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Resumo
A tese propõe uma discussão das implicações da informacionalização da produção de
conhecimento. Indagamos como se transformam as condições de produção, transmissão e
apropriação do conhecimento nos meios tecnocientíficos. A partir da análise do
desenvolvimento de um motor de busca na web, de um congresso sobre gestão de
conhecimento e de descrições de protocolos de rede e sistemas de bancos de dados,
propomos uma reflexão sobre tais mudanças. Analisamos a relação entre os meios
informacionais e as técnicas de auditoria, monitoramento e controle como “modos de
governo”, no sentido de Foucault. Considerando, por outro lado, como os discursos sobre
as tecnologias fazem parte das tecnologias, elaboramos a hipótese de que nas correntes
neoliberais da economia e nas teorias da informação o trabalho, tal como entendido pela
economia política clássica, cede o lugar ao problema da otimização da alocação de
recursos. A tese pretende contribuir ao esforço mais amplo de discutir como, no
neoliberalismo, diversas realidades humanas e não humanas se fazem inteligíveis.

Abstract
This thesis discusses the effects of the informationalization of the production of knowledge.
We examine how the conditions of production, transmission and appropriation of knowledge
are currently being transformed within technoscientific milieus. We do this through an
analysis of the development of a search engine, of a congress on knowledge management,
as well as through a description of network protocols and data base systems. We analyze
the relationship between informational milieus and auditing, monitoring and control
techniques as “means of government”, as defined by Foucault. Furthermore, considering
how the discourses on technologies are part of technologies themselves, we suggest that
within mainstream economics and theories of information, the focus is shifting from labor –
as defined in classical political economy– to the problem of optimizing the allocation of
resources. This study aims at contributing to a broader discussion on how, within
neoliberalism, different human and non-human realities are being made intelligible.
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Apresentação
Esta tese explora as implicações da informacionalização dos saberes. Indagamos
como, nos meios tecnocientíficos, se transformam as condições de produção, transmissão
e apropriação do conhecimento. A partir da análise do desenvolvimento de um motor de
busca na web, de um congresso sobre gestão de conhecimento e de descrições de
protocolos de rede e bancos de dados, propomos uma reflexão sobre tais mudanças.
Analisamos a relação entre os meios informacionais e as técnicas de auditoria,
monitoramento e controle como “modos de governo”, no sentido de Foucault.
Considerando, por outro lado, como os discursos sobre as tecnologias fazem parte das
tecnologias, elaboramos a hipótese de que nas correntes neoliberais da economia e nas
teorias da informação o problema do trabalho, tal como entendido pela economia política
clássica, cede o lugar ao problema da otimização da alocação de recursos.
Foi pelo confronto com enfoques da antropologia da ciência e da tecnologia que, ao
elaborar meu projeto de doutorado, propus abordar os processos de digitalização a partir
da observação de meios sociotécnicos. Em vez de tratar do impacto das tecnologias da
informação na sociedade ou dos interesses e fatores simbólicos que influenciam as
inovações tecnológicas, essas perspectivas abriam a possibilidade de pensar o papel dos
objetos técnicos na mediação de relações entre pessoas e entre pessoas e coisas.
Embora sem pretensão de fazer descrições etnográficas, passei a registrar com certo
grau de minúcia práticas e modos de enunciação em contextos "informacionais". Essa foi
uma estratégia que permitiu repensar categorias como as de tecnologia e sociedade (e
outras categorias que, repetidas vezes, foram declaradas exauridas pelas sociologias
contemporâneas). Descrever meios sociotécnicos foi, especialmente, uma estratégia que
permitiu desfazer um certo senso comum sociológico, ao passo que ia sendo formulada a
problemática teórica.
Por outro lado, em diversos momentos entre 2002 e 2005, participei no desenho e
desenvolvimento de um sistema de bancos de dados, na Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo. Essa experiência, que se relacionava com a construção de uma
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infraestrutura técnica e institucional para subsidiar a tomada de decisões, me permitiu
acompanhar de perto como a ciência e a tecnologia eram incorporadas nas agendas dos
organismos públicos brasileiros, de outros países e de organizações internacionais. Tal
como o percebi durante esse periodo, os discursos sobre o desenvolvimento científico e
tecnológico convergiam, de modo quase inconteste, com os da economia da inovação.
Observei, também, eventos organizados por produtores e gestores de tecnologias da
informação (simpósios sobre bancos de dados, eventos de gestão de sistemas de
informação e de gestão de ciência e tecnologia).1 Consultei diversas fontes de informação
sobre esses temas e acompanhei as relações entre pessoas e instituições que os
participantes desse eventos estabeleciam. 2 Essa prática de participação-observação foi se
alternando com leituras, que, aos poucos, me permitiram ir situando a perspectiva da tese.
Ao longo da pesquisa foi ficando claro que meu propósito não era estudar as práticas
dos programadores, informáticos e administradores de ciência e tecnologia como grupos
sociais, mesmo que o enfoque da tese fosse definido graças a um prolongado período de
imersão entre eles. Tratava-se de cartografar fluxos de especialistas, idéias, objetos que
perpassam espaços institucionais e geográficos e, sobretudo, de problematizar certas
maneiras de conhecer que aparecem como "não questões", ao ser reproduzidas nesses
percursos.
Tomar a tecnociência como objeto impele a pôr em questão o que é observar e a
perguntar quais as possibilidades de uma reflexão crítica da e na ordem da informação.
Tomar os mundos tecnocientíficos como objeto requer práticas que, diferentemente da
posição de juiz neutral assumida pelos representantes da chamada ciência pura,
1 Os eventos que observei mais extensamente, durante 2004, principalmente no estado de São Paulo,
são listados na seção "Anexos".
2 As fontes de informação consultadas incluem diferentes tipos de documentos, em suporte impresso e
eletrônico: documentação científico-técnica, relatórios de política científica, literatura sobre gestão de
organizações e gestão da tecnologia, manuais de informática, matérias de divulgação científica, entre
outros. Incluímos, no Anexo II, uma listagem das fontes que são citadas na tese, ordenadas por
capítulo. Os documentos foram numerados, reiniciando-se a seqüência a cada capítulo. No corpo do
texto da tese, as remissões às fontes foram feitas em notas de rodapé, indicando, além dos dados
bibliográficos, o número do documento entre colchetes, e.g. Page e Brin, 1998, p. 117 (Doc4). Cabe
notar, emfim, que a opção que fizemos por separar as "Fontes documentais" das "Referências
bibliográficas" não deixa de ser problemática. A rigor, ambas seções contém referências a fontes e
documentos utilizados para a elaboração da tese. Poderia ter se optado, inclusive, pela duplicação,
incluindo algumas das referências nas duas seções.
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acompanhem relações de força e configurações de informação que, por si mesmas,
produzem efeitos específicos. Se, como exporemos no primeiro capítulo, a tecnociência
envolve multidões heterogêneas, é relevante que as descrições não adotem apenas o ponto
de vista dos cientistas e engenheiros ou daqueles que formulam as políticas científicotecnológicas. Nosso trabalho, nesse sentido, pode ser concebido como o de cartografar
relações de força, complicar as conexões, tecer outras associações.
A seleção dos contextos que acabei priorizando na fase de redação da tese foi
guiada, como não pode deixar de ser, por questões conceituais. O que no início fora uma
tentativa de descrição de códigos tecnocientíficos a partir da observação de "redes" e
"sistemas de informação" foi se orientando, na esteira de pensadores como Gilbert
Simondon, Michel Foucault e Gilles Deleuze, na direção do que se poderia chamar de um
estudo de mecanismos sociotécnicos.

A tese está composta por cinco capítulos. O primeiro, inicia-se com uma reflexão
sobre a conjunção contemporânea da ciência e a tecnologia, a partir de aportes de autores
tais como Hermínio Martins, Bruno Latour, Donna Haraway e Marilyn Strathern. Tomamos
esses aportes como pontos de orientação teóricos e metodológicos, sem a intenção de
subscrever a algum deles ou de propor algo que poderia valer como um marco conceitual
geral. Definimos o objeto da pesquisa como os processos de “informacionalização” e
“empresarização” dos saberes e tematizamos as estratégias de poder que a ordem
capitalista integra. Fazemos uma revisão de algumas das argumentações de Naissance de
la biopolitique, o curso ministrado por Michel Foucault em 1979, que tratam do papel que a
economia assume no liberalismo e o neoliberalismo e antecipam a passagem das
sociedades disciplinares à "sociedade de controle", segundo a expressão que será sugerida
por Gilles Deleuze dez anos mais tarde.
Nos capítulos que se seguem, apresentam-se alguns contextos que servirão, por
assim dizer, como pontos de ancoragem da reflexão: um motor de busca na web, no
segundo capítulo; um congresso sobre gestão de conhecimento, no terceiro; protocolos de
rede e bancos de dados, no quarto e no último.
O capítulo 2, “Algoritmos, palavras e mercados”, apresenta a descrição de um motor
de busca (o Google). Mostramos como a noção de rede e o hipertexto se tornaram um
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senso comum sobre as conexões, que conexões importam, porque e para quem. Para
descrever o meio no qual essa ferramenta toma forma, o ponto de partida é a análise de um
paper e da patente que documentam o PageRank, o método pelo qual se atribui uma
pontuação às páginas web. Ali consideramos que, mesmo geralmente aparecendo como
cálculos objetivos, os algoritmos envolvem relações que são tanto relações lógicas quanto
materiais e sociais. Nesse sentido, nos perguntamos de que modo os bancos de dados e as
regras dos algoritmos vieram a se constituir em um problema para os programadores
envolvidos

no

seu desenvolvimento,

mas,

também,

para os

que promovem

a

democratização da cultura, para os que buscam melhorar o posicionamento de suas
páginas nos resultados dos buscadores, para os que se preocupam com a privacidade na
internet, para aqueles que advogam em favor ou contra os direitos de propriedade
intelectual, e, last but not least, para aqueles que investem em tecnologias inovadoras.
O capítulo 3, “E-topias”, obedece ao propósito de mapear significados a respeito do
conhecimento

que

circulam

entre

administradores,

pesquisadores

e

empresários.

Relatamos, primeiro, nossa incursão num congresso sobre "gestão de conhecimento" e
fazemos a análise de algumas publicações extensamente citadas pelos participantes desse
evento. Reapresentamos concepções a respeito da economia da informação que postulam
que os fatores de produção da economia política clássica (terra, trabalho e capital) estariam
sendo ultrapassados e que o "conhecimento" se tornara o principal motor da economia.
Postulamos que esses enunciados, tal como reproduzidos pelas doutrinas do management
e pelas análises de sistemas, rearticulam as maneiras pelas quais as pessoas e as coisas
são tomadas como objetos de saber.
No capítulo 4, “Camadas de código”, tratamos dos processos de produção, uso e
circulação de código digital que prevalecem nos meios tecnocientíficos. Primeiro,
examinamos rearranjos das práticas materiais e cognitivas na produção de código e
discutimos seus efeitos nas formas de socialidade. A questão da produção-consumo de
código vai se entrelaçando, depois, com uma elaboração a respeito da teoria do valor.
Procuramos expor, nesse percurso, algumas distinções que permitam pensar os processos
coletivos de invenção sem reduzi-los à concepção socioeconômica do trabalho nem ao
quadro de análise da economia da informação.
O capítulo quinto, “Da 'informação' à in_formação”, aprofunda a crítica à dualidade
forma-matéria esboçada nos capítulos anteriores. Procuramos compreender o conceito de
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individuação em Gilbert Simondon, centrando-nos, sobretudo, na ação técnica e inventiva
como “modulação da matéria-movimento”. Tendo como contraponto os estudos
sociológicos e antropológicos da ciência e da tecnologia, tratamos das mediações técnicas,
insistindo na necessidade de um deslocamento do foco no indivíduo para a individuação.
Nesse capítulo, assim como nas considerações finais, tomamos novamente o exemplo dos
algoritmos e dos bancos de dados para discutir os modos de produção tecnocientíficos e
evocamos questões que podem ser objeto de futuras pesquisas.

5
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O riso de quem devia estar impressionado complica sempre a vida do
poder. E é sempre o poder que se dissimula atrás da objetividade ou
da racionalidade quando elas se tornam argumento de autoridade (...)
Eu gostaria de tornar possível o riso de humor que compreende,
aprecia sem esperar a salvação e pode recusar sem se deixar
aterrorizar. Queria tornar possível um riso que não se abra às
expensas

dos

cientistas,

mas

que

possa,

idealmente,

ser

compartilhado com eles.
Isabelle Stengers. A invenção das ciências modernas.

7

8

1. Informacionalização dos saberes

Tecnociência e proliferação dos híbridos
Não há área do conhecimento na qual a “informação” não tenha passado a afetar
significativamente as práticas de pesquisa. Uma constelação de noções associadas ao
informacional-computacional difunde-se, nas últimas décadas, através de diferentes
disciplinas científicas, ao passo que as tecnologias digitais se convertem em mediações
iniludíveis tanto no plano da comunicação acadêmica, nos modos de observação e
experimentação, quanto na elaboração das formulações teóricas.
Segundo Hermínio Martins, essa constelação conceitual, através de projetos de
pesquisa fortalecidos e desenvolvidos de modo contínuo há várias décadas, veio a ocupar
uma posição dominante nas ciências e nas tecnologias, refazendo e integrando uma grande
variedade de tecnologias, tanto no âmbito do imaginário quanto das práticas materiais.
Como nota o autor, não há disciplina nem área científica que não tenha sido afetada pela
constelação eletrônico-digital-informacional. Uma vez que condicionam o controle, o
desenho, a coordenação de outros tipos de tecnologias (mecânicas, energéticas, elétricas,
eletrônicas, bioquímicas), as tecnologias digitais tendem a aparecer como uma espécie de
“meta-tecnologia”. Elas passam a prover a interface básica da ciência com o mundo,
participando de um processo de redefinição e construção do empírico. 1
É possível dizer que a informacionalização não se restringe ao campo científico: as
práticas educativas, culturais, políticas, os modos de produção econômica também se
“reconfiguram” de maneira radical. Parece-nos, entretanto, que são precisamente essas
demarcações que estão sendo colocadas em questão: a ciência se tecnologiza; a produção
econômica se cientifiza (o chamado “trabalho de conhecimento” ou “imaterial” passa a ser a

1 Martins, 2005a, p. 11, 19, 32.
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principal força produtiva); a ciência, enquanto tecnologia, se desautonomiza no domínio do
cotidiano; diversos modos de sociabilidade adotam a lógica dos serviços e se privatizam.
Para dar conta desses movimentos de descodificação, assim como das perigosas
possibilidades das (novas) imbricações, alguns autores têm passado a falar em
“tecnocapitalismo”, “tecnocultura” ou “tecnociência”. Retomaremos aqui esta última noção,
não porque ela permita dar uma definição do científico, do técnico e do social, mas, antes,
como uma noção geral que permitirá pensar as suas relações, complicá-las, assim como
explorar as maneiras pelas quais, hoje, uma série de limites estão sendo deslocados. O que
importa, em primeiro lugar, é apontar para a dificuldade de conceber qualquer realidade que
não seja, de algum modo, afetada pela junção das ciências e as técnicas e de se pensar
algo assim como uma “racionalidade científica” cujos efeitos incidiriam em domínios (da
produção e a reprodução da vida social) que lhe seriam alheios.
As análises da tecnociência feitas por Bruno Latour, por exemplo, fazem referência
aos processos de mobilização e constituição de alianças entre pesquisadores e centros
acadêmicos de pesquisa, instituições e atores dos setores público e privado. Trata-se, não
de uma ciência ou de tecnologias “já feitas” que incidiriam sobre um suposto exterior da
ciência, mas de processos socio-técnicos pelos quais se constróem “fatos” e se estabelece
o que conta como verdadeiro. Impossibilidade, portanto, de limitar a produção de verdade
aos cientistas e pesquisadores (às pessoas e instituições vinculadas àquilo que se
convencionou chamar de P&D): os processos tecnocientíficos, ao contrário, envolvem
pessoas e grupos sociais diversos, assim como instrumentos, objetos técnicos e outras
entidades não humanas. Como salienta Latour, não há distinção entre ciência, tecnologia e
sociedade: a expressão “ciência e tecnologia” constitui a ponta abstrata de um processo
muito mais amplo; ela se refere, em todo caso, “àquilo que ficou da tecnociência depois de
resolvidos os julgamentos de responsabilidade”. 2
O interesse de Latour reside, especial embora não exclusivamente, nos instrumentos
que auxiliam as práticas teórico-experimentais. Na linha de Michel Serres, ele considera as
tecnologias, artefatos e fatos, não como meros intermediários entre a natureza e a
sociedade, misturas de coisa natural e símbolo social, mas como “híbridos” nos quais os
rastros desses pólos se apagam. Em Jamais fomos modernos, o autor argumenta que o

2 Latour, 2000, p. 286-287; 230 e ss.
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dualismo entre a natureza, como aquilo que se descobre, e a cultura ou a sociedade, do
lado do construído, garantiu a separação de poderes característica da “constituição
moderna”. O que o autor denomina constituição pode ser entendido como um sistema de
pensamento que nega a existência dos híbridos e os “purifica” em pólos opostos: os
humanos de um lado, os não-humanos de outro. Segundo Latour, na prática, mesmo que
não o reconhecêssemos, nunca deixamos de produzir híbridos (“quase-objetos” e “quasesujeitos”), entidades que fazem parte, ao mesmo tempo, da natureza, do social e do
discurso. 3
Se, como enfatiza Latour, é importante dar lugar aos não-humanos nas explicações
sociológicas, se os objetos constituem mediações técnicas que estão longe de testemunhar
e produzir estados objetivos ou auto-evidentes, outros autores insistem em não deixar de
considerar que determinados tipos de indivíduos são constituídos através das práticas e
explicações tecnocientíficas. Como o disse, por exemplo, Donna Haraway, “as tecnologias
e os discursos científicos podem ser parcialmente compreendidos como formalizações”,
como momentos cristalizados ou estabilizados das interações que os constituem, mas é
preciso considerá-los, também, como “instrumentos para a imposição de significados.” 4 No
que segue, procurando compreender as perspectivas teóricas que estão ali em jogo,
seguiremos alguns dos fios dos ensaios de Donna Haraway. Procurando situar o processo
de informacionalização do conhecimento na problemática mais ampla das transformações
dos regimes de poder nas sociedades capitalistas, apresentaremos, depois, os
delineamentos gerais do que Foucault chamara de “biopoder”, concentrando-nos,
sobretudo, na análise que o filósofo realizara das racionalidade políticas do liberalismo e o
3 Nesse sentido, segundo o autor, jamais teríamos sido modernos: aqueles que “nos” autodenominamos
modernos não diferiríamos de outros coletivos, já que, como “eles”, construímos e não deixamos de
construir mistos de natureza e cultura. Não há, portanto, um Grande Divisor. As divisões, ele propõe,
devem ser repensadas, uma vez que os coletivos (“modernos”, “não-modernos”) diferem, sim, nos
modos como repartem os humanos e os não-humanos, nas propriedades que lhes atribuem e,
sobretudo, na mobilização dos híbridos que acreditam ser aceitável. Latour sustenta que chegamos a
um momento em que não resulta mais possível absorver as multidões de não-humanos criados pelas
ciências e as técnicas. A “Constituição” moderna desaba sob seu próprio peso: não podemos mais
separar o trabalho de hibridação e o de purificação e o que tinha sido recalcado estaria agora de volta.
O que se seguiria, no entender de Latour, a essa crise “constitucional”? Segue-se que, somente dando
representação às coisas, dando “carta de cidadania” aos não-humanos e fazendo de sua produção o
objeto de regulamentação numa democracia ampliada, seria possível regular a cadência da sua
proliferação (Cf. Latour, 1994).
4 Haraway, 2000, p. 70.
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neoliberalismo.
Como outros autores dedicados ao estudo das implicações das tecnologias
informáticas, comunicacionais, bioinformáticas, Haraway indaga de que modos nossas
práticas corporais são afetadas, de que modos habitamos e somos habitados pelos
mundos tecnocientíficos. Retomando criticamente a teoria de Latour e diferentes vertentes
das teorias feministas e ecofeministas, a autora estuda a tecnociência como densos nós de
atores humanos e não humanos, postos em relação por tecnologias (materiais, sociais,
semióticas) através das quais aquilo que hoje conta como “matéria de fato” é constituído
para (e por) milhões de pessoas. As “relações sociais”, nessa perspectiva, incluem tanto
relações entre pessoas como relações entre pessoas e as multidões heterogêneas que,
conforme as convenções ocidentais, agrupamos sob o nome de “natureza”. 5
Segundo Haraway, a conjunção entre ciência e tecnologia no contexto do capitalismo
contemporâneo desloca as distinções entre a “natureza” e a “cultura”, o “orgânico” e o
“inorgânico”, o “natural”, e o “artificial”, que estruturaram as narrativas da modernidade. O
que está em questão é como os seres humanos, e os organismos vivos em geral, passam a
existir e ser concebidos, cada vez mais, como sistemas cibernéticos de “comando, controle,
comunicação”. 6 Especialmente as práticas em torno das ciências da informação e a biologia

5 Cf. Haraway, 1997, p. 50. O ensaio em questão intitula-se Modest Witness@Second_Millennium:
Female-Man©_Meets OncoMouse™. A expressão “testemunha modesta” remete à discussão sobre as
origens da ciência experimental entre os historiadores da ciência e foi forjada por Steven Shapin e
Simon Shaffer no célebre Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life
(Princeton, 1985). Haraway faz referência a uma forma de modéstia e invisibilidade que é considerada
uma virtude científica, tradicionalmente masculina, e que, desde as origens da ciência moderna, servira
como garantia de que a testemunha fosse um representante autorizado do mundo objetivo, sobre o
qual não emitiria nenhum tipo de juízo de valor. A esse tipo de subjetividade corresponde o poder de
estabelecer os fatos, de produzir relatos dos quais se acredita serem reflexos da realidade. A posição
que ela preconiza envolve um desvio com relação a esse modo de civilidade do homem da ciência.
Haraway procura fazer mutar (sua) “testemunha humilde” numa mediação que permita dar conta e
prestar contas da produção de matérias de fato nos mundos tecnocientíficos contemporâneos.
Seguindo Katie King, propõe um tipo de reflexividade critica ou de “objetividade forte” que situe tanto
os objetos quanto os sujeitos das práticas de conhecimento (cf. Haraway, 1997, p. 21-39). Para uma
discussão a respeito dos estudos sociais da ciência ditos “construtivistas”, veja-se Latour, 1994;
Stengers, 2002.
6 Não retomaremos aqui as discussões em torno do “ciborgue”, o misto de imagem político-ficcional e de
experiência vivida, à qual a autora recorreu, em começos da década de 1990, para dar conta dessas
transformações. Notemos apenas que o termo cyborg (cybernetic organism) foi cunhado por dois
matemáticos –Manfred Clynes e Nathan Kline, nos anos 1960– e fazia referência a um mecanismo de
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molecular, instauram uma mutação na temporalidade similar às transformações que
instituiriam a percepção da história como progresso acumulativo e que fizeram da noção
moderna de desenvolvimento uma versão secularizada da salvação cristã. Interessada nos
significados e imagens que atravessam e que povoam inclusive os dados mais “factuais”
das construções tecnocientíficas, Haraway retraça fabulações relativas às origens e aos fins
últimos, histórias de sofrimento e promessas de salvação, repletas de figuras cristãs. O
sentido do tempo, ela escreve, assume a forma de um discurso milenarista e as relações e
comunicações tecnoeconômicas configuram uma espacialidade distribuída, o assim
chamado mundo “global” ou “em rede”. Insider e outsider desse mainstream, a autora situa
sua experiência de pesquisa no limiar do “Segundo milênio (cristão)” e no hiperespaço da
“Nova Ordem Mundial.Inc”, ordem globalizada que envolve a “produção semiótico-material
de certas formas de vida e não de outras”. 7

Tecnologias e racionalidades de governo
Nos últimos anos da década de 1970, Michel Foucault orientara suas pesquisas à
análise de uma transformação na lógica de exercício do poder. 8 A partir do século XVII
europeu, explica Foucault, o poder passa a se organizar em torno da vida e os vivos e as
estratégias do poder se integram num regime que não mais responde à lógica da soberania.
A nova relação que se institui entre as regras do direito, os mecanismos de poder e a
verdade envolve uma “tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo”, uma “assunção

feedback biológico que podia eventualmente ser acrescentado ou implantado nos seres humanos, que
desse modo teriam menos limitações para se ocupar do pensamento e de atividades de exploração. Se
nessa acepção cibernético-militar, “Cyborg” era um sistema integrado homem-máquina que funcionava
de modo auto-regulado e não consciente, o termo, divulgado posteriormente através da ficção
científica, passou a aludir a fusões de humano e máquina com faculdades conscientes (Cf. Gray, 1995).
No seu célebre manifesto, Haraway invocou o ciborgue num sentido que excede essas origens e trai a
sua identidade de dispositivo cibernético de controle. O ciborgue, escrevia a autora, pode se constituir
como subjetividade de oposição à “informática da dominação”, como experiência das realidades
corporais vividas nas rupturas das fronteiras entre o orgânico e o maquínico, que tome para si a
responsabilidade na sua construção.
7 Haraway, 1997, p. 3-4, 12.
8 Hipótese que foi elaborada no capítulo final de A vontade de saber, “Direito de morte e poder sobre a
vida” e no curso ministrado pelo filósofo, em 1976, publicado em português como Em defesa da
sociedade.
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da vida pelo poder”. Se o poder soberano se exercia pelo direito de matar, sendo, em última
análise, por esse direito de “fazer” morrer que exercia seu poder sobre a vida, a partir do
século XVII e sobretudo ao longo do século XVIII, o antigo direito soberano sobre a morte
passa a ser substituído por um “poder de 'fazer' viver e de 'deixar' morrer. Põem-se em
exercício mecanismos que, por um lado, tomam como objeto o corpo individual (as
disciplinas com seus procedimentos de reticulação e distribuição no espaço, de
acumulação e serialização do tempo); por outro, uma “biopolítica” da espécie humana.
Se no decorrer do século XVIII se instaura uma “anátomo-política do corpo humano” –
que Foucault já analisara magistralmente em Vigiar e Punir –, no fim do mesmo século,
mobilizam-se estratégias biopolíticas, mecanismos de poder que tomam como objeto não
os corpos individuais, mas a população, o corpo-espécie, suporte de processos biológicos
como o nascimento, a procriação, a mortalidade. A população aparece como novo objeto
técnico-político. O que ali está em jogo são menos as disciplinas, os procedimentos
individualizantes que incidem sobre os corpos e mais a gestão da vida, a otimização de um
“estado de vida” por meio de uma “regulamentação”:
vai se tratar de previsões, estimativas estatísticas, de medições globais; vai se tratar,
igualmente, não de modificar tal fenômeno em especial, não tanto de tal indivíduo, na
medida em que é indivíduo, mas, essencialmente, de intervir no nível daquilo que são as
determinações desses fenômenos gerais, desses fenômenos no que eles têm de global.9

Os saberes e técnicas que tomam os processos biológicos e biosociológicos como
objeto não suprimem as disciplinas, eles operam numa outra escala. De acordo com
Foucault, a disciplina e a biopolítica não devem ser entendidas como técnicas antitéticas,
mas como atravessadas por um plexo de relações, de forças. A sexualidade assim como os
processos da procriação, a geração, a produção, a doença, a longevidade, encontram-se na
encruzilhada da anátomo-política e a regulamentação biopolítica das condutas, dos
mecanismos individualizantes e totalizantes. 10 Nesse sentido, convém ressaltar, o
deslocamento da análise para a biopolítica não supõe uma descontinuidade metodológica
com relação à microfísica das relações de poder que tinha marcado a obra anterior do

9 Foucault, 2000, p. 293.
10 Cf. Foucault, 2000, p. 287 e ss.
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filósofo. 11
No curso ministrado por Foucault em 1979, Naissance de la biopolitique, ele aborda o
tema do liberalismo como quadro de racionalidade no qual os problemas da biopolítica
surgem e adquirem relevância. No que segue, fazemos a revisão de algumas das principais
linhas de argumentação desses seminários. 12 Cabe salvaguardar que não apenas pela
complexidade das temáticas abordadas, mas também pela sua atualidade, Naissance de la
biopolitique mereceria, por si só, investigações mais cuidadosas.
Ao se dedicar ao liberalismo, Foucault não o analisa como sistema econômico ou
conjunto de doutrinas políticas, mas como um “tipo de racionalidade na arte de governar”. A
questão ali colocada não é a de como, num determinado regime político, os governantes
efetivamente governam, mas a do modo de conceber a prática governamental, o modo
como as “artes de governo” racionalizam suas maneiras de fazer, isto é, a “racionalização
da prática governamental no exercício da soberania política.”13 Segundo Foucault, a partir
de meados do século XVIII, tem lugar uma transformação fundamental das relações entre o
direito e a prática governamental, passando a se impor um princípio de limitação que é
interior à arte de governar. Diferentemente dos mecanismos jurídico-políticos formados
como saberes e princípios de limitação exteriores ao Estado, como limites que deviam ser
postos à raison d´Etat, o liberalismo supõe uma forma de racionalidade que é intrínseca às

11 À articulação entre segurança-população-governo foram também consagrados os cursos ministrados
por Foucault no Collège de France em 1977 e 1978, Sécurité, territoire et population, e em 1978 e 1979,
Naissance de la biopolitique. As questões às quais Foucault dedica esses seminários e os escritos
publicados entre 1976 e 1979 –tratadas também por colegas e por assistentes do filósofo, como
Jacques Donzelot, François Ewald e Daniel Defert– têm sido objeto de discussão recente e, inclusive,
assimiladas em movimentos de caráter ético-político. Cabe mencionar as contribuições de um grupo
de pesquisadores de origem anglo-saxã que elaboraram, em direções diversas, as hipóteses
foucauldianas ao estudar a reconfiguração dos problemas sociais durante os anos noventa (Cf.
Gordon, C., 1991; Barry, A.; Osborne, T.; Rose, N., 1996). A importância das teorizações de Antonio
Negri e Michael Hardt, Paolo Virno, Maurizio Lazzarato, Giorgio Agambem, na discussão a propósito do
biopoder e da passagem da sociedade disciplinar ao que Deleuze chamara "sociedade de controle"
não pode deixar de ser salientada. A menção que aqui fazemos não faz jus às importantes diferenças
de perspectiva dessas contribuições, cuja discussão requereria um estudo bibliográfico que extrapola
os objetivos deste trabalho.
12 As traduções que aqui fazemos foram realizadas a partir do texto editado por Michel Senellart, sob a
direção de François Ewald e Alessandro Fontana, e deverão ser posteriormente cotejadas com a
tradução do curso ao português.
13 Cf. Foucault, 2004a, p. 4.
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operações de governo. 14
De acordo com Foucault, trata-se de um tipo de limitação que, ao contrário do direito,
opera no interior do governo, uma racionalidade que opera de fato e de modo geral. Impõese como limitação de fato, por um lado, porque o governo que desconheça tais limitações
internas não será concebido como um governo ilegítimo, em termos de desobediência a
limites de direito extrínsecos, mas como um governo inábil, malogrado, por não fazer o que
seria conveniente. Supõe, por outro lado, a definição de princípios gerais, válidos em todo
tipo de circunstância, que se articulam como o meio fundamental para atender aos próprios
objetivos da prática governamental. Tal tipo de regulação, além disso, não concerne já aos
sujeitos (aos direitos e liberdades que lhes seriam inerentes) mas estabelece, no domínio do
governo, uma linha divisória entre aquilo que é conveniente fazer e o que não, aquilo que faz
parte ou está fora da “agenda” de governo. Trata-se, por último, de um tipo de
racionalidade cuja crítica não é mais voltada para o abuso ou legitimidade do poder
soberano, mas concerne ao excesso de governo, consiste numa delimitação e
questionamento contínuo do que seria um “excesso de governo”. 15

14 Cf. Foucault, 2004a, p. 5-25. Com relação ao corte histórico que dá nascimento ao liberalismo e a
biopolítica, Foucault o entende como uma espécie de redoublement, um ponto de inflexão na curva de
desenvolvimento da razão de Estado (2004a, p. 30). Em Sécurité, territoire et population, já tinha sido
analisada a relação histórica entre três movimentos: aquele que coloca em questão a noção de
soberania, exercida sobre um território, e introduz o problema do governo (o governo dos outros e de
si); o advento da população como um “dado”, que o governo deverá levar em consideração; e, em
terceiro lugar, o movimento que faz da economia um campo específico de realidade e da economia
política, uma técnica de intervenção sobre esse campo. As questões econômicas se introduzem no
interior da razão de Estado como problemas da administração da riqueza nacional, dos fluxos de
comércio

internacional.

Emergem

no

debate

corrente

como

problemas

que

diziam,

preponderamentemente, respeito às finanças do soberano (as idéias vinculadas ao mercantilismo do
século XVI serão, nesse sentido, lições de finanças públicas) e, nos séculos seguintes, passarão a se
constituir em objeto da ciência nascente da economia política. Ora, diferentemente dos saberes
jurídicos, esse saber toma como objeto as populações, compostos de homens, recursos e riquezas
que não são senão variáveis com respeito a um território. É importante notar que, para designar as
práticas de governo que "têm na população seu objeto, na economia seu saber mais importante e nos
dispositivos

de

segurança

seus

mecanismos

básicos",

Foucault

cria

um

neologismo:

gouvernementalité. Há disparidades no modo como esse conceito tem sido grafado pelos autores e
comentadores de Foucault em outras línguas. Optamos, aqui, pelo uso de governamentalidade (um
termo que não está dicionarizado em português), acompanhando a tradução que Roberto Machado e
Ângela Loureiro de Souza fizeram da aula de fevereiro de 1978, na qual o filósofo propôs o estudo do
processo histórico de "governamentalização do Estado" (Cf. Foucault, 1979).
15 Cf. Foucault, 2004a, p.12-15.
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A economia política, explica Foucault, opera como forma primeira dessa racionalidade
governamental auto-limitativa. Diferentemente do saber jurídico, formado como saber
exterior ao Estado, a economia não se desenvolve, ao menos em primeira instância, como
objeção externa à razão de Estado, com o propósito de limitá-la, mas opera como um
instrumento de cálculo no interior da prática governamental. Seu objeto de reflexão consiste
nas práticas de governo em si mesmas, que não são questionadas com relação à sua
legitimidade ou ilegitimidade, mas com relação aos efeitos positivos ou negativos que
podem decorrer do seu exercício.
A natureza dos fenômenos sobre os quais a ação de governo intervém e que a
economia política faz inteligíveis não é a dos “direitos naturais anteriores ao exercício da
governamentalidade”, mas “a natureza própria aos objetos da ação governamental”. 16 A
economia, explica Foucault, estabelece um novo regime de verdade, em função do qual
essas diferentes práticas são avaliadas não já em termos de leis morais, naturais ou divinas,
mas sobretudo em termos do princípio de auto-limitação do governo. Esse é, segundo o
filósofo, o dispositivo de base no qual nos encontramos hoje:
com a economia política entramos, portanto, numa era cujo princípio poderia ser o
seguinte: um governo nunca sabe se corre o risco de governar demais, ou ainda: um
governo nunca sabe direito como governar apenas o suficiente. O princípio de
máximo/mínimo na arte de governar substitui a noção de equilíbrio eqüitativo, da ‘justiça
eqüitativa’ que outrora ordenava a sabedoria do príncipe.17

Naissance de la biopolitique procurava dar continuidade às análises do filósofo sobre
o poder, dando ênfase ao exercício do poder que é da ordem da “governamentalidade”,
entendida como condução das condutas humanas. O propósito de Foucault não era o de
apresentar uma interpretação ou leitura exaustiva do liberalismo, mas analisar os modos de
racionalização do exercício do governo, das racionalidades postas em prática nas
estratégias governamentais. 18 Tratava-se, diz Foucault, de propor uma “grade de análise das

16 Foucault, 2004a, p. 16-18.
17 Foucault, 2004a, p. 20.
18 Como afirma Gilles Deleuze, na ótica de Foucault, o “governo” é anterior ao Estado, remete ao “poder
de afetar sob todos os seus aspectos (governar crianças, almas, doentes, uma família...).” Nesse
sentido, as instituições (como o Estado, a Ciência, o Mercado), longe de serem essências ou a origem
do poder, são integrações, organizam relações de poder-governo, que são “relações moleculares ou
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relações de poder”. O que ele pretendia, também, era entender em que medida o que está
em questão ao analisar os micropoderes e as estratégias que se exercem num nível global —
como, por exemplo, uma política econômica ou a gestão das populações— não é tanto o
setor ou a escala, mas, antes, uma questão de ponto de vista, que pode ser válido seja qual
for a escala ou a ordem de grandeza dos fenômenos considerados.19 O curso, porém,
discorre menos sobre a biopolítica como técnica de governo do que sobre o estudo das
condições de formação do “regime de veridicão” no qual a economia será decisiva.
Como explica Foucault, a importância da teorização da relação preço-valor no século
XVIII provém do fato de que, naquele momento, o que se descobre, “tanto na prática quanto
na reflexão sobre essa prática governamental, é que os preços, na medida em que são
conformes aos mecanismos naturais do mercado, vão constituir uma medida de verdade
que vai permitir discernir as práticas governamentais que são corretas e as que são
erradas.” Os mecanismos espontâneos do mercado e a formação de um “preço natural”
vão falsificar ou verificar a prática governamental. 20
O liberalismo, como apontamos acima, é regido por uma lógica alheia às categorias
jurídico-políticas da raison d´Etat, na qual o soberano exerce sua vontade totalizadora sobre
um território e os sujeitos que o habitam. Diferentemente dos saberes administrativos e
burocráticos do Estado de polícia, que procuravam administrar até o ínfimo da existência, a
racionalidade liberal, pelo viés da economia política, se orientará pelo princípio de “não
governar demais”, de restringir o governo em nome da liberdade e do mercado.
Ao interpretar as teses de Foucault sobre o liberalismo, Nikolas Rose escreve que os
governantes defrontam-se, por um lado, com sujeitos com direitos e interesses que não
devem ser postos em discussão pela política e, por outro, com uma série de processos que
não podem ser governados pelo exercício da vontade soberana, uma vez que os
governantes carecem dos conhecimentos ou da possibilidade de reunir os conhecimentos
requeridos para o governo.21 Os objetos, as técnicas e as funções de governo serão, assim,
transformados com relação ao domínio do mercado e do que passará a constituir o

microfísicas em torno de uma instância molar” (Deleuze, 2003, p. 105).
19 Foucault, 2004a, p. 192.
20 Foucault, 2004a, p. 33.
21 Cf. Rose, 1996, p. 43-44.
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“público” ou a “sociedade civil”. 22
Rose observa que os dois pólos aparentemente não-liberais das disciplinas e dos
mecanismos regulamentadores da biopolítica encontram espaço no interior de estratégias
de governo. Essas estratégias dependerão, cada vez mais, de fazer inteligíveis e praticáveis
as condições vitais dos indivíduos e das populações para o governo de um Estado
concebido como composto de indivíduos livres. O governo legítimo será, como diz o
sociólogo, não um governo arbitrário, um poder absoluto, mas “aquele baseado no
conhecimento operativo daqueles, cujo bem-estar estará chamado a promover.” Com
efeito, se toda forma de governo depende do saber sobre aquilo que tem que ser
governado, as estratégias governamentais liberais serão exercidas com o auxílio de
conhecimentos positivos sobre as condutas e populações humanas que são objeto de
intervenção —como, por exemplo, a economia, a comunidade—, sobre as suas leis de
funcionamento —oferta e demanda, solidariedade— em condições determinadas (taxas de
produtividade, taxas de suicídios), que são também conhecimentos dos meios pelos quais
aquilo que é governado pode ser induzido a produzir objetivos desejáveis, ao mesmo tempo
que se respeita sua autonomia. 23
Se nos regimes liberais muda a relação entre o governo e os saberes, há, ao mesmo
tempo, uma redefinição dos sujeitos de governo como sujeitos que participam de seu
próprio governo. Conforme salienta Rose, as estratégias liberais se organizam através de
dispositivos que prometem criar indivíduos que não precisam ser governados por outros,
mas que se governarão e controlarão por si mesmos. E, embora o “sujeito de direito”
continuasse a ser definido na linguagem universalizante da lei, as tecnologias de governo,
ao longo do século XIX, se vincularão a campos de saber sobre os sujeitos concretos e a
novas exigências e normatividades a respeito do que significa o exercício de uma conduta
social e uma cidadania responsável.
Pode-se ver ali o início de uma transição, não sem resistências, que vai dos discursos
teológicos e da jurisprudência e seus direitos sobre a verdade com respeito ao humano à
22 Na argumentação de Foucault, o liberalismo, na sua forma moderna, começa quando a problemática
econômica, a problemática do “interesse” econômico, se apresenta como a crítica à razão
governamental. A economia política não somente se encontra limitada mas é fundada na
impossibilidade de um saber totalizante sobre os processos econômicos, cf. Foucault, 2004a, p. 285 e
ss.
23 Cf. Rose, 1996, p. 44.
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formação de saberes positivos sobre as condutas humanas, saberes esses cujas próprias
condições de normalização e profissionalização estarão vinculadas às técnicas do biopoder.
De acordo com Rose, a partir de então, as governalidades liberais abrigam o sonho de que
o projeto nacional para o bom sujeito de governo se funda com as obrigações
voluntariamente assumidas por indivíduos que se orientam, por si mesmos, à procura do
maior proveito de sua própria existência mediante a condução responsável de sua vida. Por
outro lado, os indivíduos passarão a se descrever a si mesmos em função de novos
vocabulários, prescrições e linguagens científicas e a ter suas condutas reorganizadas, cada
vez mais, em torno de uma proliferação de normas e normatividades. 24
Sustentar que, nas sociedades européias e/ou ocidentais do século XIX, tais modos
de intervenção têm respondido a uma lógica única ou que fizeram parte de um programa
coerente de intervenções estatais induziria a apreciações equívocas. O que está em questão
é como uma série de dificuldades e fenômenos —por exemplo, epidemias, doenças,
delinqüência, pobreza, produção—

foi recodificada como “problemas sociais”, o que

requereu novas formas de intervenção e regulação, bem como a formulação de
conhecimentos que tornassem inteligíveis os processos e regularidades sobre os quais o
governo intervém. As forças políticas fizeram tais estratégias efetivas não somente mediante
a promulgação de leis, dos mecanismos da burocracia e das agências estatais, mas
também pela instrumentalização de formas de saber e de intervenção distintas das
instâncias legítimas do Estado. Formaram-se novos discursos de verdade, profissões e
especialistas autorizados a falar “em nome da sociedade”, especialistas cuja autonomia
formal com relação à política vai ser garantida por novos modos de legitimação.
Procuramos, até aqui, apresentar o que é relevante no liberalismo clássico do ponto
de vista das relações entre governo, saber e subjetividade. Voltando os olhos para a história
recente, a questão que se coloca é em que medida o neoliberalismo pode ser considerado
uma reinvenção do capitalismo nos termos do liberalismo econômico clássico. Após a
conjuntura de transição do pós-guerra, quando ainda estavam em debate quais seriam as
estratégias de reconstrução e as políticas de desenvolvimento, forma-se um conjunto de
arranjos institucionais, doutrinas e quadros intelectuais que acabarão sendo hegemônicos
nos organismos internacionais e nos países do lado ocidental (ou daqueles que iriam se
constituir como Estados-nações ocidentais). Nos regimes neoconservadores da Inglaterra e
24 Cf. Rose, 1996, p. 46.
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dos Estados Unidos durante os anos 1980 —e o experimento terrível que lhes precedeu no
Chile—, argumentos que, décadas antes, eram defendidos por uma minoria de economistas
de pouca influência passaram a orientar, em diferentes países, as políticas de governo. É
em diversos planos que hoje se dão as tentativas de resistência aos devastadores efeitos
desses modos de dominação.
Retrospectivamente, é possível perceber a importância da análise realizada por
Foucault em Naissance de la biopolitique e de sua recusa às respostas tradicionalmente
dadas à pergunta sobre o que constitui a especificidade do neoliberalismo. Foucault adverte
que não apenas se trata de uma atualização das antigas teorias do laissez faire. Por outro
lado, os problemas que as práticas governamentais neoliberais colocam não podem ser
formulados como os da sociedade da mercadoria, no sentido da crítica marxista
tradicional. 25 O que está em questão é um remanejamento do modo como são
racionalizadas essas práticas, o que o filósofo analisa tomando dois exemplos
contemporâneos: a economia alemã dos anos 1948-1962 —a Escola de Freiburg e os
Ordoliberalen— e a Escola econômica de Chicago.
Não nos estenderemos na análise que Foucault realiza do meio doutrinal no qual se
estabelece o consenso econômico-político que irá prevalecer na Alemanha ocidental. Ali,
ele acompanha uma série de coup de forces teóricos operados pelos economistas alemães,
em oposição ao socialismo, ao nacionalsocialismo e às políticas welfaristas que vigoravam
antes da guerra. 26 Ao contrário do liberalismo do século XVIII que colocava o problema de
como criar o espaço livre do mercado no interior de uma sociedade dada, para esse grupo
de economistas o problema será o de arranjar um quadro institucional e jurídico que permita
tanto oferecer as garantias e limites da lei como garantir que a liberdade dos processos
econômicos não produza desequilíbrios sociais. Isto é, o problema será o de projetar uma
economia de mercado, concorrencial, que agisse como princípio organizador do social e de
legitimação do Estado. 27
Com efeito, com o neoliberalismo alemão, “não vai haver o jogo do mercado que é

25 Cf. Foucault, 2004a, p. 136.
26 Ele explica como o projeto dos neoliberais alemães se sustentou ou retomou, por sua própria conta,
elementos da sociologia e a teoria crítica relativos aos efeitos nocivos do estatismo e ao papel
histórico, econômico e moral da empresa.
27 Cf. Foucault, 2004a, 137.
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preciso deixar livre e, depois, o campo em que o Estado começa a intervir, pois,
precisamente, o mercado, ou melhor, a concorrência pura, que é a própria essência do
mercado, só pode surgir se for produzida, e só é produzida por uma governamentalidade
ativa. Vai-se ter, portanto, uma espécie de superposição completa dos mecanismos de
mercado indexados sob a concorrência e a política governamental.” As intervenções
estatais, prossegue Foucault, não se operam mais sobre o processo econômico, mas para o
processo econômico: governa-se “para o mercado, em vez de governar por causa do
mercado”. 28
Ao restituir as condições de aparição desse tipo de racionalidade, o que a análise
foucauldiana permite compreender é que, ao passar o jogo da concorrência a funcionar
como um princípio regulador do social, a forma econômica do mercado, a forma "empresa"
se generaliza em todo o tecido social. 29 Se o neoliberalismo alemão deixava lugar a uma
certa ambigüidade entre o econômico e o social, com os economistas de Chicago, nos anos
1960, a generalização da lógica do mercado conduz ao apagamento de qualquer diferença
entre o social e o econômico. Transferem-se os critérios de análise, as formas de
inteligibilidade próprias do cálculo econômico a domínios que não eram, até então, objeto
da economia. Como veremos no terceiro capítulo, quando tratemos dos discursos
gerenciais sobre o conhecimento e a inovação, essa operação de expansão ilimitada do
econômico é correlata a uma redefinição do objeto do qual tratava a economia política.
Tais são as estratégias de governo que, não sem ironia, podemos caracterizar como
liberais “avançadas”, como o faz Rose. Enquanto as políticas welfaristas procuraram
governar por meio da sociedade, diz Rose, nas democracias liberais “avançadas” o que
está em questão é se é possível governar sem governar a sociedade, isto é, governar
através das escolhas reguladas de agentes que se vêem a si mesmos como autônomos
(cidadãos, consumidores, gerentes, investidores) e governar precisamente por meio de seu
engajamento e pertencimento a comunidades particulares. Nesse sentido, as técnicas de
governo liberais “avançadas” atravessam contextos heterogêneos, âmbitos nacionais e
internacionais, reivindicações de regimes políticos de direita e de esquerda, campos que
vão da saúde ao controle da delinqüência. Elas criam uma distância entre as decisões das
instituições políticas formais e outros “atores”, vistos como sujeitos de responsabilidade,
28 Foucault, 2004a, p. 125.
29 Cf. Foucault, 2004a, p. 247 e ss.
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autonomia e escolha, e intervém sobre eles conformando e se valendo de sua liberdade. 30
Rose chama atenção para a nova articulação que se institui entre governo e saber.
Juntamente com as críticas aos efeitos negativos do excesso de governo, o neoliberalismo
implementa toda uma série de formas de organização e métodos para estender o campo
dentro do qual um certo tipo de liberdade econômica pode ser praticada, como forma de
autonomia pessoal e de escolha. Os poderes conferidos às disciplinas e saberes positivos
sobre a conduta humana serão refuncionalizados e transferidos a regimes de cálculo, de
gestão contábil e financeira. Com isso, os redutos fechados das diferentes profissões
passaram a ser atravessados por técnicas destinadas a exercer um controle da autoridade,
notadamente, as técnicas orçamentárias, de contabilidade e auditoria. Como escreve o
autor,
esses processos de mudança estão baseados na exigência de verdade, mas de uma
verdade diferente daquela das ciências humanas e sociais. Essas ‘ciências cinza’,
know-how da enumeração, o cálculo, o monitoramento, a avaliação e a gestão podem
aparecer ao mesmo tempo como modestos e oniscientes, limitados e aparentemente
sem limites, quando aplicados a problemas tão diversos como a conveniência de um
procedimento médico ou a viabilidade de um departamento universitário.31

Decorre disso uma transformação do social que as categorias sociológicas
convencionais dificilmente permitem acompanhar. Essas transformações, em nosso
entender, não podem ser compreendidas sem considerar que, mesmo mantendo em muitos
âmbitos a separação entre o Estado e o mercado, as estratégias neoliberais “reconfiguram”
as tecnologias e os sujeitos de governo. Essa questão é de extrema importância, como o
antevira Foucault na sua análise do “sujeito de interesse”. Nessa análise notável, ele sugere
que o que caracteriza a racionalidade liberal é “como regular o governo... como (fundar) o
princípio de racionalização da arte de governar no comportamento racional daqueles que
são governados.” O tipo de indivíduo, o sujeito que é governado é sujeito na medida em que
é agente econômico ou, de modo geral, em que ele é “sujeito de interesse”. 32
A exaltação dos poderes da figura do “cliente” como consumidor ou usuário de

30 Cf. Rose, 1996, p. 53-54.
31 Rose, 1996, p. 54.
32 Foucault, 2004a, p. 316.
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serviços, como explica Rose, constitui os sujeitos de governo como indivíduos ativos que
procuram “empresariar” a si mesmos, dar a sua vida sentido e valor, na medida em que
passa a ser racionalizada como o resultado de escolhas realizadas ou de escolhas a
realizar.33 Daí que o problema, diz o autor, seja o de encontrar meios pelos quais os
indivíduos passem a ser responsabilizados por suas escolhas individuais e pelas daqueles
grupos aos quais reconhecem pertencer, sem que o funcionamento desses dispositivos
dependa diretamente dos cálculos políticos dos aparelhos de Estado.
Os seminários ministrados por Foucault em fins dos anos 1970, de acordo com Rose
e outros comentadores anglo-saxões do filósofo, direcionam nossa atenção para os meios
técnicos pelos quais as aspirações das racionalidades políticas liberais e neoliberais podem
ter sido postas em prática. Tratar-se-ia, não de desconstruir sua lógica interna ou de
mostrar as contradições das doutrinas políticas liberais, mas, antes de tudo, de levar em
consideração as relações entre essas racionalidades políticas e as technés de governo. A
relevância dessas últimas “ganharia uma maior inteligibilidade quando se considera o modo
em que o liberalismo tem sido reconfigurado na sua encarnação neoliberal.” Assim, em
lugar de conceber as relações entre o técnico e o político como uma antítese, o que é
relevante, segundo esses autores, são as relações entre os saberes e os modos pelos quais
nos constituímos como sujeitos políticos, os modos pelos quais os domínios de saber
participam da tradução do social em um objeto de governo.34

