricos. A essa altura, a estatística começa a ser útil. Mas isso é outra 

história.  

Notemos finalmente que um "campo de vetores" não precisa corresponder 

a uma realidade espacial em sentido literal. Qualquer espaço de variáveis pode 

dar lugar a um "campo", como no exemplo seguinte:  

                                                 
11 Essa idéia de um gradiente de afinidade é evidentemente de Eduardo Viveiros de Castro (cf. A 
Inconstância da Alma Selvagem).  
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Figura  5. Tendências econômicas no Alto Juruá 
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Campo simbólico 

A idéia de campos escalares e de campos gradientes talvez seja a mais próxima 

da que está por trás da teoria do campo de Bourdieu. Não tenho a pretensão de 

entender a teoria do campo social de Bourdieu. A analogia com a teoria de campo – 

com seu foco numa totalidade espacial e na atribuição de grandezas e de fluxos a cada 

ponto dessa totalidade – é de certo modo justificada por Bourdieu nas passagens 

seguintes de uma conferencia de 1989, da qual retirei as seguintes passagens em que 

Bourdieu trata das "noções de espaço social e de campo de poder".  

"A noção de espaço contém, em si, o princípio de uma apreensão relacional do 
mundo social… os seres aparentes, diretamente visíveis, quer se trate de 
indivíduos quer de grupos, existem e subsistem na e pela diferença, isto é, 
enquanto ocupam posições relativas em um espaço de relações que, ainda que 
invisível e sempre difícil de expressar empiricamente, é a realidade mais real 
(ens realissimum, como dizia a escolástica) e o princípio real dos 
comportamentos dos indivíduos e dos grupos" (Bourdieu, Razões Práticas, p. 
48-49). 

 
O conceito de "espaço social" refere-se a uma representação do mundo social como 
"indivíduos" ou "grupos" que ocupam "posições relativas" em um "espaço de 
relações", o qual explica os comportamentos dos indivíduos e dos grupos" (Bourdieu, 
Razões Práticas, p. 48-49). 
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Como representar esse "espaço de relações"? Uma indicação: buscar o 

"princípio gerador" na "estrutura da distribuição das formas de poder ou dos tipos de 

capital eficientes no universo social considerado", o qual varia de acordo com lugares 

e momentos. Sob esse ponto de vista, seria preciso colocar em um mapa (espacial?) 

quantidades de capital.  

O resultado seria uma " topologia que descreve um estado de posições 

sociais". Bourdieu conclui assim:   

"É isso que acredito expressar quando descrevo o espaço social global como 
um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um campo de forças, cuja 
necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos, e como 
um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e 
fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças, 
contribuindo assim para a conservação ou a transformação de sua estrutura" (p. 
50) 

Se quisessemos operacionalizar essa noção, deveríamos pensar primeiro um 

"espaço social" formado por exemplo por pessoas de uma especialidade acadêmica. 

Em segundo lugar, associaríamos a cada um desses 'pontos' uma grandeza, por 

exemplo um 'capital simbólico', que poderíamos quantificar pelo número de citações 

do indivíduo em questão em publicações científicas. A distribuição dessas grandezas 

dá então origem a um campo de capitais simbólicos. Um estudo empírico talvez 

pudesse capturar propriedades desse campo – por exemplo, uma especulação razoável 

é que a direção de citações novas seguem as linhas de gradiente do campo cultural, ou 

seja, tendem a dirigir-se para autores já citados.  

Um exemplo. Hamilton e Grasmman foram dois matemáticos que publicaram 

ao mesmo tempo modelos para representar as grandezas físicas em termos de vetores: 

mas enquanto os títulos de Hamilton preenchiam meia página, o único título de 

Grassmann era o de professor de ginásio. Pouquíssima gente citou Grassmann, cujas 

idéias permaneceram ignoradas por décadas; enquanto isso, as idéias de Hamilton 

tiveram grande repercussão, embora a formulação de Grassman fosse mais abrangente 

e mais conforme à visão moderna. O curioso é que ambos escreveram suas teorias em 

livros imensos e quase incompreensíveis. Mas Hamilton tinha "capital cultural", e 

citá-lo era um caminho para ser citado também (e aumentar o próprio capital cultural). 

