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Resumo:
O objetivo geral desta dissertação é compreender como a investigação de engenheiros sanitaristas e
ambientais, sobre padrões de consumo de água e utilização de equipamentos economizadores, pode
possibilitar a criação de espaços de calculabilidade em residências de baixa e média renda. Para
tanto,  procura-se  afastar  da  visão  de  cálculo  como  algo  intrínseco  ao  ser  humano,  ou  visto
puramente como cálculo matemático/utilitário, no sentido de uma ação marcada pela racionalidade,
mas utilizase a noção adotada por Michel Callon e Muniesa (2008) na qual o cálculo “começa por
estabelecer distinções entre as coisas ou estados do mundo, e por imaginar e estimar cursos de ação
associada a coisas ou com os estados bem como suas consequências”. Este trabalho foi realizado
por meio do acompanhamento das tramas e redes traçadas por engenheiros/pesquisadores do grupo
Rede de Tecnologias Limpas (RTL),quando estes desenvolviam um projeto que almejava construir
uma metodologia de gestão intradomiciliar do consumo de água, a partir das investigações sobre os
padrões de consumo, e utilização de equipamentos e tecnologias economizadoras. Para a construção
desta dissertação utilizou-se, de forma central, o aparato teórico-metodológico desenvolvido pelos
autores Bruno Latour, Michel Callon, John Law, Karin Knorr Cetina etc. - a Teoria do Ator-Rede ou
Sociologia da Tradução, como também é conhecida. Esta teoria afirma que cada ator traz consigo
um emaranhado de redes heterogêneas, assim torna-se fundamental escolher um actante para seguir
e, neste estudo, elegeu-se uma engenheira sanitarista e ambiental que acabara de ingressar no curso
de mestrado,  e  cujo tema de pesquisa estava diretamente relacionado ao projeto em análise.  A
engenheira/pesquisadora é identificada no trabalho, ficticiamente, pelo nome Ariadne. Dentro da
perspectiva  da  supracitada,  optou-se,  metodologicamente,  por  trabalhar  tanto  com  material
produzido pelo grupo de pesquisa (artigos, dissertações, livros etc.), quanto com a utilização de
documentos formais (leis, decretos, relatórios etc.), além de dados coletados em campo. Os dados
foram coletados de forma indireta, através de conversas informais e observações. Os resultados da
pesquisa  apontam  que  os  espaços  de  calculabilidade  em  residências  de  baixa  e  média  renda
constituem-se enquanto potencial de mudança, ao tentarem incorporar ao cotidiano dos usuários
ferramentas  para  a  autogestão  do  consumo  intra-domiciliar  de  água.  No
entanto,osengenheiros/pesquisadores precisam estar atentos para o fato de que os usuários não estão
habituados com os novos dispositivos de cálculo, assim, torna-se necessária a adequação à trama
das  experiências  passadas  destes  últimos.  Já  que  os  trabalhos  dos  engenheiros/pesquisadores
ambicionam a manifestação de novos comportamentos e crenças em relação ao uso cotidiano da
água, por meio dos contra argumentos que fazem emergir novos padrões de utilização dos recursos
hídricos e a maneira como eles podem ser geridos pelas concessionárias.
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