Entre as máquinas de trabalho e as máquinas de pesquisa
Segundo Haraway, enquanto nos dispositivos do biopoder estudados por Foucault o
que estava em questão era o desenvolvimento, o que caracterizaria as produções da
tecnociência contemporânea seria uma temporalidade de condensação, fusão e implosão. A
biologia e outras disciplinas influenciadas pelas teorias da informação e a cibernética
33 Os tipos de relações sociais que assim se instituem podem ser consideradas procedimentos de
“implicação contratual”, no sentido da expressão forjada por Jacques Donzelot. No velho e no novo
liberalismo isso envolve, como o expressa Graham Burchell, a “oferta” aos indivíduos e coletividades
de um engajamento ativo na resolução do tipo de situações que até então teriam sido consideradas
responsabilidade de agências estatais autorizadas. Assiste-se, por conseguinte, a uma forma de
“responsabilização” que é coextensiva às técnicas pelas quais os governados são, livre e
racionalmente, incitados a governar a si mesmos (Cf. Burchell, 1996, p. 29-30).
34 Barry, Osborne, Rose, 1996, p. 10.
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redefinem, a partir dos anos quarenta e cinquenta, as explicações e objetos de
conhecimento em termos de “sistemas” e de “informação”. Mais recentemente, tal
deslocamento se consolida. A concepção que assimila o gene a um código ou programa
computacional passou a permear as controvérsias científicas e se difundiu, em particular,
através dos meios altamente corporativizados da biotecnologia e com o deslumbramento da
imprensa em torno da genômica.
De acordo com a hipótese elaborada por Sarah Franklin, e por outros autores com os
quais Haraway dialoga, passa-se de discursos e sistemas organicistas centrados no
desenvolvimento para sistemas cibernéticos de “gestão da informação”. É cada vez menos
o desenvolvimento orgânico o quadro de referência das produções tecnocientíficas e mais
um domínio no qual as temporalidades são incorporadas na otimização das comunicações
e no desenho de sistemas informacionais (life itself). Nas controvérsias e embates da ordem
tecnocientífica que a autora transita, o que está em questão é a vida tecnologizada e
“empresariada”, na qual as espécies têm marca e as imagens, valor econômico.
Ao longo da tese descrevemos situações nas quais “sistemas de informação”
transformam as práticas de conhecimento e a produção de valor, concentrando-nos no que
parece constituir um movimento comum à economia e às teorias dos sistemas. Trata-se
menos de realizar uma história das idéias de trabalho e de informação nessas disciplinas,
que de analisar práticas e enunciados que, hoje, se fazem operativos nas e através das
tecnologias da informação. Para compreender os modos em que as tecnologias digitais se
convertem hoje numa espécie de “meta-tecnologia”, optamos por uma prática de observação
e por um trabalho com fontes documentais que exigiu transitar por diversos códigos e
registros de escrita. Isso nos conduziu a uma certa imersão nos terrenos e nas linguagens
altamente formalizadas das ciências da informação. Os bancos de dados abriram a via de
acesso para esse modo de problematização.
Uma enciclopédia eletrônica, um dicionário, um anuário estatístico, uma publicação
multimídia em cd-rom ou publicada na web dependem de bancos de dados. No sentido
mais literal, a lógica dessas publicações se assemelha a uma outra “coleção” qualquer (um
diretório telefônico, um livro de receitas, uma listagem de dados biográficos ou históricos,
ou mesmo, um álbum de fotos ou uma coleção de selos). Em todos esses casos, trata-se de
“arquivos”, escritos que não relatam acontecimentos, que não contam nada, não têm início
nem fim.
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Em relação a essas formas de registro, hoje a palavra operativa é “banco”. Ela designa
uma coleção estruturada de itens individuais ou sistemas de dados armazenados e de
programas (envolvendo, por exemplo, algoritmos de seleção, indexação, comparação) aos
que se tem acesso principalmente via redes computacionais. Programas de correio
eletrônico e organizadores pessoais e outros softwares baseiam-se em tecnologias
padronizadas de bancos de dados. Uma biblioteca digital ou uma filmoteca, sistemas de
gestão de conteúdos na web, bancos de dados genômicos e de proteínas, têm como
suporte métodos computadorizados para armazenamento, acesso e tratamento de dados. A
evolução desses sistemas e dos softwares utilizados para acessá-los tem sido orientada,
principalmente, pela necessidade de lidar com volumes cada vez maiores de dados
coletados, digitalizados e “gerados” pelas pesquisas —centenas de megabytes e gigabytes
de dados de texto, multimídia, dados espaciais—, assim como pela necessidade de integrar
informações espalhadas em diferentes fontes, plataformas e redes (sejam intranets, seja a
internet).
Lev Manovich, num artigo intitulado "Database as a genre of new media" (1997),
escrevia que um banco de dados pode se apresentar como uma narrativa, mas não há nada
na lógica do próprio meio que promova essa forma de estruturação. Do ponto de vista do
usuário, o banco de dados aparece como uma coleção de itens individuais (textos, valores,
imagens, páginas) sobre os quais se realizam diferentes tipos de operações (buscar,
visualizar, navegar). É possível ver e operar um banco de dados numa variedade de formas,
por exemplo, mediante séries de registros ordenados e exibidos em formulários ou
relatórios em interfaces gráficas com roteiros de navegação mais ou menos predefinidos.
Os itens armazenados podem ser apresentados segundo uma lógica seqüencial, mas a
organização material do banco de dados propriamente dita é não-narrativa, não-linear.
Segundo Manovich, pela sua hegemonia na mídia digital, essas produções podem ser
consideradas a “forma simbólica” por excelência daquilo que Lyotard chamou de
“sociedade informatizada”. 35
Ainda que ajude a esclarecer o funcionamento dos bancos de dados, "Database as a
genre of new media" discute as tecnologias digitais apenas do ponto de vista formal. Aqui,
mais que tratar dos fatores simbólicos que influenciam as produções tecnológicas ou,
inversamente, dos impactos das “tecnologias” na sociedade e a cultura, procuraremos
35 Cf. Manovich, 1997.
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pensar o

papel dos objetos técnicos na mediação de relações entre pessoas e entre

pessoas e coisas. Abordaremos o código digital com relação a práticas que envolvem, ao
mesmo tempo, dimensões semióticas, materiais e coletivas. Consideraremos as produções
baseadas em código como híbridos ou agenciamentos Natureza-Sociedade. 36 Tal
perspectiva nos levará a perguntar como os bancos de dados e, em geral, o código digital
têm passado a constituir um “ponto de passagem obrigatória” que condiciona ações e
interações —humanas e não humanas— e privilegia certas formas de expressão e de vida,
em detrimento de outras.
Haraway, no ensaio acima citado, problematiza a situação pela qual as técnicas da
biologia molecular se convertem em “pontos de passagem obrigatória”, não somente para
geneticistas, mas também, por exemplo, para cientistas que lidam com teorias da evolução,
para físicos, químicos e especialistas que procuram diagnosticar doenças, para produtores
de medicamentos, para aqueles que promovem as produções tecnocientíficas, que
proclamam sua legitimidade ou as condenam. Estudando as biotecnologias —tanto o
discurso científico quanto as formas de vida que são constituídas como biotécnicas—, ela
acompanha a construção de entidades semiótico-materiais, como os bancos de dados, que
se tornaram “nós” pelos quais diferentes pessoas, objetos e outras entidades são
constrangidos ou incitados a passar.
Como as taxonomias biológicas, os bancos de dados genômicos constituem práticas
através das quais se traduzem e inscrevem modos de temporalidadade e memória. Tratase, de acordo com a autora, de construções que envolvem humanos e não humanos,
construções cuja realidade é, ao mesmo tempo, semiótica, institucional, maquínica,
orgânica, bioquímica. Um genoma bioquímico, como o define Haraway, é já um tipo de
objeto de segunda ordem, “a estrutura de uma estrutura, a estrutura conceitual de uma
entidade química; e os bancos de dados genômicos representam ainda outra ordem de
estrutura, outra estruturação da informação.” Assim codificado, o gene tem mais em comum
com as fotografias de satélite, os bancos de sementes e os sistemas de informação
geográfica que com os organismos (organismos experimentais como as moscas-da-fruta
estudadas por Morgan em 1910) ou com as populações tal como eram objeto de

36 Cf. Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 2., p. 31 et passim.
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conhecimento dos governos e organizações internacionais na metade do século. 37
O interesse de Haraway reside, principalmente, nos processos de espacialização dos
corpos que ocorrem quando um “ponto de passagem obrigatória” interage com aquilo que
passa através dele e o modula. A Vida, materializada como informação, tende a tomar o
lugar da Natureza, que era incorporada nos organismos e significada por eles.
Apresentando-se como algo que preexiste às práticas e negando o espaço tropológico que
é inerente ao mundo e a todo conhecimento, o jogo da “vida ela mesma” literaliza, aparece
como o reino das coisas em si. 38
Os bancos genômicos contém repositórios de informação (dados de seqüenciamento
e bibliográficos) e mapas que, por sua vez, servem como estruturas potenciais para o
desenho e patenteamento de novas formas de vida. Com a biologia molecular não apenas a
metáfora da “decodificação” de diferentes organismos se faz onipresente: instala-se uma
espécie de pedágio concedido às matrizes transnacionais de produção de Natureza-Cultura
empresarizada. Ao serem convertidas em “estoques de informação”, a vida e a cultura
podem ser armazenadas e armazenáveis e passar a ser inscritas num regime de
propriedade. Como o diz Haraway, citando Marilyn Strathern, a vida converte-se em
“circulação patenteada específica”, faz parte de “redes patenteadas globalizadas”. 39
Nesse sentido, as tecnologias de bancos de dados podem ser pensadas com relação
a práticas cognitivas e políticas. Segundo Latour, a cartografia, os observatórios, as
coleções são dispositivos de inscrição que historicamente têm permitido a determinados

37 Haraway, 1997, p. 99.
38 Cf. Haraway, 1997, p. 134 e ss. Numa perspectiva próxima, Adrian Mackenzie estuda como, através da
bioinformática, se constituem articulações metaestáveis do vivo e o não vivo, põem-se em conexão
entidades, suportes e conteúdos naturais e artificiais, humanos e não-humanos. Seguindo Mackenzie, é
possível discutir o argumento de Haraway segundo o qual, por meio dos processos biotecnológicos, se
reduz a um “arquivo fora do tempo” a informação antes “incorporada” nos organismos (nos humanos,
os 3 bilhões de pares de bases de DNA dobrados no núcleo de uma célula). Conforme Mackenzie, seria
uma simplificação afirmar que a informação nos bancos de dados genômicos se reduz a um código
linear, a um arquivo fora do tempo. Em vez disso, “o arquivo está no tempo em grande medida e de
numerosas maneiras” (Mackenzie, 2002, p. 183).
39 Strathern, 1994 apud Haraway, 1997, p. 294. Não deixa de ser irônico que, nessas controvérsias, a
“natureza tecnologizada e empresarizada” possa ser refuncionalizada como narrativa fundacional. No
centro do cenário do assim chamado mundo global ou em rede, tem-se uma retórica da “natureza da
não natureza” que inverte os termos legados de natureza e cultura e depois os desloca decisivamente,
para continuar legitimando as ordens “sociais” em termos do “natural”. Cf. Haraway, 1997, p. 102-103.
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“centros” (uma determinada cidade convertida em “capital”, um laboratório, um grupo, um
pesquisador) conhecer e controlar eventos, pessoas, grupos diferentes ou distantes. Ao
construir mapas, coleções, amostras, faz-se com que os recursos “sejam combináveis, de
tal modo que, seja qual for a matéria de que são feitos, possam ser acumulados, agregados
ou embaralhados como um maço de cartas”. Ao produzir inscrições, esses meios conferem
mobilidade aos materiais coletados, ao passo que aumentam sua estabilidade (diminuem,
com isso, a indeterminação que é inerente às redes de relações os constituem). 40 Como o
entende Latour, uma das características da tecnociência e das sociedades que se
autodenominam modernas é a escala inusitada em que essa mobilização se dá.
No entender de Nikolas Rose, tais meios de ação animam, expressamente, as
estratégias de governo liberais avançadas, que, ele diz, “são racionalidades animadas pelo
desejo de ‘governar à distância’”. 41 A contribuição do sociólogo permite captar o
funcionamento desses procedimentos de contabilidade, auditoria e gestão e toda uma série
de saberes cinza, inexoravelmente ligados ao lugar que nas sociedades contemporâneas
assumem os “experts”. A auditoria, explica Rose citando Michael Power, responde às
condições de incerteza nas quais o que é objeto de gerenciamento é o “risco”. O risco é
gerenciável por relações de controle que vinculam os centros políticos de decisão e os
procedimentos “não políticos”, dispositivos como hospitais, escolas, universidades,
empresas para os quais se transfere a responsabilidade da saúde, a riqueza, o bem-estar
social.
Nesses processos, afirma o autor, “as

entidades a serem auditadas são

transformadas: elas têm que se ‘fazer auditáveis’, produzindo uma nova grade de
visibilidades com relação à conduta das organizações e daqueles que as habitam.” Mesmo
não havendo nada de novo nos procedimentos da auditoria em si mesmos, “o seu modo de
operação (...) em termos de critérios aparentemente estáveis mas perpetuamente flexíveis,
como eficiência, apropriabilidade, efectividade – fazem deles uma tecnologia versátil e
altamente transferível para governar a distância.” Os mecanismos de poder modulados por
essas instâncias “estão sendo utilizados para vincular os cálculos e as ações de um
heterogêneo

conjunto

de

organizações,

governando-as

'à

distância'

através

da

instrumentalização de uma autonomia regulada”. Isso leva Rose a concluir que o liberalismo
40 Latour, 2000, p. 362.
41 Rose, 1996, p. 43
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avançado é dependente da “proliferação de pequenas instâncias regulatórias e de sua
multiplicação, num nível ‘molecular’, através dos interstícios da nossa experiência
presente.”42
A partir dessas considerações, procuraremos pensar as relações entre a racionalidade
política do neoliberalismo e a lógica sociotécnica do que se poderia chamar de “máquinas
de pesquisa”. Dialogando com Foucault, no "Post-scriptum sobre as sociedades de
controle", Gilles Deleuze escreve que nas disciplinas,
(o)s diferentes internatos ou meios de confinamento pelos quais passa o indivíduo são
variáveis independentes: supõe-se que a cada vez ele recomece do zero, e a linguagem
comum a todos esses meios existe, mas é analógica. Ao passo que os diferentes modos
de controle, os controlatos, são variações inseparáveis, formando um sistema de
geometria variável cuja linguagem é numérica (o que não quer dizer necessariamente
binária). Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma
modulação, como uma moldagem auto-deformante que mudasse continuamente, a cada
instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro.

A linguagem analógica comum aos meios de confinamento, cujo projeto ideal era
visível especialmente na fábrica, cede lugar a modos de controle que constituem variações
inseparáveis, e cuja linguagem é numérica. Passamos dos “moldes” às “modulações”, da
lógica da fábrica à lógica da empresa:
A fábrica constituía os indivíduos em um só corpo, para a dupla vantagem do patronato
que vigiava cada elemento na massa, e dos sindicatos que mobilizavam uma massa de
resistência; mas a empresa introduz o tempo todo uma rivalidade inexpiável como sã
emulação, excelente motivação que contrapõe os indivíduos entre si e atravessa cada
um, dividindo-o em si mesmo.

Se as disciplinas são ao mesmo tempo massificantes e individuantes, prossegue
Deleuze, “a linguagem numérica do controle é feita de cifras, que marcam o acesso à
informação, ou a rejeição. Não se está mais diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos
tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou
‘bancos’.”43

42 Rose, 1996, p. 55, 61.
43 Deleuze, 1990, p. 221.
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Assim sendo, propomos contrapor as “máquinas de trabalho” às “máquinas de
pesquisa”.44 Isso é, em boa medida, outra maneira de distinguir a organização do trabalho
industrial e o modus operandi das redes tecnocientíficas e o mercado. Trata-se de
problematizar formações históricas, não apenas como modos de organização econômica,
nem somente com relação à extensão de dispositivos instrumentais (agências de cálculo, no
sentido de Latour), mas com relação a regimes específicos de enunciação. Nesse sentido,
nos perguntaremos o que conta como verdade e valor na passagem dos meios disciplinares
para os sistemas da “sociedade de controle”. Uma das questões que se coloca, porém, é
que no neoliberalismo “avançado” os mecanismos do controle não substituem as
disciplinas. Eles constituem, como veremos, modalidades de exercício do poder que são
contemporâneas.

44 Inspiramo-nos na noção de “máquina de trabalho” empregada por Deleuze e Guattari para fazer
referência a um tipo de agenciamento coletivo. Um agenciamento comporta, de um lado, maquinação
de corpos, objetos, gestos, de ações e paixões; de outro, atos e enunciados que são atribuídos aos
corpos. Isso remete menos a uma dualidade de componentes materiais “concretos” e expressões
semióticas “abstratas”, que a transformações, relações de ajuste e capturas que se dão entre formas
de conteúdo e de expressão, entre corpos e incorpóreos (Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 5, p. 76-77
et passim). Retomaremos essa distinção no capítulo 4.
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...much of what is accumulated is more strange than capital,
more kind than alien, more alluring than gold.
Donna Haraway. Modest_Witness
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2. Algoritmos, palavras e mercados

Brisbane, abril de 1998. No logotipo da Sétima Conferência Internacional da World
Wide Web (www7) lê-se: “Welcome to the gathering place”. O anfitrião do evento tinha se
esmerado em fixar o logotipo nos locais mais visíveis no campus da universidade, no site da
conferência, no cabeçalho dos papers, além de reproduzi-lo em camisetas, mouse-pads e
outros produtos. A cerimônia de abertura começa com a apresentação de três danças
aborígines. Uma de boas-vindas, uma outra alusiva à pesca e, a última, uma dança de
despedida. Segue o espetáculo de renomados cantores australianos, acompanhados de um
coro. Após as palavras iniciais de um representante do governo local, a abertura oficial fica
a cargo de Sir William Deane, governador do Commonwealth of Australia, que dá as boasvindas aos aproximadamente mil congressistas, provenientes de trinta e quatro países.
O expositor que fala em seguida, Tim Berners Lee, é bem conhecido entre a audiência
como o inventor da world wide web, desenvolvida em fins dos anos 1980, quando
trabalhava como pesquisador no Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN).
Berners Lee é agora pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT e diretor do
Consórcio da World Wide Web (W3C). Na sua fala, enfatiza a importância da
“escalabilidade” e da “evolutividade” no campo das tecnologias da informação. Entre outras
questões, recomenda que os documentos na web devem obedecer aos padrões
estabelecidos pelo W3C e salienta que, por sua vez, os protocolos da rede deverão ser “à
prova de futuro”. O próximo expositor é um representante da IBM que anuncia que os
humanos, no futuro, terão “conectividade” em todo lugar (“no escritório, em casa, no carro,
na loja”). Declara, também, que o marketing centrado na web se tornará crucial.
As sessões de apresentações desse primeiro dia iniciam-se com um relatório das
atividades realizadas pelo consórcio. Ao final do dia, provavelmente devido à inexistência de
um local capaz de albergar e alimentar a todos os participantes, o jantar administra-se à
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maneira de um “sistema distribuído”. 1

Das associações lógicas às socio-tecnológicas
Dois documentos servirão, no que segue, como fio condutor deste capítulo: um artigo
científico e uma patente. O primeiro foi um trabalho apresentado na Sétima Conferência
Internacional da World Wide Web, em 1998. Esse paper, intitulado “The anatomy of a largescale hypertextual web search engine”, era assinado por dois engenheiros em computação,
naquele momento doutorandos na Universidade de Stanford, Lawrence Page e Sergey
Brin. 2 Eles expunham as dificuldades de aplicar as técnicas tradicionais de recuperação de
dados a repositórios de documentos de grande escala e apresentavam o protótipo de um
motor de busca, cujo objetivo era o de “prover resultados de alta qualidade às pesquisas
dos usuários, numa world wide web em rápido crescimento”.3
Page e Brin descrevem, nesse artigo, a “anatomia do sistema”, os mecanismos
automatizados para “rastrear” a web, as técnicas para armazenar e indexar documentos e
aquelas para melhorar a qualidade das buscas. Naquele momento, o buscador, disponível
através do site da Universidade de Stanford, dispunha de um banco de textos digitalizados,
interligados mediante hyperlinks, de 24 milhões de páginas. A patente, depositada junto ao
escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos alguns meses antes da publicação do
artigo, reivindica a invenção de um método para classificar e ordenar nós num banco de
dados em hipertexto. Esse método será conhecido como PageRank (devido a Page, a quem
se atribuiu a invenção). 4
Ao fazermos esta retrospectiva, longe de nos centrarmos na figura dos inventores ou
no caso de uma organização, importa analisar a 'evolução' de um objeto baseado em
código, tomando como exemplo o Google, um objeto-sistema técnico que se difunde
aparentemente sem restrições nos espaços digitais. 5 Trata-se de ensaiar uma maneira de

1 Este relato foi escrito a partir de um relatório de viagem, publicado na página de um webmaster suíço.
2 Page e Brin, 1998a (Doc3).
3 Page e Brin, 1998, 6 (Doc3).
4 Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 1998 (Doc1).
5 Cabe notar que nos documentos em português que tivemos a possibilidade de consultar, fala-se tanto
"do" Google quanto "da" Google. Optamos, no que segue, pelo emprego do nome no masculino,
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abordar, a partir de uma perspectiva micropolítica, as implicações dos processos de
digitalização nas práticas de conhecimento. Para isso, e apoiando-nos nos documentos
acima citados, faremos o exercício de mapear algumas das relações sociotécnicas das
quais esse objeto, o motor de busca, participava em 1998.
Tanto a seção dos agradecimentos no artigo quanto os “créditos” na interface do
protótipo do buscador remetem a uma multiplicidade de materiais e atores. 6 Seguindo essas
referências, poderia-se fazer um traçado da “rede” na qual o protótipo se inseria: dos
colegas, professores e grupos de pesquisa do departamento de ciências da computação
em Stanford às empresas doadoras de equipamento (como a IBM, a Intel e a Sun),
passando pelas instituições financiadoras (National Science Foundation, Darpa, Nasa) e
empresas parceiras do projeto de biblioteca digital daquela universidade, projeto do qual o
Google era um desmembramento. 7 Essas relações formam uma trama que, nesta análise,
não procuraremos separar de acordo com demarcações institucionais ou disciplinares. Em
vez de distinguir, a priori, setores (público e privado; governo, defesa, academia) ou mesmo
áreas do conhecimento, interessa-nos pensar deslocamentos, operações de empréstimo e
refuncionalização de problemas, conceitos e técnicas. 8 Interessa, fundamentalmente,

exceto quando nos referimos à empresa.
6 Cf. Stanford University, 1998 (Doc6). Ver imagem da interface do protótipo no Anexo III.
7 DARPA (Advance Research Projects Administrations), uma agência do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos, financiara em fins dos anos 1960 as pesquisas sobre comunicações remotas que
conduziram à criação da Arpanet, uma rede experimental desenhada para transmissão de informações
entre laboratórios vinculados à pesquisa militar. Esse sistema e outros que se atravessam, como a
Bitnet (Because it's time), são considerados os antecedentes das redes digitais de hoje, assim como os
meios onde a internet fora concebida. Em 1983, com base em tecnologias e protocolos de
comunicação desenvolvidos no âmbito da Arpanet, formou-se o que depois irá ser conhecido como a
NSFnet. A construção da malha de conexões físicas dessa rede é geralmente considerada como o
marco que assinala o nascimento técnico da internet. A arquitetura TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), o conjunto de especificações que constituem os protocolos de internet, foi
desenhada de modo a operar independentemente dos meios físicos (por exemplo, cabo de cobre,
coaxial, fibra ótica) pelos quais os pacotes de dados digitais são transmitidos. Cabe salientar que a
NSFnet, promovida pela National Science Foundation com vistas a estabelecer uma infra-estrutura de
comunicações acadêmicas, fora integralmente privatizada em meados dos anos 1980.
8 Essas operações de empréstimo e refuncionalização não só fazem parte da dinâmica da ciência, mas
têm a ver com uma política da ciência e tecnologia, entendida não como uma política molar, no nível da
lei ou do governo, mas como uma política molecular que faz possíveis estratificações e
desestratificações, linhas de fuga e recolocações em ordem (Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 2, p.
102). Interessado em acompanhar esse tipo de deslocamentos, Latour (2000) contrapõe o “modelo de
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abordar o aspecto coletivo da construção de fatos e máquinas, isto é, a mobilização e o
engajamento de elementos heterogêneos que essa construção envolve. A realidade de um
objeto ou conjunto técnico, a sua realização progressiva, depende do número de elementos
amarrados, elementos que produzirão o instrumento e, ao mesmo tempo, serão por ele
incorporados.
No artigo, Page e Brin declaravam que, apesar da importância dos motores de busca
de grande porte na web, pouca pesquisa acadêmica havia sido feita sobre eles.9 Trabalhos
voltados à recuperação de informação tinham sido desenvolvidos anteriormente; entretanto,
a maior parte deles era conduzida em coleções “bem controladas” que abrangiam um
universo “reduzido” e “homogêneo”. As técnicas usadas no âmbito de “sistemas fechados
de informação” precisavam ser revistas para lidar de forma eficiente com coleções digitais
de larga escala, como a web, cujos documentos apresentam uma extrema variação e onde
há pouco ou nenhum controle sobre os conteúdos publicados.10
Os autores do paper apontavam outro aspecto característico dessas coleções “menos
controladas”. Acompanhando a tendência geral da internet e da web, os motores de busca
teriam migrado
tradução” ao de “difusão” que comumente serve para dar conta de como fatos, máquinas e artefatos
se propagam e adquirem durabilidade e estabilidade no tempo e no espaço. Com efeito, uma invenção
não simplesmente se transmite por força própria: ela produz e depende de inúmeras e microscópicas
associações, deslocamentos e alianças, que modificam, fortalecem ou incorporam o objeto em novos
contextos.
9 A web é geralmente definida como um sistema de informação ou um sistema de recuperação de
informação em hipermídia de grande escala, que emprega a internet como meio de transmissão. Num
brevíssimo resumo da história da web como “projeto” ou “iniciativa”, publicado no site do World Wide
Web Consortium –a entidade encarregada de desenvolver e manter os padrões em que se baseia a
Rede– faz-se a observação de que “hipertexto e hipermídia são conceitos, não produtos”. Cf. WWW3,
2005 (Doc21).
O modo de identificação de uma página web envolve convenções de registro, inscrição e regulação
que põem em ação três padrões fundamentais: URL, uniform resource locator, que especifica como
cada página de informação recebe um "endereço de domínio" único pelo qual pode ser localizada;
HTTP, hypertext transport protocol, que define como o software do navegador e o servidor de internet
enviam informação um ao outro; e HTML hypertext markup language, o método de codificar a
informação de modo que possa ser exibida em uma grande quantidade de dispositivos. Tais padrões
são também chamados de “serviços” ou “aplicações”. Ao falarmos em website, fazemos referência ao
conjunto de documentos escritos em HTML (ou outros padrões para descrição de documentos web,
como XML), pertencentes a um mesmo endereço URL.
10 Page e Brin, 1998, 3.2 (Doc3).
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do campo acadêmico para o comercial. A partir desse momento, a maior parte do
desenvolvimento de motores de busca foi realizado em empresas, com pouca
publicação de informações técnicas. Isso faz com que a tecnologia de máquinas de
busca permaneça em grande medida uma arte obscura e seja orientada à publicidade.11

O projeto do Google tinha o firme propósito de mudar essa situação. Page e Brin
explicam que se trataria de trazer para “dentro” (push into) do “campo acadêmico” uma
maior compreensão dos motores de busca. Conforme eles explicam, o artigo fornecia a
primeira “descrição pública e detalhada” desse tipo de ferramenta. 12
É a partir dessa descrição que podemos estender a nossa “rede”, a nossa descrição
da ferramenta de busca. Além da participação de colegas, cientistas e técnicos no “campo
acadêmico”, deparamos com o “trabalho” de uma multiplicidade de pessoas e coisas que
seria possível considerar como “actantes”. 13 Assim, podemos distinguir, a partir do paper,
uma extensa série de entidades humanas e não humanas que, de uma ou outra maneira,
estavam sendo conectadas, postas a funcionar e a colaborar com aquele projeto: os
servidores, seus discos de armazenamento e outros dispositivos de hardware e mídia de
telecomunicações; os sistemas operacionais em que os servidores do Google rodam
(Solaris e GNU/Linux); os softwares que “rastreiam” automaticamente a web, os milhares de
outros servidores que disponibilizam documentos na web e com os quais essas aplicações
de rastreamento interagem; as linguagens de programação com as quais os softwares que
compõem o Google foram desenvolvidos (especialmente C, C++ e Phyton); as comunidades
de desenvolvedores e porta-vozes desses sistemas e linguagens.
Podemos incluir, ainda, outras entidades mobilizadas e “alinhadas” com o projeto: os

11 Page e Brin, 1998,1.3.2 (Doc3).
12 Page e Brin, 1998, p. 109, 107 (Doc4).
13 A noção de “actantes” refere-se a objetos discursivos, às figuras num relato, capazes de designar uma
pessoa, uma máquina, um animal, um organismo biológico ou um outro tipo de entidade. Essa noção
foi tomada de empréstimo da semiótica e considerada de importância, no âmbito dos estudos sociais
da ciência e a tecnologia, porque abre a possibilidade de lidar de forma “simétrica” com atores
humanos e não humanos. Os actantes são, segundo Latour, qualquer coisa ou pessoa capaz de ser
representada. Em se tratando de multidões (de pessoas e coisas) cuja comunicação e representação
direta é impossível ou, no mínimo, pouco praticável, os “porta-vozes” tornam-se indispensáveis. Para
Latour a inseparabilidade da política e das tecnociências decorreria do fato de que, necessariamente,
toda tradução envolve uma certa traição dos “interesses” dos representados. Para exemplos dos
“actantes” mobilizados nos laboratórios e centros de pesquisa, cf. Latour (2000, p. 119, 138).
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bancos de dados (“barris” de documentos, bancos de links, o lexicon e outras compilações)
que compõem o sistema; as 24 milhões de páginas da web indexadas pelo Google em
1998; os hyperlinks que interligam os documentos da web; as linguagens de marcação e
etiquetas (tags) do código-fonte dos documentos na web (linguagens de descrição de
documentos como HTML, SGML, XML); as pessoas, centros de pesquisa, grupos de
trabalho, “comunidades” e organismos que especificam, negociam e representam esses
padrões (ANSI, ISO, W3C, entre outros).14
Até que ponto faz sentido essa extensa enumeração? Se o que nos interessa é
destacar a multiplicidade de indivíduos e coletivos, tal como designados no paper, que
entraram em relação no processo de invenção do “motor de busca”, cabe admitir que, de
um ponto de vista estritamente técnico, a listagem acima seria certamente discutível.
Caberia incluir, numa mesma enumeração, servidores, softwares, sistemas operacionais,
bancos de dados; conexões físicas e lógicas; especialistas e leigos; máquinas, “pessoas
físicas” e “pessoas jurídicas”?
Agora, em vez de identificar pessoas e coisas, de dar privilégio às formas, interessanos mapear seus estados e misturas. É evidente, por outro lado, que poderíamos continuar
a listagem acima, estendê-la ainda mais, com o risco de que “o tamanho do mapa seja
maior do que o do território”. Contudo, nossa descrição não visa ser exaustiva. Ela é,
também, uma rede, uma das redes possíveis ou, talvez, um “rizoma”. Não procuramos,
portanto, representar um estado de fato, uma ferramenta que se dá como algo já feito, mas
mapear o agrupamento dos elementos que estavam sendo mobilizados na construção de
um “sistema”. Antes de permanecer no nível da designação dos corpos individuados, tratase de explorar os agenciamentos que determinam essas atribuições de individualidade.
Nesse sentido, a passagem das associações lógicas às sócio-tecnológicas permite-nos
14 E outras entidades como os browsers, os pesquisadores, os centros de pesquisa e as empresas que os
desenvolvem; os diretórios de documentos mantidos por humanos (como o Yahoo, em 1998), outras
ferramentas de busca que empregavam “robôs” (como Lycos ou Altavista) e os usuários (humanos e
softwares) que fazem “pesquisas” nessas compilações; o corpus de palavras e a sintaxe da linguagem
“natural” (o inglês) que o protótipo do Google e as outras máquinas de busca podiam processar em
1998; o TCP/IP e outros padrões para intercâmbio de informação em redes digitais; o http, o correio
eletrônico, as mailing lists, o acesso remoto a outras máquinas (telnet), a transferência de arquivos (ftp),
boletins eletrônicos, news, grupos de notícias e outras tecnologias e “serviços da internet”, seus
usuários e representantes; as organizações que gerenciam o funcionamento da internet (distribuição de
endereços IP e sistema de nomes de domínio); os provedores de acesso; os backbones e gestores de
pontos de tráfego.
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descrever um dispositivo que condiciona as formas em que estão se “reconfigurando” as
redes digitais e a linguagem.

Documentos, usuários e webbots
Na perspectiva aqui adotada, entendemos que não existe um “sujeito” que constitua a
origem do conhecimento e que nenhum “objeto” é inventado ex nihilo. Assim sendo, a
descrição “começa pelo meio”, para usar uma expressão de Gilles Deleuze. E, em se
tratando do processo de invenção de um objeto técnico, esse “meio” –esse meio associado
que o objeto cria em torno de si, que o condiciona e que é por ele condicionado– se
estende a um universo dilatado de matérias e forças, envolvendo e pondo em relação uma
variedade de pessoas e coisas.15
Não restringindo a análise às representações humanas, podemos tratar de
“associações”, nas quais certas pessoas atuam –nos termos de Latour– como “portavozes”, falando no lugar não somente de outras pessoas, mas também de objetos técnicos.
Distinguimos, nesse sentido, uma série de pessoas e coisas que estavam sendo
representadas por determinados “porta-vozes”: pesquisadores, programadores, usuários,
documentos, servidores, componentes de hardware, discos de armazenamento, palavras,
tags, links. Como argumentamos acima, a individualidade dessas entidades não é algo
acabado. Nesse sentido, interessa-nos pensar as suas qualidades, não como propriedades
inerentes ou essenciais, mas antes como efeitos, resultados de complexos processos de
tradução, de deslocamentos. Assim, por exemplo, podemos notar como enunciações
relativas à “eficiência” são transpostas aos dispositivos de armazenamento, inscritas em
mecanismos que impõem determinadas estruturas de dados e priorizam a economia de
tempo no processamento; encontramos, por outro lado, toda uma série de declarações
acerca da “robustez” e “performance” dos “sistemas” que se materializam nos programas e
nas próprias linguagens e ferramentas para desenvolvimento de software. É, portanto, por
essas transformações e pela participação em redes de interações sociotécnicas que se
define relacionalmente a forma de um objeto tecnocientífico. A sua própria existência como

15 Cf. Simondon, 1969, p. 61.
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máquina ou artefato resulta, na verdade, da estabilização dessa cadeia de interações. 16
Pela tradução dos “interesses dos usuários” que fazem os desenvolvedores do
Google, sabemos que os primeiros querem “encontrar informação de uma maneira fácil” e
“rápida” e para isso usam diretórios construídos por humanos e máquinas de busca
automatizadas. Se o número de documentos cobertos por esses diretórios e buscadores
tem aumentado de forma considerável, afirmam os autores, o mesmo não parece ocorrer
com a “capacidade dos usuários” para consultar esses documentos: as pessoas estão
dispostas “a consultar apenas as primeiras dezenas de resultados”. 17 Por sua vez, os
buscadores se diferenciam dos diretórios mantidos por editores humanos, já que não
organizam hierarquicamente as páginas que colecionam e dão prioridade menos à
seletividade do que à abrangência de suas bases de dados. Para isso, os softwares que
seus “porta-vozes” humanos chamam de robôs (webbots), aranhas (spiders), agentes (useragents), viajantes (wanderers) ou rastreadores (crawlers), seguem links, passando pelos
diferentes documentos espalhados na web para integrá-los à base de dados do sistema.
Para sua “locomoção”, esses programas utilizariam diferentes estratégias, iniciando a
exploração a partir de sites conhecidos e seguindo os links encontrados nas páginas desses
sites.
O Google, explicam-nos seus representantes, procura não apenas rastrear e indexar
uma vasta quantidade de documentos, mas também proporcionar resultados “relevantes”.
A primeira é a tarefa do Googlebot. A segunda faz-se por meio do PageRank, o método
patenteado por Page. Em geral, para indexar documentos e retornar resultados relevantes,
os motores de busca requerem que os arquivos tenham rótulos e descritores, que possam
ser “lidos” de forma automática. É preciso, ainda, que os documentos assim estruturados
se conectem uns aos outros e apresentem marcas claras e reconhecíveis desses vínculos
(os webbots ignoram documentos da web que não contém hyperlinks). Isso, certamente,
para que os usuários humanos possam, ao fazer suas “pesquisas”, localizar e se apropriar
de maneira “rápida” e “fácil” de qualquer tipo de recursos.
16 Para uma exposição das estratégias de tradução no campo da tecnociência, cf. Latour (2000, p. 178).
Sobre as “traduções-transformações” de regimes de signos, levando em conta formas de expressão
não necessariamente verbais, cf. Deleuze e Guattari (1995-1997, v. 2.,

91 e ss.). Diferentes

contribuições em torno dessa temática têm sido analisadas por Christian Kasper (2004), numa
abordagem micropolítica dos artefatos que inspirou, em boa medida, este capítulo.
17 Page e Brin, 1998, 1.3.1 (Doc3).
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Para quem uma ferramenta automatizada de busca seria, de fato, uma ferramenta?
Page e Brin escrevem que, além de prover “resultados” de alta qualidade, o buscador
também seria uma “ferramenta de pesquisa”: “um dos principais objetivos ao projetar o
Google foi criar um ambiente em que outros pesquisadores pudessem entrar rapidamente,
processar grandes porções da web, e produzir resultados interessantes que dificilmente
teriam sido obtidos de outra maneira”. Os dados que o Google tem coletado, salientam
seus desenvolvedores, “já têm originado muitos outros artigos” e muitos outros estariam
sendo escritos.18 Page e Brin manifestam, também, a expectativa de que o buscador fosse
“um recurso” útil para searchers e researchers no mundo todo. 19
Cabe notar que tais enunciados não apenas constatam, mas também condicionam as
situações e ambientes de pesquisa nos quais é desenvolvida e usada essa tecnologia.
Nesses “ambientes”, tarefas como coletar, indexar, ler ou mesmo analisar (parsing) são
automatizadas e delegadas a máquinas e softwares. Automatização essa que requer,
sobretudo, a explicitação e formalização de toda e qualquer variável e o estabelecimento de
padrões num nível de meta-código.20
É importante salientar que a construção de um sistema que permita a concentração e
acumulação de uma vasta quantidade de “recursos” espalhados, assim como o

18 Page e Brin, 1998, 1.3.2 (Doc3).
19 Page e Brin, 1998, 6.4 (Doc3).
20 As funções de indexação e classificação no sistema do Google, em 1998, eram realizadas por duas
máquinas numa rede com cinco servidores. Uma primeira máquina, o “indexador”, lê o repositório de
documentos HTML, descomprime esses documentos e “analisa” ou “interpreta” sua sintaxe num
processo chamado "parsing" (entendido, geralmente, como a operação de dividir o código de uma
linguagem de programação em suas partes elementares, para ser traduzido para o código binário).
Cada documento HTML é convertido, depois, em um conjunto de ocorrências de palavras. Esses hits
registram a palavra, a sua posição no documento e outros dados como o tamanho da fonte. A máquina
indexadora distribui esses hits em um conjunto de “barris” ou bancos de dados, criando um índice
parcialmente classificado das ocorrências das palavras. Esse servidor exerce uma outra função
importante: identifica e extrai todos os links de cada página e armazena informações relevantes sobre
esses links em um arquivo de âncoras (anchors file), arquivo esse que contém informações suficientes
para determinar de onde o link provém, para onde se destina e qual o seu texto.
Com uma outra máquina faz-se a classificação: são lidos os textos dos links, colocados em um índice
associado aos documentos para os quais eles apontam, e gerado o banco de dados que é utilizado
para calcular o PageRank (a medida de relevância) de cada documento. Para uma explicação do
processamento da linguagem (das linguagens humanas e de codificação) que o sistema do Google faz,
cf. Page e Brin, 1998 (Doc3).
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desenvolvimento de mecanismos e meta-linguagens para localizar e manipular de forma
“eficiente” esses materiais, não envolve apenas mecanismos técnicos. Essa construção
envolve uma rede de relações, uma complexa composição de forças como, por exemplo, a
capacidade de memorização e a percepção humanas, a probabilidade de ocorrência de
palavras numa linguagem “natural” ou numa linguagem de programação, o volume do
tráfego de dados na web, as regulamentações dos direitos autorais, as verbas investidas
nos projetos de pesquisa e desenvolvimento. Não se trata apenas de uma questão de
mobilização de “recursos”, de alistamento de aliados (pessoas e coisas), mas de colocar
forças em relação e fazê-las atuar como um todo unificado. Como observa Latour,
o meio mais simples de transformar o conjunto justaposto de aliados num todo que atue
com unicidade é atar as forças reunidas uma à outra e construir uma máquina. Máquina,
como o nome indica, é antes de tudo, maquinação, estratagema, um tipo de esperteza
em que as forças usadas mantêm-se mutuamente sob controle, de tal modo que
nenhuma delas possa escapar do grupo.21

Ao deslocar a ênfase das ferramentas para o dispositivo, das técnicas para a
“máquina”, percebe-se que não se trata apenas de mecanismos que, neste caso,
prolongariam ações humanas de coleta e organização de materiais digitalizados.
Pesquisadores, desenvolvedores, usuários, servidores, browsers, webbots, fazem parte de
um agenciamento que os inclui. Um agenciamento que, atravessando e conformando esses
diversos atores, diz respeito a modos pelos quais se combinam matérias e funções, se
articulam o visível e o enunciável e se constituem tanto maneiras de agir (humanas, não
humanas) quanto formas de descrever e encadear os acontecimentos.
21 Latour, 2000, p. 213. Na linha da filosofia das técnicas de Gilbert Simondon, podemos dizer que, em
vez de se concentrar nos mecanismos atuais de um dispositivo qualquer, de apreender um objeto
como algo acabado (como um indivíduo já constituído), a ênfase na “individuação” dos objetos
técnicos remete a um processo no qual múltiplas forças devem ser continuamente ajustadas,
compostas, agenciadas. Compartilhando em alguns aspectos essa perspectiva, Latour propõe estudar
as associações em lugar daquilo que comumente chamamos de “social”: “as forças são heterogêneas
no seu caráter: podem incluir átomos, palavras, lianas ou tattoos. Elas próprias estão amarradas para
criar as máquinas e maquinações que nos mantêm a todos no nosso lugar” (Latour, 1996, p. 277). A
possibilidade de entender os híbridos latourianos como amálgamas que definem agenciamentos
NaturezaSociedade (ver, por exemplo, Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 2., p. 31) seria um aspecto
interessante a discutir. Neste capítulo, apenas “conectamos” essas contribuições, na medida em que
elas compartilham uma perspectiva micropolítica para tratar as multiplicidades. No capítulo quinto,
retomaremos essa discussão.
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O “algoritmo democrático”
O que se entendia por “Google” em 1998? Tratava-se de um software ou um projeto
de pesquisa? É interessante notar que, na primeira “interface com o usuário”, a
fundamentação conceptual do instrumento e o instrumento (ou o protótipo), são dificilmente
separáveis. 22 Mesmo no artigo aqui analisado, “Google” dá lugar a sentidos diversos (motor
de busca, sistema, arquitetura, banco de dados, algoritmo, projeto de pesquisa). Só é
possível separar essa trama de elementos, “técnicos” e “sociais”, humanos e não humanos,
após um trabalho de “depuração”.23 Podemos pensar que o que estava sendo construído
sob o nome de “Google”, em 1998, era um híbrido: uma mistura de algoritmos, linguagens
formalizadas, programas e projetos de pesquisa; uma trama de procedimentos de cálculo,
codificação e gestão. Um híbrido, tomando forma pela reunião de materiais e forças
diversas, concentradas naquele momento num centro de pesquisa na Universidade de
Stanford. Fora desse centro, “google” era uma maneira de pronunciar a palavra “googol”,
usada entre matemáticos para designar 10 elevado à centésima potência. 24
Ao analisarmos este tipo de “híbrido” tecnocientífico, o que está em questão é como
uma invenção coletiva passa a ser atribuída a um punhado de indivíduos, a um único centro
de desenvolvimento e mesmo restrita a algumas áreas de conhecimento. A partir da
redação da patente do “PageRank”, em 1998, a rede de relações imbricada na invenção do
motor de busca é truncada e uns poucos “actores” constam como proprietários da
invenção: a National Science Foundation, que detém a patente por um curto período; um
corpo colegiado (a junta administrativa ou conselho curador da universidade de Stanford)
como solicitante do registro da patente; e Lawrence Page, a pessoa física, denominado
titular da invenção.
Os cruzamentos entre realidades diversas e domínios de saber se multiplicam.
Graduados em matemática e em engenharia de computação, Lawrence Page e Sergey Brin
mencionam, entre suas linhas de pesquisa, o “tratamento de linguagens naturais”, a
“extração de informação de fontes não-estruturadas”, a “mineração de dados”, a
22 Stanford University, 1998 (Doc6).
23 Cf. Latour, 1994.
24 Cf. Google, 2005 (Doc14).
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“exploração de padrões de grandes coleções de textos e de dados científicos”, o “acesso à
informação”.25
Vejamos como o PageRank, o algoritmo que ainda hoje seria o “coração” do sistema
de busca, cristaliza essas relações.26 De acordo com a descrição técnica no texto da
patente, trata-se de "um método para atribuir medidas de importância aos diferentes nós de
um banco de dados relacional, como um banco de dados de citações, a rede mundial de
computadores ou qualquer outro banco de dados em hipermídia”. 27 Para fundamentar a
invenção desse método, diferentes conceitos e técnicas são refuncionalizados, assim como
antigos problemas são retomados. Como determinar a relevância, como decidir sobre a
qualidade de “importante” ou “interessante” de alguma coisa? E, ainda, o que significa
delegarmos a outro (neste caso, a um software) essa decisão?
Page e Brin explicam que se, por um lado, as listagens mantidas por humanos podem
ser “subjetivas, caras para se construir e para se manter” e “de lento desenvolvimento”, as
máquinas de busca podem, por outro, recuperar documentos de “baixa qualidade” e ser
“parciais”. Os pesquisadores nos explicam em que consistiria essa parcialidade no caso
das máquinas:
o modelo de negócios predominante para máquinas de busca comerciais é a
publicidade. Os objetivos desse modelo de negócios nem sempre coincidem com os de
fornecer aos usuários buscas de qualidade (...) Do ponto de vista do consumidor, quanto
melhor for o buscador, menos anúncios o consumidor encontrará antes de chegar ao
que procura.

Os autores argumentavam que era preciso construir buscadores que não se afastem
das “necessidades dos consumidores”. “A questão da publicidade”, salientam, “traz
25 Page e Brin, 1998, p. 117 (Doc4).
26 Um algoritmo é uma seqüência não ambígua de instruções que é executada até que determinada
condição se verifique. De acordo com a concepção de código que prevalece na informática e entre os
profissionais da informação, todo software envolve um algoritmo (por exemplo, de seleção,
comparação, ordenamento, sequenciamento, endereçamento), cuja implementação depende, por sua
vez, de estruturas de dados adequadas (estruturas como listas, cadeias, séries, pilhas, tabelas). Se não
há código computacional que seja concebível sem algoritmos, há diferentes modos de conceptualizálos e sua implementação é indissociável das diferentes práticas de codificação e das linguagens de
programação em que eles são desenvolvidos. Parece-nos importante frisar que mesmo as
especificações mais “objetivas” e “formais” dos algoritmos cristalizam relações de poder.
27 Cf. Board of Trustees..., 1998 (Doc1).
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bastantes incentivos misturados e é crucial que haja uma search engine competitiva,
transparente e que se mantenha no domínio acadêmico” . 28
No entanto, mesmo que “restrita a esse domínio”, a questão do ordenamento por
relevância continua sendo problemática. Adotar critérios de relevância supõe, obviamente,
que numa determinada multiplicidade (digamos, numa “população” de documentos), nem
todos os indivíduos serão considerados iguais. Com base em quais critérios selecionar uns
e deixar outros de lado? Na medida em que uma amostra ou um banco de dados aumenta,
essa questão torna-se central. A preocupação não é a abrangência da amostra, mas sim a
questão da seleção.
Na medida em que o tamanho de um banco de dados aumenta, nos explicam Page e
Brin, “necessitamos de ferramentas que tenham uma precisão muito alta”, para que “sejam
incluídos apenas os melhores documentos”. Para tal efeito, além das palavras-chave, da
sua proximidade e localização no conteúdo da página e de outras variáveis, o algoritmo do
Google utiliza a estrutura dos links e o texto sobre os links (texto-âncora) que “provêem
muitas informações tanto para a avaliação da relevância como para a filtragem da
qualidade”.29 Nesses procedimentos de avaliação e seleção, o pressuposto é o de que uma
página à qual muitas outras remetem tem maior importância do que uma citada uma única
vez.
Este tipo de cálculo baseado na conectividade não seria, no entanto, inteiramente
“novo”. Page e Brin explicam que “a literatura sobre citações acadêmicas tem sido aplicada
(sic) à web, principalmente por meio da contagem de citações ou backlinks a uma
determinada página”. 30 Isso proveria uma estimativa da “importância e qualidade da
página”. Se esses métodos de contagem de referências são “bem conhecidos”, eles se
aplicariam, porém, apenas “a bancos de dados cujo conteúdo é de uma qualidade e
importância relativamente uniformes”. No caso daqueles que apresentam variações
extremas

entre

os

documentos,

as

técnicas

tradicionais

seriam

insuficientes. 31

28 Page e Brin, 1998, appendix (Doc3).
29 Page e Brin, 1998, 1.3.1 (Doc3).
30 É significativo registrar que entre os “aliados” mencionados no paper de Page e Brin, alguns remetem
ao campo das ciências humanas aplicadas, em particular, às técnicas de análise de redes sociais e de
avaliação dos “produtos” da pesquisa científica (sociometria e cientometria).
31 Page e Brin, 1998, 2.1.1 (Doc3).
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Contrapondo-se a essas técnicas “excessivamente simplistas”, a patente do algoritmo
reivindica a invenção de “um ordenamento objetivo baseado na relação entre documentos”.
Outro aspecto dessa invenção visaria
tirar proveito da estrutura relacional de um banco de dados para calcular um peso para
cada documento do banco de dados, sendo o peso do documento a medida da sua
importância. Antes que determinar a relevância pelo conteúdo intrínseco do documento
ou pelo texto-âncora dos backlinks que apontam a ele, o método inventado determina a
importância a partir de relações extrínsecas entre documentos.32

As métricas de ordenamento de coletivos (documentos, computadores, cientistas,
usuários), baseadas na conectividade, são utilizadas com fins instrumentais, e, na medida
em que proporcionam resultados considerados satisfatórios (por exemplo, uma relação de
publicações), são raramente problematizadas. Cabe, no entanto, examinar mais de perto
alguns de seus pressupostos.
No caso do algoritmo do motor de busca, um dos pressupostos é o de que um link
equivaleria a um “voto”. Se uma página inclui um link com uma outra, seria como se a
primeira concedesse um voto à segunda. O fator que aumenta o PageRank de uma página é
o número de links que apontam para ela. Mas nem todas as vozes têm o mesmo peso nessa
“eleição”. A importância conferida a um documento será calculada a partir da pontuação
atribuída aos documentos que o citam: “uma página pode ter alto PageRank (PR) se houver
muitas páginas apontando para ela, ou se houver algumas páginas de alto PageRank
apontando para ela. Intuitivamente, escrevem os desenvolvedores do Google, [aceita-se
que] páginas que são freqüentemente citadas em muitos outros pontos da web são
merecedoras de uma visita”. 33
Essa definição recursiva da relevância poderia ser comparada a uma “capacidade de
voto”: quanto maior o PR de uma página, mais PR ela pode passar para outras. Para isso, o
método requer um procedimento de cálculo, que envolve uma normalização prévia dos links
em cada página, a atribuição de pesos a cada link e uma propagação dos pesos atribuídos
às páginas através da estrutura de links da web. Na patente, lemos que “dado que as
citações ou links são modos de direcionar a atenção, os documentos importantes

32 Board of Trustees..., 1998 (Doc1).
33 Page e Brin, 1998, 2.1.2 (Doc3).
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correspondem àqueles documentos para os quais é direcionada mais atenção”.34
Entre a engenharia e as ciências humanas aplicadas, entre os problemas da
representação estatística e a representação política, qual o tipo de relação entre humanos e
máquinas que está sendo construído? Na seção sobre a escalabilidade (possibilidades de
crescimento) do sistema, no final do paper de Page e Brin podemos ler alguns pressupostos
a respeito dessa relação:
dado que os humanos somente podem digitar ou falar uma quantidade finita [de signos,
de palavras] e visto que os computadores continuam melhorando, a indexação de textos
vai se ampliar ainda mais [will scale] do que hoje. Certamente, pode haver um volume
infinito de conteúdo gerado por máquinas, mas indexar enormes volumes de conteúdo
gerado por humanos parece extraordinariamente útil. Por isso, somos otimistas a
respeito de que nossa arquitetura centralizada de motor de busca na web melhore na
sua capacidade de cobrir as informações de texto pertinentes e que haja um futuro
brilhante para a busca.35

Enfrentamos aqui certos problemas de “tradução”. O otimismo dos autores, com
respeito ao futuro das máquinas de busca e seres humanos, associa-se, aparentemente, à
quantidade, ao aumento de escala. De que forma as possibilidades de crescimento ou a
“escalabilidade” podem ser “melhores”? Digitalizando e indexando volumes cada vez
maiores? Quem decide os critérios inscritos no algoritmo que filtram o que é melhor e
selecionam as “informações pertinentes”? Todos os assuntos teriam cânones e medidaspadrão igualmente definidos? E, mesmo que os tivessem, cabe sempre subordinar as
variações às constantes?