Não sei se essa é uma boa idéia da noção de campo em Bourdieu, mas serve por 

enquanto!  
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2. Sistemas 

A ambição em todos esses casos era modelar fenômenos complexos, quer pela 

quantidade de elementos como pela quantidade de interações entre os componentes. 

em certo sentido com a inspiração dos modelos da termodinâmica, visava-se aqui 

menos entender os detalhes do comportamento dos sistemas reais, e sim de aproximar 

'fenomenologicamente' seu comportamento por meio de modelos artificiais. Essa é a 

idéia de tratar o objeto a ser modelado como uma 'caixa preta', sendo de interesse 

apenas como ela reage (com 'outputs') a estímulos externos ('inputs'). Com isso, seria 

possível manipular pelo menos o modelo, e assim chegar a previsões a serem 

ajustadas com os dados da realidade, levando isso a um afinamento do modelo....  

 Na teoria dos sistemas teve papel importante a analogia entre sistemas de 

controle automático de máquinas (máquinas-autômatos), inteligência artificial, 

organismos vivos.  A construção de modelos espalhou-se com certo abuso (em 

detrimento das verdades de campo) em campos como a economia matemática e 

a biologia matemática. Um exemplo de influencia desse modo de pensar na 

antropologia é dado por Gregory Bateson. A antropologia ecológica fornece outros 

exemplos (cujo correspondente biologico seriam modelos do tipo 'forrageio 

ótimo', que têm a forma de modelos econômicos).  

 

A teoria dos sistemas surgiu como programa de pesquisa nos anos 

cinquenta e influenciou tanto Lévi-Strauss como Bateson, pode ser descrita como 

uma teoria de organismos, de autômatos e de outros entes (como comunidades).    

 

Um sistema entendido nesse sentido pela teoria dos sistemas é uma 

entidade que tem existência no tempo, interagindo com um ambiente que pode 

incluir outras entidades similares. O exemplo óbvio é um ser vivo, mas também 

um mecanismo robótico, ou uma geladeira, ou um piloto automático, ou um 

termostato; o "sistema nervoso" ou parte dele é outro exemplo; o sistema mãe-

filho; e em particular "sistemas ecológicos" (Odum); há teorias de sistemas 

políticos nesse sentido. Algumas das idéias básicas aqui são:  

 

- equilíbrio, homeostase (Odum em ecologia) 

- aprendizagem, aprendizagem bayesiana (inteligência artificial) 
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- feedback, ajuste por tentativa-e-erro 

- cismogênese (Bateson), feedback positivo, desequilíbrio 

- predador-presa (modelos Lotka-Volterra) 

- diversidade ecológica (May) 

- caos (aplicações a sistemas sociais com conflito) 

- catástrofe (análise de mitos e de ritos em Skubla, a partir de Petitot) 

 

Referencias na Antropologia: 

- Rapaport: "Pigs for Ancestors"; antropologia ecológica (influenciada por 

Odum). 

- Bateson: Cismogênese; "double bind" (esquizofrenia). 

 

Foi importante no programa de uma antropologia "ecológica", enfatizando 

a idéia de adaptação de sistemas sociais a ambientes, através de ciclos (com 

crescimento e colapso). Nessas aplicações, o conceito era utilizado com interesse 

na estabilidade (cf. resiliência, estabilidade, durabilidade).  

 

Outro interesse era o papel da complexidade sistêmica como fator de 

resiliência, isto é, como explicação da capacidade de um sistema para reagir a 

perturbações e perdurar enquanto sistema. Seguindo essa linha, hoje há 

programas de pesquisa em ecologia social que se preocupam com identificar as 

variáveis ou as condições que tornam um sistema social-ecológico estável ao 

longo do tempo.  

Um "sistema econômico" também usa a noção de equilíbrio.  

 

A voga dos "sistemas dinâmicos" (a disciplina que estuda seriamente o que 

se chama de "caos") conduziu a atenção para as trajetórias históricas de um 

sistema que se tornam imprevisíveis à medida que passa o tempo (cf. Prigogine e 

Sengers para uma boa explicação disso tudo). Uma lição útil é que a teoria dos 

sistemas dinâmicas nos leva a injetar um pouco de ceticismo nas esperanças de 

controlar a história de totalidades reais ao longo do tempo – sejam elas 

pesqueiros, comunidades, ecossistemas, populações, ou nações (casos clássicos: 

salmão ou algo parecido na costa norte-americana, colapso da união soviética).   
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3. Redes 

 O tipo de matemática a que me refiro é a teoria de grafos (ou ainda a 

topologia combinatória) que alguns datam do artigo de Euler sobre as pontes de 

Könisberg (ver Figura ), ainda no século XIX; e já no século XX a teoria das 

estruturas de ordem. Nos anos 40, o matemático coletivo Bourbaki (exemplo de 

inteligência coletiva em rede) erigiu essas estruturas de ordem em uma das 

'estruturas-mãe' da matemática, e nelas o psicólogo Piaget viu uma das matrizes 

do pensamento humano.  

