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As formas elementares da vida eletrônica: a agência social do cobre.
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Resumo
Esta pesquisa faz parte de uma investigação coletiva sobre a agência social de elementos metálicos utilizados na
produção de smartphones. Nesta pesquisa em particular, analisamos a agência social do cobre (29-Cu), com interesse
especial aos seus aspectos históricos e culturais.
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Introdução
O cobre (elemento químico 29-Cu) foi provavelmente o
primeiro  metal  a  ser  utilizado  pelo  homem,  sendo
aproveitado esporadicamente desde o Período Neolítico
(Eliade, 1979; Krebs 2006).  Sua atuação nos processos
humanos e sociais se mostra de suma importância, entre
outras  coisas,  por  ele  ser  mais  facilmente  fundido  e
trabalhado, tendo assim papel de destaque, dentre todos
os metais, na construção de sociedades e civilizações.
Ele  ainda caminha de forma íntima com a  construção
deste  mundo  globalizado  em  que  estamos  inseridos,
sendo  um  elemento  fundamental  na  fabricação  de
smartphones.  Mais  precisamente,  neste  trabalho
buscamos apresentar a atuação do cobre na história e
na cultura.

Resultados e Discussão
O  ser  humano  vem  usufruindo  dos  benefícios  que  o
cobre  oferece  desde  o  Período  Neolítico,  quando  o
utilizava  para  a  produção  de  armas,  utensílios  e
ferramentas  de  trabalho  (cf.  Krebs  2006),  passando
também  pela
utilização
médica/fisiológica
do  elemento
(Milanino 2006). Em
função  de
características
propícias  como  alta
durabilidade,  ótima
condutibilidade  e
fácil  manuseio,  o
cobre  se  mantém
como  um  metal
imprescindível  para
o  mundo  moderno,
sendo  amplamente
utilizado na indústria
eletrônica 

Ligada  a
esta atuação prática
na  tecnologia,  cabe
também  notar  a
atuação  simbólica
do  cobre  na  vida
cultural  das
sociedades.  Junto

com outros  metais  ancestrais  (e.g.:  ouro e chumbo)  o
cobre  participa  da  cultura  de  sociedades  de  forma
religiosa e espiritual (cf. Cooper 2011; Eliade 1979). No
texto “O ouro canibal”, por exemplo, o xamã yanomami
Davi  Kopenawa descreve como todos nós morreremos
se  continuarmos  a  extrair  o  “ouro  canibal”  e  outros
metais das profundezas da Terra com tanta avidez. Para
Davi,  se  seguirmos  escavando  o  solo  como  ‘tatus-
canastra’,  em busca  do  metal  que  Omama ocultou,  a
epidemia  xawara se alastrará e,  por  causa da fumaça
maléfica, todos morreremos.

Figura. Xawara: a fumaça do metal (Albert e Kopenawa
2015).

Conclusão
Ao longo de análises e debates,  pudemos perceber  o
quão  importante  o  cobre  se  mostra  nos  processos
humanos,  sociais  e culturais.  Como argumentou Émile
Durkheim  (1996)  em  As  formas  elementares  da  vida
religiosa,  as formas como as sociedades,  ao longo da
história,  encontraram  pra  classificar  e  representar  as
agências de seus ambientes, estão intimamente ligadas
às  formas  como  elas  classificam  e  representam  a  si
mesmas.  Assim,  não  poderiam  as  características
socialmente  valorizadas  do  cobre  nos  ensinarem algo
sobre  características  valorizadas  pelas  diferentes
sociedades ao longo da história?
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