“Otimizações”
“O negócio dos motores de busca está se tornando cada vez mais complexo e é
conduzido por grandes apostas”, comenta um profissional de marketing. “A sua estratégia
de cadastro num motor de busca pode ter um efeito dramático na visibilidade do seu site e
pode também colocar importantes questões de desenho na hora de desenvolvê-lo ou

34 Board of Trustees..., 1998 (Doc1).
35 Page e Brin, 1998, 9.2 (Doc3).
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atualizá-lo.” O comentário era de D. Sullivan, organizador do evento Search Engine
Strategies 2000 em Nova Iorque. As conclusões dos organizadores desse evento foram
resumidas por um analista da economia digital que, num relatório para a Internet Society,
nos oferece algumas observações esclarecedoras sobre o “mercado em torno dos motores
de busca”.
Em 2000, a distinção entre diretórios editados por humanos e motores de busca
baseados em robôs, fronteira bem delimitada anos atrás, tinha caído em desuso. Essa
demarcação, explica o analista econômico, tendia a se apagar:
os diretórios se valem da tecnologia dos motores de busca para suplementar suas
listagens e os motores de busca tentam aumentar suas capacidades de rastreamento
através de canais editados por humanos. Além da complexidade dessa mistura há uma
crescente rede de alianças dirigida por provedores comerciais de tecnologias de
motores de busca, empresas de serviços de diretório e buscas multilingüe, modelos de
negócio baseados em pagamento-por-performance, ratings de popularidade para influir
nos padrões de comportamento dos usuários e mesmo para influir nas compilações dos
diretórios geridos pelos usuários mediante criação distribuída, os chamados diretórios
abertos.36

A melhoria do posicionamento nas máquinas de busca parece ter se convertido numa
operação em torno da qual se forma todo um campo de saberes, especialidades e
destrezas. Os webdesigners, afirma D. Sullivan, devem criar as páginas tendo em mente
duas audiências: o usuário final e as máquinas de busca.
Arrear os motores de busca [harnessing search engines] tem se tornado uma parte tão
importante do marketing corporativo, que categorias profissionais inteiramente novas
estão surgindo. São os chamados otimizadores de motores de busca. As agências de
marketing na web estão acrescentando uma nova função: o especialista em motores de
busca.

Rao explica também que um dos “modelos de negócio” entre alguns motores de
busca era o de pagamento por colocação, procedimento pelo qual as empresas pagam
para ter suas páginas no topo das listagens cadastrando várias palavras-chave. Elas
“pagam apenas por click-throughs” e a disputa entre concorrentes pelas melhores
36 Rao, 2000 (Doc5).
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colocações tem lugar em leilões online. Por sua vez, para ganhar anunciantes, alguns dos
motores de busca monitoravam o comportamento dos internautas para encontrar quais
sites são visitados, quanto tempo os usuários permanecem neles e quão bem sucedida teria
sido a busca . 37
Uma indústria de consultores surge para decifrar padrões nas listagens dos motores
de busca e melhorar o posicionamento de alguns documentos nos rankings. A maioria
dessas técnicas tira proveito dos métodos como o PageRank, baseados na conectividade,
que permitem “feedback loops” entre páginas. É importante, declara Rao, que os sites se
autopromovam ativamente, que estimulem a “criação de links de outros sites a si mesmos
mediante técnicas de troca de links, referências, afiliações, círculos web e a inclusão em
páginas amarelas”. Uma outra tática, chamada de Google bombing, consistiria em um ou
vários sites fazerem links a um outro site usando sempre uma determinada frase como
texto-âncora, com o intuito de conferir ao último site uma pontuação alta quando são feitas
consultas por essa palavra. 38
Entre os diferentes serviços de busca, e como uma iniciativa a mais nesse mercado de
forte concorrência, o autor de “Search engines: gateways to the digital economy” destaca o
projeto do Open Directory, na tradição do movimento do software livre. “Em vez de lutar
com o crescimento explosivo da internet, Open Directory fornece os meios para que a
internet se organize a si mesma por meio de suas próprias comunidades de usuários”. O
diretor de marketing do Open Directory explicava o modo de funcionamento desse projeto:
nós atraímos um exército de voluntários humanos que editaram e classificaram mais de
1,5 milhão de sites em duzentas mil categorias. Temos editores em mais de duzentos
países, trabalhando com conteúdos em cinqüenta idiomas. Eles vão desde um jovem de
treze anos editando conteúdos de vídeo games até cidadãos sênior especializados em
física nuclear .39

Esse diretório aberto teria se convertido no maior banco de dados da web com
conteúdo classificado por humanos, prestando serviços de busca por assunto para várias
37 Rao, 2000 (Doc5).
38 É interessante observar que não somente as práticas de search engine optimization, mas mesmo trocas
informais de links, freqüentes no âmbito dos blogues, têm colocado em risco, em várias ocasiões, a
“objetividade” de algoritmos como o PageRank.
39 Tolles apud Rao, 2000 (Doc5).
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empresas de mídia digital e para os principais motores de busca.40

A expansão da rede: links e ações
Consideraremos agora um pedido de registro apresentado perante a Comissão de
Valores e Bolsas dos Estados Unidos. 41 Diferentemente do artigo científico analisado no
início deste capítulo, que alegava trazer a primeira “descrição pública” de um motor de
busca, e diferentemente do texto da patente, que conferia os direitos sobre invenção de um
algoritmo, o documento em questão dirige-se aos investidores. Essa descrição, que se
publica em 2004 (a empresa listava-se nesse momento como uma companhia aberta), não
diz respeito à “anatomia do sistema” ou ao algoritmo, mas à “missão da empresa”, ao
“modelo de negócio” e ao “plano de ação”.
Vemos, nesse prospecto, como a rede de “aliados” e tradutores tem se expandido.
Pode-se pensar que a “rede” sócio-técnica acima descrita tinha associações mais “fracas”
e associações mais “fortes”: o documento é assinado pelos fundadores e também pelo
CEO da Google, um ex-executivo da Sun Microsystems. Na descrição da estrutura
corporativa são mencionados outros diretores da empresa, entre eles representantes da
Intel, da Genentech (empresa de engenheria genética), da Universidade de Stanford e de
fundos de capital de risco como o Sequoia Capital, que investe em startups no segmento de
microeletrônica. Também estão envolvidos corretores de ações, agentes e auditores que
assinam o balanço financeiro da empresa. Caberia, também, incluir nessa “rede” as
empresas adquiridas pela Google como a Pyra Labs (desenvolvedora de ferramentas para a
criação de weblogs e do serviço Blogspot) e a Applied Semantics Inc, entre outras.
O documento submetido à SEC é acompanhado de uma carta dos fundadores da
empresa aos futuros investidores – futuros acionistas de uma empresa cuja ênfase num
40 Veja-se verbete sobre o Open Diretory Project na Wikipedia. A filiação do Open Directory com a
tradição do software livre é assunto controverso, como o é, em geral, a definição do que participa ou
não do espírito da “tradição” dos projetos e distribuições de software livre. O software livre e o copyleft,
de acordo com as definições da Free Software Foundation, seriam conceitos desenvolvidos para
garantir a liberdade dos usuários para estudar, alterar e melhorar o desenho de um programa a partir
da disponibilidade do código-fonte. Embora nossa tese não aborde diretamente essas controvérsias,
os problemas que aqui tratamos podem contribuir a uma reflexão sobre os “desenvolvimentos” que
estão ali em jogo.
41 SEC, 2004 (Doc7).
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“ambiente de criatividade e desafio” teria “ajudado a fornecer um acesso não-tendencioso à
informação, um acesso preciso e livre para aqueles que confiam em nós ao redor do
mundo”. O texto continua nesse tom: “Sergey e eu fundamos a Google porque
acreditávamos que podíamos fornecer um grande serviço ao mundo - distribuir
instantaneamente informação sobre qualquer assunto”. 42 Cabe notar que estamos muito
distantes do universalismo dos primeiros enciclopedistas: os métodos e algoritmos são
“proprietários” e toda uma série de desenvolvimentos técnicos são zelosamente guardados
como “assuntos sigilosos” pela corporação. Neste "novo universalismo", a relação entre
verdade e poder é, certamente, outra: o agrupamento de saberes dispersos se dá não mais,
ou não apenas, por normalização mas por capitalização de conhecimentos potencialmente
rentáveis.
É interessante observar que a rede na qual a ferramenta estava inscrita, em 1998,
restringia-se aos Estados Unidos e, mesmo, ao âmbito local - no rodapé da primeira
interface encontra-se, por exemplo, um link que remete aos dados sobre o clima em
Stanford.43 Em 2004, além da sede na Califórnia, a Google tem data centers, escritórios de
suporte técnico, vendas e centros de P&D distribuídos em numerosos locais dos EUA e em
diferentes cidades da Europa, da Índia e ao redor do mundo. A empresa possui mais de
cem domínios na internet e interfaces com o usuário disponíveis em 97 idiomas. E todas as
palavras deste mundo pareceriam não bastar: o buscador provê interfaces em duas línguas
“extraterrestres”, Klingon e Leet, tomadas de uma série de ficção científica (novos recursos
para gerações formadas pela mitologia Star Trek).
Se a máquina de busca, em 1998, remetia a uma pesquisa em andamento e a um
punhado de colaboradores, Google é, em 2004, uma corporação com quase dois mil
funcionários (dois anos depois serão mais de dez mil ao redor do mundo). Ora, vale
observar que essa rede dilatada envolve não apenas os produtores e desenvolvedores mas
também os usuários do motor de busca. Com efeito, o papel dos “usuários” é inseparável
da construção do Google: cada vez que utilizamos esse ou qualquer outro artefato, sem o
questionar, o fortalecemos e colaboramos na sua construção. No artigo de 1998, Page e
Brin explicavam ter projetado o sistema de busca especialmente para que outros
pesquisadores e estudantes pudessem “entrar rapidamente, processar grandes porções da
42 SEC, 2004 (Doc7).
43 Cf. Stanford University, 1998 (Doc6).
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web e produzir resultados ou experimentos interessantes”. 44 Anos depois, ficará claro que a
busca e a experimentação não se restringem à “pesquisa” em sentido estrito.
A empresa analisa padrões de uso do buscador a partir do tráfego nos seus domínios
de internet, um tráfego que é desagregado pelo número de usuários e consultas, mas
também, por exemplo, segundo as palavras da busca, as plataformas e os browsers
utilizados. Alguns desses “fatos”, reagrupados por país e modestamente chamados de
“Google Zeitgeist”, são apresentados no site da empresa. Nessas análises, diferentes
formações individuais e coletivas são racionalizadas em termos de fluxos e estoques de
informação. Não somente coleções de dados e documentos eletrônicos são agrupados em
estoques (bancos de dados, repositórios, “data marts”), mas também são definidos nesses
termos outros coletivos de pessoas e coisas (países, comunidades lingüísticas). Sergey Brin
declara, por exemplo, que o Brasil “não pode ser ignorado como mercado”: trata-se de “um
dos maiores mercados mundiais em termos de tráfego no Google”.45 Podemos afirmar –
parafraseando Deleuze– que nessa perspectiva os diferentes coletivos se tornam isomorfos,
funcionam como que a título de “modelo de realização” do Mercado, que tem se tornado o
único universal.
No paper de 1998, Page e Brin justificavam o uso da palavra “google” porque
combinava com o objetivo do projeto de construir uma máquina de busca de larga escala.
Em 2004, essa palavra “reflete a missão da companhia de organizar o imenso,
aparentemente ilimitado volume de informação disponível na web” e é marca registrada pela
empresa nos EUA e em outros países. 46 A ampla difusão de “google” como marca trouxe

44 Page e Brin, 1998, 1.3.2 (Doc3).
45 Folha de São Paulo, jun. 2005 (Doc9).
46 É rara a semana em que não recebamos notícia de algum novo desenvolvimento registrado pela
empresa. O que temos pareceria ser, então, uma situação em que a inovação e a apropriação se
tornam indissociáveis, e em que esses modos de apropriação passam pela privatização da linguagem.
Vale mencionar que outras marcas e serviços ligados à empresa são Froogle, AdSense, AdWords,
Blogger e Gmail. Também são marcas registradas “I’m Feeling Lucky” (o texto sobre um dos botões de
comando na interface do buscador) e o slogan “It’s all about results”. A empresa seria também
proprietária do código do Orkut, o conhecido serviço destinado às chamadas “redes sociais” on line.
Além do “tradicional” mecanismo de busca para computador, telefone celular e outros dispositivos
portáteis, no domínio do Google são desenvolvidas e comercializadas outras aplicações de software
como ferramentas para previsão do tempo de acordo com o código postal do usuário, tradução
automática, busca de publicações científicas, aplicações de software que permitem a busca de
arquivos e documentos no disco rígido dos computadores pessoais ou em redes corporativas, buscas
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alguns efeitos não previstos pela empresa: muitos internautas, sobretudo falantes de inglês,
usariam “to google” como sinônimo da ação de “procurar alguma coisa no Google” ou, por
extensão, de “fazer uma busca na web”. To google, figura, inclusive, como verbete em um
dicionário. A etimologia do verbo faz remissão à marca registrada. 47 Como expresso no
documento dirigido aos investidores, os representantes do Google preocupam-se com que
o nome se torne uma marca genérica e com o conseqüente risco de que esse uso da forma
verbal possa diluir a imagem da empresa... (É sugestivo que os verbos preocupem tanto a
uma empresa, cujos serviços dependem de máquinas que tornam possível, antes de tudo,
uma descodificação dos fluxos).
Para realizar a “missão” corporativa de “organizar” os conteúdos num sistema aberto
e de larga escala como a web, a empresa inicialmente dispunha, segundo o prospecto, de
um índice de aproximadamente dois terabytes, abrangendo três bilhões de páginas da web.
Em fevereiro de 2005, segundo a Wikipedia e a própria empresa, o Google teria indexado
mais de oito bilhões de páginas, mais de um bilhão de imagens e aproximadamente
oitocentos milhões de mensagens usenet. 48 O sistema de busca armazena todos os dados
que indexa e vasculha nessa gigante coleção em menos de meio minuto. Como vimos,
essas funções de “coletar” e “rastrear” documentos, assim como as de indexar e classificar,
são atribuídas a complexos componentes de hardware e software. Agora, se no dispositivo
de 1998, descrito a partir do paper, incluíamos entre os “actantes” da rede os cinco
servidores e vários crawlers trabalhando de forma distribuída, no documento submetido à
SEC a empresa alega deter uma das redes digitais privadas mais poderosas do mundo.
Para fornecer “resultados instantâneos”, o Google emprega uma vasta intranet com
servidores que rodam num sistema operacional Linux. O índice de pesquisa é distribuído

mundiais com base em imagens de satélite, software para desenho em 3D, aplicativos para aceleração
de buscas na rede, e assim por diante (para uma relação atualizada dos serviços da empresa consultese a Wikipedia). A empresa publica o diretório Google, que utiliza as categorias e o conteúdo do Open
Directory Project.
47 Assim, por exemplo, no dicionário Merriam-Webster há, desde 1996, entrada para “to google" (verbo
transitivo) na que consta a acepção "to use the Google search engine to seek online information". Na
edição on-line, temos a definição "to use the Google search engine to obtain information about (as a
person) on the World Wide Web”. Consigna-se, ainda, a etimologia, que remete a "Google, trademark
for a search engine".
48 Unix User Network é uma rede ou comunidade virtual, que data de 1979, onde os usuários postam
mensagens de texto em grupos de notícias.
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entre milhares de discos rígidos, permitindo que um software de balanceamento de carga
aponte as consultas para os servidores e subsistemas de disco mais disponíveis. Um
analista da Intel, empresa fornecedora de servidores da Google, estima que seu cliente
precisaria “adicionar aproximadamente 30 novos servidores por dia à rede (sic), somente
para acompanhar o aumento da demanda”. O técnico da Intel pergunta-se:
com mais de 3.500 servidores... zumbindo nas instalações de co-location da Google, a
questão é: quantos mais a empresa instalará? Nesse ponto, o céu parece ser o limite. A
Google diz que tem crescido a uma taxa de 25 % por mês e, à medida que mais e mais
websites empreguem o serviço gratuito e pago de pesquisa na web da Google, essa
taxa pode se acelerar.49

O que está em jogo é a extensão de uma rede tecnocientífica numa escala
inconcebível. A futura 'evolução' dessa rede, entretanto, parece não ser condicionada por
variáveis que seriam estritamente técnicas ou por descobertas que se dariam num suposto
“interior” do campo da ciência.
O prospecto relativo à oferta pública de ações da Google é esclarecedor no que diz
respeito a esse “meio”, ao campo de forças no qual o objeto toma forma. É ilustrativo, em
particular, o modo em que são enunciadas (e produzidas) as relações de força que entram
em jogo na conformação, simultânea, do “sistema técnico” e da “estrutura corporativa”.
Além de descrever como será utilizado o capital levantado e de identificar os principais
acionistas, o documento indica uma extensa série de “fatores de risco” envolvidos no
investimento de ações da empresa. Lemos, ali, que o futuro da tecnologia de busca e da
empresa se associa à capacidade de lidar com a concorrência; de fazer aquisições e
fusões; de investir mais agressivamente em P&D; dos desenvolvimentos e upgrades
tecnológicos; de competir por anunciantes, websites e usuários (e aumentar o número de
paid clicks); de atrair e motivar empregados de alta qualificação; de lidar com o tráfego no
plano internacional; das regulamentações dos governos; dos custos dos processos judiciais
enfrentados; das flutuações das taxas de câmbio; da capacidade de proteger direitos de
propriedade intelectual; das diferenças culturais, de atividades terroristas, acidentes e assim
por diante. Todas essas contingências são formalizadas em mais de 40 itens (a maioria,
regras do tipo “se-então”).

49 Intel, 2005 (Doc19).
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Nessa “mecânica” probabilística chama a atenção a multiplicidade das relações e
eventos que passaram a ser “enredados” e capturados em torno do objeto. Essas relações
são traduzidas (e traídas) por uma forma de cálculo na qual a concorrência opera como
princípio formal: o risco ao qual esses múltiplos eventos se associam é, para todas as
condições ali enunciadas, o de que a empresa “deixe de ser competitiva”, de que “a receita
e os resultados operacionais” sejam afetados ou de que “o negócio e o valor da marca”
sejam prejudicados. 50

Personalização vs. privacidade
A possibilidade de dispor de um repositório de documentos cobrindo “quase a
totalidade da web”, bem como de um registro de dados sobre as ações de milhões de
usuários do motor de busca e outros sites, tem levantado controvérsias em torno da
privacidade. Algumas organizações têm chamado a atenção para o fato de que essa
centralização poderia criar um antecedente problemático em questões relativas ao uso de
dados pessoais.51 O que está ali em causa é, acima de tudo, o tempo durante o qual devem
ser armazenados registros, como os históricos das buscas, e o uso desses dados em
práticas de vigilância, por meio das quais, por exemplo, governos e empresas podem
procuram rastrear ações de indivíduos na internet.
O Google, como outros serviços de informação na web, utiliza cookies com a função
de facilitar a “personalização da ferramenta”. Os cookies e os arquivos de log de acesso são
utilizados (em sites de comércio eletrônico, portais, bibliotecas digitais e serviços de
informação científica) para registrar as ações do browser e outras informações úteis para
análises de “usabilidade” e para configurar de forma “personalizada” os produtos e serviços
oferecidos. Muitos analistas argumentam que o uso desses arquivos, sempre que não
armazenem informações confidenciais, não representa um perigo à privacidade dos
usuários. Essas técnicas, pelo contrário, tornariam possíveis serviços de informação
“customizados” e de publicidade direcionada – serviços esses que, na verdade, não são
vistos como sendo essencialmente diferentes. A distinção entre informação e promoção

50 Cf. SEC, 2004 (Doc7).
51 São as posições defendidas, por exemplo, pelas organizações Google Watch e Google Fight (Cf.
Doc17, 18).
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seria, em todo caso, um “conceito superado” no ciberespaço.
Para outros, entretanto, a relação entre “personalização” e “privacidade” é
controversa. Assim, por exemplo, nos debates suscitados em torno do Google tem-se
sublinhado o fato de que os cookies utilizados para registrar o histórico de buscas dos
usuários são armazenados durante muito tempo, com “prazos de validade” que não são
habituais em outros serviços da web. A empresa, por sua vez, se compromete a manter a
sua “política de privacidade” e a não transmitir ou vender, sem o consentimento do usuário,
dados pessoais coletados nos seus sites. Contudo, muitos apontam a possibilidade e os
riscos de a empresa utilizar um único cookie ou cookies que permitam fazer um
“cruzamento” de informações nos diversos serviços oferecidos pela empresa (históricos das
buscas, registro de ações nas aplicações de e-mail e nos grupos on-line). Para ter acesso a
muitos desses serviços, como é conhecido, o próprio usuário digita informações que, em
alguns casos, podem servir para identificá-lo. Cabe pensar que, nesse sentido, os
“usuários” são tanto fontes como provedores de informação (ao cadastrar dados pessoais e
gerar registros de suas ações no navegador). A própria atividade de uso produz inscrições e
alimenta bancos de dados com informações úteis para a modificação futura dos ”produtos”
das empresas de mídia digital.
Com relação ao serviço de correio eletrônico da Google, as controvérsias envolvem,
sobretudo, preocupações a respeito do uso de técnicas de leitura automática do conteúdo,
conhecidas também como “mineração de textos” e utilizadas para incluir anúncios
direcionados nas mensagens. 52 A principal questão colocada é a de que pode ser lido e
analisado o correio eletrônico de pessoas que não cadastraram contas no Gmail, que não
necessariamente acordaram com os “termos do serviço” mas que enviam e-mails a
usuários desse serviço. 53 Os representantes da empresa alegam que esse tipo de técnicas
já estariam sendo usadas por alguns programas anti-spam instalados pelos provedores de
52 Em geral, o data mining, nas diferentes definições que circulam entre os profissionais da informação,
refere-se ao processo de extração e análise de dados, realizado com vistas a descobrir padrões ou
relações previamente desconhecidos e potencialmente úteis a determinados fins. Para essa
“descoberta”, utilizam-se

procedimentos

de inferência da

estatística

tradicional e

técnicas

desenvolvidas no âmbito do aprendizado-máquina e da inteligência artificial (como redes neurais e
árvores de decisão). As aplicações mais comuns desses processos incluem a segmentação de
mercado, a criação de “perfis” de clientes, a detecção de fraudes, a análise e monitoramento de risco
de crédito e de históricos médicos.
53 Cf. World Privacy Forum; Privacy Rights Clearinghouse, 2005 (Doc23).
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internet. Explicam, também, que os textos não são lidos por humanos, exceto pelo dono da
conta de correio, e que essas técnicas seriam usadas para melhorar a relevância dos
anúncios. Tratar-se-ia, como o querem os representantes da empresa, de prover ao usuário
“informações comerciais relevantes e de alto valor”.
Nas situações e contextos em que são vistas como produções controversas, e menos
como “matérias de fato”, as tecnologias de informação aparecem fortemente conectadas
com outros debates (como o da redefinição do público e do privado). Esse é o caso das
técnicas de registro, extração e análise de dados, em particular, quando se trata de dados
que permitem a identificação de pessoas como registros de identidade, números de cartões
de crédito, contas bancárias, carteiras de motorista, cartões de cliente, históricos médicos.
Quando

problematizadas,

essas

técnicas

têm

levantado

questões

associadas,

principalmente, à erosão da privacidade, abusos por parte das empresas e ao aumento do
controle estatal sobre as pessoas.54 Muitas dessas controvérsias têm dado lugar a
propostas visando reforçar medidas de segurança, tanto do ponto de vista legal quanto
técnico. Nesse último sentido, tem-se fomentado o desenvolvimento de sistemas de acesso
a bancos de dados com controles mais estritos e procurou-se desenvolver medidas de
segurança que incluem, por exemplo, mecanismos de “anonimização”, envolvendo técnicas
de encriptação de dados (como as usadas para proteger dados confidenciais no correio
eletrônico), de forma que os projetos de data mining comerciais e das autoridades de
governo possam compartilhar dados, sem revelar informações sobre pessoas “não
suspeitas”. Além disso, promove-se o desenvolvimento de procedimentos de autenticação
para controlar o acesso às informações, assim como a criação e o uso de “registros de
transações“ e “arquivos de auditoria“ que permitiriam monitorar o acesso e julgar eventuais
abusos ou usos inapropriados da informação. 55

54 Nos EUA, os bancos de dados, em geral, e as técnicas de data mining, em particular, tornaram-se
objeto de debate, em 2003, quando o Congresso desse país cortara o financiamento para um projeto
conhecido como “Total Information Awareness” (TIA), da Agência de Projetos de Pesquisa Avançados
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que envolvia o uso de técnicas de reconhecimento
de padrões em grandes bancos de dados, com o intuito de descobrir seqüências de atividades que
poderiam revelar “planos de conspirações terroristas”. Cf. Federal Computer Week, 2004 (Doc8).
55 Nesse tipo de polêmicas, que se apresentam como a oposição entre “amigos” e “inimigos” da internet,
determinados modos de ação se impõem. Em 2006, o Parlamento Europeu apelara ao estabelecimento
de um “código voluntário de conduta” que concerne às “empresas de internet”, em oposição ao uso de
técnicas de filtragem para restrição de conteúdos e de tecnologias de vigilância na internet por parte do
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Cabe pensar que, nas controvérsias acima esquematizadas, as diferentes posições
parecem pertencer a um mesmo solo epistemológico, a um mesmo tipo de racionalidade.
Com efeito, o que está em questão é menos o abuso de um poder ou governo soberano,
mas qualquer excesso de poder que possa ameaçar as liberdades, as liberdades civis e as
de livre mercado. Os defensores da sociedade da informação e da democracia eletrônica,
como em outras situações nas quais se colocam em questão os efeitos de
desenvolvimentos

tecnocientíficos,

tendem

a

atenuar

os

efeitos

da

tecnologia

desenvolvendo mais tecnologia. Como o expressou Foucault, nos encontramos com um
jogo de produção-destruição de liberdade que é característico de uma racionalidade que
coloca o princípio da autolimitação como sendo interno ao exercício do poder. Uma das
conseqüências das artes de governar liberais e neoliberais é que se, por um lado, é preciso
produzir as liberdades, por outro, essas liberdades não se garantem senão por meio de
dispositivos de segurança e intervenções destinadas a produzir, melhorar, inflacionar as
liberdades mas que ameaçam, no entanto, produzir o inverso. 56

Associações... livres?
Palavras como “sorte”, “confiança”, “maldade”, “satisfação” não pareceriam muito
adequadas à descrição de um objeto técnico. No entanto, como lemos no documento
submetido à Comissão de Valores e Bolsas, elas são inseparáveis da realidade do Google
em 2004. Preocupados com o “impacto positivo” dos produtos da empresa, na carta aos
investidores, Page e Brin asseguram que o código de conduta da empresa, cujo princípio é
“don’t be evil”, será respeitado, mantendo a “confiança” dos usuários e não aceitando
pagamentos por resultados de busca. A principal fonte de renda da empresa provém,
entretanto, do licenciamento de sua tecnologia a grandes clientes e dos serviços de
publicidade paga em páginas de resultado de pesquisas (“AdSense” e “Adwords”).
Esses serviços de publicidade parecem não ter sido objeto de controvérsias entre os
usuários do buscador. O “Adwords” deu, sim, lugar a grande número de processos judiciais
contra a empresa. Nesse serviço, o anunciante escolhe palavras-chave que descrevem o

governo chinês e outros regimes onde existe censura ou onde os direitos dos usuários de internet são
vedados. Cf. Parlamento Europeu, 2006 (Doc22).
56 Foucault, 2004a, p. 69.
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produto ou serviço que pretende oferecer. Quando uma palavra patrocinada é procurada
por um usuário, o anúncio e o link do anunciante aparecem perto dos resultados da busca
(contextual targeting). Esses “discretos” avisos localizam-se no canto direito da tela de
resultados do buscador e aparecem também em sites “parceiros” da Google. O serviço
segue, como outras modalidades de publicidade na internet, o modelo de “custo por
clique”. Dado que uma empresa anunciante pode escolher como palavra-chave uma marca
registrada por uma outra empresa, muitas têm processado a Google por violação de marcas
ou por ter propiciado essa violação. O “AdWords” é um caso interessante para ser pensado,
e não apenas em termos de registros de marcas. Para isso, analisaremos aqui um último
texto, não um documento acadêmico, técnico ou comercial, mas a descrição de uma
performance realizada por Christophe Bruno, premiada no festival Ars Eletronica de 2003.
O artista abriu uma conta no serviço AdWords da Google e começou o processo de
configuração dessa conta. Selecionou os parâmetros (idiomas e países de destino) e criou
vários anúncios, escolhendo as “palavras-chave” para acioná-los. A primeira “palavra-chave
direcionada” que ele comprou foi “sintoma”. Depois, continuou fazendo “campanhas”,
escolhendo e pagando por outras palavras-chave, e escrevendo para cada uma delas um
pequeno texto. Tratava-se, certamente, de uma campanha –nos termos dele, de um
“happening de novo tipo”, de um “happening poético direcionado”.57
Para cada palavra-chave escolhida, Bruno –seguindo as instruções do software para
configuração automática das contas do AdWords– precisou escolher o “custo máximo por
clique” e especificar seu orçamento diário. Para isso o aplicativo de software calcula quanto,
em média, será gasto por dia com essa palavra-chave. Esse cálculo é baseado em
estimativas, em tempo real, do tráfego que a palavra gera. O artista lançou, assim, quatro
campanhas apresentando, nos anúncios, pequenos textos, completamente absurdos, mas
engraçados

ou

instigantes.

Pelas

estatísticas

fornecidas

pelo

programa

para

“gerenciamento de campanhas”, Bruno soube que quase 12 mil pessoas viram seus
poemas nas páginas de resultado do buscador.
Durante a quarta campanha, Bruno recebeu uma mensagem do Google:
Acreditamos que o conteúdo de seu anúncio não reflete exatamente o conteúdo de seu
website. Sugerimos que você edite o texto do seu anúncio para indicar com precisão a
57 Cf. Bruno, 2002 (Doc13). Ver imagem no Anexo III.
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natureza dos produtos que você oferece. Isso vai ajudar a criar uma campanha mais
efetiva e a incrementar a sua taxa de conversão [conversion rate]. Nós também
recomendamos que insira palavras-chave específicas na primeira linha de seu anúncio,
já que isso tende a atrair espectadores a seu website.

Após receber várias vezes essa sugestão, o artista recebeu uma última mensagem:
Oi, eu sou o monitor automático de desempenho para Google AdWords Select. O meu
trabalho é manter as taxas médias de click-throughs, de forma que os usuários possam
contar fortemente com os anúncios de AdWords para ajudá-los a encontrar produtos e
serviços. As últimas mil impressões dos anúncios que eu prestei para sua campanha
receberam menos de cinco cliques. Quando eu vejo resultados como esse, reduzo de
forma significativa a taxa na qual mostro os anúncios, de forma que você possa fazer
alterações para melhorar o desempenho (...)
Atenciosamente,
The Google AdWords Automated Performance Monitor.

Expondo de forma “explícita” quais eram seus objetivos (“lançar uma campanha em
larga escala de happenings de poesia”, “direcionar com alta precisão esses happenings”), o
artista declara-se bastante frustrado diante da censura sobre suas campanhas. Ele nota que
“alcançamos uma situação em que cada palavra, em qualquer idioma, tem seu preço,
flutuando de acordo com as leis do mercado”. “As regras de censura de Google não estão
de acordo com o poder e a importância da ferramenta que eles criaram. Tal ferramenta deve
ser usada de uma maneira mais livre e auto-regulada” .58
Na mensagem que o monitor de performance enviara ao artista alega-se a
necessidade de “manter as taxas médias de click-throughs, de forma que os usuários
possam contar fortemente com os anúncios de AdWords para ajudá-los a encontrar
produtos e serviços.” Nisso, o Adwords parece levar ao extremo o que caracterizaria o
espírito da Google como empresa: “focar no usuário e o resto vai vir sozinho”. Essa ênfase é
também sublinhada no formulário submetido à Comissão de Valores e Bolsas, no qual os
fundadores da empresa esclareciam aos investidores que o foco no usuário era crítico para
a criação de valor em longo prazo. Essa ênfase, podemos pensar, tem como premissa uma

58 Bruno, 2002 (Doc13).
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regra e um mecanismo básicos: dado que um número maior de usuários atrai mais
anunciantes, trata-se antes de tudo de procurar a “satisfação do usuário”. O mecanismo
implementado para isso é simples: responder às próprias palavras das pessoas... “com
informações comerciais relevantes”.
Procuramos indagar aqui os mecanismos pelos quais se traduzem e se inscrevem nos
objetos os “interesses dos usuários”. É de acordo com essas traduções-transformações
que será feita não apenas a seleção (do mais “relevante”, “do que as pessoas querem ver”),
mas também a censura (daquilo que não se quer ver/enunciar). Para isso, temos analisado
algoritmos para atribuir relevância e técnicas baseadas em “inteligência artificial” (as
aplicações para colocação de anúncios direcionados no e-mail e os serviços de marketing
pagos por click-throughs). Procuramos entender o funcionamento de técnicas que não
somente fazem uso intensivo de conhecimento científico como também se constituem em
“pontos de passagem obrigatória” de processos altamente tecnologizados de geração e
difusão do informação. Nesse sentido, os bancos de dados e as regras dos algoritmos
passaram a constituir um problema não somente para os programadores propriamente
envolvidos no seu desenvolvimento, mas também para os que promovem a democratização
da cultura, os que buscam melhorar o posicionamento de suas páginas nos resultados dos
buscadores, os que se preocupam com a privacidade na internet, aqueles que advogam em
favor ou contra os direitos de propriedade intelectual, e, last but not least, as empresas que
investem em tecnologias inovadoras.
Não deixa de ser sintomático que as tecnologias que compõem os motores de busca
põem em operação técnicas que procuram lidar com a problemática da “representação de
conhecimento” e o aprendizado, o que é feito de maneira não linear mas associativa como
resposta a situações que envolvem “complexidade” e “incerteza”. Agora, como estão sendo
traduzidos os enunciados em torno da problemática da complexidade nas “aplicações” de
software? O que acontece com o deslocamento das “problemáticas” às “soluções”
técnicas? Na análise desses processos de tradução-transformação, o software do Adwords
pode nos prestar, digamos, um último serviço: procurando por “livre” vemos que essa
palavra aparece como uma das mais caras na estimativa de tráfego (custo-por-click).
Sugerindo-nos expressões “mais específicas” para evitar qualquer ambigüidade, o software
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tende a recomendar usar “livre”, sobretudo, no sentido de “gratuito”. 59
As associações de forças que temos analisado, aqui, dificilmente poderiam ser
qualificadas de “livres”. O projeto-protótipo, o algoritmo-patente, a poesia-anúncio e outros
documentos que mobilizamos neste texto, “dizem” respeito a formas específicas de
demarcar o antes e o depois, o dentro e o fora, o acadêmico e o comercial, o público e o
privado. As pesquisas (e seus meios), nesse gathering place povoado de híbridos, têm a ver
não tanto com uma organização disciplinar dos saberes e com a regulação dos discursos a
partir do princípio de autoria, mas, sobretudo, com instrumentos que operam no nível micro
do uso e circulação dos signos. Como vimos, esses procedimentos de dispersão e
agrupamento de signos (dados e links “relevantes”, palavras e marcas “valorizadas”) são
inseparáveis da dinâmica concorrencial do mercado. Nesse plano in-formacional, certas
formas de cálculo e valorização são re-produzidas, inscritas como regras no desenho dos
softwares, embutidas como mecanismos que condicionam ações possíveis, traduzidas por
meio de estratégias para compilar o código-fonte. Trata-se, podemos pensar, de operações
de tipo axiomático, pelas quais são cristalizadas e transformadas em estoques conversíveis
e fluxos rentáveis relações que em outras “redes” seriam, não somente diferentes, mas
incomensuráveis.

59 As primeiras dez que são sugeridas são "free download", "sex free", “free mp3”, “free movies”, “free
web”, “free fonts”, “pics free”, “free downloads”, “free nude”, “videos free”. Palavras-chave do Google
AdWords para free (Doc16 ).

64

3. E-topias

“Gestão do conhecimento”
22 de novembro de 2004, Câmara de Comércio Americana em São Paulo (AmCham).
Um discreto “sorria, você está sendo filmado”, quatro funcionários de segurança vestidos
de terno e quase uma dúzia de sorridentes moças de tailleur recebem os participantes do
congresso anual da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC). O presidente
dessa organização, escoltado por algumas das promotoras, acolhe pessoalmente vários
dos expositores.
Entre as pastas, os materiais, a programação, a revista, o CD-ROM e o crachá que
são entregues ao fazer a inscrição, encontra-se um folder com uma ficha de associação à
SBGC. O primeiro que ali se lê é: "Você sabe o que é Gestão do Conhecimento?" Embaixo,
entre aspas,
“Gestão do conhecimento é uma forma de abordar a organização, em busca de pontos
de sua atuação em que o conhecimento sobre seus processos, produtos, clientes,
fornecedores, concorrentes, colaboradores, etc., possa ser usado como vantagem
competitiva. Envolve criação, uso e disseminação de conhecimentos relacionados aos
objetivos de negócio da organização.”

Essa instituição teria sido criada, em 2001, como “materialização de um movimento de
empresas, acadêmicos e profissionais envolvidos com Capital Intelectual, Inteligência
Competitiva,

Aprendizagem

Organizacional,

Educação

Corporativa,

Gestão

de

Competências, Gestão da Informação e Tecnologias da Informação aplicadas ao
Conhecimento Organizacional e Gestão do Conhecimento no Brasil.”1 O congresso anual,
que teve lugar na Câmara de Comércio Americana, contava com expositores e participantes
1 Cf. SBGC (Doc11, Doc21).
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“tanto das áreas privada, governamental e acadêmica, quanto com uma expressiva
participação do terceiro setor”.
Quem “busca um contato com a SBGC”, lê-se no folder, teria dado “um grande passo
rumo ao futuro” já que “o principal fator de produção da Nova Economia, o Conhecimento,
é o ativo de maior valor e vantagem competitiva das empresas do século XXI.” O folder
convida o leitor a preencher a ficha de pré-adesão ou se cadastrar on-line, pois “o domínio
das práticas de Gestão do Conhecimento certamente melhorará muito sua empregabilidade
no mercado de trabalho”. Insta-o também a que “associe a sua marca à nossa” e que
participe do “grande movimento de democratização do conhecimento”. Quem é assim
interpelado passará da leitura ao registro. Nessa inscrição, deverá informar, em primeiro
lugar, a “categoria de associação”, isto é, se identificar como pessoa física (“efetivo” “estudante”) ou pessoa jurídica. O próximo dado requerido é a forma de pagamento e,
depois, seguem-se campos para preencher dados como o nome e a profissão.
Tanto no folder quanto no site é salientado, repetidas vezes, que pessoas e
organizações, “profissionais de diversas áreas e organizações de diferentes setores”
perceberiam, cada vez mais, “o conhecimento como seu diferencial competitivo”. Na
mensagem de abertura do congresso, o presidente explica que a Sociedade Brasileira de
Gestão do Conhecimento despontara em 2001, “no momento histórico em que o país luta
para aumentar sua competitividade no cenário internacional”. Ela teria surgido por “geração
espontânea” a partir de uma lista de discussão sobre gestão de conhecimento na internet.
Nesse momento, o tema “ainda engatinhava no Brasil”, mas o assunto “atraiu tanto
interesse que o primeiro encontro reuniu cento e sessenta participantes.” Um ano depois,
“seguindo seus princípios de inclusão e representatividade”, a SBGC, juntamente com uma
universidade federal, realizara o congresso anual e o III Workshop Brasileiro de Inteligência
Competitiva, contando com mais de 600 participantes. Em 2003, teria ampliado “seu papel
de disseminadora do tema”, por meio de um novo portal, promovendo formas de
colaboração, através de fóruns virtuais e de encontros presenciais regionais, além do
congresso anual, que contara com 450 participantes. Para o congresso desse ano
(KMBrasil2004), montara-se um “conselho científico com cem por cento de doutores” para
avaliação

dos

trabalhos

submetidos

e

foram

escolhidas

as

palavras-chave

“competitividade”, “inovação” e “sustentabilidade”.
Após reconstruir a história da organização e re-conhecer tais referências, o presidente
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passa a enunciar as ações futuras. Trata-se, diz, de “discutir o modelo brasileiro de
Sociedade de Conhecimento”. Em seguida, ele anuncia um livro que será lançado, novas
seções do site que serão disponibilizadas, pólos regionais que serão criados, foros virtuais
que serão abertos. E declara, fechando a sua intervenção: “A discussão tem que
prosseguir”.

O visível e o enunciável: “alavancagem de Idéias”
As paredes das salas em que se realizam as conferências estão revestidas com um
estofo que se parece com a tapeçaria dos aviões. Reparo que, na verdade, essas paredes
não fazem parte da construção do prédio, mas que é uma espécie de tabiques que
subdividem a área. Esse espaço é promovido, num folder da AmCham, como um “ambiente
ideal de negócios”, “com onze salas moduláveis e de arquitetura flexível”. Os espaços pelos
quais circulam os congressistas e nos quais apresentam seus trabalhos são, com efeito,
montados e desmontados de acordo com trinta diferentes tipos de “arranjos”. Não é pouco
freqüente ver pessoas andando com a programação do evento e o plano da planta na mão;
alguns, às vezes, procurando um auditório e deparando com várias salas onde antes havia
somente uma. As mesas redondas realizam-se nos “auditórios”, as duas subdivisões
maiores de uma grande área de mil metros quadrados. As sessões de “trabalhos científicos”
distribuem-se num terceiro módulo e ocupam, durante o período da tarde, as duas
subdivisões anteriores, que são por sua vez divididas em treze módulos menores. Num
quarto auditório oferecem-se “palestras técnicas abertas ao público”, estando a maior parte
delas a cargo de representantes de empresas de consultoria e venda de software. Em vez
de salas há, portanto, um conjunto de módulos desmontáveis com proporções e
capacidades variáveis. Outras reuniões e encontros sediados nesse “ambiente de
negócios”, conforme o anuncia um aviso no lobby, são, por exemplo, o ciclo “Como vender
para o governo norte-americano”, “Seminários sobre responsabilidade social” e “Programas
de satisfação do cliente”.
Após as falas de abertura, a cargo do presidente da diretoria e do presidente do
conselho científico, apresenta-se “a palestra internacional que será proferida por Mr.
Leonard Kish”. Numa grande tela, o primeiro slide da apresentação mostra o logotipo do
evento e o título: “What’s the Big Idea? How to Leverage Idea Power in your Company”.
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Embaixo, as titulações do palestrante. No rodapé desse slide e dos trinta que se seguirão:
“© Knowledge Continuity Center” e o slogan “turning Know-How into Action”.
A locutora pede a todos os presentes que, se possível, desliguem os telefones
celulares. “Mister Kish, please”. O expositor colhe com desenvoltura o microfone com uma
mão, enquanto com a outra segura um apontador infravermelho com o qual vai controlando
a sucessão e velocidade dos slides exibidos na tela. É muito importante, começa dizendo,
que o Brasil saiba como lidar com o novo ativo da economia. A idéia de que o
conhecimento é um ativo valioso, diz, não é uma idéia nova. Para provar isso, mostra e
declama algumas frases célebres como “The empires of the future are the empires of the
mind”, “conceito” que teria sido expresso por Winston Churchill. Em seguida, pode-se ver
na tela uma acelerada reconstrução da história (do mundo... uma história do conhecimento),
que tem seu ápice na genômica, na nanotecnologia, na física subatômica, nas neurociências
e nos sistemas de informação nas organizações. Ao mostrar uma listagem dessas
disciplinas, o expositor afirma que “estamos constantemente descobrindo novos mundos
de conhecimento”. Ele passa ao seguinte slide, no qual se vê a imagem de um braço
robótico sob um fundo que parece ser a superfície de Marte. Em seguida, afirma que “a
descoberta do genoma humano é semelhante à descoberta da América por Colombo”.
Dessa acelerada ilustração das “descobertas”, Mr. Kish passa a um slide com o título
“O Novo Capital: Conhecimento”. Hoje, diz, os ativos das empresas seriam seus ativos
intangíveis, o conhecimento mais valioso das organizações é o conhecimento tácito, aquele
que está nas cabeças das pessoas. Cita uma frase de Peter Drucker, autor de vários bestsellers: “O ativo mais valioso no futuro serão os trabalhadores do conhecimento e sua
produtividade”. O expositor aconselha: se vocês aprendem a lidar com esse tipo de ativos,
os concorrentes nunca irão alcançá-los. Seria crucial entender que quanto mais
disseminado o conhecimento, mais valor ele adquire. O maior desafio, diz, é, encontrar e
alavancar esses ativos de conhecimento.
Em seguida, Mr. Kish passa a outros slides que apresentam uma “perspectiva
histórica”. Projeta uma seqüência de diferentes imagens: um mapa “antigo” do Brasil,
mapas de continentes, infografias extraídas da National Geographic, imagens de satélite. O
título dessa seqüência é “Gestão tradicional de ativos por meio de mapas”.
Kish estica o braço e indica os mapas na tela. A questão, afirma, é como fazer para
mapear ativos de conhecimento, comparar, sobrepor diferentes mapas, para predizer
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eventos futuros e agir em conformidade. As imagens de satélite (“cortesia da NASA e
Geospace”), mostram a Terra a partir de diferentes ângulos. Depois, distingue-se uma
cidade; os “closes” vão se fazendo mais próximos, enquanto o expositor vai acelerando
suas frases e apressando a exposição dos slides. “Os mapas”, diz, “tornam-se cada vez
mais reais, estamos dando profundidade a nossos mapas; passamos da Visão à
Estratégia... até que chegamos no nosso Destino”. No telão, a foto aérea de uma cidade.
Após essa apresentação dos mapas como incontestáveis documentos representando
“ativos”, Mr. Kish prossegue: o que precisamos para navegar na economia do
conhecimento? “Fazer

mapas,

mapas

mentais”,

diz,

“quanto

mais

mapas

mais

conhecimento”. No slide podem se reconhecer agora duas imagens digitais do cérebro,
uma em preto e branco, outra colorida. O expositor olha sempre para a audiência: “o
mesmo vale para as empresas, para a(s) sua(s) empresa(s). Vocês precisam saber
perfeitamente onde querem ir, vocês precisam de um plano. Vocês precisam começar a
fazer mapas.
O slide seguinte exibe a inscrição: “dado um conjunto de informações sobre uma
situação, conhecimento é a capacidade para selecionar o curso que vai levar à maior
probabilidade de atingir uma meta.” Na tela, é projetada a imagem da definição. Várias
pessoas anotam, algumas digitam. 2
O expositor explica que irá esclarecer como esses “recursos” podem ser convertidos
em “ação”. Alguns dos princípios aplicados aos recursos tradicionais deveriam ser também
aplicados aos ativos de conhecimento. Para tanto, seria aconselhável seguir uma série de
princípios:

fixação,

integração,

accountability,

estandardização,

trabalho

em

rede

(networking), proteção das transações. “Lembrem-se desses princípios”, diz, indicando a
tela, “já que os melhores sistemas para alavancar ativos de conhecimento são aqueles que
respeitam esses critérios. É preciso fixar, tem que haver fixação de algum tipo, e os mapas,
explica, são meios excelentes para fixar esses ativos. Também é preciso colocar todos os
ativos num único sistema e estimular o compartilhamento de conhecimento, assegurando
que os sistemas estejam em rede”; e acrescenta, “o XML e os serviços web se adaptam
muito bem a esses critérios”. O expositor continua enumerando princípios mais específicos
relativos ao compartilhamento de conhecimento, princípios como “alavancar fertilização

2 Ver imagens dos diapositivos da apresentação no Anexo III.
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cruzada”, “focus on speed to market of ideas just like products”, “integrar em aplicações
comuns”, “encorajar os webblogs”. Nas imagens, podem-se ver desenhos coloridos,
contornos de cabeças e lâmpadas iluminadas, fotos de cofres com jóias.
Da enunciação desses princípios o expositor passa às ferramentas. Apresenta
imagens

de

interfaces

de

softwares

para

visualização

dinâmica

de

“perfis

de

conhecimentos”, “redes conceituais” e “mapas organizacionais”. Formas em 3D com nós,
figuras e rótulos, ligados por curvas ou setas. Depois de exibir esses gráficos dá alguns
exemplos e estudos de caso. Esses estudos demonstrariam em que medida as iniciativas
de “gestão de conhecimento” podem contribuir para o processo de “inovação”.
Particularmente, se concentra no exemplo da criação, numa organização, de um “portal de
inovação para gerenciar o processo de produção de idéias, através de um banco de idéias”.
Esse estudo revelou, diz o expositor, como essa empresa, mediante a utilização de uma
ferramenta de tecnologia da informação, economizou uma enorme quantia de dinheiro
(indica a cifra) e, implementando apenas sete por cento das novas idéias, gerou seis novos
spin-offs, além de outros benefícios.
O expositor comenta quão significativa, “bem-sucedida” diz ele, teria sido a
transferência de idéias do campo das neurociências para o mundo dos negócios. É
surpreendente, acrescenta, acompanhando sua voz com gestos enfáticos, “como pessoas
de diferentes mundos, da universidade, da medicina, da indústria, foram se reunindo, se
juntando para chegar na melhor maneira de criar uma nova inovação (sic). As idéias –
arremata – devem ser tratadas como produtos porque é isso o que elas são”.
Assim, encerrando sua palestra-apresentação, Mr. Kish expõe uma listagem de
“desafios para manter e acrescentar os ativos de conhecimento” e volta a insistir na
necessidade de documentar os processos fundamentais, através do mapeamento de
processos, redes de pessoas, redes de idéias, e assim por diante. Os últimos slides reapresentam algumas das imagens dos mapas e interfaces de visualização de dados.
Finalmente, o expositor salienta a importância de se entender, “de que o Brasil entenda”,
que o grande progresso, o grande valor, vem de compartilhar.

Alguém do público pergunta ao expositor, em inglês, se ele “conhece pessoas com
outros pontos de vista”. O palestrante demora um momento para perceber que não precisa
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da tradução simultânea. A resposta é breve: as pessoas precisam contribuir com seu “ativo
de conhecimento” no “espaço de conhecimento”. O retorno que uma nova idéia trará à
empresa é muito alto. Contudo, as iniciativas de gestão de conhecimento são essenciais e
bem-sucedidas, adverte, desde que apoiadas oitenta por cento nas pessoas e vinte na
tecnologia. Deixa o microfone, fecha o notebook e agradece: “obrigado vocês, the
knowledge managers”.
A locutora convida ao coffee break e à abertura da mostra KMBrasil 2004. Algumas
pessoas rodeiam Mr. Kish, quase que o cercando. Como decoração das mesas, grãos de
café e cascas de canela, espalhados sobre toalhas de mesa brancas. A exposição é de
serigrafias. Do lado de cada uma, uma etiqueta com o nome do artista, o preço do quadro
e, pequena, num canto, a legenda “Fast frame - a arte está na moldura”.

Consultores, analistas, conceituadores
Nas diversas comunicações da SBGC, os que escrevem ou falam como seus
principais representantes são seu presidente, o diretor do conselho científico e a diretora de
marketing. A última afirma que “o evento se firma como ‘espelho’ dos eventos internacionais
de mesma sigla (KMWorld, KMEuropa e KMAsia)”. A “gestão de conhecimento, explica, é
mais que uma teoria, é mais que um modismo, gestão do conhecimento é uma causa.” A
“bandeira” da entidade, salienta, “é aglutinar para impulsionar e ampliar resultados, se
posicionando como um infinito e indiscriminado canal de troca de conhecimento, focando a
geração de riquezas (não para aumentar o acúmulo mas para gerar a distribuição)...
transformando o conceito ‘social’ tão difundido e discutido, em algo rentável para todas as
partes”.3
A mesma retórica redistribucionista inspira outras publicações dessa organização, que
se dá como “missão” contribuir para uma “melhor distribuição dos benefícios da sociedade
de conhecimento”. Outros “conceitos” que circulam e são constantemente repetidos entre
os participantes do evento são os de competitividade, inovação e sustentabilidade. Essas
três palavras-chave pendem durante três dias sobre o peito dos congressistas: estão
inscritas nos crachás, que todos os congressistas usam, junto com o logotipo do evento e

3 SBGC (Doc20).
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mais quinze imagens-marcas identificando outras organizações. 4
A “teoria, modismo ou causa” da gestão do conhecimento tende a ser associada a
categorias como as de “aprendizagem organizacional”, “inteligência empresarial”, “gestão
de competências”, “gestão do capital intelectual e dos ativos intangíveis”, “capital de
relacionamentos” e, em geral, com a “inovação” e o “desenvolvimento”. Além da repetição
dessas categorias, me chama particularmente a atenção a profusão de coleções
mencionadas

pelos

participantes

do

evento:

portais,

bibliotecas,

“memórias

organizacionais”, “bancos de conhecimento”, “dicionários de trabalho vivo”, “redes de
comunidades virtuais”, “blogs com sistemas de classificação cooperativa” e assim por
diante. Nessa proliferação de arquivos e arquivistas, coleções e colecionadores, o que
constitui o objeto de gestão é o “conhecimento”, a “tecnologia” e a “inovação” – a trindade
de Idéias cujos sentidos, usos e concretizações tenho, aqui, a pretensão de acompanhar.
Consultores em gestão, analistas e desenvolvedores de software falam do “espaço de
conhecimentos” no qual eles próprios transitariam em termos de “campo”.5 Podemos dizer,
embora devamos retomar posteriormente esta questão, que a noção de “campo”, tal como
é utilizada por eles, envolve uma imagem do pensamento segundo a qual conhecer é,
fundamentalmente, reconhecer. O conhecimento, assim entendido, aparece como algo que
pode ser representado, documentado e mapeado como sistema de posições objetivas. Tal
entendimento de que os “espaços de conhecimento” são uma “realidade” que pode ser
reproduzida parece constituir um dos pressupostos básicos dos gestores nas “áreas
governamental,

privada

e acadêmica”.