 Quanto à psicologia social, tenho em mente a sociometria, fundada por 

Jacob Moreno década de 1940 nos EUA, e que tem conexões com as teorias de 

campo da psicologia social (Kurt Lewin) e com a teoria da Gestalt (Max 

Wertheimer). De certa maneira, o método sociométrico de Jacob Moreno forneceu 

um método para aplicar operacionalmente a idéia de 'campo social' de Kurt Levin, 

na qual cada indivíduo era visto como causa de um 'campo' em seu redor 

(representado num sociograma por conexões com outros indivíduos dotadas de 

intensidade e de sentido), sendo por sua vez afetado pelo campo resultante de 

sua presença e de outros indivíduos. É possível argumentar que a sociometria de 

Moreno (como afirma Ana Maria Niemeyer) influenciou diretamente a escola de 

'teóricos de redes sociais' de Manchester, influenciadas por Victor Turner (autor 

do método de 'dramas sociais' que evoca os 'sociodramas' de Moreno!). 

 A partir de 1970 e na década de 1980 expande-se uma teoria de 'redes 

sociais' na sociologia; mas penso que não é errado dizer que na primeira década 

do século XXI emerge explosivamente uma 'ciencia das redes', que de certa 

maneira reflete o reconhecimento do surgimento da web e sua expansão 

explosiva a partir dos anos 1990, afetando tanto a ciência como a própria vida 

social de modo profundo e ainda não bem avaliado.  

 Passo a seguir a comentar alguns dos conceitos e métodos associados a 

cada uma dessas epistemes.  

 

Um grafo é (na tradição matemática) um conjunto de elementos e uma 

relação definida para alguns pares desses elementos. Um pouco mais 

concretamente, é um conjunto de objetos (pontos, coisas, lugares, plantas, 

pessoas, o que quiserem) e de vínculos entre esses objetos (flechas no caso de 

vínculos orientados, simples vértices no caso de vínculos não-orientados). Vista 
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dessa maneira, um grafo representa uma sistema de coisas e de nexos 

conectando coisas. Para especificar um grafo nesse sentido, devemos: listas os 

objetos (possivelmente com suas propriedades preexistentes), listar as conexões 

com outros objetos (possivelmente com suas propriedades). O resultado é um 

todo com propriedades próprias.  

 

É interessante notar que na matemática a teoria das categorias elaborou 

uma teoria que trata de maneira muito abstrata essa idéia. Em certo sentido, um 

grafo é uma categoria cujos objetos são os 'nós' e cujos morfismos são as flechas 

que conectam os nós. (A rigor um gráfico não é uma categoria, porque, para 

começar, num gráfico A pode ligar-se a B, B pode ligar-se a C, mas A pode não 

estar conectado a C; numa categoria exige-se a transitividade.) Mas o que é 

interessante é o seguinte: para os matemáticos, a noção de 'objeto' pode ser 

dispensada, restando apenas a noção primitiva de 'morfismo' ou de relação. Para 

isso, devemos substituir a noção de objeto pela noção de 'morfismo-identidade' – 

um objeto passa a ser visto como uma relação de identidade.  

 

 Pensemos assim: em vez de descrever as propriedades de cada objeto em 

um gráfico, descrevemos as relações do objeto consigo mesmo; essas por sua 

vez podem ser em alguns casos constituídas pelo conjunto das relações de A com 

B, C, D e assim por diante – objetos tornam-se então a soma de suas relações 

com outros. Os estudantes bem informados reconhecerão aqui as idéias da 

antropologia relacional de Marilyn Strathern.    

Grafos e estruturas 

A "teoria dos grafos" da matemática influenciou a meu ver não só algumas 

das idéias de Lévi-Strauss (que se referiu à 'ordem de bicadas' em artigo do início 

dos anos 1950) mas foi também utilizada explicitamente na Antropologia por uma 

dupla formada por um matemático e um antropólogo, Frank Harary e Per Hage, 

em dois livros, um datado da década de 1970, e outro mais recente (Island 

Networks: Communication, Kinship, and Classification Structures in Oceania 

1996).  

