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UMA NOTA SOBRE O QUE É SOCIAL 

 

 

É apenas uma nota mesmo: sobre o sentido que foi atribuído ao termo 

‘social’ (e sobre as diferenças entre pessoa e indivíduo) no terceiro webinar 

do programa NOVOS PENSADORES. 

 

Social x conjuntos de indivíduos 

Em geral a palavra ‘social’ é empregada para designar conjuntos de 

indivíduos, quando não para se referir aos pobres (o social no sentido da 

assistência social) ou aos relacionamentos (assim, quando uma pessoa vai 

fazer uma visita a alguém ou comparecer a um evento festivo, às vezes diz: 

“vou ali fazer um social”). 

Mas o social não é a coleção dos indivíduos e sim o que está entre eles. Em 

outras palavras, algo deve acontecer entre os indivíduos para que o social 

apareça. O social propriamente dito é a rede social (ou seja, a rede 

configurada por humanos em interação). Se não houver, em termos 

sociais, algo semelhante a um “organismo”, um sistema de agentes cujo 

comportamento não possa ser inferido do comportamento dos indivíduos, 

para nada vale o conceito de social. Eis o ponto! Isso significa que o 
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comportamento coletivo não pode ser explicado a partir do 

comportamento dos indivíduos, de que o todo não pode ser entendido por 

suas partes, de que o sistema não pode ser conhecido a partir do 

conhecimento de seus agentes. 

Todas as descobertas das teorias dos sistemas, sobretudo das teorias dos 

sistemas dinâmicos complexos adaptativos e da nova ciência das redes 

(análise de redes sociais, redes como sistemas dinâmicos complexos e 

redes como estruturas que se desenvolvem), indicam que a rede social 

(sim, é disso, rigorosamente, que se trata quando se fala de social ou 

sociedade) não é o conjunto de seus nodos e de que os fenômenos 

interativos que ocorrem nas redes sociais não podem ser explicados, muito 

menos previstos, pelos (ou a partir dos) fenômenos que afetam as 

condições de seus nodos e nem podem ser inferidos de suas propriedades 

intrínsecas. Assim ocorre com toda a fenomenologia da interação 

recentemente descoberta pela nova ciência das redes: com o clustering, 

com o swarming, com o cloning e com o crunching entre muitos outros. 

Nenhum desses fenômenos (sociais, posto que estamos falando de rede de 

pessoas, sociosferas ou sociedades) pode ser explicado a partir dos 

indivíduos. É neste sentido que se pode dizer que a sociedade se comporta 

como se fosse um organismo (ainda que não seja um organismo biológico) 

em virtude de uma função sistêmica que acrescenta características ou 

propriedades novas, que não estavam presentes nos seus membros. E nem 

mesmo esses membros podem ser considerados indivíduos, posto que a 

rede social é uma rede de pessoas (e os fenômenos que ocorrem nas redes 

sociais dependem disso: da capacidade de interação, de acoplamento 
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estrutural e de criação de novas pessoalidades dos humanos que as 

compõem: ou melhor, que são por elas compostos). Para saber mais sobre 

a fenomenologia da interação leia o texto O que você precisa saber sobre 

redes clicando aqui. 

 

Pessoa x indivíduo 

Em geral acredita-se que os humanos são indivíduos de uma espécie 

biológica. Mas o humano propriamente dito não é o animal humano (o ser 

biológico) e sim o animal que foi humanizado pela cultura, vale dizer, pela 

interação com outros humanos (tornando-se assim, como assinalou 

Maturana, um ser biológico-cultural). 

Após as considerações de Maturana, o advento da nova ciência das redes 

permitiu que desenvolvêssemos uma intuição seminal de Nobert Wiener 

(1950): quando ele escreveu, em Cibernética e Sociedade, que “um padrão 

é uma mensagem e pode ser transmitido como tal”, abriu uma linha de 

reflexão segundo a qual todas as coisas – inclusive as pessoas, que, 

segundo ele, não passam “de redemoinhos em um rio de água sempre a 

correr” – são como que singularidades em um continuum, campo, tecido 

ou espaço. A hipótese, que era fértil, inclusive, pelo seu poder heurístico, 

pode ser amplamente corroborada pelas investigações posteriores, 

realizadas já neste século, por pesquisadores como Nicholas Christakis 

(2009), que perceberam que em geral atribuímos aos indivíduos 

propriedades que dependem, rigorosamente, não deles próprios, mas das 

redes a que estão conectados (compreendendo até as doenças que eram 

https://redes.org.br/wp-content/uploads/2018/01/O-QUE-VOC%C3%8A-PRECISA-SABER-SOBRE-REDES.pdf
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atribuídas a comportamentos individuais, como a obesidade, por 

exemplo). 

A visão de que as pessoas são singularidades no fluxo interativo da 

convivência social nos permite perceber que não há pessoa (ou seja, ser 

humano propriamente dito) fora desse fluxo. Para essa visão, o indivíduo 

não passa de uma abstração estatística. Não é um ser humano concreto. É 

o ser abstrato que compõe comunidades abstratas (como o que chamamos 

de população). Isso não significa, de modo algum, que os seres humanos 

seriam elementos indiferenciados de uma massa disforme ou membros de 

algum rebanho, como alertam os que se opõem, corretamente, às visões 

coletivistas. Pelo contrário, todos são diferentes e, mais ainda, únicos, na 

medida em que todos espelham internamente as redes nas quais estão (e 

são, como pessoas) de modo particular e único. Não há dois 

espelhamentos iguais, o que significa que as internalizações do mundo são 

sempre distintas para os sujeitos. 

A esse processo chama-se pessoalização. As pessoas não nascem, se 

constroem. Os seres humanos vão se pessoalizando (ou despessoalizando) 

à medida que vão interagindo. A pessoalização é outro nome para a 

humanização do ser humanizável (ou seja, do portador do genoma 

humano: o exemplar da espécie  Homo Sapiens). Mas também podem se 

despessoalizar ou se desumanizar na medida em que experimentem 

relações antissociais (no sentido que Maturana atribui à expressão). Isso 

significa que a pessoalização corresponde à socialização (mas não no 

sentido em que essa palavra é usada pelos coletivistas, senão exatamente 

no sentido oposto: relações hierárquicas (antissociais) despessoalizam 
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tanto os que mandam quanto os que obedecem na exata medida da 

centralização da rede em que as pessoas estão e são como pessoas). 

 