Não

será surpresa que

os

“bancos

de

conhecimentos”, os “mapas digitais” e as “redes conceituais” tenham passado a ser o novo
produto promovido pelas consultorias e que muitas iniciativas tecnológicas se orientem ao

4 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) patrocina o congresso, que conta
também com o apoio de outras entidades e empresas: Petrobras; Operador Nacional do Sistema
Elétrico; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Federação de Indústrias do
Estado de São Paulo; Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo; Centro de
Pesquisas Renato Archer (Cenpra); Arbórea Gestão de Conhecimento; Profinanças (empresa de
consultoria de organizações do terceiro setor); Soft Consultoria; Knowledge Continuity Center e
Intermanagers, entre outros.
5 Assim, por exemplo, na abertura do evento, o representante do conselho científico da SBGC afirma que
“tem-se observado certo direcionamento na área de pesquisa de gestão de conhecimento” e que,
nesse “campo” o Brasil estaria par a par com outros países, contando com “uma produção
expressiva”.
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desenvolvimento de “sistemas” que procuram passar do tratamento de informações digitais
à “gestão de conhecimentos”. De fato, na medida em que essas descrições tendem a se
tornar a finalidade do processo de gestão, elas passam a operar como prescrições e
instrumentos de avaliação.
Os participantes do evento se referem continuamente ao “acadêmico”, ao
“governamental”, ao “empresarial” e ao “terceiro setor” como “áreas” ou “setores” que
estariam ou deveriam estar sinergicamente inter-relacionados. A disposição das mesas
redondas exprime tais sinergias: num mesmo auditório, por exemplo, são reunidos
representantes de centros tecnológicos universitários, institutos públicos de pesquisa,
empresas e confederações de indústria. Pode-se dizer, em princípio, que tais setores
remetem a organizações (organismos de governo, corpos de docentes, centros de
pesquisa, associações profissionais, empresas, ongs) que reconhecem e (re-)produzem
valores ou interesses particulares. Agora, se os setores são assim demarcados, é
igualmente manifesto que as mesmas pessoas atravessam e, às vezes, representam vários
setores, que representantes de diferentes organizações fazem uso dos mesmos
“conceitos”, métodos e artefatos. A pergunta que pode ser feita é qual ou quais os corpos –
e o espírito de corpo – que estariam se erigindo como sendo um coletivo mais amplo, mais
representativo do que outros? Qual o mainstream a partir do qual essas formas se
instituem?
Nas teorias e práticas em torno da gestão e a análise de sistemas, o interesse pelo
conhecimento teria começado com a constatação de que o valor de mercado de diversas
empresas seria muito maior do que o valor do seu patrimônio físico. O argumento viria a ser
um lugar comum entre os business philosophers e a nortear a literatura sobre a “nova
economia” nos anos noventa: diferentemente do paradigma de desenvolvimento industrial,
nas economias contemporâneas o valor real das empresas (sua capacidade de gerar
riqueza) e, em geral, o motor do crescimento econômico seriam baseados em “intangíveis”
tais como a capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as patentes, o talento
dos funcionários, as relações com os clientes, o valor das marcas, os direitos autorais, e
assim por diante. Nessa linha, conforme o relata um membro da SBGC, surgiram as
“vertentes pioneiras da gestão de conhecimento” que se deram como objeto os “ativos
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intangíveis”, o “capital intelectual”, o “aprendizado organizacional” e a “inovação”. 6
Embora venhamos a retomar este assunto mais adiante, cabe enfatizar desde já que,
entre os participantes do congresso (e na literatura por eles citada), as referências ao
conhecimento como recurso, à “capitalização do conhecimento” e ao “conhecimento como
capital”, longe de remeterem a uma análise crítica do capitalismo, são utilizadas de forma
aprobatória ou, em todo caso, com nuances que vão da pretensa neutralidade das
“taxonomias” e os “frameworks” ao engajamento das posições sobre a “nova economia”, a
“sociedade da informação” e a “empresa virtual”.
Ao longo do congresso da SBGC, muitos expositores referiram-se à novidade ou à
obsolescência da gestão de conhecimento como termo ou modismo, como teoria ou prática
de gestão. Um dos participantes de uma mesa redonda, representando um instituto público
de pesquisa, afirmou, por exemplo, que “se fala muito em gestão do conhecimento como se
fosse coisa nova, [mas] é o que temos feito, o que viemos fazendo há anos, só que agora
lhe deram um nome”. Num sentido similar, a retrospectiva de um representante de uma
consultoria em engenharia de software: “a gestão de conhecimento é uma coisa que existe
desde que o homem começou a fabricar lanças, só empacotamos esse tema como GC
mais recentemente... ele sempre esteve presente na minha experiência na gestão pública,
só que nunca colocado dessa forma.”7
Alguns dos participantes do evento, entretanto, manifestam-se menos militantes ou
adeptos da "gestão do conhecimento" e apresentam, não questionamentos, mas certas
ressalvas. Advertem, por exemplo, que as posições exageradamente simplistas, tão comuns
nas teorias da administração, deveriam ser evitadas. Com o uso de “imagens e metáforas”

6 Entre essas vertentes pioneiras mencionam-se os trabalhos sobre gestão de “ativos intangíveis” de Karl
Sveiby, os de Thomas Stewart sobre “capital intelectual”, de Patrick Sullivan sobre “comercialização da
inovação” e a obra de Peter Senge sobre “aprendizado organizacional” (Cf. Doc1, Doc2).
7 Para um técnico de uma empresa de software, “as pessoas têm usado conhecimento nas organizações
há muito tempo, pelo menos implicitamente. O conhecimento da empresa, da concorrência, dos
processos, do ramo de negócios, enfim, tem estado por trás de milhões de decisões estratégicas e
operacionais, ao longo dos anos. No entanto, prossegue, o reconhecimento de que o conhecimento é
um recurso que precisa ser gerenciado é relativamente recente.” Outro conferencista começou sua
apresentação revelando sua paixão pela causa: “milito na área de conhecimento há anos... sempre fui
gerente de empresa e professor de universidade”. Assim, manifesta sua satisfação em ouvir falar
nesses temas, que “serão nosso futuro, a nossa salvação”, e afirma enfaticamente que, na sua opinião,
“somente através da gestão do conhecimento é que vamos nos preparar para competir”.

74

como a de “capital intelectual” tratar-se-ia, não de simplificar as diversas dimensões
organizacionais (“as organizações são muitas coisas ao mesmo tempo”), mas sim de
“buscar novos caminhos de ação”. Outras manifestações apontam, por exemplo, que a
gestão de conhecimento seria um modismo dos anos 1990, que se seguiu a outros, como
as teorias sobre “planejamento estratégico”, a “qualidade total”, a “reengenharia de
processos”.8 Para alguns, seria “difícil aceitar esses modismos como processos de gestão
nas organizações”. Em relação à “gestão de conhecimento” as dificuldades abordadas
giram em torno da ausência de “práticas estabelecidas para a quantificação e conseqüente
valoração do conhecimento” ou da deficiência das “metodologias disponíveis para avaliar o
retorno para as empresas que investem em ativos intangíveis”. 9
Tais observações com respeito à origem e obsolescência de “teorias, modismos ou
causas”, tanto na literatura quanto nas práticas gerenciais, constituem exemplos
paradigmáticos de uma situação (e de certas disposições dominantes) na qual a “geração
de conceitos” é regida pela lógica do desenvolvimento de produtos. Se a tendência da
economia contemporânea é a de um incremento da intensidade do conhecimento e da
tecnologia nas atividades produtivas (especialmente na produção audiovisual, o desenho, a
moda, a publicidade), a “produção de conhecimento” requer, por sua vez, um uso cada vez
mais intensivo de conhecimento e de capital.
Categorias, definições, "conceitos" são combinados e recombinados, atribuídos a
autores individuais e coletivos, compilados e recompilados, operacionalizados para
instrumentar projetos e descrever cases. As taxonomias e expressões na nova língua dos
consultores são trocadas, acumuladas e “produzidas” como “ativos intangíveis” para venda
no mercado. As produções dos gurus do management –de seus divulgadores ou adeptos–
constituem exemplos emblemáticos da dinâmica de criação de conhecimento numa ordem

8 Assim, por exemplo, um especialista texano em “inteligência empresarial”, organizador do portal
Knowledge Inc., proclama a “morte da gestão de conhecimento”. Segundo ele, esse e outros
modismos de gestão teriam perdido sua capacidade de mobilizar em forma massiva e teriam menor
relevância num mercado de diversidade e abundância. Ainda que o “conceito” seja ultrapassado,
afirma, “é claro que a nova economia é, antes de tudo, uma economia de conhecimento. A demanda
para se capacitar para adquirir, compartilhar, gerir, modelar, medir e aplicar conhecimento continuará a
crescer - mesmo que o modismo da gestão de conhecimento se desvaneça.” As práticas de gestão de
conhecimento estariam disseminadas nas empresas e, cada vez mais, seriam incorporadas e
assimiladas nas atividades e processos, inclusive com outros nomes e “estilos” (Cf. Doc4).
9 KMBrasil, mesas redondas, SBGC (Doc6 e Doc20).
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e desordem informacional que é mais capitalista do que nunca.

O visível e o enunciável : inovar e competir
Num dos auditórios do KMBrasil2004 apresentam-se “palestras técnicas abertas ao
público” e “tutoriais”. Ao ingressar, percebo que as paredes-tabiques de algumas salas
onde se organizaram sessões de trabalhos científicos, durante a manhã, foram
desmontadas para criar este auditório, consideravelmente maior, com mesas e cadeiras
dispostas em linhas entre a tela e os equipamentos de projeção, som e iluminação. Na hora
do início da primeira palestra, intitulada “Gestão por competências na prática”, várias
pessoas aglomeram-se na entrada. Fico perto de uma espécie de cabine, na qual um
técnico da AmCham cuida da iluminação da sala e da projeção das apresentações. Daquele
lugar, pode-se ver grande número de pessoas se precipitando nos últimos lugares livres e
auxiliares da SBGC passando ao técnico os arquivos com os slides das palestras a serem
apresentadas durante a tarde. Isso porque as palestras do KMBrasil2004 são, sem exceção,
exposições-apresentações: o início da fala de cada palestrante coincide, realmente, com a
entrada em cena do arquivo PowerPoint. 10 Para isso, os expositores trazem consigo os
arquivos das apresentações em CD-ROMs e outros dispositivos de armazenamento e os
vão passando a um auxiliar do centro de convenções. Em algumas ocasiões, são os
próprios expositores os que, enquanto falam, cuidam da apresentação. Eles falam,
geralmente de pé, ao lado de uma tela de uns dois metros por dois metros, perto do
notebook ao qual está conectado o datashow; os cabos de ambos artefatos conectados à
rede de eletricidade no chão.
O presidente da SBGC atravessa a sala, cumprimentando pessoas de modo
apressado e ao mesmo tempo cortês. Pára ao lado da tela, na qual pode-se ver o primeiro
slide da apresentação, e apresenta Daniel, da Milestone, “empresa com a qual a gente tem
uma relação muito especial, não só pelas características da empresa, mas também pela sua
participação na SBGC”. Em seguida, o presidente lhe dá, por assim dizer, a palavra. “Vou
passar a apresentação com meu notebook”, diz Daniel ao técnico da cabine, quem faz um
gesto de aprovação e continua a fazer o que estava fazendo – ler uma página emoldurada
10 O software de apresentações da Microsoft que, como outros programas dessa empresa, tornou-se
atualmente um padrão de fato.
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pelo browser, numa das várias janelas, abertas na tela, no monitor.
Após cumprimentar o público, a primeira coisa que Daniel apresenta é o “roteiro do
PowerPoint” e, em seguida, a Milestone. A empresa, explica, foi incubada na PUC-Rio e
desenvolve “ferramentas para implantação de processos de gestão e desenvolvimento de
capital humano nas organizações” (na tela pode-se ver uma coleção de logotipos, “a nossa
carteira de clientes”, diz Daniel). Em seguida, explica que mostrará como a “gestão de
competências” é importante, como as empresas podem se beneficiar com isso. O
expositor-apresentador começa inquirindo acerca do futuro: “o que a gente quer para as
nossas organizações? O que vocês querem para as organizações que estão representando?
O que a gente faz para atingir nossos objetivos? Para alavancar nossos talentos?” As
pessoas, diz Daniel, são o “recurso mais escasso que a gente tem. Não é difícil entender
por que as empresas estão adotando a Gestão de competências... Vocês já devem ter
ouvido isso mil vezes no KMBrasil, o nosso maior ativo são as pessoas!”
Depois de ilustrar o que entende por “talento” mostrando fotos de jogadores de
futebol e estrelas pop, Daniel anuncia que irá, rapidamente, “separar alguns conceitos”.
Seguindo as listagens de tópicos e frases na tela, afirma que as “competências, tanto as
organizacionais quanto as humanas, são ativos intangíveis. As primeiras geram resultado de
negócio, as segundas consistem em conhecimento mais habilidade mais atitude” (outros
modelos, diz, incluem a experiência). Depois explica que as “competências humanas”
geram produtos e serviços.
O programa que ele promociona, “Skill Organizer” ou “Skillo”, é uma “solução
tecnológica para gestão por competências”. Daniel explica que o desenvolvimento do
software foi baseado em pesquisas feitas pelo Laboratório de Engenharia de Software da
PUC-Rio e o Fraunhofer Institute, entre outras “parcerias estratégicas” com outros centros
de pesquisa e agências de fomento. A seguir, comenta a respeito do ciclo de vida do
software e apresenta um gráfico que indicaria as fases de capitalização da empresa: sua
concepção, momento no qual a “empresa incubada” dispôs do seed capital, seu
nascimento como start up, o estágio inicial e, por último, a fase atual. Estava-se entre a
quinta e a sexta capitalização – um ciclo de vida exemplar, no setor de desenvolvimento de
software.
Enquanto apresenta uma versão de demonstração, diz que o software oferece as
“funcionalidades” essenciais para responder a uma série de questões, que se colocam
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“tanto para a gerência quanto para os funcionários”. Para a gerência trata-se de saber
em que áreas estamos em risco por falta das competências necessárias? Quem tem as
competências desejadas para um determinado projeto? Que competências devem ser
priorizadas nos processos de seleção? Que competências serão perdidas em
aposentadorias e desligamentos? Qual o treinamento mais importante no momento?
Como posso avaliar meus funcionários?

Para os funcionários, prossegue, o importante é saber
o que a organização espera de mim e como estou em relação a isso? O que eu posso
fazer para desenvolver minhas competências? Como posso progredir dentro da
organização? O que está sendo feito por meu desenvolvimento profissional e pessoal? A
organização sabe realmente me avaliar?

O software, ele diz, tem “uma interface 100% web” que pode ser integrada à intranet
da organização. Na tela, podem-se ler os nomes dos “módulos do Skillo”: “administração
de competências”, “avaliação de competências e gestão do desempenho”, “gestão de
planos de desenvolvimento”, “gestão de perfis comportamentais”, “relatórios analíticos,
estatísticos e gerenciais”. Após exibir várias das interfaces gráficas do programa, Daniel se
detém numa tela que exibe uma figura com forma de radar, “muito fácil de ler”, que “mostra
o gap de competências numa organização”. E prossegue, “se identifiquei gaps tenho que
desenvolver um plano de desenvolvimento de competências, eu teria que me desenvolver
ou esperar que a organização me desenvolvesse para chegar em determinada meta.”
Por último, apresenta outros produtos como ambientes para geração e administração
de portais de conhecimento, para compartilhamento de conhecimento através de blogs
corporativos e outros serviços de gestão de conteúdos digitais. O presidente da SBGC
agradece, “obrigado Daniel, obrigado à Milestone”. Na discussão após a apresentação,
afirma que o Brasil está pouco avançado na questão da gestão de competências. Quando
se mapeiam determinadas competências, explica o presidente, por exemplo, as de um
funcionário ou de uma equipe, isso pode servir tanto para treinamento quanto para
remuneração. O bloqueio, diz, estaria no arcabouço da legislação brasileira, que exige que
caso seja adotada uma remuneração por competências, ela se incorpore ao salário. Isso
significa que se você paga repetidamente, ela passa a ser incorporada ao salário e se torna
um direito adquirido, uma remuneração que não se pode tirar depois. O presidente afirma
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que a remuneração por competências teria se provado pouco efetiva. Às vezes, não
adiantaria ter uma área de radar maior (pede para voltar ao gráfico dos gaps na tela).
Existiriam outras modalidades, como remunerar por desempenho ou resultado.
Algumas pessoas intervêm, comentando que não teriam visto muitos casos de
empresas incorporando as competências no salário, mas sim implementando sistemas de
participação e bônus. Um dos palestrantes afirma que “os colaboradores nem sempre
pensam no dinheiro, às vezes tem outras formas de reconhecimento que têm mais resultado
que a remuneração financeira propriamente dita.” Outro, comenta os detalhes das utilização
de indicadores de desempenho, no centro de pesquisa da Petrobras, para escolher quem
viaja ou não para o exterior. Seria preciso, diz uma outra pessoa, “criar a cultura no
funcionário, conscientizá-lo de que ele não só está sendo monitorado com essa ferramenta,
mas também que ele vai ter um auto-desenvolvimento com ela.” Muitos assentem: é preciso
“criar uma cultura de auto-desenvolvimento”.

De formas e ativos: o conhecimento como capital
Analisando a convergência de saberes gerenciais com noções da teoria da informação
e da análise de sistemas, Hermínio Martins argumenta que a informação constitui hoje uma
categoria central, difundindo-se as metáforas associadas ao eletrônico-computacionaldigital a tal ponto que permeiam o pensamento contemporâneo nos mais diversos
domínios. Trata-se de uma das constelações conceituais mais notáveis na historia recente,
a ponto que estarmos entrando numa era na qual o cyberspeak funciona provavelmente
como linguagem universal da economia. As “e-topias tecnológicas”, diz Martins, são
indissociáveis da linguagem de mercado,
dos preceptos, conceitos e tropos específicos... da economia de mercado, da
contabilidade e da teoria da administração que, emanando das Escolas de Negócios e
dos gurus do management mais do que da economia acadêmica, saturam não apenas o
discurso empresarial, intra e extra muros, mas também todas as formas de discurso
público nas 'repúblicas da escolha'.11

O que interessa indagar aqui, a partir do exemplo do evento sobre gestão de
11 Martins, 2005a, p. 2-3.
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conhecimento em São Paulo e da literatura ali citada, é de que modo saberes gerenciais,
técnicos e contábeis, que apelam notadamente para a noção de informação e as teorias
sistêmicas, passaram a constituir algo verdadeiro. 12 Em outras palavras, as descrições
(“teorias”, “modelos”, “sistemas de informação”) resultam inseparáveis das práticas e
procedimentos que as estabelecem.
A questão, tal como pretendemos abordá-la aqui, é de que maneira e a partir de qual
“matriz de inteligibilidade” estão sendo avaliados e regulados os processos de invenção. O
que acontece quando a produção de sentido é tratada como “produção” no sentido
econômico, quando passa a ser objeto de “gestão”? O que está assim em questão é menos
a chamada economia da informação ou a sociedade do conhecimento como uma realidade
socio-econômica dada, e mais o tipo de problemas que o mainstream da economia, das
teorias de administração e a análise de sistemas colocam, e os objetos e sujeitos sobre os
quais esses saberes 'dizem', gerenciam, intervêm.
Essas concepções a respeito do conhecimento envolvem a associação de noções,
muitas vezes difusas, às vezes extremamente formalizadas, relativas à

“riqueza” e ao

“valor”, por um lado, à “estratégia” e à “competitividade”, por outro. O Conhecimento, tal
como expresso repetidas vezes pelos participantes do evento, é um fator de produção, um
recurso, um ativo, uma fonte de riqueza, é a matéria-prima e o produto acabado na cadeia
de valor. O Conhecimento, na sociedade contemporânea, seria uma arma competitiva, um
diferencial, uma vantagem comparativa.
As questões que se colocam nos trabalhos apresentados no evento 'dizem' respeito a
como transformar conhecimento em valor, como transformar valor em diferencial
competitivo. Em muitas das apresentações, exibem-se desenhos ou fotos representando os
fatores de produção (terra, trabalho e capital e o “novo fator”: o Conhecimento). Repete-se
que o conhecimento não seria mais um recurso ao lado dos tradicionais fatores de
produção; hoje, ele constituiria o principal recurso. Nessa linha, na maioria das
apresentações lemos definições tais como “a gestão de conhecimento é uma arte ou uma
disciplina orientada a criar valor a partir dos ativos intangíveis da organização”. Noções
12 Cabe notar que falamos em saberes e práticas pelos quais se constituem não apenas enunciados
verdadeiros mas também fatos e artefatos. Se os saberes e instrumentos de gestão apelam, cada vez
mais, para noções sistêmicas e da teoria da informação, num mesmo movimento, a tecnologia e os
sistemas de informação não se constituem em artefatos, que tratam “dados” e produzem fatos
“verdadeiros”, sem o apelo às teorias e métodos do management e das finanças.
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como “ativos intangíveis”, “capital do conhecimento” e “capital intelectual” são amplamente
utilizadas, em referência ao “conhecimento existente em uma organização, que pode ser
usado para criar uma vantagem diferencial”, ao “material intelectual que foi formalizado,
capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor”.13
Ora, se é constantemente repetido que o “conhecimento” constitui um novo fator de
produção da riqueza, para caracterizá-lo as definições acima citadas o remetem a um dos
fatores tradicionalmente considerados pela economia política: é a partir da assimilação com
o capital que o conhecimento resulta inteligível. O conhecimento é associado, não a uma
atividade, uma força, ao dispêndio de energias humanas, não à terra ou à natureza como
fontes de recursos ou transmissoras de conhecimentos, mas a um “ativo” e a um processo
de capitalização. Tais “ativos” não são vistos como riquezas em si. Eles são considerados
como matéria-prima, como riquezas somente a título provisório. Trata-se de valores que são
objeto de um investimento: o material “intelectual” ou “intangível” é tratado tendo em vista
uma produção posterior. Isso parece ser o essencial nessa proliferação de enunciados em
torno do conhecimento: os ativos intangíveis iniciais criariam maior valor e confeririam
“vantagens diferenciais”, através de um processo de captura, formalização, alavancagem.
Na literatura econômica e de administração, as alusões ao “conhecimento como
capital” não somente se referem a um conjunto de enunciados e experimentações
legitimados pela ciência, mas se estendem a outros tipos de saber, modos de saber-fazer,
saber-viver. A noção de conhecimento resulta cada vez mais abrangente, abarca tanto a
pesquisa científica e tecnológica quanto noções menos formalizadas (ou formalizadas de
modos outros que não o da ciência), sob a condição, é claro, de que conduzam a
rendimentos em um mundo competitivo. Os novos experts em conhecimento, para definir o
conhecimento dos experts, passam a levar em consideração não somente o conhecimento
explícito, formalizado, codificado, mas também as destrezas, aptidões e o chamado
conhecimento tácito. Tal abrangência e pretensa inclusividade da noção de conhecimento
pode ser encontrada em escritos como os de Thomas Stewart nos quais, sob esse termo,
designam-se patentes,
experiência”.

processos,

habilidades,

tecnologias,

sistemas

e

a

“velha

14

13 São citações de Karl Sveiby, do colunista da revista Fortune Thomas Stewart (1998) e do texano
Lawrence Prusak (1998). Veja-se Stewart, 1998, p. 61 (Doc25) e Anais do KM Brasil 2004 (Doc6).
14 Stewart, 1998, p. 11 (Doc25).
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Se na literatura de gestão há uma explosão de “conhecimentos”, também são muitos
os “capitais” (físico, financeiro, humano, organizacional, estrutural, social, relacional, e assim
por diante). Como diz Hermínio Martins, a capitalização do conhecimento científico e, em
princípio, a capitalização de qualquer conhecimento pode ser considerada um aspecto
crucial, senão o aspecto que define o capitalismo contemporâneo. Há, escreve o autor, uma
tendência à intelectualização do capital e, por outro lado, de os bens públicos serem
apropriados e qualquer conhecimento ser “capitalizado”, assim como de um aumento
incessante da “intensidade de conhecimento” de todo tipo de “produtos”. 15 Que tal
aumento ou inflação de capitais se registre em aceleração exponencial ou superexponencial
é algo que se espera no mundo no qual vige (e se faz válida) a Lei de Moore. 16
Preceito praticamente não questionado do marketspeak, a “inovação tecnológica”
reforça esse movimento de capitalização de todo e qualquer conhecimento. Inovar parece
remeter a uma espécie de obrigação social, tanto quando se trata da gestão de
conhecimentos nas empresas quanto da gestão pública da ciência e da tecnologia. Talvez
possa-se afirmar que, ao operar a “inovação” como palavra de ordem, se redefine o que
vale como pesquisa. O que passa a estar em questão é a transformação dos
conhecimentos em “produtos ou processos” comercializáveis ou em bens e serviços “úteis
para a sociedade”.
Durante os anos 1990, os formuladores de políticas de ciência e tecnologia passaram
a falar da gestão estratégica da capacidade de produção de conhecimento e a priorizar a
transformação dos resultados da pesquisa científica em riqueza, por via da tecnologia e da
inovação. O fomento à inovação tecnológica veio, assim, a ser introduzido como assunto
privilegiado nas agendas de política pública e, emblematicamente, o “I” de inovação foi
acrescentado na maioria dos nomes dos organismos e agências nacionais de fomento à
C&T. 17

15 Martins, 2005b,15-16.
16 Entre os especialistas em tecnologias digitais, é frequente ouvir que o fundador da Intel, Gordon Moore,
constatara que a cada dois anos a capacidade de processamento dos computadores dobra, enquanto
os custos de produção permanecem constantes. Acredita-se que essa Lei deve durar pelo menos mais
cinco gerações de processadores. A sua aplicação não se limitaria aos microcomputadores, ela seria
também aplicável a outros setores da tecnologia digital como chips de memória, discos rígidos e
mesmo à velocidade das conexões da internet.
17 Na obra de Joseph Schumpeter, o principal referente teórico das abordagens atuais da inovação, o
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A literatura econômica tende a substituir os modelos de inovação linear e seqüencial,
que dependeriam de processos prévios de pesquisa ou descoberta científica, por “modelos
complexos” que enfatizam as interações entre agentes heterogêneos de um sistema
econômico ou modelos de “aprendizado organizacional interativo”, onde as empresas e os
empreendedores

nunca

inventam/inovam

sozinhos

mas

em

“clusters”,

“arranjos

produtivos”, “redes de inovação”. Nesse sentido, o processo inovativo não se associa
apenas com um processo que teria na P&D sua fase primordial ou originária: além da
pesquisa e desenvolvimento incluem-se outras atividades como a aquisição de direitos de
propriedade intelectual, a engenharia de projetos, o desenho e o marketing de novos
produtos.
Quando se passa das abordagens mais ou menos “complexos” das ciências
econômicas aos instrumentos de política pública, a categoria de “inovação” é
operacionalizada, por exemplo, nos surveys nacionais e regionais de inovação, cujo
principal indicador é o número de empresas que inovam. Esses surveys seguem, via de
regra, as diretrizes do Manual de Oslo, elaborado pela Organização pela Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OECD). Como observa Godin, a noção schumpeteriana de
inovação circula e é recuperada como um “conceito difuso”. Nesse tipo de pequisa “a
maioria das empresas se descrevem a si mesmas como inovadoras. É uma maravilhosa
estatística para a retórica política e a morale gerencial, [e] como o próprio Manual de Oslo
adverte, a 'proporção de [empresas inovadoras] ameaça se converter num número mágico
comparável ao do percentual do PIB alocado à P&D'.”18
Das teorias sobre mudança tecnológica na economia, aos programas de pesquisa e
desenvolvimento e às leis nacionais de inovação, passando pelos instrumentos de gestão e
avaliação, os enunciados que dizem respeito ao conhecimento e à inovação vão variando,

impulso fundamental ao desenvolvimento econômico radica na produção de inovações, entendidas
como o empreendimento de “novas combinações”. Para o economista austríaco “produzir significa
combinar materiais e forças ao nosso alcance” e a inovação consiste na criação de alguma coisa
“qualitativamente nova”, no emprego dos meios produtivos de uma forma inusitada. Isso pode assumir
diferentes modalidades, a saber, a introdução de um novo bem econômico ou de uma nova qualidade
de um bem; a adoção de um novo método de produção; a abertura de um novo mercado; a conquista
de uma nova fonte de suprimento de matérias-primas ou de produtos semi-industrializados; a
execução de uma nova forma de organização de qualquer indústria. Cf. Schumpeter, 1961 [1934], p.
92-93.
18 Godin, 2002, n. 16, p. 20.
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sendo emitidos e transmitidos como palavras de ordem. Trata-se de tramas de idéias que
se referem às idéias e intervêm sobre elas: enunciados, declarações, regulamentações que
transformam as modalidades de “concepção do novo”, fazem das entidades concebidas
“produtos” ou “recursos competitivos” e de suas funções “serviços de valor agregado”. 19
Pode-se dizer que a “Inovação” supõe, como na visão iluminista do progresso, um
tempo orientado ao futuro, uma temporalidade na qual é o futuro que confere valor e
sentido ao presente (sentido, justamente, nos dois sentidos do termo: significado e
direcionalidade). Mas, de fato, parecem ser outros os modos pelos quais hoje se “produz”
sentido. A questão que se coloca, como expresso por participantes do KMBrasil, é a de
“aprender (ou conhecer) para inovar” e de “inovar para competir”. Frases como “produzir e
compartilhar idéias e transformá-las em inovações” ou “deter as idéias e convertê-las em
produto” perpassam diversas “redes”. A fórmula do key-speaker, nesse congresso, “speed
to market of ideas just like products”, expressa exemplarmente esse regime de verdade no
qual o valor do novo se associa menos ao progresso como emancipação social do que à
utilidade e à venda para o mercado.
Ali, o conhecimento não diz respeito a um valor intrínseco das pessoas ou coisas, mas
supõe, ao contrário, que existe algo neles ou deles que pode ser usado, que constitui um
meio para a obtenção de “vantagens competitivas”. Os “materiais intelectuais” são
capturados como recursos úteis, ou potencialmente úteis, e “alavancados” como formas
puramente imateriais. Concebidas como formas acumuláveis e apropriáveis, os “conceitos”,
“insights”, “competências” resultam equiparáveis a “ativos”.
No encontro de uma associação de acadêmicos e profissionais em gestão, como a
SBGC, era esperável encontrar traduções e variantes da retórica global da economia do
conhecimento, e, em se tratando de um congresso, era igualmente esperável que os
palestrantes fossem autores. Entretanto, nos chamou especialmente a atenção como se
19 Tome-se como exemplo a Lei Brasileira de Inovação, cujo objeto de regulamentação, em 2003, foi
definido como "a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de
novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais
e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado." (Cf.
Brasil, 2004, § 1 - Doc14). A Lei de inovação foi sancionada em dezembro de 2004 e dispõe, entre
outros aspectos, sobre incentivos fiscais para o fomento da P&D nas empresas, sobre modalidades de
fomento à interação entre as instituições científico-tecnológicas e as empresas, ao empreendedorismo
do pesquisador público e à presença da produção científica das universidades nos sistemas de
propriedade intelectual.
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misturavam a produção de conhecimento e o imperativo da competitividade, não somente
nos temas das exposições, mas nas atribuições de créditos e nas reivindicações de autoria
individual e coletiva dos trabalhos ali apresentados. Quase sem exceção, os trabalhos
disponibilizados apresentavam o logotipo da instituição e o símbolo do copyright ou de
outros tipos de licenças.
Nas últimas décadas, os temas da proteção à chamada propriedade intelectual
transpuseram a discussão no âmbito jurídico, passando a constituir um objeto de
controvérsia geral. 20 Entre os gestores de conhecimento da SBGC, por exemplo, havia
consenso no fato de que, no Brasil, faltaria “cultura de patenteamento”, ou, como o
expressara um representante de uma agência voltada ao apoio à pesquisa acadêmica, seria
preciso “mudar a mentalidade dos pesquisadores”, que desconheceriam os benefícios do
20 Com a extensão dos direitos autorais e a generalização do uso de contratos de licença, tanto no caso
do software quanto dos bancos de dados e as plataformas computacionais, aquilo que é fundado na
linguagem e em relações coletivas passa ao domínio privado. Vale mencionar, de modo extremamente
sumário, e apenas a título de exemplo, que a produção intelectual foi, através do TRIPs, introduzida nos
debates internacionais como matéria de regulamentação comercial. O TRIPs, acordo de direitos da
propriedade intelectual, foi aprovado pelos proponentes da Rodada Uruguai, realizada entre 1986 e
1994 sob o GATT e constitutiva da OMC. Disposições relativas ao patenteamento de materiais
biológicos foram também estabelecidas pela Convenção sobre Biodiversidade, assinada pelos paísesmembros das Nações Unidas durante a Conferência para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
Desde os anos 1980, especialmente nos Estados Unidos, entrara em questão a patenteabilidade de
métodos computacionais e de algoritmos ou suas aplicações (países que não reconhecem formalmente
as patentes do software o enquadram nas regras do direito autoral). É debatida, inclusive, a
possibilidade da extensão dos instrumentos de proteção das obras literárias e artísticas aos bancos de
dados. Na União européia, a partir de 1996, entrara em vigor a Diretiva de Bases de Dados. Nesse
espírito, têm sido formuladas ações voltadas à concepção de um arcabouço legal internacional para a
proteção dos bancos de dados, como as que fazem parte da “agenda digital” da Organização Mundial
da Propriedade Intelectual, uma das agências especializadas no sistema de organizações das Nações
Unidas. Com os tratados no âmbito dessa organização e com a lei de copyright (Digital Millenium
Copyright Act) promulgada dois anos depois nos Estados Unidos, reforçaram-se as sanções à infração
aos direitos de autor na internet (as chamadas leis “antipirataria”). Medidas similares foram
implementadas pelo Parlamento e o Conselho da União européia, em 2001, através da Diretiva da
Sociedade da Informação. Entre as ações em reação a esses interesses e enquadramentos, mobilizamse estratégias para a proteção à livre produção do software e passaram a ser ideadas licenças copyleft
como uma alternativa no uso dos direitos autorais (por exemplo, a GPL -General Public Licenceutilizada no projetos GNU-Linux, cuja primeira versão fora publicada em 1989). Os debates entre os
que propõem reforçar ou redefinir os mecanismos da chamada propriedade intelectual e aqueles que
os condenam ou resistem à extensão de seu campo de aplicação são de importância para dar conta de
como a “informação” está sendo integrada nas instituições políticas e jurídicas. Contudo, e mesmo
sabendo disso, esta pesquisa não aborda diretamente esses debates.
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registro de patentes para a promoção da inovação. Uma vez que, como vimos, os bens
imateriais passam a ser reverenciados como “recursos competitivos”, o estabelecimento de
instrumentos legais como patentes, copyrights, marcas, royalties, se constituem em meios
de assegurar o controle sobre idéias, com relação à sua produção e a eventuais benefícios.
Diferentemente da propriedade de um bem que é tido como produto do trabalho, do
qual se diz que tem o conhecimento como fonte, os bens que se caracterizam pelo seu
“conteúdo imaterial” têm sua fonte no monopólio do conhecimento. Dentre os diferentes
instrumentos hoje geralmente agrupados como direitos de propriedade intelectual, a patente
refere-se a produções que geram utilidades, a invenções que são validadas conforme
critérios de novidade, originalidade e aplicação industrial. A solicitação e concessão do
registro de uma patente concerne a pessoas físicas e jurídicas e confere direitos exclusivos
sobre a venda de uma invenção. As prerrogativas estabelecidas pelo copyright, por outro
lado, referem-se ao trabalho intelectual que é atribuído a um indivíduo. Esse último
instrumento protege qualquer escrito, expressão ou artefato produzido por uma pessoa. Ele
se inscreve no discurso do gênio e da expressão original, concerne à forma, à
materialização e inscrição de idéias em textos ou seqüências de dados. 21
Tais modos de entender e regulamentar o processo inventivo trazem ecos de um
pensamento hilemórfico, criacionista, segundo o qual a matéria requer a forma. Como diz
Marilyn Strathern, a separação entre a entidade dada e a força criadora remete a um
pressuposto do discurso ocidental, “euroamericano”, que pressupõe que na constituição
das entidades no mundo fenomênico humano e não-humano seria sempre possível discernir
o que é dado e o que é passível de modificação (pressuposto esse que inclui a idéia, familiar
aos cientistas sociais, da “natureza” que seria culturalmente construída e dos indivíduos
como constituídos através da socialização). Imortaliza-se assim uma antiga cosmologia
animista,
a forma aparece como ideacional, potencial, precisamente quando não é matéria ou
materialização. E pelo menos dois instrumentos dos direitos de propriedade intelectual
pareceriam estar imortalizando essa antiga fórmula. À “forma” confere-se valor seja
como realização única ou materialização do ser (copyright), seja como a essência desse
ser no impulso criativo de informação ou desenho (patente). Assim, a cultura pode ser
21 Para uma discussão das implicações da transformação do conhecimento em propriedade intelectual,
cf. Haraway, 1997; Lash, 2005, p. 323-330; Gorz, 2005.
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repensada como trabalho mais invenção, a organização de atividades em esquemas
[schema] e classificações que constituem o conhecimento.22

Nas doutrinas de gestão do conhecimento e da inovação, os processos de concepção
de “formas” e de valorização de “ativos intangíveis” são objeto de cálculos e intervenções
explícitos. A maioria dos modelos de gestão são prescritivos, dizendo respeito à maneira de
conduzir as tarefas de “aquisição”, “alavancagem”, “transferência”, “formalização”,
“proteção” de conhecimento; outros, pretendem explicar a natureza do ativo a administrar,
isto é, a “natureza do conhecimento”.
Para tanto, business philosophers, empresas de consultoria e analistas recorrem à
história da filosofia (ocidental e oriental), à psicologia e às ciências humanas, contribuições
das quais, eficientemente, fazem uso. As noções de “cultura”, “comunidade”, “valores”,
“regras”, “aprendizado” são operacionalizadas e incluídas como dimensões-componentes
dos frameworks, como classes das diferentes taxonomias. Além dos “recursos” das
ciências humanas, têm notável apelo a teoria da informação, a cibernética, a teoria geral
dos sistemas, a teoria da complexidade e a teoria dos jogos. Fala-se em “aprendizado
organizacional”, “sistêmico”, “aprendizado adaptável” e de “circuito duplo”, “autonomia”,
“auto-organização das comunidades de prática” (comunidades de experiência, virtuais, de
troca, entre outras). Os sucessivos deslocamentos desses conceitos, tomados como
matéria-prima para processos que visam atingir “os objetivos das organizações”, “gerar
resultados” ou “melhorar o desempenho”, não ocorrem, como é claro, sem um
congelamento e esvaziamento de seus sentidos.
Entre os conceitos-termos assim remanejados vale a pena acompanhar mais um
pouco os de “conhecimento” e “capital”, sua quase inquestionada associação e as
qualificações às quais dão lugar. No congresso da SBGC, por exemplo, noções como
“ativos intangíveis”, “capital intelectual” ou “capital de conhecimento” são, via de regra, as
categorias básicas que estruturam os modelos. 23 O capital não corresponde a um fator de
produção dentre outros, mas se constitui numa categoria única, que é segmentada em três
ou quatro classes principais: as pessoas (referidas como “capital humano” e “capital do
cliente” ou de “relacionamentos”), a tecnologia e a infra-estrutura (“capital estrutural”) e as
22 Strathern, 1999, p. 176.
23 Sveiby (1998), Stewart (1998), Edvinson (1998) e outros approaches citados e aplicados na maioria dos
trabalhos do KMBrasil2004 (Doc6).
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outras pessoas e grupos que interagem com a empresa (“capital ambiental”). Esse último
componente, que diria respeito ao ambiente da empresa, inclui atores como, por exemplo,
“concorrentes”, “fornecedores”, “provedores”, “agências do governo”, “a sociedade”.
Humano, estrutural, ambiental; vivo, morto; hard, soft –

tudo, ao que parece, é

“capital”. Como entender tal generalização da noção de capital? Como pode o capital ser
associado a conhecimentos de domínios tão diversos? O que é qualificado ali de humano e
a que ou quem é denegada a humanidade?

A empresa como objeto e sujeito
Se o “capital-conhecimento” é tomado como o objeto dos saberes gerenciais e
contábeis estudados aqui, é interessante notar que essa categoria é recorrente nas
descrições que as pessoas fazem de outros e de si mesmas. Examinemos, como exemplo,
a introdução do livro Capital intelectual, de Thomas Stewart, uma das referências
consideradas “clássicas” entre os participantes do congresso da SBGC. Após definir o
“capital intelectual” nas empresas como objeto do livro e designar com esse termo a “soma
de conhecimento de uma organização”, o autor dirige-se a seus destinatários esperando
que “a principal contribuição [da publicação] seja oferecer uma estrutura conceitual com
base na qual profissionais de negócios possam desenvolver estratégias... para aumentar
tanto seu capital intelectual quanto seu retorno sobre ele.”24
Quem seria a pessoa que detém tal capital intelectual? A quem ou a que se aplica a
categoria de “capital” e, seu correlato, a de “retorno”? Os pronomes, na frase do consultor,
sugerem que esse capital-conhecimento seria algo possuído tanto pela organização quanto
pelo profissional, leitor de literatura de negócios. Ali, a noção de “organização” se refere,
expressamente, à “organização da empresa”. Para autores como Stewart, as patentes,
processos, rotinas e know-how codificados – assim como as máquinas e equipamentos –
fazem parte do “capital estrutural” do qual a organização seria proprietária. As aptidões,
competências e experiências, isto é, conhecimentos menos codificados, seriam, ao
contrário, inseparáveis dos indivíduos e das chamadas “comunidades de prática”.
As pessoas são vistas como o locus ou como portadores do “capital". Elas “não são

24 Stewart, 1998, p. 11 – nossa ênfase (Doc25).
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propriedade da organização, mas fazem parte do seu capital”. “As pessoas [os funcionários,
os clientes], escreve Stewart, são um ativo da empresa, mas não podemos ser seus donos.”
Para ele, esse fato constitui o grande “enigma do Capital Intelectual”. Mas tal enigma
parece ser rapidamente resolvido –e toda ambigüidade entre o que seria ou não passível de
apropriação, redefinida– pela inclusão de diferentes tipos de “conteúdos” na categoria de
“ativos”. Ora, os “capitais intangíveis” parecem não se definir, ao menos não unicamente,
pela relação de propriedade. Assim, Stewart escreve que “quando o conhecimento é o
principal recurso, a propriedade desse conhecimento torna-se indistinta, compartilhada, o
trabalhador é parcialmente proprietário, assim como o capitalista e o cliente.”25
Na literatura citada no evento, o capital-conhecimento opera como uma categoria
transferível a diferentes âmbitos, procurando dar conta de fenômenos relativos à “nova
economia”, à “organização”, à carreira do “profissional de negócios” (essas são, aliás, as
três partes em que está dividido o livro de Stewart). As práticas gerenciais passam a tomar
esses diferentes níveis como objeto de análise e de intervenção. Categorias e métodos de
cálculo, difundidos e legitimados por intelectuais vinculados a organismos nacionais e
internacionais e a empresas de consultoria, dizem respeito à “verdade” desses diferentes
objetos-sujeitos de conhecimento: um país ou região enquanto “sistema de inovação”, uma
organização enquanto “empresa inovadora”, um indivíduo enquanto “empreendedor”.
Podemos dizer que o que está em jogo é, de um lado, uma mudança de perspectiva a
respeito do que constitui o “agente econômico” e, de outro, uma generalização da matriz de
análise da economia de mercado para a decifração de qualquer tipo de relação. 26 Os
agentes econômicos tendem a ser vistos como sujeitos de conhecimento (ou, mais
precisamente, como “decisores”) e todo comportamento que “produz conhecimento” passa
a ser considerado como envolvendo uma racionalidade econômica. Não é enquanto sujeitos
de necessidades, nem enquanto trabalhadores que vendem sua força de trabalho, que os
indivíduos se constituem em agentes econômicos. Eles são vistos, em todo caso, como
proprietários dos meios de invenção, como fontes de rendimento das quais resultam
25 Stewart, 1998, p. 68, 93 (Doc25).
26 Seguimos nisto a reflexão de Foucault sobre o liberalismo e o neoliberalismo, cujas linhas gerais
apresentamos no primeiro capítulo. Nos inspiramos sobretudo no argumento que o filósofo desenvolve
na nona aula de Naissance da biopolitique, segundo o qual na vertente norteamericana da economia
neoliberal a concepção de homo oeconomicus envolve uma mudança do objeto sobre o qual se ocupa
a economia política.
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inovações que, por sua vez, conferem “vantagens competitivas”.
As ciências humanas, como mostrara Foucault em Vigiar e Punir, se formaram, nos
séculos XVII e XVIII, como articulação de saberes e mecanismos disciplinares que
organizam um campo de visibilidades em torno dos corpos, identificando cada indivíduo
como “caso particular”. Nesse nível, o das instituições como instâncias normalizadoras, o
biopoder moderno é individuante, "a disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens na
medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem
ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos." Outro conjunto de mecanismos,
a tecnologia que se instala no decorrer do século XVIII, dirige-se “à multiplicidade dos
homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela
forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios
da vida”. Tomando como objeto a vida, tendo como objetivo “otimizar um estado de vida”, a
biopolítica passa a intervir sobre as multiplicidades, incidindo sobre os processos biológicos
e biossociológicos, justamente, no que eles têm de global. 27
Tanto a série corpo-organismo quanto a população e os processos sócio-biológicos
passam a ser objeto de outro tipo de cálculos, passam a ser constituídos por um outro
regime de verdade, regime esse que tem na economia seu principal instrumento. Como
argumenta Foucault no curso de 1979, a economia política aparece como a formulação
teórica da ratio governamental do liberalismo e o mercado passa a funcionar como “lugar de
veridição”. 28
Se tal regime de verdade encontra sua expressão na economia política, para Foucault
não são os economistas, a “cabeça dos economistas” (ou, podemos dizer, dos gestores,
dos experts, dos analistas), o lugar de formação de verdade. Como diz o filósofo, os
mecanismos indexados sobre a concorrência operam como princípios formais do individual
e do coletivo, é de acordo com eles que se articularão enunciados suscetíveis de serem
caracterizados como verdadeiros ou falsos.29 Dialogando com Foucault, Gilles Deleuze
afirma que tais mecanismos in-formantes operam como “modulações”, princípios atuando
na empresa, na escola ou em outros meios que hoje tendem a ser figuras “deformáveis e

27 Foucault, 2000, 289 e ss.
28 Cf. Foucault, 2004a, p. 34-38.
29 Cf. Foucault, 2004a, p. 31.
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transformáveis, de uma mesma empresa que só tem gerentes”. 30
Nesse sentido, para compreender os efeitos de verdade dos discursos gerenciais e
sistêmicos, parece-nos fundamental considerar que toda verdade é inseparável dos
procedimentos que a fazem visível e enunciável. Os “conceitos”, “modelos” e “sistemas” da
economia e da administração são indissociáveis dos procedimentos que os constituem e
para cuja "configuração" eles contribuem: a formação e a inovação permanentes, a venda
de serviços e a compra de ações, a moratória ilimitada, a participação acionária. É de modo
indissociável desses mecanismos atuando na empresa que novos saberes e técnicas se
impõem (surveys, benchmarkings, análise de clusters e redes, simulações, pesquisas de
mercado), que modelos que equiparam o “conhecimento” ao “capital” poderão ser
construídos, que teorias que assimilam o “capital intelectual” ao “capital financeiro” serão
enunciadas e enunciáveis.
Esses saberes, por sua vez, supõem e constituem relações de força, ou, em outros
termos, os atos de saber implicam necessariamente atos de poder. Entendidos como
“ativos”, como formas de “capital”, os indivíduos – humanos e não humanos – passam a ser
analisáveis como materiais divisíveis, tratáveis, comparáveis. Não nos deparamos já com
casos individualizados, mas com compostos combináveis de “materiais intangíveis”, com
amostras agregáveis e desagregáveis de unidades discretas de informação (“atributos”,
“competências”). Os saberes atualizam, redistribuem as relações de força, não já segundo
as formas da disciplina, mas intervindo diretamente nos processos humanos e não humanos
de individuação. As formas do visível e do enunciável não são constituídas tanto ao moldar
a individualidade de cada membro de um corpo coletivo mas, como escreve Deleuze, por
modulações sobre “dividuais” e sobre massas, que “tornaram-se amostras, dados,
mercados ou ‘bancos’.”31
As avaliações da produtividade ou o “desempenho inovador” nas empresas parecemnos um exemplo significativo dessas formas de objetivação e controle que se exercem, não
já sobre o trabalho, mas sobre a invenção. Os métodos que calculam a produção por

30 No seu livro dedicado a Foucault, Deleuze escreve que, como outras instituições ou meios, o mercado
não remete a uma essência ou a uma interioridade, ele constitui, ao contrário, uma multiplicidade, um
“diagrama” que não representa um mundo preexistente, mas produz um certo tipo de realidade, um
determinado modelo de verdade. Cf. Deleuze, 2003, p. 61 e ss.
31 Deleuze, 1990, p. 222 – ênfase do autor.
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unidade de tempo, argumentam especialistas em consultoria e contabilidade, não fazem
sentido no caso da produção de intangíveis. Procurando abandonar ou complementar os
procedimentos tradicionais, passara-se a desenhar e pôr à prova novas formas de cálculo e
avaliação: indicadores para comparar a “intensidade de conhecimento” ou a “intensidade
tecnológica” entre diferentes setores da economia, empresas ou unidades da empresa;
índices para correlacionar as receitas investidas em conhecimento aos “ativos” que
produzem, e assim por diante. Outra forma de analisar a rentabilidade desses “ativos” e de
agrupá-los baseia-se nas chamadas “competências essenciais” ou estratégicas. 32 Nessa
passagem da lógica da fábrica à da empresa, a noção de “produtividade” é remanejada,
definindo-se menos pela quantificação do tempo de trabalho do que por índices e
instrumentos para estimar variáveis tais como o “desempenho inovador”.
As técnicas para monitorar, documentar e se registrar os outputs e processos de
conhecimento multiplicam-se. Esse tipo de análises se apresentam, na maioria das vezes,
como séries, ratings, scorecards e benchmarkings que avaliam e comparam grupos,
instituições, empresas, países, em função de sua “intensidade de conhecimento”. Por sua
vez, numa espécie de loop auto-reprodutor, analistas e auditores organizam foros de
discussão, espaços de troca de idéias, instrumentam “redes” e ações voltadas a normalizar
procedimentos e elaborar definições, nomenclaturas, categorizações. Tem-se, com isso,
uma elevadíssima “intensidade no uso de conhecimento” para monitorar e avaliar os
outputs e outcomes do conhecimento.
No congresso da SBGC, ao lado da preocupação em “instrumentar projetos de gestão
do capital intelectual” que permitam “gerar resultados mensuráveis”, insistiu-se na
importância de “resgatar o elemento humano na gestão de conhecimento”. Existem
aspectos humanos, repete-se, que são imensuráveis. Assim, noções como as de “capital
intelectual”, “capital humano” ou “capital de relacionamentos” coexistem com uma profusão
de reivindicações “humanistas”, por assim dizer. Enfatiza-se que muitas iniciativas,
exclusivamente voltadas ao uso de tecnologias digitais para a codificação e a disseminação
de informações, “não teriam dado a devida importância às pessoas”. A tecnologia deve
passar a exercer o “papel de facilitadora” nos projetos de gestão.
Cabe notar que, certamente, nem todos os especialistas ligados à administração e à

32 Stewart, 2002 (Doc24), Sveiby, 2003 (Doc12).
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economia da inovação se reconheceriam no jargão do “capital intelectual”. O que nos
interessa salientar é até que ponto, em diferentes vertentes da economia, têm lugar
deslocamentos cujo sentido é semelhante. Por um lado, na linha da economia neoliberal,
toma-se a empresa como unidade de análise; por outro, fenômenos antes considerados não
exclusivamente econômicos (educação, pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia)
são inteligíveis a partir da racionalidade econômica. 33
Conforme essa noção de sociedade, nas análises da “produção de conhecimento”, o
coletivo remete a agregados de empresas, a clusters e “arranjos produtivos”. Será sobre
essas “populações de empresas” e segundo critérios como a obtenção de “vantagens
competitivas dinâmicas” e “eficiências coletivas” que organismos nacionais e internacionais
aplicarão instrumentos de pesquisa, observação e avaliação (surveys de inovação,
benchmarkings, bancos de melhores práticas). Será também para garantir a dinâmica
dessas “redes” e “sistemas” nos quais a riqueza é criada que se instituirão marcos
regulatórios e instrumentos jurídicos (por exemplo, a acima mencionada Lei de inovação).
Trata-se de formas específicas de objetivação, que rearticulam as maneiras pelas
quais as pessoas e as coisas são tomadas como objeto dos saberes. O que, como
veremos, é inseparável de um regime específico de subjetivação: é conforme essas formas
de inteligibilidade (do individual como capital-conhecimento e do coletivo como mercado)
que as pessoas dizem a verdade sobre si mesmas.