 

Uma quase-árvore  é um conjunto de objetos conectados, e onde as 

conexões não formam nenhum ciclo. Isto é: os objetos de uma árvore não podem 

ser separados em duas redes distintas (são conexos), e nunca há dois caminhos 
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ligando dois objetos (não há ciclos), apenas um. O grafo abaixo é uma quase-

árvore. Ele se torna uma árvore se designarmos uma raiz. Aqui, a disposição do 

desenho sugere que o objeto designado por '2'  é uma raiz. Essa designação dá 

imediatamente ao grafo um caráter hierárquico.  

 

 

 

 

Olhando o grafo acima como uma árvore cuja raiz é '2', continua a haver 

um único caminho conectando dois objetos-entes quaisquer, mas agora esses 

caminhos 'sobem' na hierarquia e depois 'descem' até atingir o destino; ou então 

apenas descem, ou apenas sobem. Os fluxos operam então como numa 

organização burocrática, como no exército, como num sistema fluvial de 

navegação (sem canais), como no sistema de classificação decimal de Dewey.  

 

No dizer de um teórico das redes semanticas: 

 

"Uma árvore é uma estrutura de dados que emula uma estrutura de 

árvore hierárquica com um conjunto de nodulos conectados. É um gráfico conexo 

sem ciclos em que cada nó tem zero ou mais filhos, e no máximo um genitor" 

 

Usando essa linguagem, na árvore acima:  (2) é um nó-raiz (antepassado 

originário); (7) é um pai e (2) e (6) são filhos de (7). Os nós sem filhos são também 

chamados de folhas. As folhas não têm filhos. São nós terminais. Os nós internos não 

são nem raiz nem folhas. Interessante mistura de linguagem botanica e familiar, 

evocando o fato empírico de que sistemas sociais (linhagens) e seres vivos (plantas 

com certo tipo de morfologia) têm topologia similar. Outra analogia evidente são os 
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sistemas taxonômicos de modo geral, incluindo-se aqui a classificação decimal de 

Dewey utilizada em bibliotecas, e taxonomias biológicas (Lineu e posteriores).  

 

Árvores infinitas 

 

Matemáticos colocam-se interessantes questões. Há sempre uma raiz em 

toda árvore, mesmo em uma árvore infinita em direção descendente? A resposta 

afirmativa a essa questão eminentemente metafísica é o chamado Lema de Zorn 

da teoria dos conjuntos. E na direção oposta: toda árvore termina em folhas, 

mesmo quando a árvore é infinita em direção ascendente? De questões como 

essas dependem importantes conclusões sobre a natureza dos números e sobre 

outros temas da matemática.  

Tecidos  

Defino aqui, por minha conta e risco, um tecido (regular) como um tipo de 

grafo  em que cada objeto tem uma vizinhança de nexos idêntica às dos demais. 

Numa trama, quando passamos de um objeto a outro, não é possível notar a 

diferença! 

 

Uma rede de dormir (excetuadas as bordas) é exemplo de uma trama. Os 

padrões decorativos, como os kenês Kaxinawá, são exemplos de tramas 

(novamente, sem considerar as bordas). Os estudantes de antropologia 

reconhecerão os diagramas das Estruturas Elementares de Parentesco como 

tramas (devemos aqui considerar de cada vez um sexo apenas).  

 

Os teóricos de grafos usam a noção de mesh e de tesselation, que não 

correspondem necessariamente à noçào de tecido usada aqui. Há de resto muita 

flutuação na terminologia.  

Blocos 

É uma estrutura em rede que em certo sentido se opõe diametralmente à 

estrutura de árvore no sentido seguinte: um bloco é uma rede conectada (como 

as árvores), onde dois objetos sempre se conectam por mais de um caminho (ao 

contrário das redes). Se há apenas um tipo de relação, então para haver um 

bloco é preciso haver pelo menos três membros! 
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Um bloco é igualitário (não há raiz ou chefe), e é resiliente: se um 

caminho for perdido, restam outras opções para chegar de A a B. Essas duas 

características os distinguem de redes.   

 

Blocos também se distinguem de tramas, porque não exigem que todos os 

objetos (ou pessoas, no uso sociológico) se conectem igualmente com os objetos 

vizinhos: podem ocorrer "estrelas" e zonas mais densamente conectadas.  

 

Um exemplo extremo de bloco é um grafo totalmente conectada, isto é, 

em que todo ponto se conecta com todos os demais.   

 

No outro extremo, há as redes em que os nexos são aqueles estritamente 

necessários para assegurar que todos os pontos estejam conectados por mais de 

um caminho.   

 

 

Comunidades locais sao em geral blocos, se pensarmos nas relações que 

ocorrem no interior de um território bem determinado.  

Rizomas, redes dinâmicas 

Aqui estou usando a linguagem de Deleuze e Guattari, que por analogia 

com a estrutura de rede chamada de árvore utilizaram a noção também botanica 

de 'rizoma' para indicar uma estrutura dinâmica e muito geral de rede.  

 

Pensemos em uma rede onde:  

1- Nenhuma estrutura é imposta a priori. Isso significa que os pontos não 

precisam ser conectados (um rizoma pode ser uma floresta de rizomas 

desconectados entre si). 

2- A cada momento do tempo as conexões entre um ponto e outro mudam 

(podem ser estabelecidas, podem ser desconectadas) 

3- A cada momento do tempo, podem surgir novos pontos, e podem 

desaparecer pontos.  
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As propriedades 2 e 3 são dinâmicas. Na teoria das redes fizeram-se 

tentativas de especificar dinâmicas específicas de redes, por exemplo, 

especificando como cada ponto ativa ou desativa conexões com pontos vizinhos, 

em função do estado anterior em que se encontra o ponto e seus vizinhos. 

Contudo, modelos desse tipo capturam pouca coisa da dinâmica de redes reais.  

 

Esse é o tipo de estrutura que encontramos encontramos exemplificada na 

internet, em circuitos de transmissão de plantas e conhecimentos tradicionais, e 

em qualquer sistema auto-organizado sem autoridade. É uma estrutura em 

movimento, anárquica, e potencialmente auto-organizativa.  

 

Pode também aplicar-se, possivelmente, a diferentes sistemas onde 

ocorrem fenômenos de proliferação, contaminação: epidemias, difusão de idéias. 

E os biólogos poderão dizer se rizomas (capim, raízes de bambus?) são desse 

tipo.  

 

Em rizomas definidos dessa maneira, há uma trajetória temporal que pode 

levar à expansão ou retração, à formação de cliques, fissuras, conectividade 

crescente, quebra de conectividade.  

 

Um efeito possível é a formação de cavernas afegãs de grande 

profundidade, conectadas ao restante por uma estreita e quase invisível conexão 

(cf. dissertação de mestrado sobre redes nazis na internet, de Adriana   ). Outro é 

a emergencia de estrelas – explosões de supernovas são possíveis, com curta 

duração (fenômenos do You Tube).  

 

Um campo menos estudado são as redes boca-a-boca (onde há troca ou 

circulação de informações, de mitos, de nomes, de hábitos) ou de contatos 

corporais imediatos (onde pode haver troca de fluidos, troca de genes).  

 

Redes em toda parte.  
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Redes generalizadas. "Redes" estouraram nos anos 1990, em inúmeros 

campos (ver Figura 13). Há programas para aplicar o método de análise em rede 

a situações muito gerais (ex.: Pajek, com aplicações na história, antropologia, 

genética, web-estudos), e há teorias que apontam para uma ontologia de redes. 

Assim como o século XX começou com o ascenço da ontologia de "campo" (no 

lugar do modelo mecânico), o século XXI começa com a generalização da 

ontologia de "rede".  

No caso da teoria sociológica e da teoria antropológica (cujas diferenças 

tinham a ver em boa parte com métodos – estatístico no caso da sociologia, face-

a-face no caso da antropologia – e agora se desvanecem com redes que aplicam-

se tanto a pequenos como a grandes grupos), a noçao de sociedade dá lugar à 

noção de redes de relações. A teoria de atores sociais (vistos como indivíduos ou 

blocos de indivíduos) dá lugar a uma teoria de redes-agentes (Bruno Latour e 

associados na sociologia).  

Um dos aspectos mais intrigantes da ciencia da rede contemporânea é a 

conjunção da teoria de redes sociais com uma teoria de redes semânticas. Essa 

conjunção leva à noçào de "ontologias construídas em rede". Teóricos da rede 

falam em "engenharia ontológica" e em "inteligencia coletiva", assim como em 

"QI coletivo". Afirma-se (Tom Reilly) que a Web tem o "poder de mobilizar a 

inteligencia coletiva". 