33 Esse movimento se faz evidente no caso da gestão das atividades científicas e tecnológicas que
passará a ser dominada, de maneira praticamente exclusiva, por preocupações econômicas. A
priorização da economia e da indústria nas políticas de C&T tem sido uma tendência constante, que,
como observa Godin, foi fortemente influenciada pelas definições e instrumentos legitimados pela
OECD. No primeiro período do século XX, a maioria dos países orientava as políticas de financiamento
à C&T entendendo a pesquisa como um valor em si mesmo; a partir dos anos 1970, em vez disso, a
maioria dos países-membros da OECD (e outros inspirados nas suas recomendações) passará a se
concentrar, cada vez mais, na pesquisa científica orientada à inovação tecnológica. Em 1974, num
relatório daquele organismo intitulado “The Research System”, declarava-se que “hoje é claro que não
são os gastos absolutos ou relativos os que importam, mas os propósitos para os quais os recursos
humanos e financeiros são usados.” (OECD, 1974, apud Godin, 2002, n. 14, p. 18). Nessa mudança de
concepção que vai dos gastos em P&D como um fim em si mesmo à “alocação de recursos” para
propósitos “estratégicos”, os instrumentos de avaliação da C&T passarão a se ocupar, não já somente
de medidas relativas ao financiamento (“inputs”), mas serão também formulados na linguagem dos
“outputs” e do retorno sobre o investimento.
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A respeito da humanidade dos capitais
Entre os consultores em gestão que, no começo da década de 1990, se debatiam em
torno dos chamados ativos intangíveis, a atribuição de “humanidade” ao capital –ou a
qualificação de um tipo de ativos como humano– parece ter sido uma premissa
inquestionável. Thomas Stewart, comentando as trocas de categorias na produção de sua
“taxonomia”, escreve: “Leif (Edvinson) nos deu a idéia de capital estrutural, nós lhe demos a
de capital do cliente”. Ao que acrescenta, “o capital humano era um dado, mas que ainda
assim merecia análise”. 34 Antes de examinar a análise que o “capital humano” mereceu,
consideremos o que, para esses consultores, era dado ou o que fazia com que, para eles,
uma categoria fosse algo dado.
O tema do capital humano remete à teoria elaborada por economistas da Escola de
Chicago e à crítica, formulada por eles, ao modo como a noção de trabalho vinha sendo
pensada na economia política. 35 Foucault toma o exemplo da Escola econômica de Chicago
ao estudar as racionalizações liberais e neoliberais da prática governamental, e as
articulações entre indivíduo e mercado que esse tipo de análises estabelece. Para os
neoliberais americanos a “abstração” (o caráter abstrato do trabalho) não provinha do
processo histórico “real” de produção capitalista, mas residia numa deficiência da teoria
econômica em abordar o trabalho em seus aspectos qualitativos e modulações concretas. A
teoria econômica teria operado, desde Ricardo, uma redução do problema do trabalho ao
abordá-lo exclusivamente em função da variável quantitativa de tempo de trabalho. Assim,
segundo os economistas de Chicago, eram os modelos econômicos que neutralizavam o
trabalho, eram os economistas que faziam do trabalho uma forma abstrata. A questão, para
eles, passará a ser, portanto, a de reintroduzir o trabalho na análise assumindo o ponto de
vista de quem trabalha.36
O que nos interessa problematizar aqui é o ponto de vista adotado pelo neoliberalismo
norte-americano para dar conta das modulações do trabalho (que, como veremos, passará
a ser a perspectiva adotada para dar conta dos aspectos “qualitativos” de qualquer
atividade). Colocada a questão da abstração no plano da representação, concebido o
34 Stewart, 1998, p. 67-68 (Doc25).
35 Apoio-me, no que segue, na nona e décima aula de Naissance de la biopolitique (Foucault, 2004a, p.
221-270).
36 Foucault, 2004a, p. 225-228.
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problema como uma lacuna ou anomalia na própria ciência econômica, a Escola de Chicago
chegará a propor uma reformulação do domínio de objetos dos quais, até então, se
ocupava a economia. Foucault afirma que
a análise econômica, de Adam Smith até o início do século XX, se atribuía como objeto o
estudo dos mecanismos de produção, dos mecanismos de troca e dos fatos de
consumo no interior de uma dada estrutura social, com as interferências desses três
mecanismos. Ora, para os neoliberais, a análise econômica deve consistir não no estudo
desses três mecanismos, mas no estudo da natureza e das conseqüências do que eles
chamam de “escolhas substituíveis”, isto é o estudo e a análise da maneira pela qual são
alocados recursos raros a fins que são concorrentes, isto é a fins que são alternativos,
que não podem ser sobrepostos uns aos outros.

O que está ali em questão não diz mais respeito ao valor criado pelo trabalho nem ao
desenvolvimento histórico de processos, mas trata-se, antes, da “racionalidade interna, da
programação estratégica da atividade dos indivíduos.” Nessa linha, os economistas
passarão a se ocupar de questões relativas à ação como decisão, como estratégia
racionalizada e calculada pelo sujeito econômico. 37
Fredric Jameson, numa reflexão extremamente aguda na qual se interroga pelo
sucesso da retórica de mercado em inícios dos anos 1990, considera em particular a teoria
da ação racional de Gary Becker, representante da “versão metafísica mais forte e
abarcadora, que associa o mercado com a natureza humana”. O que salta à vista na
proposta de Becker, diz Jameson, é
o paradoxo –da maior relevância sintomática para o turista teórico marxiano– de que
este, o mais escandaloso de todos os modelos de mercado, é em realidade um modelo
de produção! [paradoxal, porque traz ecos da introdução dos Grundrisse, onde a
produção se transforma em consumo e distribuição para voltar incessantemente à sua

37 Idem, p. 228-229. É interessante observar que passando a se ocupar dos processos de tomada de
decisões, os economistas de Chicago se introduzem em terrenos que, até então, teriam sido
reconhecidos como o campo da administração de empresas e da teoria organizacional. Assim, por
exemplo, a partir de trabalhos como o de George Stigler, enfatiza-se que a informação poderia ser
tratada como um bem econômico e que o custo de produzir ou obter informação devia ser incorporado
na análise da fixação de preços. Que a informação pode (deve) ser tratada como um bem econômico
constitui, hoje, um lugar comum entre a maioria dos economistas e administradores, mas no momento
foi visto como uma inovação teórica e valeu a Stigler o Nobel de Economia, em 1982.
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forma produtiva básica]. Aqui o consumo é descrito explicitamente como a produção de
uma mercadoria ou uma utilidade específica; em outras palavras, um valor de uso que
pode ser qualquer coisa, desde uma gratificação sexual até um lugar conveniente onde
levar as crianças.

38

Ao equiparar qualquer comportamento com o da empresa, concepções como as de Gary
Becker tornam possível a re-escritura de qualquer fenômeno, do tempo livre às
“características da personalidade, em termos de matérias-primas potenciais”. 39
Foucault mostrara, também à propósito de Becker, que o deslocamento do consumo
à produção supõe uma “mutação completa da concepção do homo oeconomicus”. No
liberalismo do século XVIII, diz Foucault, o homo oeconomicus
é o homem da troca, é o parceiro, é um dos dois parceiros no processo da troca. E,
evidentemente, esse homo oeconomicus parceiro da troca implica numa análise do que
ele é, numa decomposição de seus comportamentos e atitudes em termos de utilidade,
que se referem, é claro, a uma problemática das necessidades, pois é a partir das
necessidades que poderá ser caracterizada ou definida, ou em todo caso que poderá ser
fundada uma utilidade que acarretará o processo de troca.

Ora, enquanto a concepção clássica do homo oeconomicus se caracterizava por essa
“teoria da utilidade, a partir de uma problemática das necessidades”, com o neoliberalismo
norte-americano passa-se da troca à produção. Apesar de haver uma doutrina sobre o
agente econômico como parceiro da troca, não se trata mais dele, mas do homo
oeconomicus que é um “empreendedor”, “um empreendedor de si mesmo, sendo para si

38 Jameson, 2003, p. 316.
39 Idem, p. 319. Não cabe aqui discutir as várias implicações da retórica do mercado analisadas por
Jameson nesse ensaio, nem a tensão entre “mercado real” e o “mercado” como ideologema com a
qual ele se debate. É relevante, sim, observar que Jameson propõe uma leitura de Marx, a partir dos
Grundrisse, segundo a qual “ideologia” não se entende como ilusão ou falsa consciência, mas como
algo ao mesmo tempo objetivo e ilusório. Imaginária e real, escreve Jameson, a “dimensão ideológica
está intrinsecamente fixada na realidade, que a oculta como característica necessária de sua própria
estrutura”. O autor se estende nas implicações do enfoque “admiravelmente totalizador” de Becker e
nas conseqüências representacionais da teoria da ação racional. Ele se pergunta como é possível que
a outrora tediosa representação do mercado, “o opaco da atividade empresarial, o tom quase
dickensiano do título e a apropriação dos tipos de interesse e as fusões...”, resultem tão atrativos nos
dias de hoje. Segundo Jameson, é “na rede de analogias entre os meios de comunicação e o mercado
que subjaz a força da atual retórica do mercado.” (2003, p. 311, 324)
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mesmo seu próprio capital, sendo para si mesmo seu próprio produtor, sendo para si
mesmo a fonte de [seus] rendimentos.”40
Para Jameson, tratar-se-ia de uma espécie de retorno ao "sujeito (o indivíduo, o ego),
que agora é pouco mais do que um ponto de consciência dirigido ao acúmulo de materiais
disponíveis no mundo exterior e que toma decisões a respeito dessas informações que são
‘racionais’ no sentido novo...”. O “racional”, nesse novo sentido, corresponderia a um
comportamento significativo estendido, pelo qual cada ato é interpretado em termos de
maximização de utilidades, ao ponto em que restará “pouco que possa ser considerado
‘irracional’ no velho sentido de ‘incompreensível’.” Em enfoques como os de Becker
nos encontramos liberados de toda classe de mitos mais propriamente 'irracionais' a
respeito da subjetividade, e [...] podemos levar nossa atenção para a situação mesma,
esse inventário disponível de recursos que é um mundo exterior em si mesmo, e que
agora deve ser chamado de História.41

Caberia pensar que, no limite, a “perspectiva do trabalhador” adotada pela economia
neoliberal suporia uma retomada de uma metafísica da consciência. Nesse sentido poderiase afirmar que se trata de uma perspectiva ultra-subjetivista. Ora, enquanto Jameson se
interessa pelas implicações representacionais da teoria da ação racional e atribui à retórica
do mercado a re-invenção do antigo Sujeito, Foucault analisa como os problemas
colocados pelos economistas de Chicago dizem respeito a um novo tipo de agente
econômico, a “um híbrido de capital e trabalho que se vê como um capitalista de uma outra
natureza que aquela que caracteriza o capitalista tradicional.”42
O homo oeconomicus passará a ver tanto o mundo quanto a si mesmo como reservas
de matérias-primas e recursos dos quais, como produtor e como investimento-investidor,
dispõe. Foucault observa que, nas análises dos economistas de Chicago, “decomposto do
ponto de vista do trabalhador em termos econômicos, o trabalho comporta um capital, isto
é, uma aptidão, uma competência; como eles dizem: é uma máquina”. Indissociável daquele
que o detém, o capital-competência faz corpo com o trabalhador, que nesse sentido é visto
como “máquina” – máquina, portanto, entendida num sentido positivo, “já que é uma

40 Foucault, 2004a, p. 231-232.
41 Jameson, 2003, p. 319.
42 Laymert G. dos Santos, Apresentação, em López-Ruiz, 2007, p. 14.
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máquina que vai produzir um fluxo de renda”.43 Nesse conjunto máquina-fluxo, afirma
Foucault, estamos
nas antípodas de uma concepção de força de trabalho que deve se vender sob o preço
de mercado a um capital que seria investido numa empresa. Não é uma concepção da
força de trabalho, é uma concepção do capital-competência, que recebe, em função de
variáveis diversas, uma certa remuneração, que é um salário... de forma que o
trabalhador mesmo aparece como sendo, para ele mesmo, uma espécie de empresa.44

O indivíduo passa a ser visto e a se ver como estoque de capital, como conjunto de
aptidões, capitais-competências que geram fluxos (de remuneração, rendimentos,
interesses). Os economistas de Chicago, e depois deles numerosos estudos no mainstream
econômico, estendem o cálculo econômico a domínios que antes lhe escapavam. Tal
perspectiva implica em manejar novos problemas: as preocupações dos sujeitos individuais
e coletivos passam a ser as formas de acumulação e “melhoramento” de seu capital. Com
uma lucidez espantosa, Foucault vira o alcance que tal extensão do cálculo econômico
podia ter. A partir dessa transformação do indivíduo em produtor de si, diferentes
qualidades e relações entram no domínio dos cálculos econômicos, passando a ser vistas
como recursos produzidos, alocáveis em fins alternativos.
Passemos às reformulações da teoria do capital humano que tiveram lugar durante os
anos 1990. Uma das discussões na literatura de gestão de organizações se centra na
diferença entre “capital do cliente” (ou “capital de relacionamentos”) e “capital humano”. O
que está em questão é se as informações e conhecimentos fornecidos pelos clientes ou
usuários, tanto quanto as “experiências” por eles desfrutadas, deveriam ser incluídas na
categoria de “capital humano”. Essas “experiências” –assim como o “relacionamento com
as pessoas e organizações para as quais você vende”, conforme foi expresso por um dos
participantes do congresso sobre gestão de conhecimento– são também consideradas
“intangíveis” cujo valor pode aumentar ou sofrer depreciações. Dentre as várias doutrinas

43 Se bem que os economistas da Escola de Chicago não utilizaram expressamente a noção de
“máquina” para se referir às competências ou aptidões (Theodor Schulz propõe “integrar as aptidões
humanas inatas num 'all inclusive concept of technology'”), a alusão à “máquina” por parte de Foucault,
como sugere em nota o editor do curso, parece dialogar com Deleuze e Guattari. Cf. Foucault, 2004a,
p. 243, n. 28.
44 Foucault, 2004a, p. 231.
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de gestão, algumas, como a de Stewart, consideram que as “informações” fornecidas pelos
clientes ou usuários constituem uma categoria de capital diferente do “capital humano” (da
organização) porque traria outro tipo de “retornos” ou por envolver bens de informação que
exigiriam técnicas de “alavancagem” de um outro tipo. Seja como for, salta à vista que a
distinção não reside na dinâmica dos processos de produção e consumo, mas corresponde
ao tipo de “investimento” e de “retorno” que as decisões de consumo/uso envolvem.
Da economia da inovação e da gestão passamos às “maravilhas do marketing”, para
usar a expressão de Deleuze.

Da “gestão do conhecimento” (das patentes, sistemas,

processos, competências) à “gestão das marcas” e dos “relacionamentos”. Se uma das
questões discutidas entre os consultores e gestores, durante os anos 1990, foi a de
“substituir os estoques pelos intangíveis”, agora estaríamos lidando com o mais intangível
dos “intangíveis”, o mais desmaterializado dos “ativos”. Stewart o anuncia: “que o capital
do cliente é valioso parece óbvio, mas o surpreendente é o quanto ele é valioso”. É
significativo que, para ilustrar esse tipo de ativos, o autor se refira a ele próprio: “meu
comportamento me torna um ativo da American Airlines”. Prosseguindo no seu case (a
descrição de como está sendo “concebido” pela empresa aérea), escreve: “a companhia faz
investimentos para preservar meu valor como ativo... Ela me dá pequenos retornos sobre
meu capital”. O que a companhia lhe dá são, por exemplo, viagens, com as quais o cliente,
Thomas Stewart, se satisfeito, permanecerá leal à empresa. O comportamento que o torna
capital-cliente se revela, certamente, digno de crédito: “a American, afirma, investe o
bastante para manter a minha lealdade”. 45
Tomando esse exemplo –que, no mínimo, beira o caricatural– do consultor-autor que,
na introdução de seu livro, expressa o propósito de contribuir para aumentar o “capital
intelectual” de seus leitores-investidores e, no último capítulo, se apresenta como capitalcliente no qual as empresas investem, procuramos entender os modos pelos quais, nos
domínios da gestão, os decididores descrevem suas organizações e se descrevem a si
mesmos. O “capital-conhecimento”, o “capital-competência”, constitui-se como um
“conjunto máquina-fluxo que produz rendimentos.”

De que tipo de máquina se trata?

Procuraremos, no que segue, pensar como a reformulação do domínio de objetos da
economia se insere num mainstream que é comum ao das teorias da informação.

45 Stewart, 1998, p. 131 (Doc25).
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Maquinidade e utilitarismo
Com o propósito de explicação e controle dos comportamentos, os seres humanos
(os seres vivos, em geral), seus órgãos e capacidades de percepção e cognição, têm sido
submetidos à “metáfora fundante da maquinidade”, que, como observa Hermínio Martins,
constitui uma das metáforas mais difundidas na ciência e na filosofia ocidentais. Martins
interessa-se particularmente pelas analogias do “humano como máquina” nas vertentes e
programas de pesquisa cibernético-informacionais. Tal como defendido por expoentes
desses programas de pesquisa (especialmente aqueles vinculados à chamada versão forte
da inteligência artificial) o que estaria em jogo seria, não somente o propósito de
compreender, assistir ou estender a cognição e a vida orgânica, mas um projeto em favor
de sua superação. Na chamada vertente forte da IA, essas analogias resumem-se na frase
“nós somos (apenas) máquinas”. Para os mais moderados, no entanto, o que se coloca
seria algo como “vejamos o que podemos aprender ao pressupor que somos máquinas”. 46
Dos programas de pesquisa em inteligência artificial à teoria computacional da mente,
passando pela psicologia cognitiva e as neurociências, o que temos é toda uma série de
“metáforas ontológicas”, pelas quais se distribuem entidades (humanas e não humanas) e
atribuem propriedades a essas entidades. 47 Nesse sentido, mais do que considerar essas
metáforas como erros ou crenças, como representações sobre as quais caberia se
pronunciar

acerca de sua racionalidade ou irracionalidade,

sua propriedade ou

impropriedade, é possível considerá-las metáforas operativas. Dizemos que são operativas
pois funcionam como princípios de visão e divisão, de percepção e apreensão do mundo,
constituem os pressupostos de uma psicologia e sociologia espontâneas, para usar a
expressão de Bourdieu .

46 Martins, 2005a, p. 90. Não cabe aprofundar aqui as diferentes versões do “eletrônico sublime” e da
metafísica da informação estudadas por Hermínio Martins, dentre outras, a visão do “mundo como
programa” e a concepção dos organismos como portadores, transmissores de dados ou biomáquinas
processadoras de informação (Cf. Martins, 1996, 2005). Por outro lado, seria interessante pensar até
que ponto as narrativas tecnocientíficas se combinam com concepções “animistas”; por exemplo,
quando entidades não humanas (sistemas de hardware e software, sistemas expertos, agentes
inteligentes) são vistas, não somente como capazes de processar dados e manipular símbolos, mas
também como dotadas de intencionalidade.
47 Martins, 2005a, p. 97-98, 72; 2005b, p.35.
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Enquanto do lado das linguagens sistêmicas nos deparamos com a assimilação do
mental a um mecanismo cibernético e com a redução do orgânico a uma espécie de
“wetware”, de modo correlato, do lado das linguagens gerenciais há um processo de
reificação que, se apoiando na visão do humano e do não humano como recursos ou
“capitais”, invoca uma dualidade entre o “tangível” e o “intangível”, entre o “físico” e o
“informacional” onde são as segundas propriedades as que são positivamente valorizadas.
Essas oposições sucedem-se ao longo das exposições no KM2004 e na literatura de
gestão à qual nos referimos acima. Como um exemplo disso, pode-se mencionar o capítulo
“Das mãos às mentes”, onde Thomas Stewart descreve a tendência à digitalização, durante
os anos 1990, como “substituição dos estoques pela informação”, “substituição dos ativos
fixos por conhecimento” e prescreve que “o característico da empresa de conhecimento é
eliminar os ativos fixos de seus balanços”: quanto menos “capital imobilizado em ativos
fixos (bens físicos) melhor”. 48
Nessa confluência entre as análises de sistemas e a economia de mercado, uma
determinada noção de informação adquire preeminência. Como chamou a atenção
Katherine Hayles, constrói-se um ponto de vista que, repousando na identificação com uma
“informação que perdeu seu corpo”, postula a semelhança das entidades humanas e não
humanas na condição de processadores de informação e põe de lado ou faz desaparecer
as diferenças incorporadas na materialidade orgânica. 49
Uma das questões que pretendemos pensar é de que modo tanto o humano quanto a
máquina e, sobretudo, as relações do humano-máquina, estão sendo inscritos, de maneira
crescente, em relações de utilidade. Como apontamos acima, no mainstream da economia
e da gestão de organizações, as ações e operações humanas e não humanas são
analisadas e decompostas em termos de valor-utilidade (e não já de valor-trabalho). De
acordo com Hermínio Martins, nas ciências sociais e na economia clássica e, sobretudo, na
neoclássica o utilitarismo (as várias versões do utilitarismo e o que aparece como uma
48 Stewart, 1998 (Doc25).
49 Indagando as metáforas do corpo como um sistema informacional em Wiener e nos primeiros
ciberneticistas, Hayles mostra como essas narrativas privilegiam e, ao mesmo tempo, contribuem para
pôr em questão os pressupostos do humanismo liberal. Escreve Hayles: “o problema dessa orientação
reside menos nas relações analógicas que Wiener construiu entre sistemas vivos e mecânicos do que
na sua tendência a tirar de vista as diferenças bem reais na materialidade corporificada que as
analogias não expressavam” (cf. Hayles, 1999).
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espécie de utilitarismo genérico) gozaria de grande sucesso, “formando e espelhando a
sensibilidade dominante na civilização tecnológica”. Como ele observa, as teorias da
decisão bayesiana e da escolha racional, as análises de custo-benefício e de risco –e
também os modelos economórficos na teoria social– tendem a incorporar algum tipo de
pressuposto utilitarista.
Especialmente a economia neoclássica, escreve Martins, “incorporou explicitamente o
utilitarismo, não somente como uma doutrina normativa para as políticas públicas, mas
também como modelo explicativo e preditivo da ação humana individual.” Para ele, tal
aceitação do utilitarismo contribuiu para a “matematização” e para a consolidação do
individualismo metodológico (associado, regularmente, ao individualismo político, ético e
ontológico). Também concorreu para essa matematização “a versão uniforme do
individualismo metodológico, em que a semelhança dos indivíduos é o que conta para a
análise econômica, pelo menos em primeira instância, como na Escola de Chicago, e não as
diferenças e variações interindividuais, como na Escola Austríaca.” 50
Lendo William Jevons, principal exponente da vertente inglesa do marginalismo,
Martins chama a atenção para as analogias entre a mecânica e a economia, salientando que
a partir da teoria da alavanca teriam sido inferidas equações semelhantes às da teoria do
valor econômico. 51 Segundo Martins, inclusive quando já em meados do século XIX
[Augustin] Cournot falava do “mecânico” na vida humana, tinha em mente estas
analogias estruturais, os isomorfismos entre... a mecânica e a economia política, a
análise das máquinas no sentido literal e a análise econômica das 'máquinas de prazer'
(consumidores) ou das 'máquinas de lucros' (empresários), ficando suposto tacitamente
que todos os agentes econômicos eram também 'máquinas de raciocínio' ao serviço de
uma máquina básica da busca do prazer.52

Ainda que persistam os cruzamentos entre a economia e a mecânica, hoje as
50 Martins, 2003, p. 37.
51 As diferentes vertentes da escola marginalista que dominaram o pensamento econômico em finais do
século XIX (as ligadas a Carl Menger, a Friedrich Wieser e a Eugen von Böhm-Bawerk na Áustria, a
William Jevons e a Leon Walras na Inglaterra) são, antes de tudo, microeconômicas e definem o valor
dos bens a partir da utilidade como critério “subjetivo”, isto é, pela capacidade de satisfazer
necessidades humanas, rompendo dessa maneira com a teoria clássica do valor-trabalho. No próximo
capítulo, discutiremos a relação entre esses modos de racionalização e as tecnologias da informação.
52 Martins, 2003, p. 39.
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freqüentes alusões à “alavancagem” não dizem respeito aos isomorfismos do trabalho
humano e do mecânico, ao plano dos corpos e das forças produtivas. A ação de
“alavancar” refere-se a conhecimentos que, como vimos, tendem a ser vistos como ativos e
“intangíveis”. Essa “alavancagem” parece ser mais próxima da “alavancagem financeira”, de
uma relação entre capitais (uma relação entre capitais de endividamento-empréstimo).
Nessa mudança de perspectiva, as preocupações com o “rendimento” e o “desempenho”,
longe de terem relação com a fadiga ou o esforço, passam a tratar dos retornos do capital.
Como observou Foucault, tais problemas não se agrupam em torno de “uma antropologia,
uma ética ou uma política do trabalho, mas em torno de uma economia do capital.”53
O que se encontra –nas teorias e práticas de gestão na linha da economia neoliberal–
talvez não seja tanto um individualismo metodológico e sim uma espécie de “dividualismo
sistêmico” ou “sistemismo dividual”. Do plano molar da individualidade e da corporalidade
do trabalhador, do consumidor, do empreendedor, passou-se ao controle no plano
molecular dos “capitais-competências”, ao controle de máquinas-fluxo que produzem
rendimentos. Não se trata, evidentemente, de um fluxo indiviso. Se os “recursos”,
“atributos”, “competências” estão em movimento e variação contínua, eles devem ser,
antes de tudo, comparáveis, “aplicáveis”. Como salientado por Hermínio Martins, o que
prevalece é uma espécie de utilitarismo genérico; o que conta, porém, pareceria ser não
tanto as semelhanças entre indivíduos e sim a comparação e a rentabilidade de unidades
mínimas, dividuais, aquém da relação sujeito-objeto. É nesse sentido que podemos dizer –
parafraseando Deleuze e Guattari– que o capital, ao agir como instância de subjetivação, faz
com que as “máquinas” (desejantes, produtivas, associativas) entrem numa relação
extrínseca de utilidade.
Os métodos tradicionais para calcular a produtividade do trabalho se complementam
ou substituem por operações pelas quais se “seguem”, monitoram e avaliam fluxos de
conhecimento. Nesse deslocamento do plano molar ao molecular, e dos indivíduos aos
fluxos, o que passa a ser controlado e capturado é a dimensão energética e afetiva dos
processos de invenção. Com efeito, a economia e as práticas de gestão, no mainstream,
igualam produtividades e fazem das diferenças qualitativas, conteúdos comparáveis,
tratáveis, homogeneizáveis. Podemos notar que, nesse sentido, longe de se tratar de
assuntos meramente administrativos ou técnicos, procedimentos como os da “gestão de
53 Nos manuscritos da aula do dia 14 de março de 1979 (Foucault, 2004a, p. 239).
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conhecimentos” e o mapeamento do que os gestores chamam de “competências
essenciais” constituem operações inseparavelmente semióticas e políticas.54
“Competências inseparáveis das pessoas” vieram a ser, durante a última década,
algo altamente valorizado pelas organizações, pelos consultores em gestão e analistas de
sistemas. Abordando a dinâmica dos processos de inovação tecnológica nas empresas,
alguns descobrem a “natureza subjetiva e intuitiva do conhecimento tácito”, menos formal e
sistemático, e se concentram nas dimensões humanas e sociais dos processos de criação
do conhecimento. O renovado interesse em tais aspectos “comportamentais” constitui
novos campos de saber ou, em outras palavras, a redescoberta de que “conhecimento é
poder” produz novas expertises no mercado (“facilitadores da criação de conhecimento”,
“engenheiros do conhecimento”, “chief knowledge officers“, entre outros).
Como diz Marilyn Strathern, analisando as reformulações contemporâneas da
propriedade:
as empresas e corporações, assim como os organizadores de iniciativas de novas
tecnologias, têm começado a prestar crescente atenção ao que sempre foi conhecido
mas veio a ser articulado de formas novas, a saber, o fato de que o conhecimento
técnico (e social) está incorporado nas pessoas e nas relações entre elas. Quando as
habilidades das pessoas e as relações são identificadas como competências e as
competências são vistas como transferíveis, elas são também mercantilizáveis. O
conceito de competência opera como um tipo de contrapartida humana do conceito de
tecnologia.55

54 O problema que deve ser aqui colocado é o da abstração, que, em nosso entender, não está fundada
numa operação psicológica ou em regras metodológicas, mas diz respeito a formas de expressão que
se inscrevem nos corpos. Pressupõe operações (de captura, de apropriação, comparação) pelas quais
diferentes conteúdos, matérias-fluxo, passam a ser comparáveis, divisíveis, “tratáveis”. Neste aspecto,
Deleuze e Guattari retomam e ampliam a análise marxiana do fetichismo e passam a considerar a
moeda como um dos modos em que funciona o aparelho de captura, constitutivo do Estado, enquanto
unidade transcendente, “megamáquina”. As operações de conjugação e controle dos fluxos no
capitalismo não requerem uma unidade transcendente, mas isso não supõe, contudo, que as formas de
controle estatais sejam dissolvidas: “o capitalismo acordou o Urstaat, e lhe dá novas forças”. Como o
dizem os autores, coexistem modos de exercício de poder que intervém nos processos de subjetivação
(sujeitando o trabalhador, o usuário à máquina) com capturas que funcionam por “servidão maquínica”,
fazendo dos homens peças de uma máquina (Cf. Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 5., p. 156-161).
55 Strathern, 1999, p. 24. A autora vislumbrava os atuais “candidatos” a serem inscritos no regime de
propriedade: as produções da vida coletiva (propriedade cultural), o conhecimento útil (propriedade
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Com efeito, é possível pensar que essas formas de propriedade são coextensivas às
(novas) técnicas pelas quais as coisas visíveis e pessoas falantes se fazem enunciar e se
dão a ver, as técnicas através das quais formas e funções são “objetivadas”. As conexões
de idéias que seguem aqueles que advogam a favor da “gestão do conhecimento”
tornariam pensável, e possível, que prerrogativas inerentes às relações entre pessoas
entrem na lógica do cálculo econômico e que o humano seja capital.

intelectual), o corpo (sobre o qual questões de propriedade estão em permanente debate, sobretudo a
partir do patenteamento de seqüências de DNA) e o engajamento profissional (controle da produção
acadêmica). Para ela, é significativo que essas diferentes ordens de fenômenos se tornem inteligíveis
por uma mesma “matriz”, um mesmo vocabulário criacionista e gerencial. Cf. Strathern, 1999, p. 161 e
ss.
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Será que já se pode apreender esboços dessas formas por vir, capazes
de combater as alegrias do marketing? (...)
Os anéis de uma serpente são ainda mais complicados que os buracos
de uma toupeira.
DELEUZE, G. "Post-scriptum sobre as sociedades de controle"
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4. Camadas de código

Servidores
Pela janela vêem-se plantas e uma abundância de cabos estendidos por cima da
grade que cerca o prédio. O piso é coberto por um tapete de borracha preta com círculos
em relevo. Subindo e descendo os andares do prédio, um elevador carrega pessoas,
pessoas carregam objetos, num incessante ir e vir, empilhar e desempilhar de papelada e
pastas de cartolina cor-de-rosa. Nos andares intermediários encontram-se a gerência de
comunicação, a área de informação científica e tecnológica e o centro de processamento de
dados (que alguns denominam “gerência de TI”). 1
Heraldo pede desculpas por não ter podido me receber antes e diz que, como
tínhamos combinado, faríamos a “excursão” pela sala dos servidores. Enquanto
caminhamos em direção à sala, somos cumprimentados por um dos diretores da fundação,
que passa driblando pessoas, sem deixar de falar para um gravador. Heraldo digita a senha
da fechadura de uma porta. O local onde entramos está praticamente vazio de gente. Há
várias máquinas dispostas em armários, armações metálicas com estantes, sobre as quais
há microcomputadores e outros equipamentos que têm aparência de ser de maior
capacidade. Aqui estão, diz Heraldo, indicando com o olhar um gabinete com máquinas no
centro da sala: “este é o rack dos servidores”.
Esses servidores, ele explica, teriam uma confiabilidade e uma capacidade de
armazenamento que antes somente era possível nos mainframes (computadores de grande
porte). Um deles é o servidor web; outro estaria encarregado do serviço de e-mail; outro faz
a resolução de nomes de domínio; um quarto albergaria as bases de dados do sistema de

1 “TI” faz alusão à tecnologia da informação. As descrições que se seguem inspiram-se em situações
observadas, durante 2004 e 2005, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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gestão e outro os arquivos e programas aplicativos compartilhados. Alguns deles
funcionariam em “clusters”, aglomerados de computadores. Heraldo está preocupado
porque precisa substituir um dos servidores (“uma máquina poderosíssima”). Já o espera
faz duas semanas, após o resultado do leilão público. 2
Ele tinha que organizar uma reunião sobre medidas de segurança de informação.
Periodicamente, eram feitas reuniões para comunicar a nova política aos técnicos do centro
de processamento de dados e aos funcionários. Por conta disso, as atividades de todos os
usuários de computadores tinham passado a incluir novos “procedimentos” como
proteções das telas inativas por meio de senhas, aumento do número de algarismos e
trocas mais freqüentes das senhas dos perfis de usuário. Além disso, nos próximos meses,
implementaria um “programa para gestão das atualizações dos programas”, para, por
exemplo, manter em dia os antivírus.
Às auditorias das máquinas feitas pelas grandes empresas que fornecem software sob
licença à fundação tinham-se adicionado inspeções para “verificar falhas de segurança na
rede”. Tal serviço seria confiado pela fundação a uma empresa terceirizada. Entre outras
atividades, esses especialistas em segurança de informação realizariam “testes de
intrusão”. Boa parte de suas tarefas como responsável do CPD era dedicada a “prever
problemas de vulnerabilidade”. A Fundação “investe pesado em segurança”. A única
maneira de “não ficar vulnerável”, conforme lhe teria dito um dos auditores, seria desplugar
tudo.

Encontro Mario, um engenheiro do suporte técnico a quem eu tinha conhecido

2 Nas definições que são comuns aos especialistas em computação, um servidor é um computador
central, uma “máquina que fornece serviços” a uma rede de computadores, através da qual múltiplos
usuários trocam arquivos e/ou compartilham recursos e periféricos (por exemplo, impressoras). As
máquinas que acessam e fazem requerimentos de dados a um servidor ou um host são chamadas
“clientes”. O paradigma “cliente-servidor” é constitutivo das “arquiteturas” de redes distribuídas, como
as que formam a internet, nas quais uma “aplicação servidora” aguarda conexões, executa serviços e
retorna resultados, enquanto uma “aplicação cliente” estabelece a conexão, envia mensagens para o
servidor e aguarda mensagens de resposta (se bem que, na prática, diversos dispositivos podem
desempenhar alternativamente essas funções). Não há interconexões nas redes de computadores que
não operem por meio de “protocolos”. Assim, por exemplo, o conhecido TCP/IP (Internet Protocol Transmission Control Protocol) faz referência a um conjunto de especificações e regras para
formatação e encaminhamento dos blocos de dados digitais.
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semanas antes, trabalhando diante de uma das poucas máquinas com monitor na sala. Ele
estava fazendo uma tarefa de rotina, “configurando a interface de rede de um micro no
último andar”. Um relato do que se passou durante esse processo –ou inclusive do que se
passa durante as ações mais usuais diante de um computador– envolve uma certa maneira
de conceber os corpos e as coisas, suas qualidades e misturas; envolve, necessariamente,
uma descrição das especificações e funcionalidades dos “dispositivos”, bem como das
“interações humano-máquina”.
A minha impressão foi a de um movimento quase indiferenciado. Mario sentado,
olhando a tela, praticamente imóvel, apenas as mãos e os itens na tela se movendo de
maneira extremamente rápida. Os movimentos das mãos consistindo em pressões e
deslocamentos do teclado em direção ao mouse e vice-versa; o cursor na tela duplicando
esses gestos (o cursor era uma seta deixando um rastro “faiscante”). Nessa espécie de
repetição do repentino, várias telas aparecem, desaparecem, se superpõem; barras fazem
as telas se movimentarem, rolando áreas nas telas; seqüências de linhas vão passando, se
revezando; os dedos pressionam teclas, dedos-teclas digitando caracteres e nomes,
inserindo números.
As telas que se sucedem, como em qualquer “processo de configuração”, parecem
ser ao mesmo tempo distintas e semelhantes. Muda a disposição dos menus e itens a
escolher, permanecem no mesmo local os botões –ícones com o texto “aceitar” ou “fechar”.
Pode-se dizer que o processo envolvia uma série de ações e interações entre Mario e o
software (o “assistente de configuração”), Mario e o hardware, o software e o hardware, o
hardware e a rede local, a rede local e a internet.
Mario disse que ia dar nome ao micro que estava sendo adicionado à rede. Uma tela
com o título “Preferências” requer o nome da máquina, que, by default, consta como
“Cliente”. Continuando com a configuração, ele digita o número IP. 3 Em seguida, seleciona

3 O IP é o protocolo internet, que define os pacotes que transportam blocos de dados de um nó de uma
rede digital para outro. De acordo com as convenções reinantes nos sistemas de comunicação, o IP e
outros padrões são organizados em “camadas” (estruturas também chamadas de “pilhas”). Do nível
inferior para o superior (que seria o mais próximo do usuário) tem-se, nos ordenamentos mais
segmentados, cinco camadas:
- camada física, que compreende, por exemplo, tecnologias como modem e usb;
- camada de enlace (ou de abstração de hardware), que tem como principal função a interface dos
protocolos de internet com os diversos tipos de redes (p.e. ethernet, token ring, wifi),;
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as especificações de componentes de hardware como a placa de rede e o roteador (o
aparelho que distribui o fluxo de dados entre as máquinas na rede) e diz que o passo
seguinte seria ir para o servidor (um 'Enterprise server' que está ali na sala).
O que veio depois foram linhas de comando em telas que se seguiam umas às outras.
Mário, com um jeito escrupuloso, quase judicial, mas ao mesmo tempo cheio de
entusiasmo, ia sinalizando as configurações que faziam o programa “rodar”. Eu não captava
completamente o sentido do que ele fazia e dizia. Não conseguia acompanhar o jargão que
jorrava com tanta velocidade – limitei-me a fazer, mesmo percebendo algo quase irrisório no
meu registro, relações de termos técnicos e siglas. Confiava em que poderia completar o
quadro da situação depois.
Após digitar a senha de administrador, Mário abre uma outra tela intitulada
“Preferências”. Seleciona mais itens, digita mais nomes e mais números. Abre depois um
arquivo de texto contendo umas poucas linhas de código, que conteriam “as condições do
- camada de rede, o IP (Internet Protocol), opera o endereçamento, roteamento e controle do envio e
recepção dos pacotes de dados. Se comunica através de “datagramas”;
- camada de transporte, o TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol),
protocolos pelos quais uma máquina transmite dados a uma outra;
- camada de aplicação, que define os formatos específicos dos dados e das mensagens enviados e
recebidos pelas aplicações de software. Esta camada não tem um protocolo comum, e sim um que é
estabelecido por cada aplicação (como HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, PING, entre outros).
A regra básica do protocolo internet é que a cada máquina conectada a uma rede corresponde um
número IP único, uma seqüência de 32 bits divididos em 4 grupos de octetos (de 8 bits cada). A
primeira parte dessa seqüência localiza a rede à qual o computador está conectado e a segunda, o
computador dentro da rede. Os endereços IP não somente identificam computadores, mas também
qualquer equipamento conectado a uma rede digital: uma impressora, um sensor, um instrumento
científico, um telefone celular ou qualquer outro aparelho que transmita dados, voz, áudio e/ou imagem
“falando a linguagem IP”. Ao equipamento conectado a uma rede atribui-se um IP, seja um “endereço
dinâmico” por um período ou durante o momento da conexão, seja um “endereço fixo” como no caso
de um servidor que armazena páginas web.
Conforme
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num
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(2007),
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majoritariamente em uso, o Ipv4, proporciona a criação de 4.3 bilhões de endereços de rede únicos.
Esse padrão constituiria um limite que estaria “restringindo o crescimento da internet”. A seqüência de
bits e as especificações, que na década de 1980 se estimava seriam mais que suficientes, hoje não
bastariam para dar um endereço a cada usuário e servidor que troca dados na internet e “muito menos
a cada máquina, telefone, PDA, etc.” Esse padrão estaria sendo progressivamente substituído pelo
IPv6, um número de 128 bits, que suporta 340 sextilhões de endereços –o que equivale, conforme a
comparação que consta na Wikipedia, a aproximadamente 670 mil bilhões de endereços IP por mm2
da superfície da Terra.
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serviço DNS”. Pergunto a ele o que isso significa. Um servidor de nomes de domínio, ele
explica, é a máquina que tem as listas de IPs, que diz “quem é quem” na rede. 4
Numa janela até então minimizada num canto da tela, vêem-se várias tabelas e
gráficos, com linhas e números cambiantes. Mário passa a vista pelos histogramas exibidos
pelo programa que faz o monitoramento da rede, numa tela que exibe o título “Network
Health”. Entre outras coisas, esses gráficos mostram o volume de tráfego que entra e sai, o
estado dos dispositivos conectados à rede, a memória sendo utilizada em cada um dos
servidores. Ao checar esses itens, as cores e linhas, ele mantinha-se atento às “anomalias”:
o caso de alguma queda do tráfego num horário pouco usual, uma situação de sobrecarga
de memória. O programa enviaria mensagens de advertência quando ultrapassados os
valores mínimos e máximos definidos para certos parâmetros. Naquele momento, disse
Mario, estava sendo transferida grande quantidade de arquivos por conta da migração de
um dos servidores. Alguns pontos da rede iriam ter a sua velocidade diminuída, os usuários
não poderiam rodar alguns aplicativos, eles reclamariam.

No espaço altamente equipado do terceiro andar, coexistem a rede local e a internet,
o centro de processamento de dados (CPD) e o ponto de tráfego de internet, o projeto
ANSP. 5 Funcionando nas instalações da fundação desde 1998, esse projeto operaria o
backbone que interliga as redes de computadores de todas as universidades públicas,
institutos e centros de pesquisa e da maioria das universidades privadas estabelecidas no

4 “Exemplificando: quando você digita, por exemplo, http:\\www.fapesp.br na barra de endereços do seu
browser, o browser pergunta para o DNS quem você é. Digamos que o seu nome de domínio é
100.200.300.400. Seu browser pergunta para o DNS 100.200.300.400 quem é http:\\www.fapesp.br; o
modem responde que não sabe, mas que sabe quem é o servidor responsável pelo DNS de seu
provedor. Ele pergunta para o servidor DNS do seu provedor quem é www.fapesp.br, que, por sua vez,
responde que não sabe, mas sabe quem é o servidor central que gerencia o domínio .br, e assim a
solicitação é encaminhada para os respectivos servidores responsáveis pelo endereço que você
solicitou...” (esse exemplo é dado num fórum na internet; nós o reproduzimos, trocando os nomes e os
números, cf. Doc8). O protocolo de internet que identifica as máquinas em uma rede TCP/IP, uma
seqüência numérica, é convertido, pelo processo que se convenciou chamar de resolução de nomes de
domínio, em nomes memorizáveis pelas pessoas. Esses procedimentos de registro, bem como o
gerenciamento dos bancos de dados que armazenam e administram esses nomes, compõem o
sistema de nomes de domínio (DNS). Tais operações envolvem complexas decisões técnicas, políticas,
legais, comerciais, que concernem à “governança global da internet”.
5 Academic Network of São Paulo.
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estado. Como informam os responsáveis pelo projeto, esse é o ponto de interconexão
através do qual entidades como agências de governo, a Rede Nacional de Pesquisa,
provedores de acesso à internet e operadoras de telecomunicações (corporações como a
Terremark Latin America e a Global Crossing) “trocam tráfego”.
O papel da Fundação no fomento da comunicação livre da informação científica é
amplamente reconhecido. Em diferentes ocasiões e por diferentes meios é estabelecido o
consenso entre os pesquisadores a respeito do pioneirismo da agência no que diz respeito
ao desenvolvimento da infra-estrutura da internet e das chamadas “redes avançadas”, as
redes digitais usadas pela comunidade acadêmica. A possibilidade de acesso a um maior
volume e velocidade de transmissão de dados é considerada essencial para a continuidade
de pesquisas em diferentes áreas e para a organização de colaborações científicas, no nível
nacional e internacional.
Nesse espírito, foram formulados em 2001 os objetivos do programa TIDIA
(Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada), que visa ao
desenvolvimento de tecnologias e aplicações de internet de alta velocidade, servindo-se de
parte da rede de fibra óptica “apagada” de empresas públicas e privadas (“fibra óptica
apagada” designaria fibra óptica sem uso comercial). No marco desse empreendimento,
projetou-se a rede “KyaTera”, que implementa a interconexão da rede (os enlaces de fibra
óptica), tornando efetiva a interconexão entre cientistas. Uma das metas do projeto é dar
um impulso a “redes colaborativas” e constituir uma plataforma para a experimentação
dessas colaborações entre disciplinas acadêmicas e entre centros e grupos de pesquisa em
parceria com a indústria.
Um dos pesquisadores envolvidos promove o projeto: “enquanto a velocidade das
redes de computadores convencionais nunca ultrapassam os dez gigabits por segundo, na
rede KyaTera as informações trafegam a 320 Gbs”. Mas isso seria apenas um começo: “a
intenção seria de se trabalhar na escala dos terabits” (um terabit equivale a mil gigabits).
Desse modo, passar-se-ia a dispor de um enorme laboratório virtual, onde os recursos de
informação gerados por cada laboratório seriam compartilhados em tempo real por todos
os demais laboratórios. Isso tornaria possíveis soluções de educação à distância, bancos
on-line de imagens médicas e biológicas em alta resolução, videoconferências transmitidas
via IP, entre outras aplicações. A própria interligação em rede dos laboratórios seria, em si
mesma, um laboratório. Projetos de física experimental, por exemplo, levariam o
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“compartilhamento a uma extensão sem precedentes”. 6
O nome do projeto, conforme consta no edital da primeira chamada para participação,
é composto de “Kya”, do tupi “rede” (de pesca) e do prefixo “tera”, que equivaleria a um
trilhão de bits e que –em grego– designaria “gigantesco”. O KyaTera é assim descrito:
O Projeto consiste, nesta primeira Chamada, na definição detalhada e construção parcial
de uma rede do tipo FTTLab7, padronizada e modular para o seu crescimento, que
viabilize novas aplicações da Internet. Como primeira aplicação desta rede, formando
parte integral de um único projeto, grupos de pesquisa deverão adaptar seus
laboratórios para serem acessados remotamente, primeiro pelos outros laboratórios do
Projeto e posteriormente por pesquisadores e/ou estudantes ligados à Internet mundial.
Esta rede será composta de uma malha de fibra apagada que permita demonstrar novas
aplicações da Internet do futuro e que, ao mesmo tempo, permita testes experimentais
de novos conceitos de redes e até dispositivos ópticos. Uma rede estável e de alto
desempenho, a KyaTera, para o desenvolvimento das aplicações avançadas deverá
coexistir com uma ou mais redes experimentais, onde a interrupção destas não interfira
com o funcionamento da primeira. Assim, a rede deverá ser suficientemente versátil para
permitir pesquisas simultâneas não somente em telecomunicações mas em todas as
ciências experimentais. 8

Alguns parágrafos mais adiante, o documento reitera a importância do “projeto” e da
dimensão da “rede” para a “nova era” que estaria se iniciando:

6 Nessa, como em outras áreas do conhecimento, as colaborações estariam passando a se desenvolver
de acordo com a arquitetura grid de processamento distribuído de dados. Alguns cientistas afirmam,
no limite da hipérbole, que na computação em grade tudo funcionaria “de forma automática e
transparente, com as tarefas sendo direcionadas para os diferentes clusters que estejam com
capacidade de processamento livre em um determinado momento”. Como o calcula o pesquisadorchefe do programa TIDIA, “comparando-se com uma transmissão oferecida pelo sistema comercial de
banda larga, com 256 kilobits por segundo, poderíamos dizer que os pesquisadores estarão
transmitindo numa velocidade 10 mil vezes maior ou que a mesma quantidade de dados levaria um
segundo para ser transmitida para o CERN enquanto pela banda larga comum levaria três horas'” (Cf.
Doc5). O sistema de computação em rede desenvolvido para o acelerador de partículas do Centro
Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN) em parceria com acadêmicos de outros países e
multinacionais do setor de microeletrônica constitui uma das referências principais no que diz respeito
à “formatação de ambientes computacionais de alto desempenho”.
7 Fiber to the lab.
8 "Projeto" e "Chamada" são apresentados em maiúsculas no documento elaborado pelos pesquisadoresgestores da Rede KyaTera (Cf. Doc4).
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O intuito do Projeto é estabelecer uma rede óptica ... que marcará o início de uma nova
era da Internet no Estado de São Paulo. Tal rede deverá ser uma grande facilidade
laboratorial

geograficamente

distribuída

para

testes

de

novas

tecnologias

e

desenvolvimento de aplicações Internet. Com os anos, deverá evoluir para uma rede
estável ligada à Internet acadêmica mundial, com alta qualidade de serviço e sem limite
tangível de largura de banda, para pesquisa e ensino no Estado. 9

As linhas de pesquisa do KyaTera correspondem às “camadas” (agrupadas) da
internet: camada física, camada de transporte, camada de aplicação. No primeiro edital, no
qual a camada física inclui comunicações de fibra óptica, era previsto que, no futuro, ela
pudesse passar a conter outras tecnologias, como redes de acesso sem fio. O documento
convida os pesquisadores e seus parceiros a trabalharem de maneira colaborativa e se
(auto)organizarem em laboratórios experimentais (weblabs), conforme as linhas de pesquisa
correspondentes às “camadas” acima citadas.