 

Pensemos na Figura 15. Ela representa um pequeno fragmento ilustrativo 

de uma rede semântica. É o tipo de conexão que um indivíduo encontraria num 

dicionário ou em um thesaurus, ou que um antropólogo encontraria no trabalho 

de campo. Que acontece contudo quando essas conexão são estabelecidas em 

tempo real – como nas comunidades onde adolescentes comunicam-se pelo MSN 

ou pelo FaceBook, ou em que centenas de milhares de colabores anonimos 

escrevem a Wikipedia e lá definiem conceitos e criam ligações entre eles, ou 

quando o Google julga, com base no comportamento de milhões de usuários, o 

que é relevante e o que não é?  

 

Milhares, centenas de milhares, milhões de participantes anônimos e sem 

pagamento contribuem para processos inteligentes coletivos: é como se a tecnica do 

século XX redescobrisse os processos tradicionais de produção de conhecimento 

(livros, cátedras, universidades).  
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Sistemas sociais comparados 

Sistemas sociais podem ter a topologia de tecidos, de blocos, de árvores, 

de rizomas. As árvores são sistemas estatais, ordenados, burocráticos, de poder. 

Estruturas de parentesco que relacionam categorias fixas são como tecidos. 

Redes de parentesco cognáticas (incluindo laços maternos e paternos e 

casamentos) levam a blocos. Rizomas imiscuem-se cedo na vida social através de 

fenômenos como mercados, feiras, transmissão de mitos.  Para Evans-Pritchard: 

o sistema de linhagem é árvore, mas o sistema de parentesco é rizoma. Em Lévi-

Strauss: as estruturas elementares são tecelagens, mas estruturas complexas 

são blocos.   

 

Qual é a relação dinâmica entre árvores, blocos e rizomas?  

 

A partir do quadro sugerido na seção anterior, é tentador  idealizar a 

anarquia de rizomas, e satanizar árvores. Mas penso que a situação é mais 

complexa. O que segue é simplesmente uma sugestão para pensar com cuidado 

sobre o assunto. 

 

Quando há poucas pessoas, sistemas como blocos e tramas podem 

estruturar satisfatoriamente a vida social de modo igualitário e com contatos de 

todos com todos (diretamente ou em poucos passos).  

 

Quando há rizomas, acomodamos facilmente um sistema em expansão 

indefinida e com grande número de partes. A teoria corrente procura medir a 

média do número de passos que conecta indiretamente indivíduos na sociedade 

contemporânea, e procura averiguar se a estrutura da web é de tipo 

'independente de escala' (ou fractal). Alguém perguntou durante a palestra verbal 

se há um princípio geral em rizomas. A única resposta que me ocorre é o da 

liberdade completa (quanto à formação de nexos) e a indeterminação (quanto à 

existencia de objetos conectados). O custo disso é uma alta dose de 

indeterminação sobre o que compõe a rede e o que circula nela. Uma 

consequencia disso é um potencial de enorme desigualdade e exploração. Um 

rizoma tem propriedades similares às de mercados! É claro que rizomas podem 
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incluem também circuitos de redistribuição e de cooperação; mas isso não é uma 

propriedade obrigatória de rizomas (num rizoma, disseminam-se o nazismo e a 

pedofilia, assim como a solidariedade e a compreensão mútua).   

 

Tomando agora as árvores: sistemas de previdencia social, de segurança 

pública, de escolarização universal – são exemplos de aplicações de redes. É claro 

que sistemas de propriedade privada apoiado em registros de imóveis, em 

patentes e outros mecanismos similarmente centralizados são árvores. Também o 

são sistemas de registros de patrimônio junto a órgaos de Estado, bem como 

sistemas de coleta e conservação em instituições nacionais e internacionais.  

 

Rizomas e árvores estruturas subjacentes aos  sistemas sociais e 

informacionais muito complexos que conhecemos hoje, apoiados em analogias 

com estruturas no mundo natural (pensamos em fluxos gênicos e em árvores 

evolutivas). Apesar da tentação de tratar rizomas e árvores como pólos 

ideológicos, nem essas estruturas são as únicas (cf. acima blocos e tramas como 

exemplos adicionais que não esgotam as possibilidades importantes), nem são 

excludentes (podem ser complementares), nem são necessariamente associadas 

a efeitos positivos (disseminação de idéias no caso de rizomas, redistribuição de 

oportunidades no caso de árvores) nem necessariamente a efeitos maléficos 

(disseminação de ódio, bloqueio do espaço onde se dá a invenção e a inovação).  
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