De escritas e sistemas
Os problemas em torno das chamadas tecnologias da informação têm significação
variável, seus movimentos e “processos” se fazem visíveis e inteligíveis para algumas
pessoas e grupos, de modo desigual, e em certas ocasiões. Relações de poder são
invisibilizadas nas especificações e padrões que regulam grandes conjuntos técnicos como
a internet, nos componentes altamente comodificadas do hardware e do software,
reproduzidas nos meios humano-técnicos que são indissociáveis de seu desenvolvimento e
uso.
O que conta como verdade, assim como os modos pelos quais as máquinas e os
corpos existem, pressupõe relações de força. Essas relações atravessam aparelhos de
Estado, códigos da ciência, protocolos técnicos, saberes especialistas, sistemas
empresariais de gestão, procedimentos de avaliação, linguagens do empreendedorismo, da
publicidade. São constituídas por e ao mesmo tempo constitutivas de planos de realidade –
materiais, orgânicos, psicológicos, sociais– que, vale dizer, estão longe de ser “camadas”
dadas e/ou plenamente operacionalizáveis.
Os códigos, como é geralmente reconhecido, emergem e produzem efeitos em
9 Cf. Chamada de propostas para participação no Projeto KyaTera (Doc4).
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condições específicas. Das gramáticas às codificações jurídicas, todo código supõe
formalização, envolve ações que impõem regularidade e previsibilidade. No rastro da teoria
da comunicação e da cibernética, o “código” tem passado a ser identificado como regra de
transformação ou desenvolvimento entre formas simbólicas de origem e de destino. Como
observa Adrian Mackenzie, nas definições que prevalecem nas ciências da comunicação e
da informação, o código designa “a regra de transformação de uma mensagem de uma
forma simbólica (um alfabeto ou repertório de signos de origem) para uma outra forma
simbólica de destino.”10
Ao privilegiar essa definição de código, quase todas as entidades no estudo dos
sistemas “incluindo programas, linguagens de programação, estruturas de dados, sistemas
operacionais, podem ser definidas abstratamente (matematicamente) como 'sistemas
algébricos', isto é, como conjuntos de objetos agrupados com certas 'relações' e
'operações' associadas aos conjuntos”. Por essa espécie de virtude, pela qual se faz
abstração daquilo que é codificado, a noção de código, como o diz Mackenzie, “vem se
descomprimindo a si mesma de várias maneiras durante décadas”. 11
Um protocolo de comunicação, uma estrutura de dados, os descritores de linguagens
de marcação de páginas web, como XML, por exemplo, envolvem categorias que “retroalimentam” e transformam a realidade que descrevem. Classificações como essas
condicionam as descrições que os sujeitos fazem de si mesmos e do mundo, assim como o
modo em que o mundo é (re)feito. Como argumenta Ian Hacking num trabalho intitulado
"Why ask what?", se as pessoas são classificadas de acordo com classes e gêneros, há
interações constantes dessas classes com os sujeitos classificados. Por essa espécie de
ação recorrente, que o filósofo chama de looping effect of human kinds, o que é tido como
certo a respeito dos indivíduos ou grupos pertencentes a uma categoria pode se tornar
falso, uma vez que as pessoas mudam em virtude do que acreditam sobre si mesmas. 12

10 Mackenzie, 2006a, p. 3.
11 Ibid.
12 Hacking, 1999, p. 33-34. O que ali está em jogo é a interação de nossos esquemas de classificação
com as coisas que conhecemos e, igualmente, a relação entre aquilo que é (que vem a ser) e as
concepções que temos disso. Não cabe desenvolver aqui as implicações teóricas daquilo que o
filósofo chama de “nominalismo dinâmico”. Observemos apenas que, de acordo com ele, através dos
nossos modos de nomeação e codificação constituem-se esferas de possibilidades, e, por
conseguinte, tipos de sujeitos e de ações humanas (Hacking, 2002, p. 48, p. 106 e ss).
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Isso não supõe que as realidades materiais humanas e não-humanas assim
identificadas e inscritas (reidentificadas e reinscritas) sejam algo dado. Por isso, parece
importante que, sem deixar de levar em conta as condições de possibilidade de nossos
sistemas de pensamento e os efeitos de nossos modos de nomeação, sejam captadas,
igualmente, as variações e as singularidades do 'material' (o 'concreto', o 'físico') –
singularidades essas que são primeiras com relação a qualquer codificação ou construção
(sociocultural). 13
Conforme o senso comum, as tecnologias da informação são ferramentas úteis que
identificamos, trocamos, desenvolvemos, atualizamos e que nos servem como objeto de
conhecimento. Há, entretanto, um movimento que nos escapa, traços que excedem a
utilidade e pareceriam recusar qualquer análise. É esse movimento que não se deixa
subsumir em coisas e organismos individuados, nem é pensável em termos de formas e
funções, que procuramos aqui compreender. Nessa linha, Adrian Mackenzie sugere que, em
vez de considerar o que uma entidade como o software é ou não é, de fazer dele algo
constituído, cabe acompanhar as mutabilidades e singularidades do código enquanto
material constitutivo do software.
Como bem observa Mackenzie, a materialidade do código e as operações de escrita
de software (as atividades ditas de programação ou desenvolvimento) devem ser analisadas
simultaneamente. Para Mackenzie –que aqui retoma a leitura antropológica da arte proposta
por Alfred Gell– os processos materiais, cognitivos e coletivos de produção de software não
podem ser compreendidos sem levar em consideração as “involuções de agência” que eles
envolvem. 14 O que passa a estar em questão é como as “relações sociais se manifestam
através da ação”, os modos caleidoscópicos, sempre cambiantes e desiguais, pelos quais
ações cognitivas, materiais e coletivas são constantemente atribuídas e distribuídas no

13 O corpo-movimento, movimento qualitativo, é primeiro com relação às determinações sociais e
culturais, como o diz Brian Massumi na esteira de Deleuze. Segundo Massumi, 'primeiro' ou 'anterior'
não deve ser entendido num sentido histórico, mas como afirmação de uma prioridade ontológica.
Dizer que a transformação qualitativa tem privilégio ontológico supõe que ela constitui um campo de
emergência, enquanto as determinações (por exemplo, os códigos culturais, as normas e interações
sociais) são aquilo que emerge (Cf. Massumi, 2002, p. 8-9).
14 Por "involuções" Mackenzie entende a produção e circulação de significados com um elevado e
crescente grau de elaboração ou formalização. Na leitura que ele preconiza, não se trataria somente
das conseqüências dessas formalizações no plano dos significados, mas também, e sobretudo, dos
rearranjos materiais dos quais o código é efeito e nos quais produz efeitos.
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código e através do código, alterando quem (ou o que) diz ou faz o quê, com relação a
quem ou a que coisa.15
Ao insistir nos efeitos que se produzem na “vizinhança de relações” do software, o
trabalho de Mackenzie permite apreender as ações técnicas, sem as reduzir a
manifestações subjetivas nem a operações previsíveis, regradas, reguladas. Isso supõe
tomar distância tanto das definições formais de código que prevalecem nas ciências da
comunicação e da informação quanto da compreensão do software centrada nas destrezas
e as capacidades expressivas dos indivíduos e coletivos produtores de software. Ora, a
importância dessas maneiras de entender o código não pode deixar de ser salientada, já
que fazem com que certos modos de produção de conhecimento e informação sejam tidos
como legítimos ou ilegítimos, desejáveis ou indesejáveis.
Mackenzie propõe distinguir ao menos quatro entidades em relação no software: 1) o
código, 2) os produtores, 3) os receptores e 4) os protótipos. O código, em primeira
instância, “combina marcas, símbolos e outros softwares, e se refere a objetos tais como
computadores, convenções, protocolos, redes e periféricos.” As formas simbólicas de cuja
conversão ele opera como “regra” incluem “linguagens de programação, plataformas de
hardware, estilos de programação, padrões de distribuição e circulação, e funções ou
operações.”16
Ao distinguir os produtores e receptores de código, Mackenzie afirma que os
processos de produção e recepção não podem ser apenas apreendidos em termos de
relações entre atores ou grupos dados. O autor argumenta, como apontamos acima, em
favor de um outro modo de se pensar a socialidade que permita dar conta das incessantes
atribuições e distribuições de agência. A idéia de protótipo, por último, remeteria ao fato de
que o software é construído em função e à semelhança de uma outra coisa, podendo
representar algo tão prosaico como uma janela ou um escritório, operações realizadas em
um estudo fotográfico ou, inclusive, mundos criados como nos jogos interativos e nos
programas de vida artificial.
Entre os codescapes –se é possível chamarmos assim os meios pelos quais o código
15 É possível reconhecer aqui a concepção de agência elaborada por autores como Alfred Gell e Marilyn
Strathern, segundo a qual o “agente” requer sempre uma contraparte relacional. Cf, Gell, 1998, apud
Strathern, 1999, p.16.
16 Cf. Mackenzie, 2006a, p. 10-12.
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digital circula e produz efeitos–, as ações se distribuem de modos desiguais e variáveis. A
causa ou origem da ação pode ser tanto um programador e/ou usuário quanto um protótipo
como, por exemplo, um sistema operacional (ou um arquivo executável num local tal como
“meus arquivos”). As interações, interferências e “transações” entre os chamados agentes
de software, assim como as arquiteturas baseadas em comunicações entre “clientes” e
“servidores”, podem ser consideradas exemplos desses deslocamentos que fazem variar
relações entre pessoas e entre pessoas e coisas.
O lugar central que Mackenzie dá ao “código” se justifica pelo fato de os sistemas de
software terem se tornado um modo privilegiado de distribuir ações entre humanos e entre
humanos e não humanos. Quando ele considera o código como “índice” de relações que
atravessam diferentes tipos de entidades, adverte também que o código raramente é, em si
mesmo, o agente principal na “vizinhança de relações” do software. Subsiste, no entanto, a
pergunta sobre as implicações de se fazer do código (digital) o "índice”. Parafraseando C.S.
Pierce de forma algo remota, podemos nos perguntar qual seria a conexão real, a relação
“natural” ou “direta” do código com aquilo que designa. O que envolveria afirmar que o
código autoriza “involuções de agência”, como inferências não-lingüísticas ou não-verbais
da socialidade? A indeterminação e as mutabilidades do software aparecem ou se passam
nos efeitos produzidos, como propõe Mackenzie, pelo código, através do código?
Justamente porque o código não pode ser pensado separadamente das práticas de
codificação, pareceria importante insistir que as indeterminações e mutabilidades do
software não estariam apenas conectadas ao código. Como diz Brian Massumi: nada seria
mais destrutivo para o pensamento do virtual que assimilá-lo ao digital. É preciso insistir,
por isso, em que a indeterminação e as virtualidades das relações entre humanos e
máquinas passam através do humano. Na expressão de Massumi, “o virtual não pode ser
sentido e não pode senão ser sentido, nos seus efeitos.” Esse movimento, enquanto
movimento que envolve o pensamento e a sensorialidade seria o da matéria “em modo
analógico”. 17
Na medida em que, através do código digital, se redistribui quem (ou o que) diz ou faz
o quê, os modos de perceber a materialidade e a materialidade da percepção se vêem
radicalmente afetados. Não somente muda o que conta como matéria, mudam as maneiras
17 Para um exemplo de como o corpo pensante-sensorial age como “transdutor”, veja-se Massumi, 2002,
p. 133 e ss.
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de tocar, ler, olhar, escrever, ouvir, hábitos esses que são constitutivos da socialidade. 18 É
preciso considerar, portanto, os modos de ação e de atribuição que, por assim dizer, estão
sendo prescritos no chão das fábricas (ou nos andares das empresas) do capitalismo
cognitivo. Talvez possamos reingressar na “rede” que descrevemos anteriormente para
melhor balizar algumas dessas transformações.
O Kyatera, conforme a expectativa de seus gestores, "deve ser pensado como um
‘projeto vivo’ no sentido de que, a cada ano, os próprios participantes definam novos
desafios e as metas que indiquem o seu progresso.”19 Essa iniciativa se inscreve na linha
daquilo que os gestores de ciência e tecnologia chamam de programas de pesquisa
induzida. Essas formas de organização do conhecimento supõem uma mudança no modo
de intervenção do Estado e uma concepção da pesquisa que tem como paradigma as
políticas voltadas à interação universidade-empresa, em vigor a partir dos anos 1980 nos
Estados Unidos e dos 1990 em países como o Brasil. Tais estratégias não são mais, ou não
apenas, instrumentadas pelo Estado em nome do desenvolvimento das “atividades
científico-tecnológicas”: elas se conduzem em nome da “inovação” e dependem de
modalidades de fomento que coordenam esses processos, principalmente pela formação
de redes de pesquisa.
Em resposta a esses imperativos de inovação permanente, os modos de organização
do conhecimento se “reconfiguram”. A formação de comunidades, consórcios e redes,
cujas relações produzam resultados reconhecíveis torna-se uma meta em si mesma. No
KyaTera, por exemplo, as propostas que os grupos de pesquisadores submetem são
analisadas

na

modalidade

de

fluxo

contínuo.

As

metas

comuns

se

redefinem

periodicamente, do mesmo modo que se reformulam os “produtos” que essas metas devem
“conter”, a saber, documentação, memorandos e relatórios (em inglês, especificando a
metodologia de colaboração, a situação internacional da padronização técnica, entre outras
informações); implantações (de enlaces ópticos nos campus universitários e nos espaços de
pesquisa e desenvolvimento nas empresas); 20 demonstrações (de experimentos e
tecnologias em tempo real), entre outros. Tais produtos ou conteúdos são disponibilizados e
disponibilizáveis, monitorados e monitoráveis pela internet.

18 Cf. Mackenzie, 2006a, p. 173.
19 Cf. Chamada de propostas para participação no Projeto KyaTera (Doc4).
20 "Enlaces" designa ligações entre centros ou "nós" ópticos adjacentes.
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É em função desses imperativos de inovação permanente que é feita a avaliação dos
projetos. Os pesquisadores-chefe implementam mudanças que visam acelerar o andamento
do projeto, garantir a interoperabilidade entre subprojetos, se consorciar com outras
organizações, dividir ou fazer bifurcar os projetos em projetos menores, formar alianças
estratégicas. Por sua vez, os pesquisadores dos grupos de trabalho, além das atividades de
pesquisa executadas em laboratórios virtuais ou remotos, são responsáveis por
estandardizar documentos, atualizar repositórios de informação técnica na internet,
documentar os processos técnicos, consolidar as informações geradas pelos subprojetos,
organizar reuniões científicas, orçar suas atividades e assim por diante. Tratar-se-ia, na
expressão dos gestores do KyaTera, de um novo modo de fazer pesquisa: “espera-se que a
rede cresça de forma cooperativa e ordenada, respeitando as diretrizes metodológicas e
tecnológicas definidas pelo próprio projeto.”21
Esse tipo de linguagem tecnocrática e gerencial trata da "reconfiguração do social".
As conexões entre os “colaboradores-usuários” passaram a ser uma das principais
preocupações nas atividades de produção e uso de sistemas de informação e na
transmissão dos conhecimentos que são deles indissociáveis. Como bem observa Marilyn
Strathern, um dos caminhos para se entender qual a natureza da socialidade ali implicada
seria pensar que tipo de comunidades são criadas nas trajetórias do conhecimento, na
medida em que ele se torna "portátil" e é produzido na forma de objetos que "viajam". 22
A esse respeito, Mackenzie observa que entre os que desenvolvem software, a noção
de programa parece operar de modo altamente recursivo, “tratando” tanto (d)o objeto de
trabalho ou conhecimento quanto (d)o método de organização coletiva do trabalho ou do
modelo cognitivo. Fortemente autoreferentes, as sistematizações das relações pelas quais
os objetos baseados em código são organizados passam –entre outras coisas e outros
efeitos– a ser igualmente transferíveis e aplicáveis aos programadores. 23 Essa situação na

21 Chamada de propostas para participação no Projeto KyaTera, Programa Tecnologia da Informação no
Desenvolvimento da Internet Avançada (Doc4).
22 Cf. Strathern, 2004, p. 18 e ss.
23 A pesquisa de campo feita por Mackenzie em torno das práticas ditas de “programação extrema” no
entorno do grupo Knowledge Management Systems, em Manchester, é esclarecedora no que diz
respeito à extensão da idéia da programação para outras atividades e à introjeção das relações ou
processos de comunicação pelos produtores de código. Diferentemente da engenharia de software
tradicional, o próprio dessas “metodologias” residiria em “fazer da imprevisibilidade e da instabilidade a
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qual a formalização do código adquire aspectos auto-referenciais é o que Mackenzie chama
de “involuções” ou “recursões de agência”. Além disso, os sistemas ou arquiteturas de
informação distribuídas constituem “convoluções de agência”, que tomam relações (de
idéias, de pessoas) já existentes e as combinam em relações compostas, diluindo,
apagando ou repetindo as relações iniciais. 24
Num mundo crescentemente complexo e saturado de informação, como salienta
Strathern, essas práticas sociais de comunicação iterativa e auto-referência têm se tornado
uma espécie de fenômeno global. Nas práticas de gestão fundem-se as normas e padrões
de medida com as metas de ação política. “O que é auditado, explica Strathern seguindo M.
Power, é se há um sistema que incorpora padrões e se os próprios padrões de performance
são configurados pela necessidade de serem auditáveis... A auditoria se torna um ‘loop’
formal pelo qual o sistema se observa a si mesmo.” Esse mecanismo torna-se um princípio
de organização social, que promove tanto a gestão das organizações quanto os modos em
que os indivíduos pensam a relação consigo mesmos. E o que é verdadeiro para a gestão,
observa Strathern, é também verdadeiro para o tipo de conhecimento que as pessoas
detêm, um tipo de conhecimento que o cientista social, por sua vez, pode pretender
conhecer –sobretudo, no tipo de pesquisas que procuram descrever ou revelar de maneira
reflexiva os modos de fazer sentido do pesquisador e dos sujeitos pesquisados. 25
Pode ser importante invocar a distinção que Deleuze e Guattari fazem entre os dois
pólos de um agenciamento, de um lado, maquinação de corpos e objetos, de ações e
paixões e, de outro, atos e enunciados que são atribuídos aos corpos.26 Mackenzie nos dá
uma instigante pista para pensar como esses planos são relacionados através do software.
Longe do ideal algébrico, longe de ser repetição previsível, o código é instável, já que ele é
ao mesmo tempo expressão e ação. Mas o código como expressão nunca coincide com o
código como ação: “ao dizer algo o código faz alguma coisa, no entanto, apesar de toda a

norma”. A iteratividade ou o looping, enquanto estrutura fundamental no desenvolvimento de software,
converte-se numa tática que faz de qualquer atividade algo semelhante ou análogo ao software.
24 Cf. Mackenzie, 2006a, p. 176-177, 182.
25 Strathern, 2004, p. 10.
26 Tal distinção remete menos a uma separação de elementos materiais “concretos” e expressões
semióticas “abstratas”, que a transformações, relações de ajuste e capturas que se dão entre as
formas de conteúdo e as de expressão, entre corpos e incorpóreos (Cf. Deleuze e Guattari, v. 5, p. 7677 et passim).
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sua intrincada formalidade, ele nunca faz exatamente o que diz”. 27
O que está ali em causa é a produção do movimento do sentido, acontecimento do
sentido que não fala a não ser dos corpos, mas que, de forma alguma, pertence à ordem
das coisas e dos corpos, seus estados e misturas, suas ações e paixões. 28 Talvez seja
oportuno citar uma indicação de Foucault, pronunciada em 1970 durante sua aula inaugural
no Collège de France, que nos leva na direção paradoxal de um “materialismo do
incorporal”. Diz Foucault,
o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem processo; o
acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é imaterial; é sempre no
âmbito da materialidade que ele se efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e consiste
na relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, seleção de elementos
materiais; não é o ato nem propriedade de um corpo; produz-se como efeito de e em
uma dispersão material.29

O acontecimento concerne, antes de mais nada, a problemas, que não devem ser
entendidos como obstáculos mas como problemata ou problematizações. É necessário
analisar, segundo Foucault, como puderam ser dadas diferentes soluções para um
problema, mas também como essas diferentes soluções decorrem de uma forma de
problematização. Como ele diz,
o trabalho de uma história do pensamento seria encontrar na origem dessas diversas
soluções a forma geral de problematização que as tornou possíveis – até em sua própria
oposição; ou, ainda, o que tornou possíveis as transformações das dificuldades e
obstáculos de uma prática em um problema geral para o qual são propostas diversas
soluções práticas. É a problematização que corresponde a essas dificuldades, mas
fazendo delas uma coisa totalmente diferente do que simplesmente traduzi-las ou
manifestá-las; ela elabora para suas propostas as condições nas quais possíveis
respostas podem ser dadas; define os elementos que constituirão aquilo que as
27 "In saying something, code also does something, but never exactly what it says, despite all its intricate
formality." Mackenzie, 2006a, p. 177.
28 A partir de uma releitura da doutrina estóica dos incorporais, Deleuze elabora uma teoria do sentido
como dimensão irredutível à designação do objeto, à manifestação do sujeito e à significação lógica.
Não cabe comentar aqui as implicações, variações e encontros dos conceitos deleuzianos com os de
outros filósofos, apenas recorrer a elementos teóricos que contribuem para organizar este trabalho.
29 Foucault, 1996, p. 57-58.
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diferentes soluções se esforçam para responder. Essa elaboração de um dado em
questão, essa transformação de um conjunto de complicações e dificuldades em
problemas para os quais as diversas soluções tentarão trazer uma resposta é o que
constitui o ponto de problematização e o trabalho específico do pensamento.

Por isso, a história do pensamento não seria equiparável à história das idéias (a análise dos
sistemas de representações) ou à história das mentalidades (a análise das atitudes e os
esquemas de comportamento). 30
O que aqui nos perguntamos é se há um deslocamento comum à produção de código
e à economia, e quais os modos de racionalizar as relações entre pessoas e entre pessoas e
coisas que concernem à atual "reconfiguração do trabalho". Relendo As Palavras e as
Coisas a partir do último Foucault, exploraremos de que modo algo como o 'trabalho' pôde
ser constituído em problema e objeto da economia política, de que modo diferentes
respostas ou soluções a esse problema (mesmo divergentes) têm sido construídas, e
também como essas diferentes respostas se depreendem de uma forma específica de
problematização. Para tanto, algumas referências aos pais fundadores dessa disciplina
serão necessárias.

O trabalho como medida e princípio
Ao situar a mutação que se dera a partir do século XIX no espaço do saber ocidental,
Foucault encontra um princípio de ordem que é irredutível àquele das cientificidades
clássicas. Na periodização do autor de As Palavras e as Coisas, a formação histórica
clássica corresponde a um modo de pensamento para o qual a representação existe, que
nela se representa a si mesmo, que trama todos os fios entrecruzados no desdobramento
da “representação em quadro”. Na virada do século XVIII, os seres vivos, as palavras, as
coisas, seus modos de ser e os códigos que os ordenam vêem-se profundamente
alterados, passando a formar o solo que resulta na biologia, na lingüística e na economia
política, a configuração de saberes que toma o lugar da história natural, da gramática geral
e da análise das riquezas. Se, nesse último domínio, "valer" era, em primeira instância,
poder substituir alguma coisa num processo de troca, se a teoria econômica do valor
30 “Polêmica, política e problematizações”, entrevista com Paul Rabinow, maio de 1984 (Foucault, 2004b,
p. 232-233).
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explicava a ordem das coisas pelas necessidades (necessidades que não eram senão
representação de necessidades), a partir de Adam Smith e, sobretudo, a partir de Ricardo,
emergirá uma economia política na qual o 'trabalho' será constitutivo.
O trabalho como noção não foi inventado por Adam Smith. Ele, no entanto, o desloca,
fazendo dele a medida do valor de troca de toda classe de bens. Em As Palavras e as
Coisas lemos que, em Adam Smith, a análise econômica
não é mais um puro e simples momento de reconduzir a troca à necessidade (e o
comércio ao gesto primitivo da permuta); ela descobre a unidade de medida irredutível,
insuperável, absoluta (...) (A)s riquezas não estabelecerão mais a ordem interna de suas
equivalências por uma comparação dos objetos a trocar, nem por uma estimação do
poder próprio a cada um de representar um objeto de necessidade (e, em último
recurso, o mais fundamental de todos, o alimento); elas se decomporão segundo as
unidades de trabalho que realmente as produziram. As riquezas são sempre elementos
representativos que funcionam: mas o que representam finalmente não é mais o objeto
de desejo, é o trabalho.31

Embora a troca e as necessidades continuem sendo o princípio da economia, com
Adam Smith a ordem das equivalências terá uma natureza diversa. Não é já o valor de uso o
que serve de referência aos valores trocados; o problema principal do economista escocês
será o de encontrar a forma de expressão, a medida constante que escape à variação das
avaliações subjetivas. Entendido como jornada, esforço e fadiga, o trabalho “é um
numerador fixo: só o denominador (o número de objetos produzidos) é capaz de variações.”
A reflexão sobre as riquezas desponta assim para uma economia que funda a troca em
condições de produção exteriores à sua representação (como o aumento da divisão de
tarefas, o acúmulo de capitais, a divisão do trabalho produtivo e não produtivo). O
pensamento de Adam Smith
traz à luz o trabalho, isto é, o esforço e o tempo, essa jornada que, ao mesmo tempo,
talha e gasta a vida de um homem. A equivalência dos objetos não é mais estabelecida
por intermédio de outros objetos e de outros desejos, mas por uma passagem ao que
lhes é radicalmente heterogêneo; se há uma ordem nas riquezas, se isto pode comprar
aquilo, se o ouro vale duas vezes mais que a prata, não é mais porque os homens têm

31 Foucault, 1999a, p. 305; 2001, p. 235.
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desejos comparáveis; não é porque através de seu corpo eles experimentam a mesma
fome ou porque o coração de todos obedece às mesmas seduções; é porque todos eles
são submetidos ao tempo, ao esforço, à fadiga e, indo ao extremo, à própria morte.32

Cabe ressaltar que Adam Smith distinguira entre a natureza daquilo que é trocado e as
unidades constantes da troca. Ora, uma vez que o trabalho constitui também uma
mercadoria, ele é uma quantidade suscetível de variações, é variável como os bens com os
quais pode ser comprado e, nesse sentido, não podia ser utilizado como medida absoluta.
A análise do autor de The Wealth of Nations conduzia a uma causalidade circular entre a
atividade humana e o valor das coisas: “toda mercadoria representava certo trabalho, e
todo trabalho podia representar certa quantidade de mercadoria”. 33 Ainda que a ordem das
riquezas se altere, o pensamento de Adam Smith traz reminiscências do pensamento
clássico, revela uma metafísica do infinito que, na transparência da representação,
comunica a atividade humana e o valor das coisas. Essa causalidade circular entre trabalho
como atividade produtiva e trabalho-mercadoria virá a ser explodida com Ricardo e com
Marx.
Conforme argumenta Maurice Dobb (1937), somente com a sistematização que
Ricardo faz da obra de Smith a economia política supera sua etapa classificatória e “formula
postulados em termos de equilíbrio geral do sistema econômico, isto é, princípios
deterministas (apresentados em forma quantitativa) a respeito das relações gerais existentes
entre os elementos principais do sistema”. Ao atingir esse estágio, segundo Dobb, a análise
econômica servirá de base a explicações objetivas e de caráter preditivo, consideradas
conquistas comparáveis àquelas atingidas pela física com as leis newtonianas do
movimento. Ora, esse “reino da lei formulado pela economia política” não teria sido aceito
sem dificuldades pelos contemporâneos – o que podia ser admitido a respeito dos corpos
inanimados era mais difícil de ser aceito no terreno do social. 34

32 Foucault, 1999a, p. 306, 308-310; 2001, p. 236- 237.
33 Ibid, p. 348; 2001, p. 265.
34 Cf. Dobb, 1945, p. 14-15. Analisando as escolhas teóricas das diferentes vertentes da economia
política no plano dos interesses de classe, Dobb situa as controvérsias que, na Inglaterra pré-industrial
e industrial, confrontavam a incipiente burguesia e a aristocracia fundiária que dominava as instituições
do Estado. A constituição da economia política como ciência está vinculada ao contexto do capitalismo
nascente, no qual uma ampla fração da população se incorporava ao modo da produção mercantil. O
autor salienta a importância da noção ricardiana da renda fundiária –o preço do direito de propriedade
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A partir dessas considerações, pode-se entender como, na virada do século XVIII,
deixava-se de considerar válida qualquer teoria econômica que expressasse o princípio do
valor em termos de outro valor particular, de quantidades que somente podiam ser
consideradas variáveis independentes em circunstancias relativas ou particulares. A
economia política, de acordo com Dobb, só seria fundada quando as constantes
determinantes passassem a expressar uma relação com uma quantidade que não fosse ela
mesma um valor. 35 O autor afirma que, por não ter contornado esse problema, Adam Smith
não teria enunciado a teoria do valor de maneira completa. 36 (Segundo esse critério, que
define a “teoria estrita do valor trabalho”, também não caberia falar propriamente em teoria
do valor, por exemplo, na aritmética política de William Petty nem, antes dele, em John
Locke).
Será a partir de Ricardo e Marx que se distinguirá entre a atividade de produção e o
trabalho, concebido como trabalho indeterminado (em Marx, a força de trabalho distinguese do trabalho social em geral, trabalho abstrato). Tanto em Ricardo quanto em Marx a
teoria objetiva do valor explica a formação do preço relativo única e exclusivamente pelo do
trabalho, fator de custo da produção que é considerado a fonte de todo valor. As relações
de troca serão regidas, em última análise, pela quantidade de trabalho (quantidade relativa
de valor) requerida para produzir as mercadorias em questão, em determinadas condições
da sociedade e da técnica.
Ao fazer do trabalho a base da teoria do valor, a economia política clássica e a crítica
da economia política unicamente levam em consideração um dos três fatores de produção
da riqueza. Por que a teoria do valor-trabalho seria considerada superior a qualquer outra
a recursos naturais escassos– que, à diferença dos elementos ativos do capital que financiam o
progresso da técnica e a divisão do trabalho, não cria recursos e não contribuía senão a legitimar a
extração de uma parte dos frutos da produção por uma classe passiva. Segundo Dobb, somente na
sua fase pós-ricardiana a economia política passa de uma posição progressista de combate ao
privilégio para uma apologia da propriedade (p. 56-57).
35 Ibid , p. 19.
36 Adam Smith e Ricardo explicam o valor de troca das coisas em função da quantidade de trabalho que
foi empregada na sua produção. Ora, se para o primeiro, “o trabalho, porque analisável em jornadas de
subsistência, pode servir de unidade comum a todas as outras mercadorias (de que fazem parte os
próprios bens necessários à subsistência); para o segundo, a quantidade de trabalho permite fixar o
valor de uma coisa, não apenas porque este seja representável em unidades de trabalho, mas primeiro
e fundamentalmente porque o trabalho como atividade de produção é a 'fonte de todo valor'.”
(Foucault, 1999a, p. 348-349; 2001, p. 266).
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teoria do custo do valor? No caso da terra, como diz Dobb, diferentes linhas da economia
política teriam chamado a atenção para seu caráter heterogêneo e suas diferentes
qualidades (entre um hectare de solo e outro haveria maiores diferenças que entre as horashomem de trabalho); no caso do capital, a objeção era decisiva: em si mesmo, o capital é
um valor que depende de outros valores, em particular, dos lucros; como poderia então ser
considerado como base para uma explicação do lucro?
A economia política, como afirmou Marx, tinha descoberto a “universalidade abstrata
da atividade criadora de riqueza”, tinha definido as condições que regulavam a troca no
sistema capitalista e sua diferença com relação a outras formações sociais, mas o lucro era
considerado um elemento residual que não era explicado. A aparição do lucro não somente
subsiste na teoria clássica como uma não-questão. Mais do que isso, tal omissão perpetua
a distribuição dominante dos ingressos e as relações de propriedade privada, excluindo
toda perspectiva histórica com relação ao capitalismo mesmo –como se o capitalismo fosse
uma ordem natural, como se para cada fase da evolução histórica fosse possível conceber
o trabalho abstrato como o único fator que cria valor.
Cabe reiterar que o aspecto principal em que Marx se opôs a seus predecessores
reside no fato de que a aparição do lucro não pode ser atribuída nem à atividade do
capitalista, nem a uma misteriosa qualidade criadora do capital per se (para Marx, tal é o
equívoco em que a economia pós-ricardiana teria incorrido), mas precisa ser explicada
como expressão de relações entre pessoas: a causa da aparição do lucro reside na
estrutura de classes existente. Em oposição a outras formações sociais divididas em
estamentos ou castas e legitimadas em virtude de instâncias extra-econômicas, na
produção mercantil capitalista o excedente aparece unicamente sob a forma de valor
abstrato.
Não é nosso objeto retomar as discussões em torno da teoria marxiana da criação do
valor. Lembremos apenas que, para Marx, a mais-valia corresponde à situação
historicamente condicionada na qual o trabalhador, privado da posse da terra e dos
instrumentos de produção, dispõe do produto da venda da sua força de trabalho como
único meio de vida e na qual a força de trabalho chegou a ser, como outras mercadorias,
vendida e comprada no mercado (se define em função do tempo de trabalho socialmente
necessário para sua produção e reprodução). É pelo fato de o “trabalhador livre” criar um
valor maior que o valor de troca da força de trabalho adquirida pelo “capitalista”, que o
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excedente pode ser explicado. Dito de outro modo, a mais-valia resulta da diferença entre o
valor da força de trabalho e o valor criado pelo trabalho vivo. 37
A assunção do trabalho como uma quantidade constante e uniforme não deixou de
apresentar dificuldades das quais decorreram importantes controvérsias da economia
política, por exemplo, o debate em torno do argumento segundo o qual a relação entre
trabalho e capital é homogênea nos diferentes ramos da produção. O postulado da
igualdade da “composição orgânica do capital”, no terceiro volume d'O Capital, é
relativizado pelo próprio Marx, quando admite que a proporção entre trabalho e maquinaria
(ou, mais precisamente, entre capital variável e constante) não seria a mesma nas diversas
indústrias.38
A questão subsiste: em relação a quais condições a teoria do valor-trabalho foi
considerada superior a qualquer outra conceitualização do valor? A consideração do
trabalho como única causa criadora de valor, e como único fator de custo, constitui um
pressuposto que passou a nortear a economia política. Esse princípio, como escreve Dobb,
envolve uma definição implícita do terreno que se convencionou chamar de econômico, a

37 O capitalismo nasce dessa conjunção entre o trabalho livre e o capital, fluxos desterritorializados de
trabalho e fluxos de dinheiro descodificado. Na esteira de Marx, Deleuze e Guattari afirmam em O AntiÉdipo que, no socius capitalista, o que é inscrito (o que passa de uma ordem energética intensiva para
uma extensiva) não são produtores e não-produtores, mas força de trabalho e capital, forças e meios
de produção tomados como quantidades abstratas que se 'concretizam' na sua conjunção. Vale
registrar aqui um parágrafo dessa obra que tem relação com um ponto crucial na nossa argumentação:
o capitalismo, a axiomática capitalista “não tem nenhuma necessidade de escrever na própria carne, de
marcar os corpos e os órgãos, nem de fabricar nos homens uma memória... E mais, apesar da
abundância de bilhetes de identidade, das fichas e dos meios de controle, o capitalismo nem sequer
precisa de escrever nos livros para substituir as antigas marcas dos corpos. Isso são apenas
sobrevivências, arcaísmos com funções atuais. A pessoa tornou-se realmente 'privada', na medida em
que deriva das quantidades abstratas e se torna concreta no devir-concreto destas mesmas
quantidades. Já não são as pessoas que são marcadas, mas estas quantidades: ou o teu capital ou a
tua força de trabalho – o resto não tem importância nenhuma porque havemos de te apanhar nos
limites alargados do sistema, ainda que seja preciso fazer um axioma especial para ti. Já não é preciso
investir coletivamente os órgãos, eles já estão suficientemente preenchidos pelas imagens flutuantes
que são a todo momento produzidas pelo capitalismo (...) O que dá às pessoas privadas -como
veremos- um papel particular no sistema: não já um papel de implicação num código, mas um papel de
aplicação” (Deleuze e Guattari, 1966, p. 261-262 – grifo no original).
38 Como afirma Dobb, assumir a heterogeneidade da “composição orgânica do capital” não leva a
contradizer os princípios explicativos gerais da natureza do lucro capitalista expostos no volume
primeiro d'O Capital. Para um comentário dessa complexa controvérsia, veja-se Dobb, 1945, p. 74.

130

saber, que
o essencial do problema econômico consiste na luta do homem com a natureza para
arrancar o sustento, segundo as diferentes formas de produção e através das diferentes
etapas da história.

O que é ali assumido é a centralidade da atividade humana considerada “iniciadora e
geradora da mudança e da produção”. Como o manifesta Dobb, fazendo uso de uma
imagem atribuída a William Petty, “o trabalho é o pai e o princípio ativo da riqueza, como a
terra é a mãe”. Na economia política
é difícil encontrar um princípio que não inclua como elemento fundamental essa relação
sempre cambiante entre o trabalho e a natureza, e a oposição fundamental entre esses
dois fatores.39

Sem nos determos nas posições normativas que derivam desses enunciados –as de
um ponto de vista que institui uma divisão entre a “Natureza-mãe” e o “trabalho”,
masculino–, é importante assinalar que o princípio do trabalho envolve um princípio
ontológico que diz respeito à relação homem-natureza como relação entre dois termos já
constituídos, isto é, como um dualismo entre uma “forma”, condição energética ou ativa, e
um “conteúdo”, assimilado a uma materialidade inerte e homogênea. Ainda que cambiante
e historicamente condicionada, a relação homem-natureza é explicada a partir da atividade
do “animal que emprega ferramentas e que constrói instrumentos para aumentar seu poder
sobre as forças naturais” e em função de um caso extremo no qual uma forma, portada pela
atividade humana, se impõe a uma matéria já dada.40
Escreve Dobb: se se quer
dar uma expressão quantitativa a essa relação –o domínio da natureza pelo homem– é
difícil encontrar outra noção simples que não o dispêndio de energias humanas (em um
determinado estado da sociedade) como requisito para produzir certo resultado.

Daí se segue um importante postulado a respeito do problema econômico, o princípio
de que “os valores de troca têm certa relação com a produção e o dispêndio de energia
39 Dobb, 1945, p. 27-28.
40 No capítulo seguinte, procuraremos discutir com mais detalhe os limites da dualidade forma-matéria e
do paradigma tecnológico do trabalho.
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humana”. 41 Tanto as atividades humanas como a natureza produzem riqueza, enquanto que
a criação de valor, envolvendo sempre relações sociais, é unicamente faculdade ou
propriedade da atividade humana. Nesse sentido, aquilo que não foi produzido pelo
trabalho humano –aquilo que não se pode produzir, que não é permutável ou que não é
destinado à troca– não é considerado valor. 42
O postulado de que os valores de troca têm relação com a produção e o dispêndio de
energia humana é de importância crucial, já que torna efetiva a separação entre relações
sociais de troca que representam uma transferência de valores econômicos equivalentes
(por exemplo, a venda da força de trabalho que supõe a troca de um salário pelas energias
humanas consumidas na produção) e outros tipos de relação, como os direitos de
propriedade para uso de recursos escassos do solo, pelos quais não se transferem valores
equivalentes e que não constituem um ingresso necessário como o destinado à
subsistência dos trabalhadores ou o destinado a reintegrar à máquina o valor equivalente ao
seu desgaste. 43

Redução da invenção ao trabalho
A teoria do valor-trabalho tem implicações teóricas e políticas que têm sido objeto de
atenção por parte de diferentes linhas de reflexão, e não cabe desenvolver isso aqui. O que
nos parece ser uma questão crucial é que a economia política e o marxismo (ao menos as
interpretações ortodoxas da teoria marxiana) generalizam uma situação histórica da
produção industrial de mercadorias caracterizada pela dominância de um modo de relação
homem-natureza, que envolve um modo de explicar a “natureza humana” - a do homo
faber, cuja diferença específica residiria em ser “um animal que emprega ferramentas e que
constrói instrumentos para aumentar seu poder sobre as forças naturais”. É essa
“antropologia da finitude”, essa matriz de pensamento, que caracterizaria nossa

41 Dobb, 1945, p. 27.
42 Cf. Gorz, 2005, p. 30. Cabe observar que é nesse sentido que se faz a distinção entre “descoberta” e
“invenção”, entendida a última como modificação da natureza através da intervenção ou esforço
humano.
43 Dobb, 1945, p. 29-30.
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modernidade, de acordo com a análise de Foucault. 44
Constitutivo do terreno econômico, fator-custo que assume centralidade na teoria do
valor, o 'trabalho' organiza-se segundo uma causalidade que lhe é própria: “todo trabalho
tem um resultado que, sob uma ou outra forma, é aplicado a um novo trabalho cujo custo
ele define; e esse novo trabalho, por sua vez, entra na formação do valor, etc.”45. Como
mostra Foucault, tal acumulação linear e em série introduziu a possibilidade de um
encadeamento contínuo, deu forma a uma economia articulada com a História, enquanto
tempo comparado das formas de produção sucessivas.
Há, salienta Foucault, um deslocamento com relação ao pensamento clássico num
outro aspecto fundamental: se há raridade, não é porque os seres humanos se representam
objetos que não possuem, mas que a terra produz com certa abundância; é, ao contrário,
porque há uma carência originária, carência que é primeira com relação à necessidade e à
representação da necessidade. O que teria tornado a economia política possível seria essa
perpétua e fundamental situação de raridade. 46

44 Deixamos aqui de lado a reflexão sobre as formas e a diferenciação dos limiares, em que tal condição
(não) é, (não) teria sido, pode (não) estar sendo a nossa. De acordo com o conhecido argumento de As
Palavras e as Coisas, o Homem é uma invenção recente, uma “dobra de nosso saber”, uma figura
precária que apareceu na virada do século XVIII. Iríamos muito longe se tivéssemos a pretensão de
desenvolver essa questão e sua relação com o tema nietzscheano do além-do-humano, a propósito do
qual existem inúmeras reflexões e complexas polêmicas. Basta notar, seguindo a óptica de Deleuze,
que o problema da morte do homem e do além-do-humano é muito menos do que o fim do tipo
empírico, do homem existente como forma composta, perceptível ou enunciável, e muito mais do que a
mudança de uma concepção de homem. Há, escreve Deleuze, “um devir das forças que não se
confunde com a história das formas”. Nesse sentido, o problema é o das relações de forças, do modo
em que as forças no humano (imaginar, entender, querer, lembrar, etc.) se combinam com as forças de
fora (Cf. Deleuze, 2003, p. 117, 167-168). Em relação ao limiar a partir do qual é de novo possível
pensar –ou, como o expressa Keith Ansell Pearson (1999) sobre o que significa pensar além da
condição humana–, aqui somente é possível dar indicações embrionárias. O além-do-humano pode ser
entendido como abertura a devires, coexistência de durações que são inferiores ou superiores às
“nossas”.
45 Foucault, 1999a, 351; 2001, p. 267.
46 Se a partir de Ricardo a escassez se revela primeira em relação à necessidade, talvez devesse ser
melhor discutido como se concebe a escassez na teoria marxista. Sem esquecer essa e outras
importantes diferenças teóricas, é possível retomar o argumento de Foucault segundo o qual a
economia clássica e a marxista se inscrevem num mesmo terreno, no sentido de que ambas
correspondem a um tipo de cientificidade que pensa o finito a partir dele próprio, ao dobrar as forças
do homem numa dimensão de profundeza que se torna a “finitude constituinte” do homem. Isso faz
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Segundo Foucault, através do 'trabalho' e da 'escassez' a economia política articula o
tempo ininterrupto da História e a finitude natural do homem, relação essa que,
especialmente em Marx e Ricardo, é decifrada em direções inversas, na medida em que
representa o domínio das condições naturais permitindo superar a raridade ou,
negativamente, acentua as pressões da necessidade, coagindo os homens a trabalhar e a
produzir mais do que é indispensável para suas condições de existência, mais do que a
parte de valor que lhes cabe sob a forma de salário.
Para Ricardo, a História preenche o vão disposto pela finitude antropológica e
manifestado por uma perpétua carência, até o momento em que seja atingido o ponto
de uma estabilização definitiva; segundo a leitura marxista, a História, espoliando o
homem de seu trabalho, faz surgir em relevo a forma positiva de sua finitude – sua
verdade material enfim liberada.47

É necessário ressaltar que são muitas as objeções que podem ser feitas ao método do
autor de As Palavras e as Coisas. Não se trata aqui de discutir a arqueologia foucauldiana,
mas de procurar compreender em que medida os postulados da teoria do valor na
economia política clássica e na crítica da economia política decorrem de uma determinada
forma de problematização. Ao menos na principal corrente do marxismo, o modo como o
trabalho se entrelaça com a História permitiu instituir um pensamento causal e evolutivo
que, de acordo com Foucault, reanimou as promessas da dialética e a “boa vontade

com que a representação das coisas não mais se desdobre, a explicação não mais se desenrole numa
elevação ao infinito, mas passe a ser, ao lado do indivíduo empírico que é o homem, o fenômeno de
“uma ordem que pertence às coisas mesmas e à sua lei interior.” (Foucault, 1999a, p. 431; 2001, 324).
Como afirma Deleuze, é possível distinguir ali dois momentos. O 'trabalho' (como a 'vida', a
'linguagem') surge como força finita exterior ao homem e às coisas é imposta uma historicidade própria
através de formas e mecanismos dos custos da produção que são exteriores à representação.
Somente num segundo momento é que o homem se apropria dessa historicidade, ao converter sua
própria finitude num fundamento. Nesse sentido, dizer que o finito é pensado a partir dele próprio não
supõe que os homens tomam consciência do 'trabalho' (da 'vida', a 'linguagem') como sendo sua
própria finitude (Deleuze, 2003, p. 118, 163). Quando, em vez da representação, o que comanda é uma
“analítica da finitude”, o homem aparece como duplo empírico-transcendental, ao mesmo tempo no
lugar de objeto para um saber e do sujeito que conhece –lugar que é também o lugar do impensado.
Sobre o movimento que comanda o pensamento filosófico moderno e o nascimento das ciências
humanas, veja-se Foucault, 1999a, p. 430 e ss.
47 Foucault, 1999a, p. 359; 2001, p. 273.
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fatigada dos humanismos”. 48
Ao retraçar como o trabalho pôde ser constituído como problema, nosso propósito
não é, certamente, o de determinar o solo epistemológico ou estabelecer o limiar de
cientificidade da economia política. Não se trata de subscrever a uma determinada
periodização do pensamento econômico nem demarcar os limites relativos ao que
constituiria um regime de representação propriamente moderno, ocidental. Retomamos
alguns aspectos da teoria do valor procurando pensar em que medida aquilo que é
chamado de trabalho de conhecimento ou trabalho imaterial constitui uma ruptura com
relação a uma forma de problematização que tem sido característica desde o nascimento
da economia política. Ou, dito de outro modo, trata-se de saber se hoje nos defrontamos
com condições e dificuldades práticas que são racionalizadas a partir de uma forma de
problematização outra que a do trabalho.
O que precisa ser questionado é a historicidade da idéia mesma de conhecimento,
uma imagem de pensamento conforme à qual temos o hábito de pensar, de pensar o
movimento e/ou os movimentos de produção do sentido. Podemos dizer com Deleuze e
Guattari – e na esteira de Tarde, Bergson e Simondon– que o trabalho é uma modalidade de
“captura da atividade livre”, pela qual se efetua uma extração da materialidade-fluxo e se
passa de quantidades energéticas virtuais para uma ordem extensiva, atual.
De acordo com uma distinção proposta por Deleuze e Guattari em Mil Platôs, o
trabalho é “causa motriz que choca contra resistências, opera sobre o exterior, se consome
ou se dispende no seu efeito, e que deve ser renovada de um instante para outro”. Como
contraponto, a atividade livre “só opera sobre o próprio corpo móvel, não se consome no
seu efeito e se prolonga entre dois instantes.” No fator-trabalho e nas ferramentas –que não
são primeiras, mas efeitos e somente efeitos do agenciamento trabalho– o que conta
é o ponto de aplicação de uma força resultante exercida pela fonte de ação sobre um
corpo considerado como 'uno' (gravidade), e o deslocamento relativo desse ponto de
aplicação. Na ação livre, o que conta é a maneira pela qual os elementos do corpo
escapam à gravitação a fim de ocupar de modo absoluto um espaço não pontuado.49

Vale salientar que a distinção proposta em Mil Platôs é complexa. O que se denomina
48 Foucault, 1999a, p. 361; 2001, p. 274.
49 Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 5, p. 75-77 et passim.
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atividade livre não pode ser entendido em termos de agência individual, mas sim com
relação a afetos impessoais. O movimento da força considerada em si mesma, como
observam os filósofos, é absoluto, ocupação turbilhonar de um espaço-tempo. Se o
“trabalho” e a “atividade livre” mobilizam afetos de ordens diferentes, se eles se diferenciam
no que diz respeito ao tratamento do espaço-tempo, também é certo que os empréstimos
entre tais regimes se fazem nos dois sentidos.
O conceito objetivo de trabalho (trabalho abstrato, indeterminado), como já vimos, se
estabeleceu na economia política como medida do valor dos objetos trocados, como
medida constante que permitia escapar à variação das “avaliações subjetivas”. Deleuze e
Guattari observam que, no século XIX, houve uma ligação entre o conceito físico-científico
de trabalho definido como força-deslocamento e o conceito sócio-econômico de trabalho
abstrato:
a sociedade fornecia uma medida econômica do trabalho, e a física, por sua vez, uma
'moeda mecânica' do trabalho. O regime do salariado tinha por correlato uma mecânica
das forças. Jamais a física foi mais social, visto que em ambos os casos tratava-se de
definir um valor médio constante, para uma força de elevação ou de tração exercida o
mais uniformemente possível por um homem-padrão. Impor o modelo-Trabalho a toda
atividade, traduzir todo ato em trabalho possível ou virtual, disciplinar a ação livre, ou
então (o que dá no mesmo) rejeitá-la como 'lazer', que só existe por referência ao
trabalho.

50

A partir dessas considerações, procuramos ressaltar as limitações da noção de
trabalho para captar a ação técnica e inventiva. Como diz Simondon, o paradigma do
trabalho envolve uma concepção naturalista que reduz a operação técnica e inventiva a uma
atividade de reação-adaptação de um ser biológico (considerado como um ser já
individuado enquanto organismo e enquanto espécie) diante das condições naturais. O
trabalho é a atividade pela qual, através do corpo, do pensamento e da ação, o próprio ser
humano efetua a mediação entre a espécie e a natureza, entre as realidades heterogêneas
da forma e da matéria. De acordo com ele,
uma definição naturalista do trabalho é insuficiente: dizer que o trabalho é a exploração
da natureza pelos homens em sociedade é fazer do trabalho uma reação elaborada do
50 Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 5, p. 200.
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homem tomado como espécie diante da natureza à qual ele se adapta e que o
condiciona. Não se trata de saber, aqui, se esse determinismo na relação naturezahomem se faz num sentido único ou comporta uma reciprocidade; a hipótese de uma
reciprocidade não muda o esquema de base, a saber, o esquema de condicionamento e
o aspecto reativo do trabalho.51

É necessário, assim, considerar a operação técnica em si mesma, ao invés de tratar
todas as operações como casos particulares de tomada de forma, isto é, imposição de uma
forma a uma matéria já dada. Segundo Simondon, o que caracteriza o objeto técnico não é
o trabalho mas o “funcionamento operatório”, funcionamento que pressupõe um ato de
invenção; não uma reação adaptativa, mas uma operação mental que é da mesma ordem
que a invenção científica.
Através da atividade técnica, salienta Simondon, o homem produz mediações que são
separáveis do indivíduo que as constrói e as pensa. O ser humano se expressa nelas, não
se une a elas; a máquina possui uma espécie de impessoalidade que faz com que possa se
tornar um instrumento para outra pessoa; a realidade humana que nela se cristaliza é
alienável, precisamente por ser separável. Inventado, pensado e construído pelo ser
humano,
o objeto técnico não se limita apenas a criar uma mediação entre o homem e a natureza,
ele é um misto estável do humano e do natural, contém o humano e o natural; ele dá a
seu conteúdo humano uma estrutura semelhante àquela dos objetos naturais e permite a
inserção, no mundo das causas e dos efeitos naturais, dessa realidade humana.

Como veremos no próximo capítulo, essas reversões ou comunicações humano-natural se
instituem por meio de “esquematismos”. 52
Em contraposição à definição econômica do trabalho, que envolve uma concepção da
socialidade no nível de funções biológico-sociais e faz da ação técnica e coletiva uma
reação-adaptação da espécie humana às condições naturais, Simondon proporá distinguir
um modo de individuação coletiva propriamente humano. De acordo com ele, o trabalho,
considerado como relação econômica de exploração da natureza por homens em
sociedade, é somente a extensão de um caso particular de atividade relacional, uma vez

51 Simondon, 1969, p. 241.
52 Ibid, p. 245.
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que existem trabalhos que não se relacionariam com a natureza, assim como atividades que
fazem da transformação da “natureza humana” seu objeto. Ora, como ele insiste, “não é a
partir de uma essência que se pode indicar o que é o humano, já que toda antropologia será
obrigada a substancializar seja o individual, seja o social, para conferir uma essência ao
homem.” Se cabe falar na especificidade do humano, ela não pode ser concebida
separadamente da vida. A humanidade se dá num plano que não é o do vital sem o
humano, ou do vital do qual se separa o humano, mas o plano da individuação vital que
comporta e inclui o humano. 53
Guardando distâncias face aos pressupostos de uma concepção humanista e
naturalista que considera o humano como termo de uma relação já dada, essa perspectiva
permite lidar com os impasses do capitalismo contemporâneo no plano de uma
problematização da informação. É possível, nesse sentido, pensar modos de relação entre o
humano, a máquina e o mundo, que não passem nem pelo trabalho como reação adaptativa
à natureza, nem pelas realidades individuais e coletivas que a definição econômica do
trabalho envolve. No próximo capítulo, discutiremos alguns dos argumentos de Simondon
aqui expostos. Antes disso, nos perguntaremos o que acontece quando o principal
problema econômico não é já o 'trabalho' mas a 'inovação', e como tal deslocamento é
indissociável dos novos axiomas pelos quais o capitalismo se reinventa.

Redução da invenção à utilidade
As análises que discutem os modos contemporâneos de criação de valor econômico
se dão como objeto questões que dizem respeito à “economia da inovação”
(compreendendo

áreas

como

as

de

microeletrônica,

telecomunicações,

software,

biotecnologia) e à “economia dos conteúdos” (produções científicas, literárias, audiovisuais,
sujeitas a direitos autorais). Nesse domínio, uma idéia, um conceito, um algoritmo, um

53 “... ce n’est pas à partir d’une essence que l’on peut indiquer ce qu’est l’homme, car toute
anthropologie sera obligée de substantialiser soit l’individuel soit le social pour donner une essence de
l’homme. Par elle-même, la notion d’anthropologie comporte déjà l’affirmation implicite de la spécificité
de l’Homme, séparé du vital. Or, il est bien certain que l’on ne peut faire sortir l’homme du vital, si l’on
retranche du vital l’Homme; mais le vital est le vital comportant l’homme, non le vital sans l’Homme;
c’est le vital jusqu’à l’Homme, et comprenant l’Homme; il y a le vital entier, comprenant l’Homme.”
(Simondon, 2005, p. 296-297).

138

teorema são tidos como valores intangíveis. Ao tratar desse tipo de bens os economistas
geralmente levam em conta dois atributos essenciais: a não-rivalidade e a não-exclusão.
Isso supõe que o consumo de uma unidade do bem por uma pessoa não diminui a
quantidade disponibilizada e passível de ser consumida por outra, ou, dito de outra maneira,
que se trata de bens

de cujos benefícios diferentes

pessoas podem usufruir

simultaneamente. Uma das questões que daí se seguem é que, uma vez produzidos, esses
bens econômicos não requerem um investimento suplementar de recursos para criar
unidades adicionais que satisfaçam a outros consumidores.
Diferentemente dos bens tangíveis, a inscrição da informação num regime de
“propriedade” não é expressa ou objetivada mediante um ato público ou de posse. No
momento de serem transmitidos, os bens de informação se fazem disponíveis a todos, pelo
que qualquer reivindicação de exclusividade somente pode ser garantida por meio de
intervenções ou proteções externas, tais como os mecanismos estatais concebidos para
promover o “progresso das ciências e das artes úteis”. Tais mecanismos, no espírito em
que foram concebidos no século XVIII, supõem a intervenção do Estado, que é considerada
positiva e legítima na medida em que é exercida para garantir o acesso público ao
conhecimento e proteger o caráter coletivo das invenções.54
Sob a óptica de alguns economistas, tais mecanismos seriam atualmente
contraproducentes. Examinaremos alguns argumentos a esse respeito, tentando explicitar o
tipo de racionalidade que entra em jogo quando a informação e o conhecimento se
convertem em objeto da economia. Em meados da década de 1980, Joseph Stiglitz (num
livro de economia para o setor público) escrevia que o papel do governo seria o de
encorajar as atividades criadoras de conhecimento ou atividades de inovação mediante a
regulamentação de direitos de propriedade intelectual, como as patentes, que excluem usos
do conhecimento sem a “compensação” do criador. Contudo, ressalta o autor, em
“mercados competitivos” modalidades de patenteamento excessivamente abrangentes
poderiam impor limites ao ritmo da inovação.
Através das patentes e de outras formas de direitos de propriedade intelectual, “os
inventores podem se apropriar dos retornos da atividade inventiva.” No entanto, podem
ocorrer externalidades. Além disso, prossegue Stiglitz, a apropriação interfere na difusão e

54 Cf. Boyle, 2005.
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no uso eficiente do conhecimento, o que provê as razões para o fomento governamental. 55
Conforme enunciado pelo economista, o estabelecimento do “sistema de patentes”
poderia resultar num output menor que a “livre difusão do conhecimento”, o que faz com
que outros tipos de mecanismos sejam necessários para resolver as “deficiências de
mercado associadas à produção de conhecimento”. 56 Uma vez que ali o pressuposto é o de
que a “informação” constitui um recurso (um recurso público, um bem econômico não
produzido pelo mercado), input do processo de “produção de inovações”, a ampliação do
alcance dos mecanismos regulatórios que requerem intervenções externas acarreta um

55 Stiglitz, 1999, p. 349 (Doc12). As “externalidades” (efeitos sobre terceiros) são, naturalmente, relativas
àquilo que seria interno, isto é, ao conjunto das transações realizadas no “mercado livre e competitivo”.
56 Os pressupostos da teoria do dispêndio governamental elaborada por Stiglitz (1999) são formulados,
em particular, nos capítulos “Publics goods and publicly provided private goods” e “Public choice”.
Enfatizando que a propriedade intelectual pode envolver externalidades e causar ineficiências na
alocação de recursos, e que as condições em que há informação perfeita e igual entre os participantes
do mercado são raramente válidas nas “economias reais”, Stiglitz se opõe a Ronald Coase, que
defende direitos de propriedade bem circunscritos (Cf. Stiglitz, 1999, p. 346-350). Em fins dos anos
1930, Coase se ocupara da origem ou, como ele diz, da “emergência das empresas”. Num artigo
intitulado "The Nature of the Firm", ele afirma que as empresas constituem “clusters de recursos e
agentes que interagem mais através de sistemas gerenciais de comando que através dos mercados” e
explica sua emergência pela diferença entre os “custos de transação” vinculados à organização da
produção por meio dos mercados e os vinculados à produção por meio das empresas: “as pessoas
utilizarão os mercados quando os ganhos, o líquido dos custos de transação, excedem os ganhos de
se fazer o mesmo numa empresa gerenciada... As empresas aparecem quando o oposto é verdadeiro”
(Benkler, 2005, p. 170-171 - Doc9). Nessa perspectiva, eminentemente microeconômica, o que está em
questão são mecanismos de direcionamento de recursos (como a sinalização de preços através do
mercado). O que conta na determinação do grau de eficiência na alocação de recursos são os custos
envolvidos nas trocas entre agentes econômicos, custos de transação no mercado que são
desdobrados numa série quase inumerável de categorias (impostos, custos de contratações, custos de
gestão e transferência de bens, títulos ou direitos, custos de procura de informação, e assim por
diante).
O "teorema de Coase” circula como referência obrigatória entre os defensores dos instrumentos
da propriedade intelectual e mesmo entre muitos daqueles que os questionam. Esse teorema reza que
somente com custos de transação nulos a alocação final de recursos será independente da alocação
inicial dos direitos de propriedade. Em outros termos, para que a atribuição de direitos de propriedade
definidos pelo Estado não produza ineficiências é necessário que esses direitos possam ser
comerciados a custos desprezíveis. Mesmo se os recursos fossem destinados a agentes que não os
administrassem de modo conveniente, numa sociedade com direitos de propriedade bem definidos
esses agentes teriam um incentivo para vendê-los a quem os gerisse de maneira eficiente. Nessa
perspectiva, tratar-se-ia de alocar os direitos de propriedade (ou certa parcela deles) em favor de quem
valoriza os ativos que eles protegem.
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incremento dos custos e, consequentemente, uma redução da velocidade da inovação.
A análise feita por Yochai Benkler, em The Wealth of Networks (2006), pode ser
abordada como outro exemplo dos deslocamentos que se operam quando a criação do
valor passa a ser explicada pela “informação”. As questões tratadas por esse autor, jurista
da Universidade de Yale, concernem à economia política da informação, aos “sistemas de
produção da informação”. A organização industrial dos bens de informação e cultura, ele
explica, envolve um elevado investimento inicial e baixos custos de distribuição. Segundo
ele, hoje assistiríamos a uma transição de uma economia industrial da informação, uma
economia que gera um alto grau de concentração da propriedade, para um modelo de
“produção social” característico da economia interconectada em rede.
A particularidade da informação (a de ser input e output de seu próprio processo de
produção) faria com que a extensão dos mecanismos de proteção da “propriedade
intelectual” fosse economicamente contraproducente: se “cada inovação é construída a
partir de informação existente, então um reforço dos direitos de propriedade intelectual
aumenta os preços que aqueles que investem na produção devem pagar hoje àqueles que a
produziram ontem, além de elevar os incentivos que um produtor de informação pode obter
amanhã.” Na medida em que não só envolvem o aumento de ganhos potenciais, mas
também o incremento dos custos, os efeitos do fortalecimento do regime de patentes ou
dos direitos autorais podem ser negativos. Tanto os approaches teóricos quanto as
pesquisas empíricas mostrariam que o fortalecimento da legislação de propriedade
intelectual não necessariamente representa um estímulo às atividades de inovação.
Constatar-se-ia que “há pouca sustentação na economia para regular a informação, o
conhecimento e a produção cultural através dos instrumentos da lei de propriedade
intelectual.”57
O fato de, hoje, os chamados conteúdos (um filme, um programa de computador, um
arquivo digital) poderem ter usos não-excludentes, adicionado ao fato de que os custos de
reprodução e distribuição desses insumos tendem a ser quase nulos, faz com que
construções jurídico-econômicas prévias tendam a se desestabilizar e com que novos
mecanismos de controle venham a emergir. Para Benkler, o que emerge são “sistemas de
produção do conhecimento” que não repousam sobre garantias externas aos direitos de

57 Benkler, 2006, p. 38-39 (Doc10).
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propriedade, como as patentes e o copyright.
O fenômeno do software livre constituiria, na leitura que dele faz Benkler, o exemplo
paradigmático desses sistemas não proprietários, nos quais as ações são coordenadas
através de mecanismos distribuídos que não dependem de hierarquias nem de modos de
organização centralizados. Além de aplicar-se aos projetos de software livre, tal sistemática
de produção da informação se aplicaria a outras formas de produção mediadas pela
internet: publicações de referência editadas por voluntários, como a Wikipedia e outros
projetos de conhecimento e inovação aberta, plataformas para troca de arquivos na web,
redes peer to peer e outros sistemas distribuídos de processamento de dados. Aplica-se,
igualmente, à comunidade acadêmica, meio no qual Benkler e outros analistas reconhecem
o antepassado da “produção colaborativa em rede”.
O autor se pergunta de onde “procede” a informação quando não é originada por
produtores que controlam o acesso às invenções por meio da propriedade intelectual
(Poder-se-ia dizer que, uma vez que, nessa perspectiva, a informação é capital, fator de
custo e resultado do processo de produção, a pergunta pelo que vem primeiro coincide
com a pergunta pelo que vem depois). Nos termos do autor, a produção de informação
provém da combinação de fontes não mercantis, como incentivos fornecidos pelas
agências de fomento estatais e não estatais, e de agentes cujo modelo de negócio não
dependeria dos mecanismos de regulamentação da propriedade intelectual.58
Ao discutir os postulados da economia política da informação, Benkler afirma que
seria preciso fazer algumas emendas às teorias dos custos de transação para entender
como a produção “entre pares” emerge. Dado que o capital físico requerido para a
produção colaborativa, interconectada, estaria amplamente distribuído; que, com as redes
digitais, os custos dos meios para registrar, processar e comunicar informações teriam
declinado consideravelmente com relação a fases anteriores; e, dado que a informação
existente (o insumo da produção) teria custos tendentes a zero, nas economias em rede as
habilidades humanas se converteriam no principal recurso escasso. Em suma,
a produção entre pares está emergindo, já que o preço decrescente do capital físico
envolvido na produção de informação e o preço decrescente das comunicações
reduzem o custo da produção colaborativa e fazem do capital humano o bem

58 Benkler, 2006, p. 39 (Doc10).
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econômico primário [que tal produção envolve ou inclui].

Sob a óptica do autor, os modos de produção interconectados fariam possível canalizar
“reservas subutilizadas de esforço criativo humano”, eles redundariam em eficiências e
“vantagens sistêmicas” no que diz respeito à “identificação e alocação de capital
humano”. 59
É interessante considerar a rationale de governo implicada nesse tipo de análises de
“bens públicos” como o conhecimento. Na esteira da economia neoclássica e o
marginalismo, os instrumentos da política econômica e científico-tecnológica passam a ter
como objeto o “bem-estar social” que resulta do agregado dos benefícios individuais. Do
mesmo modo que os indivíduos avaliam a utilidade dos bens que consomem, infere-se, os
“coletivos” avaliam seu bem-estar de acordo com as utilidades que são alcançadas por
seus membros. Nesse tipo de análise, o coletivo não constitui um fato que precede o
individual mas deriva, antes, da comparação de “decisões” e “micro-motivações”
individuais e inter-individuais. O que passa a valer como individual, social, técnico e/ou
natural, é constituído por comparação das quantidades ofertadas-objetivadas-alcançadas
por pessoas privadas, cujas escolhas impulsionam o consumo-produção de determinadas
quantidades de bens. 60
Há importantes divergências a respeito do que constitui a especificidade da economia
da informação. Pode-se dizer, contudo, que tais enfoques “subjetivos” da criação de valor
têm em comum o pressuposto de que, em lugar da quantidade relativa de trabalho
empregada na produção das coisas, o que conta é o incremento da utilidade na margem de
consumo de determinado tipo de bens. O que está em questão são “produtos”, bens ou
serviços cuja utilidade é estabelecida pela relação entre a expectativa do consumidor e a
quantidade disponibilizada do lado da oferta. Longe de ser expressa por uma medida
irredutível, a comparação dos valores se faz em função de outros valores particulares, eles
mesmos quantidades sujeitas a variações. Nessa margem de possibilidades, o que é
correlacionado são os incrementos de quantidades e o ritmo desses incrementos.61

59 Benkler, 2005, p.195, 171 (Doc9).
60 É interessante observar que, para ilustrar esse tipo de questões, Sexta Feira não deixa de ser
reanimado no campo da economia.
61 A “função utilidade”, conforme leciona Stiglitz, é uma “ferramenta que ajuda [aos economistas] a pensar
sistematicamente a respeito das trocas que a sociedade constantemente tem que fazer” (Stiglitz, 1986,
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É possível acrescentar, ainda, que, se a peculiaridade dos bens intangíveis consiste
em ter usos não privativos, se o que é desenvolvido são modos de produção “sociais” que
não repousam sobre regulações externas, a evolução das economias em rede parece
convergir, no limite, numa espécie de “comunismo do saber”. 62 Conforme Benkler e outros
analistas da economia da informação, o que se desenvolve são sistemas distribuídos de
organização da criatividade humana que se auto-organizam, recorrendo a mecanismos
incompatíveis com antigas hierarquias e modos de dominação. A “tecnologia da
informação” faria possível a conjugação das contribuições e transações mais mínimas, mais
dispersas, numa produção de maior escala. A tecnologia facilita, diz Benkler, a integração
da produção fragmentada em módulos e componentes mínimos, a sua combinação num
“produto final”. 63
Tudo pareceria indicar que nos “ambientes digitais” estamos longe do trabalho e dos
modos de organização social do trabalho. Quanto pesa o “esforço criativo humano”
disperso e agrupado nas redes? Na formação do valor do quê contam as trocas
comparadas e avaliadas pelos custos de transação? Os princípios que parecem comandar
essa produção não se inscrevem entre o conceito mecânico de força e o sócio-econômico
de trabalho abstrato, mas entre uma sistemática da informação e um conceito
microeconômico-psicológico de utilidade.

p. 99 - cf. Doc12). Essa função cristaliza, por assim dizer, os princípios do cálculo diferencial. A sua
notação é U=U(C ,C ,....., C ), onde U é utilidade e C ,C ,....., C representa as quantidades de consumo
1

2

n

1

2

n

de bens adicionais. Grosso modo, a utilidade marginal de C é o aumento na utilidade derivado de um
aumento no consumo de C. Os casos em que se registra utilidade marginal decrescente supõem que
incrementos sucessivos em C levam a incrementos sucessivamente menores de U.
1

62 A expressão é empregada, num outro contexto, por André Gorz.
63 Cf. Benkler, 2005, p. 188-189 (Doc9).
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A intervenção das sociedades humanas no setor inumano, natural,
do mundo tem favorecido uma linguagem que suscita a impressão
de que a "sociedade" e a "natureza" existem em departamentos
estanques. O desenvolvimento paralelo das ciências naturais e das
sociais tem reforçado a mesma impressão. No entanto, o problema
do tempo tem características tais que não é possível esperar resolvélo enquanto o tempo físico e o social forem pesquisados como
entidades independentes (...)
Norbert Elias, Sobre el tiempo
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5. Da ‘informação’ à in_formação
Este capítulo procura compreender as implicações da crítica às concepções do
conhecimento e da tecnologia que pressupõem, por um lado, uma matéria (hylé) já dada e,
por outro, uma forma (morphé) organizadora que se impõe ou imprime na matéria.
Revisitaremos essa discussão seguindo, sobretudo, a reflexão de Gilbert Simondon. Ao
remanejar os postulados da teoria tecnológica da informação, os argumentos do filósofo
aqui retomados podem contribuir a por em questão a noção de informação que prevalece
em diversos domínios do pensamento contemporâneo. Essa perspectiva permite, por assim
dizer, subverter o “cyberspeak” no seu próprio terreno.
Nossa análise tomará a crítica ao hilemorfismo como ponto de partida, centrando-se,
sobretudo, na concepção da ação técnica e inventiva como “modulação da matériamovimento”. Procurando pensar a invenção técnica na sua dimensão imanente, em diálogo
com autores da antropologia da ciência e da tecnologia, situamos depois algumas das teses
da teoria simondoniana da individuação. Fazemos essa revisão, salvaguardando que não
pretendemos fazer jus à complexidade dos debates filosóficos e científicos nos quais o
pensamento de Simondon se inscreve. Balizamos noções que nos parecem relevantes para
um deslocamento do foco no indivíduo para a individuação e retornamos, por último, à
discussão do que seria uma problematização da informação na situação histórica do
capitalismo contemporâneo.

Invenção técnica
Segundo Deleuze e Guattari, a invenção em Simondon remete a uma materialidade em
movimento, uma matéria-fluxo portadora de singularidades. Em vez de distinguir a forma e a
matéria (o “abstrato” e o “concreto”) como domínios já definidos, ou de conceber a sua
relação –a exemplo de uma simples relação de moldagem– como constituinte de um
domínio intermediário ou como uma síntese que reteria um aspecto da forma e um aspecto
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da matéria, o pensamento de Simondon considera a invenção como “operação de
modulação essencial à matéria-movimento”, como “desenvolvimento contínuo da forma e
variação contínua da matéria”. Trata-se de uma materialidade que transborda a matéria
homogeneizada e que é relacionada a operações de transformação qualitativa, operações
sucessivas que transbordam a forma. 1
O valor paradigmático assumido pelo modelo hilemórfico e o alcance da critica às
explicações que nele se fundamentam podem ser compreendidos ao considerar o exemplo
da ação técnica de moldagem. Na ação de moldagem, verte-se ou vaza-se uma matéria
fundida, fluida ou plástica, como a argila, que quando se solidifica toma a forma do molde.
De acordo com Simondon, ignora-se a operação técnica como tomada de forma se a
relação matéria-forma se reduz a uma matéria já dada e uma forma que lhe é exterior.
Poder-se-ia moldar um tijolo se a argila estivesse às vezes líquida, às vezes sólida, às vezes
plástica, às vezes resistente? Poderia haver ação de moldagem sem a construção prévia do
molde?
A operação de moldagem não é suficiente em si mesma. Ela institui uma mediação
que é preparada por duas cadeias de operações prévias que fazem convergir matéria e
forma numa operação comum. Há, assim, um encontro de duas realidades de domínios
heterogêneos, institui-se a mediação entre duas ordens: a ordem microfísica, intraelementar, molecular da argila (a água e os elementos que ela absorve na sua preparação),

1

Deleuze e Guattari, 1995-1997, v. 5, p. 90-93. A tese de doutorado de Simondon, defendida em 1958,
foi posteriormente publicada em dois tomos: L'individu et sa genèse physico-biologique, em 1964, e
L'individuation psychique et collective, que apareceria apenas em 1989. A revisão que se segue foi
realizada a partir de L´individuation à la lumière des notions de forme et d´information, a edição que
reúne, sob seu título original, o conjunto da tese do filósofo (Simondon, 2005), e da tradução para o
inglês da introdução, publicada como “The Genesis of the Individual” em: Crary, J.; Kwinter, S.
Incorporations- Zone (New York, 1996). No campo da sociologia e antropologia da tecnologia, é mais
conhecido Du mode d´existence des objets techniques, tese complementar do seu doutoramento,
publicada em 1958. Simondon está sendo, nos últimos anos, objeto de redescoberta – sua tese foi
reeditada e vários escritos inéditos publicados. O crescimento da bibliografia sobre seu pensamento e
de trabalhos nele inspirados dão uma idéia do renovado interesse por sua obra. Destaco apenas a
discussão ético-política do conceito de “transindividual” feita por Muriel Combes (1999), cuja
apresentação da teoria da individuação tomo como referência. Cabe notar, enfim, que espero, nesta
revisão, não simplificar demais as nuances das fórmulas simondonianas, que são extremamente
complexas. As opções de tradução dos termos dos quais o filósofo faz uso é dificultada sobretudo pois
eles vão sendo “modulados” ao longo de seus escritos. Muitas chaves de leitura que nos permitiram
acompanhar essas modulações derivam de Deleuze e Guattari.
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e a forma do molde, que é de uma ordem de grandeza superior à futura forma geométrica
concretizada. No momento da tomada de forma, a matéria e a forma constituem uma
unidade: a matéria já preparada é uma matéria que veicula potenciais energéticos e a forma
modula a repartição dessa energia, opera como limite à atualização da energia potencial.2
Ao longo da obra de Simondon encontram-se exemplos de ações técnicas que vão de
operações artesanais como a cerâmica e a construção de um tijolo ao funcionamento de
válvulas eletromecânicas. Uma vez que considera a operação técnica em si mesma, como
tomada de forma, sua análise vai além das divisões convencionais das atividades
profissionais e dos setores científico-tecnológicos e industriais. Nesse nível geral, ele
distingue as operações do “molde” e a de um “modulador” como casos limite: enquanto o
“molde” é uma operação finita no tempo, operação na qual se procura a conservação da
forma de maneira definitiva depois que as condições de equilíbrio acabam, a “modulação” é
“moldar de maneira continua e perpetuamente variável.”3
À dimensão intermediária entre o abstrato e o concreto, entre as formas e a
materialidade, corresponde o que o filósofo chama de esquematismos. “A operação técnica
é mediação entre um conjunto interelementar e um conjunto intra-elementar. A forma pura
contém já os gestos (esquematismos implícitos) e a matéria primeira é capacidade de devir,
os gestos contidos na forma reencontram o devir da matéria e a modulam.” É importante
notar que é a matéria a que contém a capacidade de devir. A invenção constitui, como
escrevem Deleuze e Guattari, “a operação de modulação essencial à matéria-movimento”.
Se é a matéria a que devém, não seria válido, porém, dizer que a forma desempenha
um papel estático. Matéria e forma constituem um sistema, “fazem sistema” no momento da
tomada de forma, mas, no devir, forma e matéria diferem: “a forma não evolui, não se
modifica, já que não conserva nenhuma potencialidade, enquanto que é a matéria que
evolui.” A matéria é portadora das singularidades e das potencialidades que nela estão

2 Cf. Simondon, 2005, p. 40-45
3 No caso das “modulações” nas operações de interruptores eletromecânicos (relés), pode-se considerar
que a “matéria” é o fluxo de corrente de elétrons emitidos de um catodo na direção do outro eletrodo
(anodo) no circuito elétrico. A “forma” –como o molde limitando a atualização da energia potencial
veiculada pela argila no seu movimento de acomodação– é aquilo que limita a atualização de energia
potencial em reserva. Ora, diferentemente do molde que determina a forma desde o exterior, no campo
elétrico criado pela diferença de potencial entre a grade de controle e o catodo, há estados sucessivos
que limitam a atualização da energia potencial (Cf. Simondon, 2005, p. 46-47).
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distribuídas, sendo sua homogeneidade a homogeneidade de seu devir possível. 4
O esquema hilemórfico, de origem aristotélica, tem servido de paradigma universal
das operações técnicas e inventivas e, por extensão, para se pensar a gênese do real.
Apesar de sua aparência de universalidade explicativa, diz Simondon, o hilemorfismo não é
senão tecnológico de modo muito restrito, uma vez que tende a objetivar excessivamente a
função do ser vivo. O objeto técnico individuado é pensado como tendo uma
individualidade com referência à intenção de uso e, unicamente por intermédio dela, à
intenção de fabricação. A partir de um caso extremamente simplificado de ação técnica, o
hilemorfismo capta os tipos mais do que os indivíduos, os exemplares de um modelo mais
do que as realidades na sua singularidade. 5
A operação técnica e inventiva, de acordo com Simondon, estabelece um vínculo
entre o humano e o natural e entre o pensamento e a vida muito mais rico que o modelo do
trabalho. É somente quando a invenção é subordinada ao modelo do trabalho que aparece
como operação que imporia uma forma fixa a uma matéria homogênea e inerte. A operação
técnica como imposição de uma forma a uma matéria passiva e indeterminada é uma
operação considerada de modo abstrato pela pessoa que vê os materiais que entram e
saem da oficina sem conhecer a sua elaboração propriamente dita. Isso pressupõe uma
concepção social do trabalho e uma imagem igualmente antropomórfica e socializada da
natureza, uma convergência de pressupiostos que torna possível a extrapolação do
hilemorfismo do domínio técnico ao vital –e reciprocamente.
O hilemorfismo não teria adquirido valor geral se não correspondesse a condições de
emissão e transmissão de ordens, condições essas que pressupõem modos de dominação.
A oposição entre forma e matéria corresponde à
operação comandada pelo homem livre e executada pelo escravo; o homem livre
seleciona a matéria, indeterminada porque lhe é suficiente designá-la genericamente sob
o nome de substância, sem a ver, sem a manipular, sem a preparar: o objeto será feito
de madeira, ou de ferro, ou de barro. (...) A forma corresponde àquilo pensado por quem
dá ordens e que deve ser expresso de maneira positiva quando dá ordens. A forma é,
portanto, da ordem do exprimível; ela é eminentemente ativa porque é aquilo que se

4 Simondon, 2005, p. 42, 45.
5 Cf. Simondon, 2005, p. 50.
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impõe àqueles que manipularão a matéria, é o próprio conteúdo da ordem, pela qual se
governa. O caráter ativo da forma, o caráter passivo da matéria respondem às condições
da transmissão da ordem que pressupõem [uma] hierarquia social: é no conteúdo da
ordem que a indicação da matéria é um indeterminado enquanto a forma é
determinação, exprimível e lógica.6

Cabe ressaltar a importância do problema para o qual aponta o trecho acima citado.
Não é a operação técnica nem são os elementos técnicos em si mesmos que efetuam o
modelo de trabalho. O esquema hilemórfico corresponde a uma certa relação governantesgovernados, uma relação de dominação que não reside unicamente nas relações jurídicoeconômicas de expropriação dos meios de produção, mas repousa, em primeira instância,
numa relação de domínio do homem sobre a natureza, da qual derivam as formas de
sujeição do homem pelo homem. Transposta para o pensamento filosófico, a redução da
operação técnica e inventiva ao trabalho é hipostasiada e convertida em “paradigma
universal da gênese dos seres”. 7
É possível levar ainda mais longe a crítica a esses pressupostos. Como explica
Simondon, existem formas próprias ao conteúdo, formas implícitas elementares da matéria,
que impõem limites à operação técnica. Não é como realidade inerte ou substância
primeira, mas como portadora de formas implícitas que a matéria impõe limites à operação
técnica. Assim, ele ilustra, se um químico quer construir um filtro de madeira, não perfurará
uma placa de madeira qualquer; selecionará o pedaço de madeira ou a placa de argila cujos
poros naturais são da dimensão que deseja. A singularidade elementar intervém nesta
seleção. Apenas após ensaio poderá estar certo do diâmetro do filtro, uma vez que os poros

6 “C’est essentiellement l’operation commandée par l’homme libre et exécutée par l’esclave; l’homme libre
choisit de la matière, indéterminée parce qui’il suffit de la désigner génériquement par le nom de
substance, sans la voir, sans la manipuler, sans l’apprêter: l’objet sera fait de bois, ou de fer, ou en
terre. La véritable passivité de la matière est sa disponibilité abstraite derrière l’ordre donnée que
d’autres exécuteront. La passivité est celle de la médiation humaine qui se procurera la matière. La
forme correspond à ce que l’homme qui commande a pensé en lui-même et qu’il doit exprimer de
manière positive lorsqu’il donne ses ordres: la forme est donc de l’ordre de l’exprimable; elle est
éminemment active parce qu’elle est ce que l’on impose à ceux qui manipuleront la matière; elle est le
contenu même de l’ordre, ce par quoi il gouverne. Le caractère actif de la forme, le caractère passif de
la matière, répondent aux conditions de la transmission de l’ordre qui suppose hiérarchie sociale: c’est
dans le contenu de l’ordre que l’indication de la matière est un indéterminée alors que la forme est
détermination, exprimable et logique.” (Simondon, 2005, p. 51).
7 Simondon, 1969, p. 242-243; Deleuze e Guattari, v. 5, p. 34-36, 76-77 et passim.
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são o resultado de uma tomada de forma ocorrida antes da ação técnica. Essa última
adapta funcionalmente o suporte das formas elementares, mas não as cria: é necessário
serrar a madeira perpendicularmente às fibras para obter um meio poroso, filtrante,
enquanto é necessário cortá-la longitudinalmente para que tenha uma maior resistência à
pressão do fluído a filtrar.
Essas formas implícitas da matéria, no paradigma hilemórfico, são ignoradas e
confundidas com outras propriedades sob o nome de qualidades. Grande número de
qualidades ou propriedades atribuídas à matéria, explica Simondon, são formas implícitas.
As variações de porosidade na madeira, por exemplo, não constituem mudanças de
qualidade, mas variações das formas implícitas: “Essas formas são reais e existem
objetivamente; a qualidade resulta frequentemente da seleção que a ação técnica faz das
formas implícitas; a mesma madeira será permeável ou impermeável segundo a maneira
como foi cortada”. Quando um tipo de matéria é caracterizado em função de uma
qualidade, não se dá senão um conhecimento aproximativo e, em boa medida, estatístico.
Não há, nessa qualificação, mais do que uma avaliação geral da probabilidade de tal forma
implícita ser apresentada por tal ou qual matéria. 8
Longe de ser invenção ex nihilo, longe de impor uma forma inteiramente nova a uma
matéria que permaneceria passiva com relação a ela, a ação técnica integra formas
implícitas da matéria. A tomada de forma, escreve Simondon, não é gênese absoluta de
ecceidade: a ecceidade do objeto técnico é precedida por e apoiada em vários níveis de
ecceidade natural que a operação técnica sistematiza, explicita e que a modulam. 9 Nesse

8 Cf. Simondon, 2005, p. 54-55.
9 Cabe salientar que a noção de ecceidade remete à noção cunhada por Duns Scot. Não caberia,
obviamente, tentarmos retraçar as divergências quanto ao sentido dessa expressão nas diferentes
tradições filosóficas. Digamos apenas que ecceidade, em Simondon, aparece como aquilo que
individualiza o objeto técnico, seu modo de existência, e remete também à singularidade da matéria.
Do ponto de vista do proprietário, essa ecceidade não é puramente material; ela é conhecida com
relação à sua historicidade individual, ao que tem de humano, de subjetivo. Da perspectiva de quem
prepara a matéria, a historicidade da operação técnica, o esforço de tomada de forma, não pode ser
senão um acontecimento que coincide com o advento da ecceidade, é concomitante à individuação do
objeto técnico. O que está em questão é menos o fundamento da individuação e sim a singularidade
das condições metaestáveis do sistema matéria-forma. Sem aceitar as categorias conceituais do
esquema hilemórfico, como as de gênero comum e diferença específica, é possível ainda se perguntar
a respeito do que constitui a individualidade de um ser particular. De acordo com o filósofo, o indivíduo
inclui tanto a espécie ou o tipo quanto os caracteres suscetíveis de variar no interior de uma espécie:
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sentido, as matérias supostamente primeiras que são utilizadas nas ações técnicas
apresentam vestígios de singularidades naturais, elas são matérias já estruturadas em uma
escala próxima daquela das mãos e das ferramentas humanas.
Na metalurgia –um dos únicos, porém produtivos, exemplos em que Simondon
descreve modulações não eletrônicas– a matéria primeira, raramente em estado puro, deve
passar por uma série de estados intermediários antes de receber a forma propriamente dita.
“Nesse caso, a tomada de forma não se realiza de maneira visível num único instante, mas
em várias operações sucessivas; não se pode distinguir estritamente a tomada de forma da
transformação qualitativa; a forjadura e a têmpera de um aço são uma anterior, a outra
posterior ao que se poderia chamar tomada de forma propriamente dita: forjadura e têmpera
são, no entanto, constituições de objetos.”10
A crítica ao hilemorfismo traz à luz a existência de uma dimensão intermediária entre o
abstrato e o concreto, que corresponde ao que o filósofo chama de “esquematismos”. Na
primeira das três partes d´O modo de existência dos objetos técnicos, ele argumenta que o
que caracteriza o objeto técnico não é o trabalho mas um “funcionamento operatório”,
funcionamento que pressupõe um ato de invenção, uma operação que é da mesma ordem
que o pensamento científico:
A imaginação não é somente faculdade de inventar ou suscitar representações além da
sensação; ela é também a capacidade de perceber nos objetos certas qualidades que
não são práticas, que não são nem diretamente sensoriais nem inteiramente
geométricas, que não remetem nem à pura matéria nem à pura forma, mas que estão
naquele nível intermediário dos esquemas.

Por isso, reiteramos, a invenção não procede ex nihilo, a partir de uma matéria inerte à
qual seria dada uma forma. As determinações intrínsecas de um objeto técnico apóiam-se
na tecnicidade de cada um de seus elementos que, antes que qualidades, são potências.
São potências (puissances) no sentido pleno do termo, isto é, “capacidades de produzir ou
de sofrer um efeito de uma maneira determinada”. A imaginação técnica, nesse sentido,
"(p)orque as condições variam de maneira descontínua delimitando domínios de estabilidade, existem
tipos; mas porque, dentro desses domínios de estabilidade, certas grandezas, que fazem parte das
condições, variam de modo mais sutil, cada ser particular é diferente de certo número de outros." (Cf.
Simondon, 2005, p. 89).
10 Simondon, 2005, p. 56; Deleuze e Guattari, 1997, v. 5, p. 93.
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comporta a habilidade para perceber tais potencialidades, o que permite a descoberta de
agenciamentos possíveis. 11
Analisando a evolução técnica com relação a encadeamentos não unilineares de
elementos técnicos, Simondon retraça a passagem dos elementos termodinâmicos às
máquinas que empregam energia termodinâmica. Cabos de cobre, materiais de alta
resistência, por exemplo, foram incorporados em indivíduos eletrotécnicos –como turbinas,
motores, locomotivas e outros veículos–, cuja interconexão caracterizou as concentrações
industriais

termodinâmicas

do

XIX.12

século

Hoje,

evidentemente,

dispositivos

microeletrônicos e optoeletrônicos como transistores, diodos emissores de luz e guias
óticos decorrem desses desenvolvimentos e são incorporados nos objetos que povoam as
redes de comunicação. As singularidades desses materiais passam por variações de
natureza física e variações de sinais amplificados e transmitidos por ondas e radiações
electromagnéticas, freqüências de rádio, etc.
Excurso sobre atribuições
Acompanhando de perto algumas observações de Marilyn Strathern, é possível refletir
sobre o modus operandi da produção de conhecimento nos mundos ocidentais ou
“euroamericanos”. A atribuição de propriedades ou qualidades às coisas cria diferenciações
entre pessoas e coisas e entre as próprias pessoas. Caracteres e atributos –por exemplo,
propriedades físico-químicas e biológicas– são reunidos pelos interesses particulares que
as pessoas têm sobre eles, interesses estes que correspondem a atributos que são vistos
como sendo inerentes ou naturais a algo que pode ser classificado como uma substância.
Se as pessoas não se dividissem em diferentes tipos de especialidades, diz Strathern
dialogando com John Law, não teríamos descrições especializadas ou “expertas” da
substância assim dividida. Mais do que isso, uma vez que os especialistas se colocam a si
próprios em posições permanentes de competência, com relação a tal ou qual aspecto,
pressupõe-se que não há substância que não possa ser dividida desse modo. As
propriedades atribuídas às coisas reunirão seus próprios especialistas, reproduzindo e
11 Simondon, 1969, p. 73-74.
12 Simondon escrevia, em 1958, que a célula fotoelétrica feita com silício, produto dos grandes conjuntos
eletro-técnicos industriais (por ser extraído graças a processos de metalurgia elétrica) “é o elemento
que ainda não é incorporado num indivíduo técnico, [...] mas é possível que se torne o ponto de partida
de uma fase de desenvolvimento análoga à que conhecemos” (Cf. Simondon, 1969, p. 68-69).
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obscurecendo relações passadas.
Strathern afirma que, conforme se pretende nas linguagens internacionais dos direitos
de propriedade intelectual, a separação entre coisas e pessoas se torna uma precondição
necessária para a implementação dessas prerrogativas, ao menos na medida em que os
atributos são considerados como estando já dados, à espera de descoberta ou utilização. O
que é atribuído à coisa em questão (desenho, invenção, recurso) orientará divisões entre
pessoas (autores ou detentores dos recursos contra o resto do mundo). No caso das
patentes, as reivindicações de propriedade dependem da possibilidade de mostrar qual
porção da natureza ou que parte de uma ferramenta ou aplicação já existente foi modificada
pela tecnologia ou pela nova invenção. Esses direitos, diferentemente de outras formas de
propriedade, se fundamentam na evidencia dada pelo próprio artefato.
Como observa Strathern, há um sentido no qual os chamados direitos de propriedade
intelectual dizem respeito a relações e divisões entre pessoas através das coisas e não
somente a relações entre pessoas e coisas. Isso porque a reivindicação é feita
especificamente sobre a natureza da atividade intelectual incorporada às coisas. Os direitos
de propriedade intelectual são unicamente aplicáveis a artefatos, produções humanas, que
já foram divididos em componentes, sendo a parte que indica o potencial comercial do
conhecimento vista como uma entre as várias partes componentes de um todo. 13
Que os códigos tecnocientíficos criam conexões e separações entre pessoas e coisas
é algo que se poderia constatar retraçando uma história dos modos em que o
conhecimento é "engenheirado". Por exemplo, o que fora “originalmente” um problema de
lógica e de cálculo relacional, uma aplicação da álgebra relacional na identificação de
conjuntos e relações sobre conjuntos dados, cristalizou-se, em 1970, no chamado modelo
relacional de bancos de dados. Nos relatos fundacionais da ciência da computação, essa
invenção, atribuída a um matemático empregado nos laboratórios da IBM, Edgar Codd, se
entretece com a formalização de um projeto ali desenvolvido, o "Sistema R", e com a
construção de uma linguagem para que os usuários operassem sobre os bancos de dados
(SQL, linguagem de consulta estruturada em inglês).14

13 Cf. Strathern, 1999, p. 193-195.
14 Cf. Codd, 1970 (Doc2). Haverá, posteriormente, mais de trinta artigos do matemático da IBM a respeito
do modelo relacional para bancos de dados distribuídos. Além do citado acima, consideram-se textos
memoráveis, "Relational database: a practical foundation for productivity" de 1979, ao qual se seguira
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Tecnologias de bancos de dados comportam modos de descrever relações através da
sua formalização em matrizes ou tabelas, sobre as quais se trabalha por meio de
operadores lógicos. Para os que escrevem código, os "desenvolvimentos" dessa e de boa
parte das muitas linguagens de programação que hoje coexistem se apresentam, acima de
tudo, como questões de interoperabilidade e portabilidade. Na década de 1980 e 1990
diversos dialetos SQL foram desenvolvidos, sendo sua interoperabilidade um problema
tratado pelos organismos norte-americanos de padronização e de acordos implantados pela
Organização Internacional para a Padronização. Como consta na Wikipedia, o SQL, embora
estandardizado, tem variações e extensões e não é possível fazer a migração de comandos
e funções do código de rede para rede, de plataforma para plataforma, sem limitações. Ao
falar em migrações, nesses contextos, faz-se referência a um código que é relacionado a
outro código.
As linguagens de codificação utilizadas para criação de páginas web e nos bancos de
dados em hipermídia, como o HTML (hypertext markup language), por exemplo, operam
mediante etiquetas que descrevem a estrutura dos documentos, permitindo a leitura dos
dados pelos softwares de navegação na internet. Esses padrões para troca de dados são
objeto de debate entre grupos de pesquisadores e produtores de software – e de
negociações entre as instituições, empresas e grandes investidores em tecnologia que
compõem organizações como o World Wide Web Consortium (W3C). Seu desenvolvimento
tem se orientado, cada vez mais na direção do que se entende como sendo a meta
prioritária das redes digitais, isto é, a troca de dados e informações que sejam legíveis tanto
por pessoas como pelas máquinas. A partilha de informação, na pespectiva dos produtores
de código, é entendida como uma questão de especificação de linguagens formais que
possibilitem que o que é publicado possa ser lido e analisado por computadores.

"The Relational Model for Database Management, Version 2." A proposta do cientista era a de
desenvolver "extensões do modelo relacional para capturar mais sentido". Como ele sintetizava: "Dois
principais estímulos são claros: 1) a busca por unidades significativas que sejam as menores possíveis
– semântica eletrônica, 2) a busca por unidades significativas que sejam maiores do que a enésima
relação usual – semântica molecular" (cf. Doc3). As contribuições de Codd ao mainstream da
informática são abundantes, não é de estranhar que ele tenha sido laureado com o Turing Award
(1981). Enquanto ele teria sido um dos pioneiros na formulação de "representações otimizadas da
lógica de processamento", outros inovadores contemplaram a implementação física de mecanismos de
registro de dados, i.e., otimização dos tempos de acesso à memória computacional e algoritmos de
encaminhamento, entre outros.
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O XML (extensible markup language) é um padrão aberto desenvolvido em meados da
década de 1990, que, por pautar modos de descrição de diversos tipos de dados, é
concebido

como

uma

linguagem

com

informações

autodescritas

ou

como

um

metacódigo.15 Segundo seus desenvolvedores, enquanto a linguagem de marcação de
hipertexto (HTML) descreve de que forma elementos como texto e imagens são
apresentados numa página web, as marcações do XML, descrevem o que os dados
"significam". Com isso, além da formatação, especifica-se o conteúdo dos documentos,
mediante padrões (vocabulários controlados) que permitiriam ao emissor e ao receptor da
informação descreverem e interpretarem os dados do mesmo modo. 16

15 As definições e exemplos que aqui damos figuram em documentações técnicas de ferramentas de
bancos de dados.
16 A linguagem de esquema XML é usada para definir o conjunto de regras que um documento deve
obedecer para ser considerado válido. Por exemplo:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="country" type="Country"/>
<xs:complexType name="Country">
<xs:sequence>
<xs:element name="name" type="xs:string"/>
<xs:element name="population" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
O código inicia-se com a versão do padrão utilizado. Na segunda linha, o leitor ou usuário (um agente
humano ou de software) é redirecionado à página do Consórcio que publica as normas gerais de
criacão de esquemas. Um exemplo de um objeto (documento) que põe em prática tal regra é:
<country
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="country.xsd">
<name>France</name>
<population>59.7</population>
</country>
Podemos encontrar um exemplo de uso de XML nos bancos de dados de currículos que
conformam o Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes, concebido como um “ambiente”
para gestão de recursos em ciência e tecnologia. O XML, que alguns especialistas consideram uma
espécie de linguagem universal para troca de dados entre máquinas e entre pessoas, foi adotado na
elaboração das versões multidisciplinares e multinacionais desses sistemas (mantidos pelo Conselho
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, eles foram implementados em diversas
instituições de ensino e pesquisa e estendidos a outros países iberoamericanos). Uma das funções que
se atribui a esses mecanismos é a de medição da produtividade acadêmica. Mediante técnicas de
reconhecimento automático de padrões e mineração dos dados organizados nesses sistemas, são
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Projetos em diferentes áreas de pesquisa e normativas técnicas apresentam os
"objetivos" e "vantagens" dessas linguagens, enfatizando, via de regra, a possibilidade de
comunicação e partilha de dados e de interligação de distintos bancos de dados. Pela
"portabilidade" desses códigos, afirma-se, um banco de dados pode produzir arquivos,
cujos elementos sejam lidos por outro banco de dados sem intervenção humana.
Num periodo de oito anos, quatro versões dessa linguagem foram produzidas e
publicadas pelos grupos de trabalho do W3C e se produziram inúmeras especificações e
propostas para sua implementação como padrão aberto. Toda uma série de categorizações
para compartilhamento "inteligente" (análise automatizada) de dados baseados nesse
padrão estão sendo desenvolvidas. Entre especialistas agrupados em áreas tais como
engenharia de software, sistemas de informação, engenharia ontológica e tecnologias
semânticas, diferentes "ontologias" estão sendo objeto de discussão e negociação (as
ontologias corresponderiam a vocabulários e estruturas de dados digitalizados).17
Se, por um lado, tais vocabulários e padrões são discutidos e variam para cada área
de conhecimento (há, por exemplo, versões de XML sendo criadas para expressão de
fórmulas matemáticas e para computação gráfica, análises automatizadas de sistemas de
notação musical, projetos de web semântica para integrar informações biológicas e
biomédicas), por outro lado, como bem notou Hermínio Martins, modos de conhecimento,
de observação e experimentação das mais diversas áreas se cibernetizam, ao ser
atravessados pelas mesmas linguagens e pelas "e-topias" projetadas pelos especialistas
em informação. 18
Como outro exemplo desses modos de racionalização podem ser considerados os
chamados "enfoques orientados a objetos", nos quais escrever software consiste em
“implementar um conjunto de classes que definem os objetos presentes em um sistema”,
que funciona por meio da “troca de mensagens entre estes objetos”. 19 Um objeto seria

construídos indicadores de produtividade científica e estudos de “demografia curricular”.
17 Locais de fabricação de "ontologias" podem ser encontrados nos bancos de dados de terminologia do
Web Ontology Language, um projeto promovido pelo Consórcio da world wide web (W3C). Baseados
nesse padrão, há, por exemplo, as chamadas ontologias biomédicas de acesso aberto, registros
referentes a genes, a ciclos celulares e assim por diante.
18 Cf. Martins, 2005b.
19 Perl, PHP, ColdFusion, C++, Object Pascal, Java, Javascript, ActionScript, C# e Visual Basic.net são
linguagens de programação orientadas a objetos. A escrita nessas linguagens se faz nos chamados
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abstração de algo, uma entidade que pode ser física ou lógica, com fronteiras definidas e
significado para a aplicação. Um objeto passa a existir a partir de um “molde” e da
especificação de uma “classe”. A classe, por sua vez, determina o comportamento e os
estados possíveis dos objetos, assim como seus “relacionamentos” com outros objetos. Um
objeto, se diz, “é capaz de armazenar estados através de seus atributos e reagir a
mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos.”
Significados a respeito da evolução e do desenvolvimento são transpostos para o
funcionamento das máquinas. Nos chamados enfoques orientados a objetos, além da
especificação de “classes” e “atributos”, há o que é designado como princípios de
“seleção” e “herança”. As classes “compartilham atributos e operações baseados em um
relacionamento, através de mecanismos de herança (...) Uma classe pode estender outra
classe (superclasse), aproveitando seus comportamentos (métodos) e estados possíveis
(atributos ou características)”. Executados por um script ou por um macro, os códigos
geram 'eventos', podendo as instruções enviadas a um objeto mudar o valor de um ou de
mais atributos, alterando o seu estado.
Ao notar como através dos códigos tecnocientíficos se cristalizam reivindicações
particulares com relação à proteção e à gestão de recursos, Marilyn Strathern salienta que
eles podem recriar divisões entre o que conta como técnico e o que conta como social,
como desenvolvido e não desenvolvido. Como o diz a antropóloga, os mundos que se
supõem desenvolvidos pretendem, talvez, mostrar às nações emergentes os modos de lidar
com o potencial comercial, e, para isso, prerrogativas sobre recursos biológicos e culturais
podem fazer valer instrumentos diferentes. Trata-se de reivindicações que recriam,
igualmente, divisões entre Coisas e Pessoas. Esse divisor aparece quando o que é visto
como sendo a natureza inerente dos recursos indica a propriedade da reivindicação social
sobre eles (‘isto é um espécime biológico’, ‘isto um monumento cultural’).20
A esse respeito gostaríamos de assinalar um último exemplo. Perl é, entre outras
coisas, uma das linguagens de desenvolvimento da web, uma linguagem de integração com
bases de dados, uma linguagem usada em finanças e em bioinformática e um meio de
expressão artística. Do Perl (“linguagem prática de extração e relatórios”), como de outras
"ambientes integrados de desenvolvimento", que reúnem ferramentas de apoio, componentes,
especificações, i. e, recursos, que visam agilizar a produção de código.
20 Strathern, 1999, p.195.
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linguagens de programação, diz-se que é portátil, multiplataforma. Diz-se que Perl possui
aplicações poderosas, que é bastante versátil para o processamento de cadeias de texto e
para o reconhecimento de padrões nos dados, que suporta normas como Unicode, que
trabalha com as linguagens de marcação da web (há programas escritos em Perl que
compilam e analisam sequências de caracteres e elementos de linguagens como HTML e
XML).
Ao ser perguntado sobre as características do Perl que considera mais importantes,
Larry Wall, tido como seu inventor, afirma que, como criador, sua "intenção era dar à
criatura a capacidade de viver e prosperar por conta própria." O cientista prossegue,
uma linguagem não prospera a menos que seja capaz de evoluir para atender às
necessidades de seus usuários. E, para que isso aconteça, é preciso que ela seja
projetada para evoluir e tenha uma cultura em torno que estimule o redesenho contínuo.
Todas as linguagens vivas existem dentro de uma cultura. Perl era apenas uma parte da
criação. A cultura Perl é uma criatura com vida, e eu acho isso mais bonito do que a
linguagem propriamente dita. (...)
Uma linguagem de computador humilde tenta ser útil sem dizer ao programador como
pensar. Sobre esse fundamento, construímos uma cultura na qual é legal fazer
sugestões, é legal debater sobre elas e é legal se elas forem rejeitadas. Por outro lado, é
preciso ter alguém no comando para tomar as decisões finais, ou tudo terminará numa
completa bagunça. Na cultura Perl, essa pessoa sou eu. Alguém tem de dizer aos
dinossauros para se extinguirem e deixarem que os mamíferos se desenvolvam. Do
ponto de vista do projeto, há muito que fazer para a linguagem evoluir (...) À medida que
surgem variantes do Perl, as pessoas vão naturalmente buscar as que resolvem os
problemas e se afastar daquelas que causam problemas. Nós examinaremos os
módulos mais populares e veremos se eles devem ser incorporados à linguagempadrão, da mesma forma que algumas gírias se inserem num dicionário de uma
linguagem natural.21

A pergunta à qual a última resposta de Wall responde é em que direção a linguagem
foi projetada para evoluir.

21 Entrevista ao pai do Perl, INFO, jun. 2002 (Doc9).
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Finalizado esse excurso, voltamos a nosso balizamento da teoria simondoniana,
procurando entender em que sentido Simondon, em seu diálogo com outros autores,
desloca (antigos) problemas sobre o conhecimento que hoje subsistem nas (novas)
tecnologias. Os objetos técnicos, produzidos pelo esforço e a invenção humanos,
materializam esquemas que comportam uma representação do seu funcionamento. No
entanto, eles não se limitam a isso. De acordo com Simondon, por ter sido integrado ao
mundo material, o objeto técnico traz do mundo sua condição de materialidade, a
espacialidade e a temporalidade sem a qual esse mundo não teria existência. Por isso, o
modo de existência do objeto técnico deve ser considerado em si mesmo; não apenas com
relação às intenções humanas que orientam a sua fabricação, mas como inter-relação de
elementos agenciados em sistemas que funcionam. 22
O objeto técnico pressupõe um meio a ele associado, que existe como condição sine
qua non de seu funcionamento. Antes de ver em que consiste a relação indivíduo-meio –o
que nos leva ao cerne da teoria da individuação–, creio ser importante esclarecer por que
seria excessivamente simplista reduzir a ontologia simondoniana a uma análise psicológica
de esquemas de comportamento. O que escapara aos psicólogos na análise da imaginação
inventiva, dizia Simondon, não teriam sido os esquemas nem as formas, nem mesmo as
operações, mas “o fundo dinâmico sobre o qual os esquemas se confrontam, se combinam,
e do qual eles participam.” As teorias da percepção seriam questionáveis por terem
conferido privilégio às formas, consideradas como primeiras na vida física e psíquica.
Em Simondon, a relação entre pensamento e vida é análoga à relação entre o objeto
técnico e o meio natural: o sistema de virtualidades, o fundo, é “o meio termo entre a vida e
o pensamento consciente como o meio [milieu] associado ao objeto técnico é um meio
termo entre o mundo natural e as estruturas fabricadas de um objeto técnico.”23 Isso
envolve um questionamento do estatuto da analogia entre o domínio do físico e o da vida
psico-social. Mais adiante voltaremos a isso. Por enquanto, digamos apenas que, ainda que
em muitos aspectos a reflexão de Simondon se dê na trilha da cibernética, ele critica o uso
abusivo da analogia entre o humano e a máquina.
A questão que essa crítica coloca não nega que a participação das formas no
pensamento possa ser entendida em termos da influência das formas ocultas, latentes ou
22 Simondon, 1969, p. 73-74.
23 Simondon, 1969, p. 60.
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tácitas sobre as formas explícitas. Se o pensamento comporta estruturas definíveis e
separáveis (representações, imagens, lembranças), esses elementos coexistem com um
sistema de virtualidades, participam de um fundo que lhes confere uma direção e que
veicula, de um a outro e de todos a cada um desses elementos, uma energia não-formada.
Esse fundo do pensamento pode ser entendido como reservatório comum de tendências,
sistema de virtualidades, de forças, do qual as formas participam antes mesmo de
adquirirem um caráter separado e constituírem um sistema explícito. A relação de
participação que vincula as formas ao fundo é uma relação que faz passar ou libera o
presente e difunde a influência do virtual sobre o atual: na medida em que representam o
atual, as formas são passivas; tornam-se ativas quando se organizam com relação ao
fundo. 24
Seria possível dizer que o plano no qual os esquemas se confrontam, se combinam e
do qual eles participam constitui, não um princípio de organização das formas, mas um
meio de transporte. Podemos entendê-lo, com Deleuze e Guattari, como um “plano de
imanência”, em oposição ao plano transcendente da representação (de organização das
formas além de toda experiência sensível) ou mesmo em oposição a um plano teleológico
de desenvolvimento. Em vez de considerar o campo perceptível como algo povoado de
figuras ou símbolos equiparáveis a formas explícitas, no plano de imanência “é o próprio
princípio de composição o que deve ser percebido, que não pode senão ser percebido, ao
mesmo tempo que aquilo que ele compõe ou dá.” Contrariamente à reprodução das
entidades molares ou da expressão formal do tipo sujeito, o que e quem (se) compõe não
pode ser inferido, mas é dado ao mesmo tempo que aquilo que ele dá.25

Regimes de individuação
Simondon afirma que, nas correntes filosóficas ocidentais, tomadas no seu conjunto,
o problema da individuação é tradicionalmente formulado pressupondo a existência do ser
já individuado. Como ele escreve na introdução de L´individuation à la lumière des notions
de forme et d´information, mesmo quando se postula a idéia de um “princípio de
individuação” (aquilo que faz um indivíduo se tornar um indivíduo) supõe-se que o indivíduo
24 Cf. Simondon, 1969, p. 58-60.
25 Cf. Deleuze e Guattari, 1997, v. 5, p. 222 et passim.
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pode ser individuado por alguma coisa que preexista à sua gênese. Nesse pressuposto
convergem posições a respeito da natureza do indivíduo tradicionalmente incompatíveis,
como o substancialismo atomista e o hilemorfismo. As forças que podem ser tomadas
como princípio de individuação são negadas, ao buscar-se um princípio ou fonte da
ontogenêse num primeiro termo que preexista ao processo de individuação, seja numa
substância última –partículas elementares, que já seriam em si indivíduos reais ou coisas
suscetíveis de serem individualizadas–, seja na dualidade matéria-forma. 26
Segundo Simondon, ao invés de conhecer a individuação a partir do indivíduo já dado,
de conceder privilégio ontológico à individualidade já constituída, é o processo de
individuação que é primordial. Ora, será preciso ter cuidado ao falar em individuação, de
modo a não fazer do pensamento de Simondon uma busca de um fundamento. Trata-se de
compreender o indivíduo da perspectiva do processo de individuação e não a individuação
por meio do indivíduo. Este último não é nem origem nem termo de um princípio de
individuação, mas um momento de um devir, uma fase da individuação do ser préindividual. Assim, o deslocamento que tal perspectiva exige é o de pensar não apenas a
ontologia, mas a ontogenêse, o devir do ser.
A individuação, portanto, é uma operação que concerne aos planos físico-químico,
biológico, psico-social e tecnológico. A questão passa a ser a de acompanhar o sentido
desse processo de constituição de indivíduos nesses diferentes planos. Indivíduos que
devem ser entendidos como uma realidade relativa: por um lado, porque o indivíduo não
representa a totalidade do ser (isto é, a realidade pré-individual que é atualizada no
processo de individuação); por outro, porque o indivíduo ocupa somente uma fase na
individuação (que não esgota, no simples ato de seu aparecimento, todos os potenciais já
presentes no plano do pré-individual). 27
Ao mesmo tempo que o indivíduo toma forma, constitui-se um meio que é inseparável
dele e que está no mesmo nível do ser. O processo de individuação, afirma Simondon,
constitui o indivíduo a partir da resolução de tensões presentes num sistema em estado de
“metaestabilidade”. Essa noção, que é tomada de empréstimo da termodinâmica, mas que,
em Simondon, vai além dela, resulta fundamental para subverter a concepção do ser como
unidade. Com efeito, a unidade e a identidade são características do ser já individuado e
26 Simondon, 2005, p. 23-25.
27 Simondon, 2005, p. 25.
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apenas são aplicáveis às fases do ser. Reconhecer um tipo de equilíbrio, nem estável nem
não-estável, e sim metaestável, torna possível compreender o processo de individuação,
levando em consideração a energia potencial que reside num sistema dado.
A esse respeito, a formação dos cristais, no plano da individuação físico-química, é
um exemplo de valor paradigmático. Nas formas mais comuns de cristalização, há uma
solução a partir da qual um germe minúsculo se espalha e cresce em todas as direções.
Nessa solução supersaturada (o estado pré-individual que é “mais que a unidade”) a menor
variação das condições (pressão, temperatura) rompe o equilíbrio, pondo em ação o que
Simondon chama de operação “transdutiva”: cada partícula assume uma posição que é
determinada pelas partículas vizinhas, cada camada de moléculas já constituídas serve de
base progressivamente para a formação da camada seguinte. Os padrões tridimensionais
dos cristais, que se repetem formando estruturas com geometrias específicas, exprimem
essas interações intermoleculares. Trata-se, escreve Simondon, de uma mediação que
pressupõe uma dualidade de ordens de magnitude, uma ausência inicial de comunicação
entre essas ordens, seguida por uma subseqüente comunicação e estabilização.28
A tradição substancialista, de acordo com Simondon, somente permite compreender a
individuação de um ser, como um cristal de enxofre, por exemplo, conferindo à matéria
atributos tais como a cor, a transparência, a opacidade. Ora, as propriedades que aparecem
ao estudar a formação dos cristais não são “qualidades” como quando se fala em
qualidades de uma substância, mas propriedades que aparecem no curso de uma mudança
de estado num sistema. Assim entendido, o indivíduo não é o ser que possui uma unidade
na sua identidade, mas constitui uma unidade “transdutiva”, uma das fases de um processo
de diferenciações que se propagam a partir de um sistema em estado metaestável.
Dizer que o indivíduo constitui uma realidade relativa e que a individuação é um
fenômeno relativo, é afirmar que aquele consiste em relações e que a realidade é um ato
relacional; que o ser é multiplicidade, diferença relacional. Que a realidade individual seja
28 Simondon, 2005, p. 26, 27. Nesse particular, Simondon se inspira no trabalho de Gustav Tammann, no
campo da metalurgia e da química, que estabelece a existência de condições de equilíbrio de tipo
metaestável, nas quais os limites do domínio de estabilidade entre estruturas físicas são determinados
por um regime energético. A partir de uma mínima variação em estados físicos, um amorfo e outro
cristalino, que se opõem pelas suas estruturas - uma variação como a da temperatura de cristalização
ou do volume em função da pressão – determina-se a existência e posição de pontos triplos (os pontos
nos quais os três estados da matéria coexistem em equilíbrio termodinâmico).
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sempre relativa e de caráter incompleto não leva a concebê-la, no entanto, como uma
realidade ilusória: associado a um meio (milieu) da mesma ordem de magnitude que ele e
que retém o pré-individual, o indivíduo adquire a consistência de uma relação.29
Dizer que a relação é constituinte supõe que ela exista como limite, isto é, que não há
uma diferença substancial entre interioridade e exterioridade. Como o expressa Simondon:
a relação, para o indivíduo, tem valor de ser; não é possível distinguir o extrínseco do
intrínseco; aquilo que é verdadeira e essencialmente o indivíduo é a relação ativa, a troca
entre o extrínseco e o intrínseco (...) O indivíduo é realidade de uma relação constituinte,
não interioridade de um termo constituído. É somente quando se o considera o resultado
da individuação acabada (ou que se supõe acabada) que se pode definir o indivíduo
como ser que possui uma interioridade e com relação à qual existe uma exterioridade. O
indivíduo se individua e é individuado antes de qualquer distinção possível do extrínseco
e do intrínseco. A terceira realidade que nós denominamos meio, ou sistema energético
constituinte, não deve ser entendida como um termo novo que se acrescentará à forma
e à matéria: é a atividade mesma da relação, a realidade da relação entre duas ordens
que se comunicam através de uma singularidade.

Nesse sentido, o indivíduo não é apenas o termo possível de uma relação, mas “teatro
e agente de uma relação”. Ao invés de se fazer do indivíduo o termo de uma relação (uma
relação a si ou uma relação com outra realidade), “é preciso encontrar, de início, o ponto de
vista a partir do qual se pode apreender o indivíduo como atividade da relação, não como
termo dessa relação; o indivíduo não está, para falar propriamente, em relação consigo
mesmo nem com outras realidades; ele é o ser da relação, e não ser em relação, já que a
relação é operação intensa, centro ativo.”30

29 Cf. Combes, 1999, p. 39-40.
30 “La relation, pour l’individu, a valeur d’être; on ne peut distinguer l’extrinsèque de l’intrinsèque; ce qui
est vraiment et essentiellement l’individu est la relation active, l’échange entre l’extrinsèque et
l’intrinsèque; il y a extrinséque et intrinsèque par rapport à ce qui est premier. Ce qui est premier est ce
système de la résonance interne, singulière, de la relation allagmatique entre deux ordres de grandeur.
Par rapport à cette relation, il y a l’intrinsèque et de l’extrinsèque, mais ce qui est vraiment l’individu est
cette relation, non l’intrinsèque qui n’est qu’un des termes concomitants: l’intrinsèque, l’intériorité de
l’individu n’existerait pas sans l’opération relationnelle permanente qui est individuation permanente.
L’individu est réalité d’une relation constituante, non interiorité d’un terme constitué. Ce n’est que
lorsque l’on considere le résultat de l’individuation accomplie (ou supposée accomplie) que l’on peut
definir l’individu comme être qui possède une intériorité, et par rapport auquel il existe une extériorité.
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A perspectiva que Simondon propõe na discussão da teoria dos campos, da
mecânica das ondas e, sobretudo, da teoria quântica, assim como a possibilidade de tomar
a descrição da constituição de indivíduos físico-químicos como paradigma dos diferentes
regimes de individuação, coloca questões que escapam ao presente trabalho. Observemos
apenas que o relevante no estudo da individuação física reside, não na formação de seres a
partir da identidade de uma matéria, mas na apreensão de uma defasagem, de uma
modificação de estado.
Ao invocar noções da termodinâmica para fazer intervir a energia potencial que reside
num sistema físico, Simondon não se limita a contrapor uma concepção da energia ao
mecanicismo cartesiano. Uma estrutura como a de um cristal se vincula a um regime
energético. Mas também, e inversamente, a uma modificação das condições energéticas do
sistema pode corresponder uma modificação do seu caráter estrutural. É preciso que, em
função de condições materiais locais, essas condições possam ser atualizadas pela
estrutura. Como ele explica, não há apenas uma correspondência entre estados energéticos
e materiais num indivíduo físico, mas também uma relação com a existência temporal de
seres que são exteriores e que intervêm como condições contingentes na tomada de forma.
O caso da gênese das estruturas cristalinas permite pensar essa confluência de estados
energéticos e materiais atuais e uma condição contingente que, às vezes, faz intervir uma
relação com eventos exteriores ao indivíduo. 31
Procurando evitar tomar por simples o mais complexo, Simondon não faz da partícula
elementar ou das partículas mais elementares o ponto de partida do estudo da constituição
do indivíduo físico. Não se explicará o ser individual, com Simondon, pressupondo que sua
gênese já tenha sido efetuada. Ele propõe entender a individuação como operação que
resulta do encontro

entre condições

estruturais (germe cristalino)

e energéticas

(metaestabilidade) e uma singularidade. Como ele diz, o ser individual não é compreendido
L’individu s’individue et est individué avant tout distinction possible de l’extrinsèque et de l’intrinsèque .
La troisème réalité que nous nommons milieu, ou système énergétique constituant, ne doit pas être
conçue comme un terme nouveau qui s’ajouterait à la forme et à la matière: c’est l’activité même de la
relation, la réalité de la relation entre deux ordres qui communiquent à travers une singularité. (...) il faut
trouver d’abord lê point de vue à partir duquel on peut saisir l’individu comme activité de la relation,non
comme terme de cette relation; l’individu n’est à proprement parler en relation avec lui même ni avec
d’autres réalités; il est l’être de la relation, et non pas être en relation, car la relation est opération
intense, centre actif.” (Simondon, 2005, p. 62-63 - grifo no original).
31 Cf. Simondon, 2005, p. 79 e ss.
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como resultado mas como agente e ao mesmo tempo meio (milieu) do encontro de tais
condições que, uma vez efetuado, o indivíduo prolonga. Em termos temporais, o ser
individual não está no passado mas no presente, conserva sua individualidade na medida
em que essa reunião constitutiva de condições se prolonga e é prolongada nele próprio. “O
indivíduo existe na medida em que o misto de matéria e energia que o constitui existe no
presente. É isso que poderíamos denominar a consistência ativa do indivíduo.”32
O exemplo da individuação do cristal é transposto ao plano dos seres vivos. Numa
primeira leitura, isso pode ser interpretado como uma redução do vital ao físico. Ora, longe
de comportar algum tipo de objetivismo, tal transposição está ligada à maneira em que se
estabelece a diferença entre regimes de individuação nos diferentes planos (físico-químico,
biológico, psicológico, coletivo, tecnológico). Falamos, por isso, em regimes de
individuação, insistindo que tal diferença não seja entendida em termos de substância,
como na oposição, por exemplo, entre uma matéria orgânica e uma inorgânica. A
transposição do paradigma da individuação física para outros planos não significa que a
individuação física seja a causa da individuação nos níveis vitais e coletivos, mas que na
realidade individuada no plano físico há –ou há ainda– uma disponibilidade para uma
individuação orgânica. De acordo com Simondon, a individuação física é condição da
individuação vital, sem ser nunca a causa. Individuação física e vital não têm pontos de
partida que possam ser delimitados de maneira absoluta; simplesmente, "um limiar é
transposto". A individuação orgânica, como ele diz, intervém como um retardo ou uma
suspensão amplificadora da individuação física.33
No domínio do físico, a individuação é finalizada, acabando com a constituição de
uma dualidade entre o indivíduo e o meio. O ser vivo, ao contrário, conserva em si uma
atividade de individuação permanente. Enquanto a individuação física resulta da troca entre
o extrínseco e o intrínseco, que tem lugar no nível da membrana ou do limite, no ser vivo,
além disso, o interior também é constituinte. Há uma “ressonância interna”, uma troca entre
as escalas ou ordens de grandeza que o sistema inclui e pela qual se mantém o equilíbrio
metaestável como condição da vida. Diferentemente do indivíduo físico no qual aquilo que é
topologicamente interior é geneticamente anterior, o ser vivo é contemporâneo a si mesmo
em todos seus elementos, ele constitui “um sistema dentro de um sistema, que comporta
32 Simondon, 2005, p. 82-83.
33 Cf. Simondon, 2005, p. 165 e ss; p. 320.
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nele mesmo a mediação entre diferentes ordens de grandeza”. 34
Nas condições em que a individuação faz desaparecer o estado de metaestabilidade,
diminuindo as tensões do sistema no qual o indivíduo se constitui –e tal operação se
completa numa estrutura espacial sem evolução–, o que nos aparece é um indivíduo físico.
A forma que encontramos num cristal, por exemplo, não é senão o vestígio da individuação
que outrora se efetuou num estado metaestável. A gênese do vivo, ao contrário, supõe uma
série de individuações sucessivas, sem as quais o equilíbrio metaestável não pode ser
conservado. O ser vivo, diz Simondon, é como um cristal que manteria em torno de si e de
sua relação com o meio uma metaestabilidade permanente. O que está em causa, nesse
sentido, é o caráter de metaestabilidade do conjunto formado pelo indivíduo vivo e o meio.
A relação de mediação é primordial, não somente no sentido em que cria a
possibilidade de mediar, mas também porque cria aquilo que é mediado, aquilo que é
suscetível de mediação. Com relação à individuação dos objetos técnicos, Simondon
explica que o “meio associado” é, ao mesmo tempo, técnico e natural, está entre o mundo
natural e as estruturas fabricadas do objeto técnico. Trata-se de um meio que o objeto cria
em torno de si mesmo, que o condiciona e que é por ele condicionado. O meio associado é
a condição de existência do objeto inventado; ele é “o mediador da relação entre os
elementos técnicos fabricados e os elementos naturais no interior dos quais o ser técnico
funciona”. 35
Assim, é possível afirmar que os objetos técnicos não apenas mediam relações
humanas, eles articulam relações entre pessoas e entre pessoas e coisas, ou melhor,
modulam relações, “maquinam” forças. Diferentemente de uma ferramenta que teria a
função de prolongar ou reforçar gestos, a máquina tem uma individualidade, no sentido em
que não apenas constitui um prolongamento do ser humano, mas também tem uma
autonomia, podendo, em alguns casos, se transformar e se adaptar no curso do seu
funcionamento, com relação a certos fins.
Podemos nos perguntar, a partir de alguns exemplos, em que consistem as
mediações técnicas. Consideremos, em primeiro lugar, um exemplo clássico da história e
da sociologia da tecnologia, o do moinho de vento, tal como descrito por Bruno Latour

34 Simondon, 2005, p. 28.
35 Simondon, 1969, p. 57-60.
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(2000). Diferentemente de uma ferramenta como um pilão, o moinho interliga a ação da
moenda com uma multiplicidade de outras forças: as pás entram em relação com o vento,
acionam mós e outras peças, que entram em relação com o material a moer,
desintegrando-o, triturando-o. É por essa maquinação complexa de forças, que põe em
contato níveis e domínios heterogêneos (por exemplo, a força do vento e as partículas do
cereal), que a máquina faz ou deixa de fazer, mói ou deixa de moer. Como se valer do
vento, como levá-lo a entrar em relação com o trigo e o pão?
Sob a ótica de Latour, a construção de máquinas (e, igualmente, a dos fatos
científicos) envolve uma “translação” de forças humanas e não-humanas, que precisam ser
agregadas (agenciadas) o tempo todo: seus construtores deverão “interessar aliados”,
“traduzir interesses”, reunir forças diversas, formando “alianças” para assegurar que o
objeto funcione como um “todo unificado” (por exemplo, incluir um maior número de
manivelas e rodas no mecanismo do moinho de tal modo a manter o vento sob “controle”,
apesar das suas mudanças de direção ou da variabilidade da sua força). Em suma, uma
maquinação de forças tal que fará da máquina-moinho um mediador de relações entre
pessoas e entre pessoas e coisas, um “ponto de passagem obrigatório” para produtores de
pão e multidão de pessoas cujo caminho irá passar pela máquina.
Se o processo de construção do objeto técnico envolve uma série de “translações”
(analisáveis como traduções semióticas), é preciso conceber esses deslocamentos como
movimentos de desterritorialização e reterritorialização. No exemplo a que nos referimos
acima, seria possível pensar na passagem, da mão-pilão e os gestos envolvidos na ação de
moer, pisar, triturar o cereal, para os discos, pedras de moer e para os mecanismos do
moinho, como sendo uma desterritorialização dos meios: do “meio associado” ao pilão, o
da moedura doméstica ou artesanal, para o meio do engenho-moinho (as variações das
correntes do vento, a temperatura e pressão às quais os mecanismos do moinho devem se
adaptar, as maneiras em que o cereal precisa ser conservado, mantido em estoque,
transportado). 36

36 Cf. Latour, B., 2000, p. 211-218. Sobre as mediações técnicas, veja-se também Akrich, M. (1992). A
preocupação em tratar de modo simétrico os argumentos que dizem respeito à “Natureza” e aqueles
que dizem respeito à “Cultura” leva aos sociólogos da ciência e da tecnologia a empregar a mesma
terminologia para se referir às forças e capacidades humanas e não humanas. Assim, por exemplo,
Latour (ao menos o Latour de Ciência em ação...) prefere falar em “agentes”, “recursos”, “intenções” ou
“interesses”, “alianças”, “alistamento”, “negociações”, o que, evidentemente, resulta pertinente para
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O Google Desktop –e este é o nosso segundo exemplo– faz com que quase todos os
arquivos que são armazenados num computador pessoal sejam pesquisáveis do mesmo
modo que na web. Vejamos em que reside o interesse disso, tal como descrito num paper
por Adrian Mackenzie (2006). Se a tecnologia do Google se tornasse algo acabado, ela
colapsaria, seria um simples instrumento, não uma máquina. Mas, como observa
Mackenzie, isso está longe de ser o caso. O Google, como outras tecnologias é hoje um
agenciamento de diferentes práticas, objetos e atores, que se constituem no fluxo.
Mackenzie situa as ações tecnológicas, como as que se conectam ao Google, em
disposições ou arranjos saturados de relações de poder. Com softwares como o Google
Desktop, cuja "versão beta" fora lançada em 2005, complicam-se as relações entre
identidade e alteridade ou, no mínimo, transformam-se os modos pelos quais as pessoas
experimentam a informação que têm. O que é ‘pessoal’ faz-se impessoal, torna-se algo que
se busca como outros conteúdos na web, um espaço povoado, a princípio, por outros. A
ação técnica, salienta Mackenzie, reúne e redistribui coisas previamente distantes, articula
temporalidades, lugares, pessoas. A “Interface de Programação de Aplicativos" do Google
Desktop encoraja terceiros (produtores de sofware) a acrescentarem pequenos programas
que estendam as funções do aplicativo de busca. As funções que assim vão sendo
adicionadas permitem que o software, que inicialmente buscava alguns tipos de arquivos,
passe a buscar formatos que são menos comuns.
Nada disso, escreve Mackenzie, é hoje particularmente chamativo ou singular. Uma
década atrás teria resultado surpreendente que uma tecnologia de software estivesse aberta
ao desenvolvimento contínuo por qualquer um e que as pessoas tivessem acesso a tantas
informações, que não mais as organizam ou controlam: apenas as procuram como se
pertencessem a uma outra pessoa. Esses são, escreve Mackenzie, elementos em uma
situação ainda não resolvida. Como o diz o autor, o interesse de tal situação geral, da qual o
Google participa, concerne a uma "problematização da informação".37

caracterizar os meios tecnocientíficos. É importante observar, contudo, que isso não deixa de colocar
importantes dilemas epistemológicos e políticos quando aplicado para descrever processos de
invenção (ou “inovenção”, conforme um neologismo em voga). O que se entende por uma relação
democrática com as coisas? Fazer as coisas falarem, por meio de seus porta-vozes, nas linguagens
transdisciplinares das redes de inovação?
37 Como vimos no capítulo 4, de acordo com Foucault, caracterizar o pensamento pelas problematizações
não é o mesmo que concebé-lo como o conjunto das representações ou como o campo das atitudes
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Para melhor compreender em que consistiria uma tal "problematização da
informação" parece-nos necessário esclarecer qual a relação entre informação e
individuação. A crítica ao dualismo forma-matéria a partir do qual tradicionalmente se
concebe a genêse do vivo, exige um esforço em pensar o problema do ser e do
pensamento de outro modo. Em Simondon, é a revisão de postulados ontológicos
fundamentais e a transposição ao domínio filosófico de conceitos da física, da biologia e da
tecnologia que permite apreender e expressar não apenas a realidade já individuada, mas
também o devir.
Segundo Simondon, devir é o devir da individuação do ser, ordens em estado de
tensão que provocam uma diferença de fases, desdobrando a realidade pré-individual ao
passo

que

remanesce

uma

reserva

de

natureza

não

individuada.

Aquém

das

individualidades constituídas subsistem singularidades intensivas, que os indivíduos portam,
e que são fonte de futuros estados (maneiras de ser metaestáveis) dos quais outras
individuações poderão surgir. A tomada de forma será, nesse sentido, pensada a partir da
individuação. Mas não o contrário.
A informação, não nos esqueçamos, nunca é um termo ou um estado de coisas dado.
Para o filósofo, o que é necessário é não confundir a informação com os sinais transmitidos
ou com os suportes ou veículos de informação que constituem seus mediadores. 38 Situada

ou esquemas que podem determinar um comportamento. A problematização pelo pensamento é o
movimento pelo qual nos separamos de uma certa maneira de fazer, pelo qual o que se faz é
constituído como objeto e pensado como problema. Para Foucault, é preciso compreender aquilo "que
tornou possíveis as transformações das dificuldades e obstáculos de uma prática em um problema
geral para o qual são propostas diversas soluções". O pensamento "não toma uma forma única, que
seria o resultado direto ou uma expressão necessária dessas dificuldades; ele é uma resposta original
ou específica frequentemente multiforme, às vezes contraditória em seus diferentes aspectos, para
essas dificuldades, que são definidas por ele através de uma situação ou um contexto e que valem
como uma questão possível." (Foucault, 2004b, p. 232). Rabinow fez um notável comentário a respeito
da idéia de M. Foucault que pode ser pertinente transcrever. Uma problematização " é tanto um tipo de
situação histórica e social geral, saturada de relações de poder – como o são todas as situações, e
imbuída do jogo relacional da verdade e do erro, uma codificação diacrítica de subclasses de situações
– como um nexo de respostas a essa situação." (Rabinow apud Mackenzie, 2006, p. 4).
38 Cf. Simondon, 2005, p. 31, 220 e ss. Para Simondon, não se trata de discutir a validade da noção de
informação prevalecente nas teorias matemáticas da informação e da complexidade, mas de apontar
seus limites (a respeito disso, ver também, Simondon, 1969, p. 136). Segundo a teoria proposta por
Claude Shannon em finais da década de quarenta, nos campos da telegrafia e da telefonia, a
informação representa o número mínimo de elementos necessários para o receptor criar uma forma (in-
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com relação à individuação, a informação tem um significado peculiar: em vez de
transmissão de uma mensagem enviada por um emissor a um receptor, ela "é a significação
que surg(e) quando uma operação de individuação descobre a dimensão segundo a qual
duas realidades em tensão podem devir sistema." Como fórmula que é seguida na
individuação, a informação não pode ser algo dado; é sempre contemporânea, porque
produz o sentido de acordo com o qual um sistema individua. 39
A informação, como diz Simondon, é relativa a "duas ordens em estado de
disparação", supõe um estado de tensão ou incompatibilidade inicial entre ordens ou
domínios, que resulta, por individuações sucessivas, na descoberta de uma dimensão antes
não contida nesses pares de elementos e graças à qual eles fazem "sistema". A noção de
disparação, cabe dizer, é tomada de empréstimo da psicofisiologia da percepção. Há
disparação (e portanto significação) quando dois conjuntos não totalmente sobreponíveis
(como a imagem bidimensional retiniana esquerda e a direita) são captados de modo a
permitir "a formação de uma unidade de nível superior que integra todos seus elementos
graças a uma dimensão nova" (por exemplo, a profundidade, a tridimensionalidade). Não se
trata da formação de uma terceira imagem apenas por combinação, mas de uma integração
que, ao tempo que conserva, integra e amplifica a diferença entre as ordens inicialmente
incompatíveis.40
As fórmulas em Simondon se multiplicam, a terminologia é luxuriante. Outra noção
que permite abalizar a teorização simondoniana é a de “transdução”. Entende-se por
transdução
formare) a partir dos elementos proporcionados pelo transmissor. A informação, nesse sentido
estatístico, se caracteriza como decisão entre estados possíveis, entre alternativas ou átomos de
comunicação (bits, nas codificações binárias). A "quantidade de informação" que pode ser transmitida
ou registrada por um sistema é proporcional ao número de decisões significativas que esse sistema
pode transmitir ou registrar. Do mesmo modo, nas chamadas teorias físicas, biofísicas ou psicofísicas
da informação, o foco recai na informação como mensagem.
Essas concepções operam nas tecnologias computacionais e comunicacionais e, com divergências, se
prolongam no mainstream das análises dedicadas à “economia da informação”. Considere-se, por
exemplo, a definição de Marc Porat, segundo a qual informação designa "dados que têm sido
organizados e comunicados" (Porat apud Castells, 1996, p. 17). Como vimos no final do capítulo 4,
noções semelhantes estão implicadas naquilo que Yochai Benkler chama de "produção social
interconectada".
39 Simondon, 2005, p. 31, 315-316.
40 Simondon, p. 205, n. 15, p. 208.
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a operação, física, biológica, mental, social, pela qual uma atividade se propaga
gradualmente [por contiguidade] ao interior de um domínio, fundando essa propagação
sobre uma estruturação do domínio operada localmente: cada região de estrutura
constituída serve à região seguinte de princípio de constituição, ainda que uma
modificação se estenda assim progressivamente ao mesmo tempo que esta operação
estruturante.41

As implicações dessa definição mereceriam uma apreciação mais apurada. Reiteremos
apenas que o que é assim entendido não é a unidade e a identidade do ser, mas a unidade
transdutiva do ser durante as diferentes fases que atravessa:
A operação transdutiva é individuação em curso (individuation en progrès); ela pode, no
domínio físico, se efetuar da maneira mais simples sob a forma de iteração progressiva,
mas pode, nos domínios mais complexos, como os domínios da metaestabilidade vital
ou da problemática psíquica, avançar a um passo constantemente variável, e se
estender num domínio de heterogeneidade; há transdução quando há atividade partindo
de um centro do ser, estrutural e funcional, estendendo-se em diversas direções a partir
desse centro, como se múltiplas dimensões do ser aparecessem em torno desse centro;
a transdução é aparição correlativa de dimensões e de estruturas num ser em estado de
tensão pré-individual, isto é, num ser que é mais que a unidade e mais que a identidade
e que ainda não está defasado com relação a si mesmo em múltiplas dimensões.42

Por outro lado, do ponto de vista do conhecimento, a operação transdutiva é o
procedimento que mapeia o sentido que segue uma invenção. Aqui se impõe o cuidado em
não reduzir a transdução a um procedimento que, por mera semelhança ou assimilação,
infere a identidade entre dois seres a partir de propriedades quaisquer que eles têm em
comum. Essa não é senão uma concepção confusa da analogia, que a priva de seu
potencial explicativo. Como escreve Simondon, a analogia unicamente tem valor como
método de pensamento se “a transferência de uma operação lógica é a transferência de
uma operação que reproduz o esquema operatório a ser conhecido.” Segundo ele, esse

41 “Nous entendons par transduction une opération, physique, biologique,mentale,sociale, par laquelle une
activité se propage de proche en proche à l’ interieur d’ un domaine, en fondant cette propagation sur
une structuration du domaine opérée de place en place: chaque région de structure constituée sert à la
région suivante de príncipe de constituition, si bien qu’ une modification s’etend ainsi progressivement
en même temps que cette opération structurante.” (Simondon, 2005, p. 31-32).
42 Simondon, 2005, p. 32-33.
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seria o modo de conhecimento da individuação: "a individuação da realidade exterior ao
sujeito é captada pelo sujeito graças à individuação analógica do conhecimento no sujeito
(...) os seres podem ser conhecidos pelo conhecimento do sujeito, mas a individuação dos
seres não pode ser captada senão pela individuação do conhecimento do sujeito."43
Por isso, de acordo com Simondon, as semelhanças entre o ser vivo e as máquinas,
nas quais fundamentam seu pensamento os ciberneticistas, não são senão usos muito
pobres da analogia e podem comportar reducionismos. Elas apenas indicam que existem
funcionamentos comuns, mas deixam sem esclarecer a natureza desses funcionamentos. A
relação analógica entre a máquina e o humano reside no nível da invenção, não no
funcionamento corporal: “inventar é fazer funcionar o pensamento como poderá funcionar
uma máquina, nem segundo a causalidade, fragmentária demais, nem segundo a finalidade,
unitária demais, mas segundo o dinamismo do funcionamento vivido, captado pelo que
produz e acompanhado na sua gênese.”44

In_formação
Doze monitores parecem mostrar o mesmo: o decorrer da partida final da Copa do
Mundo de 2006, entre França e Itália, no estádio olímpico de Berlim. Em Deep Play, uma
vídeo-instalação do artista tcheco Harun Farocki, vão se sucedendo, durante duas horas,
imagens do jogo de múltiplos ângulos. Os movimentos no campo e fora dele, os lances dos
jogadores de destaque, os gestos dos técnicos observando o jogo, tomadas aéreas do
público movente nas arquibancadas. O espectador percebe que o que ali se reproduz são
imagens rodadas em vídeo, dos estúdios nos quais se faz a transmissão ao vivo do jogo,
imagens geradas digitalmente, televisadas, filmadas pelas câmeras de vigilância no
estádio. 45

43 Cf. Combes, p. 22; Simondon, 2005, p. 36.
44 Simondon, 1969, p. 138.
45 Deep Play foi apresentado, entre junho e setembro de 2007, na Documenta XII em Kassel. Fotografias e
vídeos da instalação, gravados por espectadores, podem ser encontrados na internet e nos espaços
web que fizeram parte do projeto de divulgação dessa exposição (incluimos algumas dessas imagens
no Anexo III). O modo de circulação das imagens digitais, na exposição e fora dela, pode ser
considerado um efeito daquilo que a própria instalação problematiza. Ao se prolongar e multiplicar, a
obra é recontextualizada no regime de visão dominante na web.
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Não há narração nem se ouve qualquer comentário sobre o que se vê. O que se ouve,
confundido num tumulto constante, é o som dos equipamentos de gravação, edição,
transmissão. E vozes, fragmentos de falas entre os técnicos que interagem com os sistemas
de visualização e análise estatística dos dados do jogo. Tanto as imagens que são
recombinadas como aquilo que é diretamente filmado pela produção de Farocki é nítido,
preciso. A sua relação, no entanto, desconcerta.
É que na instalação a forma do jogo não está dada, nem são definidos os dados da
partida. As projeções que cada um dos doze monitores exibe são simultâneas, mas nada
indica se elas podem ser vistas separadamente, ao mesmo tempo, ou quais as conexões
que deveriam ser feitas. O que faria inteligível a ordem das projeções? O que daria
consistência ao conjunto do que é exibido?
Dessa incerteza o trabalho parece extrair a sua positividade. Cada uma das projeções
nas telas de Deep Play mostra – enquadrando-a, desenquadrando-a – a maneira como são
codificados espaços, corpos, movimentos. É uma pesquisa sobre a codificação ao vivo de
movimentos e imagens, feita ela mesma através do processamento de imagens. Uma
reflexão sobre as condições de produção, não do dado, mas do que está se dando. De
quem e para quem é essa produção e acumulação de “realidade”? De quem e para quem
vai a circulação dessas massas de dados?
A instalação, no âmbito da Documenta, tem um sentido político: põe em questão o
controle dos fluxos de imagens e informações pelas corporações de mídia. Trata-se, no
entanto, de uma análise do que esses modos de exercício do poder têm de específico.
Farocki reflete sobre as práticas contemporâneas de observação, documentando como
técnicas legitimadas pelas linguagens científicas produzem corpos e subjetividades a
serviço da produção para o mercado. Situando-se no plano de imanência das relações de
poder, traz à luz os dispositivos que tanto efetuam como são a condição para que essas
relações se atualizem. 46
Farocki intervém sobre a sucessão. Ao operar sobre os materiais visuais, deslocando,
retirando e reiterando imagens, suspende a continuidade das seqüências que se
esperavam. Dirigindo-se ao público da mostra, em um tom bem-humorado, ele dá algumas
pistas para situar Deep Play. Retomando a noção de “gaze”, no sentido dado ao termo por

46 Cf. Deleuze, 2003, p. 64 e ss.
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Laura Malves, o artista afirma que aprendemos a ver, especialmente no caso dos filmes de
ficção, que tipo de olhar encontraremos na câmara, sob que perspectiva a câmera vê, por
exemplo, os gestos de uma pessoa. Em Deep Play, tratava-se de documentar a interação
de olhares que está trabalhando no jogo, de refletir sobre qual a produtividade inerente a
ações como reconhecer objetos e perseguir movimentos (“Reconhecer e perseguir”, na
expressão de Farocki, “o livro que Foucault não pôde escrever”). 47
Em algumas das projeções, vêem-se imagens de vídeo que acompanham os
movimentos do corpo de um jogador ou de um grupo de jogadores. De modo simultâneo,
outras telas mostram os gestos daqueles que estão fazendo diversos registros do jogo, bem
como componentes das tecnologias de processamento de informação. Ali tudo é objetivo,
como se se tratasse de imagens mil vezes vistas na mídia. Há, porém, um controle do
tempo que opera de um outro modo. Vemos a aceleração. A aceleração nas telas, as linhas
de comando que vão mudando, as mensagens trocadas, os cálculos sendo feitos. Vemos a
produção das séries de cifras, os movimentos codificados dos jogadores. Poder-se-ia dizer
que, pelo enquadramento e pelo controle operados pelo vídeo, o nosso olhar é conduzido
numa duração outra que a desses pulsos e passos, que a dos cálculos acelerados do
software.
Outras projeções mostram interfaces de softwares de animação: pontos coloridos,
posições dos jogadores, que vão sendo conectados num arranjo dinâmico em cima das
linhas que demarcam a área do campo. Em seguida, sobre os corpos dos jogadores, em
outras telas, linhas ondulantes e outras entidades de desenho gráfico indicam as
orientações variáveis dos movimentos. Ou então uma única flecha atravessa a superfície do
campo. Uma flecha que passa, como se a direção do movimento, de ponto em ponto, e o
interesse de todos os olhares em jogo no jogo, precisasse de mais uma constatação. Uma
espécie de acréscimo digital que não faz outra coisa que realçar seu (próprio) exagero
gráfico. Em outras projeções, ainda, Farocki redistribui tabulações, gráficos, histogramas.
Ora sobrepostas, ora próximas das imagens de vídeo, essas figuras estão dispostas nas
telas para serem lidas - lados e cores cambiantes amarrando caracteres e números.
A produção e a leitura de tais objetos é prerrogativa de empresas, sistemas (e)
especialistas que, mediante técnicas como algoritmos de aprendizado-máquina e redes
47 Diálogo de Farocki com Kodwo Eshun e Anjalika Sagar, publicado no blogue da Documenta (Cf.
Farocki, 2007, Doc13).
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neurais, dizem extrair “padrões úteis” de bancos de dados. São esses arranjos tecnoeconômicos que a produção de Deep Play pesquisou; as imagens assim selecionadas e
registradas foram, depois, reproduzidas nos múltiplos canais da instalação. Esses sistemas,
no caso dos esportes, analisam padrões de movimentos humanos, padrões que, de um
outro modo, são bem conhecidos por qualquer treinador. 48 Essas são fundamentalmente
análises quantitativas, porém, como observa Farocki, é difícil dizer onde o quantitativo
acaba e o qualitativo começa. A partir de descrições altamente formalizadas de
movimentos, e havendo registrado no sistema várias partidas sucessivas, são feitas
predições, por exemplo, dos lances que se associam a um gesto de um jogador.
Parece inevitável relacionar a linguagem numérica dos gráficos ao movimento dos
jogadores. O olhar é reenviado dos gráficos à imagem de vídeo e da imagem novamente
aos gráficos, que vão desenhando quantidades. Por convenção, ou por hábito, dizemos que
a sua função é a de designar e sinalizar alguma outra coisa.
Dir-se-á que remissões dessa natureza são feitas o tempo todo. E, indo ainda mais
longe, que essas conexões são o que torna possível agir, que é graças a elas que é possível
pensar. Designam, dão nome ou expressão ao percurso que se segue, ao que está sendo
percorrido. Se isso é certo, também é certo, como observa Marilyn Strathern, que a relação
entre a linguagem e os estados de coisas designados nem sempre tem como condição a
linguagem do “realismo”. 49

48 Nos termos dos seus desenvolvedores, trata-se de sistemas de hardware-software para análise de
desempenho a partir da gravação dos jogos e para representação gráfica dos dados estatísticos. Eles
apresentam “capacidades” para analisar padrões nos dados, para realizar cálculos (por exemplo, a
média e a variação da velocidade dos jogadores, taxas de movimento, trajetórias prováveis) e para
gerar relatórios e representações gráficas (como imagens bi- e tridimensionais dos movimentos no
campo, modelizações de movimentos similares a animações dos jogos de computador, vistas com os
olhos de cada jogador, entre outras).
49 O "realista nativo" do qual fala Strathern é aquele cuja reivindicação é que essas abstrações são
índices, em vez de símbolos. Os índices concernem ao modo pelo qual o processo de abstração é
inscrito, operam como evidência axiomática que substitui ou aparece em lugar das práticas sociais. As
disciplinas científicas, através dos instrumentos de avaliação de desempenho acadêmico, têm
construído nelas mecanismos de auditoria e controle. A autora se pergunta porque e como a
interdisciplinariedade, convertida num imperativo cultural, deve ser explicitada e colocada em
evidência. Com freqüência, ocorre que a interdisciplinariedade é o avaliador ao invés de ser o que é
avaliado. O próprio processo de validação é a constituição de um domínio interdisciplinar. Assim
sendo, procurar-se-á em vão um teste do sucesso do processo de validação em si mesmo, já que
nesse contexto (o estabelecimento de metas e objetivos) o lugar da prova está já dado pelo processo
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Nesse sentido, considerando a direção dos desenvolvimentos das tecnologias da
informação, o realizador de Deep Play observa argutamente que o próximo passo será o da
tradução imediata dos movimentos em linguagem. O que será, é claro, um “passo”
fascinante: “se é possível traduzir diretamente imagem em linguagem, então, não
precisaremos mais de comentadores, não precisaremos dos críticos... Se podemos traduzir
imagem em linguagem, não mais precisaremos de nós...”. 50
Deep Play documenta os dispositivos concretos operando nos eventos esportivos,
mas são vários os jogos que mudam no 'contexto' desses métodos de predição e avaliação.
Quando forças humanas são designadas como capacidades e competências (inatas,
adquiridas), quando modos de agir possíveis se apresentam como objetos de escolha a
partir de amostras digitalizadas, o que muda é como os indivíduos contam – e também o
mundo material.
Cabe lembrar o apelo de Simondon por uma crítica ao biologismo da adaptação e sua
recusa às teorias da ação que o prolongam sob a forma do pragmatismo. Essas
concepções consideram as ações como percursos possíveis no interior de um campo que é
constituído por objetos aos quais o ser individual tende e por um conjunto de forças que
resistem, que se opõem ao movimento do indivíduo em direção a esses objetos. A reação
que essas forças exercem se tornaria tanto mais forte quanto mais intensa a ação do
indivíduo.
Na esteira de Simondon, é possível pensarmos a evolução e a invenção sem fazer
concessões a esse ponto de vista. Em vez de reduzir a ação à mera adaptação com relação
ao meio, é preciso entendê-la na perspectiva da individuação: "(o) mundo diante da ação
não é somente o mundo no qual há um obstáculo ou barreira entre o objeto e o fim; é
sobretudo um mundo que não coincide consigo mesmo, porque não pode ser visto de um
único ponto de vista." A percepção não corresponde à resolução de uma hesitação entre
vários objetos ou mesmo entre vários percursos possíveis, mas a individuações sucessivas
pelas quais o ser vivo modifica a si próprio.
O sujeito diante da ação é tomado entre vários mundos, entre várias ordens; a ação é

interdisciplinar. O 'problema', então, emerge quando a retórica da 'resolução de problemas' toma conta
(cf. Strathern, 2004, p. 78 e ss).
50 Farocki, 2007 (Doc13).
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uma descoberta da significação dessa disparação, disso pelo qual as particularidades
de cada conjunto se integram em um conjunto mais rico e mais vasto, possuindo uma
dimensão nova. Não é pela dominância de um dos conjuntos que se impõe sobre os
outros que a ação se manifesta como organizadora; a ação é contemporânea da
individuação pela qual esse conflito de planos se organiza em espaço: a pluralidade de
conjuntos se torna sistema.51

As noções de situação ou de meio podem levar a confusões. Isso porque, diz o
filósofo, o mundo com relação ao qual a percepção tem lugar não é definido de antemão,
não há meio [milieu] senão para um ser vivo que chega a integrar em unidade de ação os
mundos perceptivos. O universo sensorial não é dado de uma vez: não há senão
mundos sensoriais que esperam a ação para se tornarem significativos. A adaptação cria
o meio e o ser com relação ao meio (...); antes da ação, não há percursos, não há
universo unificado no qual se pode indicar as direções e as intensidades das forças para
encontrar uma resultante52

Trata-se de um devir que é, ao mesmo tempo, devir do mundo e do indivíduo. O
problema não é o de como um intervalo dá lugar a outro, nem o de uma atualização de
virtualidades como possibilidades de estados futuros, tampouco o da resolução de
realidades atuais em conflito. A temporalidade que é constitutiva do ser vivo não é
concebida apenas como diferenciação; antes, implica séries temporais, ao mesmo tempo
diferenciantes e integradoras, pelas quais se instituem divisões em fases no ser antes sem
devir.
Disso deriva a possibilidade de se diferenciar o social e aquilo que Simondon chama
de transindividual. O social supõe uma analogia entre indivíduos já individuados como

51 "Le sujet avant l’action est pris entre plusieurs mondes, entre plusieurs ordres; l’action est une
découverte de la signification de cette disparation, de ce par quoi les particularités de chaque ensemble
s’intègrent dans un ensemble plus riche et plus vaste, possédant une dimension nouvelle. Ce n’est pas
par dominance de l’un des ensembles, contraignant les autres, que l’action se manifeste comme
organisatrice; l’action est contemporaine de l’individuation par laquelle ce conflit de plans s’organise en
espace: la pluralité d’ensembles devient système." (Simondon, 2005, p. 211).
52 "il n’y a de milieu que pour un être vivant qui arrive à integrer en unité d’action des mondes perceptifs.
L’univers sensoriel n’est pas donné d’emblée: il n’y a que des mondes sensoriels qui attendent l’action
pour devenir significatifs. L’adaptation crée le milieu et l’être par rapport au milieu, les chemins de l’être;
avant l’action, il n’y a pas de chemins, pas d’univers unifié dans lequel on peut indiquer les directions et
les intensités des forces pour trouver une résultante" (Simondon, 2005, p. 212).
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organismos, ele considera a heterogeneidade, no plano estrutural e funcional, entre os
diferentes indivíduos em sociedade. O coletivo transindividual –que não exclui mas se
superpõe às relações inter-individuais– não se define pela troca entre realidades já
individuadas ou por um regime de reciprocidade dos intercâmbios; ele agrupa indivíduos na
medida em que há uma homogeneidade de base entre eles. A individuação do ser vivo é
prolongada por individuações sucessivas no plano da vida psíquica e coletiva: é em função
das singularidades pré-individuais das quais os indivíduos são portadores que eles podem
participar de uma individuação coletiva. 53
Chegamos assim à questão capital. Se a sociedade do trabalho é o que estamos
deixando de ser e as forças que se impõem formam "sistemas" cuja linguagem é numérica,
o que será preciso resistir é a qualquer espécie de leitura que, em nome da liberdade e da
melhor alocação de recursos, reduza o coletivo a trajetórias objetiváveis. Em Deep Play,
essas leituras se revelam emanando da superfície das superfícies. "É uma partida, é uma
imagem", como querem aqueles que registram suas visitas à exposição. "É um lance
inusitado, um padrão útil", como reconhecerão os sistemas das corporações de mídia.
Entretanto, desmultiplicando os dados, em que consiste o movimento dos jogadores e o
decorrer do jogo? Numa dança muda. Gestos que se dissipam em caracteres? Linhas
driblando pixels que não mais reclamam um fim?

53 Cf. Simondon, 2005, p. 167, p. 303 et passim.
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what if
you like
to draw
big flowers,
but what
if some
sage has
told you
that
there is
nothing
more beautiful
nothing
more
beautiful
than a
straight
line
?
what should
you draw:
big flowers?
straight lines?
i think
you should
draw
big
flow
ers
big
flow
ers
big
flow
ers
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Robert Lax, “Problem in Design” (1958)
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Considerações finais
As linguagens e expressões associadas à informação digital permeiam o
pensamento contemporâneo nos mais diversos domínios. No itinerário até aqui percorrido,
no trabalho de campo e na elaboração teórica, abordamos essas expressões com relação a
práticas que inscrevem no real algo que antes não existia.
As tecnologias digitais e os discursos sobre a informação tendem a se constituir em
resposta a condições nas quais a "complexidade" e a "incerteza” se tornam objetos de
saber. Áreas tecnocientíficas e espaços institucionais os mais diversos são perpassados por
técnicas e por sistemas de monitoramento, de auditoria, de controle. Exercidos com
freqüência como estratégias de contestação à centralização do poder e em nome de uma
distribuição mais eficiente dos recursos, esses mecanismos se instituem em procedimentos
de regulação de fato, que não dependem diretamente dos instrumentos jurídico-políticos
dos aparelhos de Estado.
Embora à primeira vista se trate de processos meramente técnicos e administrativos,
seu funcionamento comporta determinados modos de divisão e de reunião entre as
pessoas e as coisas e das pessoas entre si. As entidades a serem tratadas e auditadas são
transformadas para se tornarem tratáveis e auditáveis. Vimos isso, por exemplo, nos casos
dos algoritmos que atribuem pontuações às páginas da web, das métricas de produtividade
e das redes digitais e de colaboração científica.
Acompanhamos, num primeiro momento, modos de expressão comuns à análise de
sistemas e aos discursos de gestão. Viu-se, no capítulo 3, que entre gestores e
especialistas em informação, as afirmações de que o "conhecimento é capital" são
recorrentes. O conhecimento é assimilado ao capital, e vice-versa. O conhecimento é
capital aplicado à produção econômica, quando as formas em que os significados são
inscritos se fazem comensuráveis. Consideramos, nesse sentido, que se trata de
mecanismos inseparavelmente técnicos e sociais pelos quais se dispõem espaços e se
constroem trajetórias, de modo que os registros do conhecimento sejam divisíveis e
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atribuíveis e que os fluxos de pessoas, coisas e signos sejam comparáveis.
A comparação do valor das coisas nas análises da economia da informação que
prevalecem nos meios tecnocientíficos tende a ser feita em função de estimativas relativas a
oferta e a demanda, em vez de se fundar em um princípio ou em uma constante que leve
em conta o dispêndio de energia humana como a fonte última do valor. Não apenas nas
concepções inspiradas na economia neoclássica, mas também nas regras "embutidas" em
sistemas de informação e diferentes versões de tecnologias analíticas, o que prevalece é
uma espécie de utilitarismo, um utilitarismo genérico que, como o expressa Hermínio
Martins, espelha a sensibilidade dominante na "civilização tecnológica".
Se se está diante de uma espécie de utilitarismo, essas concepções não concernem
já, ou não principalmente, a uma doutrina das necessidades. No capítulo 3 argumentamos,
seguindo a hipótese de Foucault, que a concepção de indivíduo na qual se fundam os
sistemas das economias neoliberais não é a do homem da troca. As correntes da economia
neoliberal pressupõem uma mudança de perspectiva a respeito do que constitui um agente
econômico (o homo oeconomicus será o homem da produção, não o homem da troca),
como vimos a partir do exemplo dos economistas da Escola de Chicago e dos discursos
sobre gestão de conhecimento que, na última década, vieram a se impor nos meios
tecnocientíficos e econômicos. O indivíduo passa a ser visto e a ver a si mesmo como
capital, como "empreendedor de si mesmo", conjunto de aptidões e competências que
geram fluxos mercantis e rendimentos.
Na perspectiva da economia neoliberal, a ação é reduzida a uma questão de escolha
individual, de alocação de recursos (humanos e não humanos) a fins que se consideram
alternativos. Esses modos de racionalização, como disse Foucault, são generalizados como
princípio de inteligibilidade das relações sociais e aplicados a campos que tradicionalmente
não eram objeto da Economia. Em outras palavras, a análise da economia de mercado
servirá como um esquema que se aplica a domínios que antes escapavam à racionalidade
econômica (ou, ainda, a planos que só se dão em oposição à lógica das relações
mercantis). 1
Procurou-se refletir sobre esses modos de racionalização à luz de determinados
mecanismos sociotécnicos. Em razão disso, às vezes, atravessamos zonas confusas, nas

1

Cf. Foucault, 2004a, p. 249.
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quais as formas de expressão e as ações e objetos materiais se misturavam ou se
implicavam mutuamente. Os enunciados (da economia, das teorias da gestão e da análise
de sistemas), as práticas e objetos técnicos (algoritmos e bancos de dados, protocolos de
comunicação) se entrecruzam. Estes se fazem inteligíveis por referência àqueles;
disposições como redes, arquiteturas ou sistemas distribuídos suscitam novos enunciados
que, por sua vez, "reconfiguram" os corpos, as práticas e os objetos materiais. Discutimos
essas distribuições e os aspectos autoreferenciais da escrita de código ao nos referirmos a
seus efeitos nas formas de socialidade, no capítulo 4.
Num outro momento, nesse e no último capítulo, duas maneiras de racionalizar a
invenção foram confrontadas. Uma delas, o paradigma do trabalho, concebe a operação
técnica e inventiva como imposição de uma forma fixa a uma matéria homogênea, sendo
essa operação uma mediação, feita pelo ser humano, entre a espécie e a natureza. Vimos,
por outro lado, que nas teorias econômicas da inovação a "informação", considerada
insumo e resultado do processo produtivo, é decisiva. Enquanto no paradigma do trabalho
o humano é o princípio da ação técnica (forma que se impõe a uma matéria), no segundo as
ações, aptidões e habilidades humanas constituem o objeto da ação técnica: são aquilo que
é tratado e avaliado através dos instrumentos de cálculo da economia, inscritos nos
sistemas técnicos. O principal problema não é o da atividade humana como princípio da
produção, ou ao menos as divisões entre o sujeito e o objeto do processo produtivo
pareceriam perder importância.
Poderíamos afirmar que o deslocamento que a nossa pesquisa efetuou, ao final, foi o
desatrelar o problema do conhecimento da criação de valor econômico, isto é, pensar de
outro modo a invenção técnica. Vimos que as respostas dadas ao problema da informação
na teoria quantitativa da informação e em Gilbert Simondon são divergentes. Insistiu-se que
nesse último sentido a informação não é transmissão de uma mensagem, não se refere a
um estado de coisas dado, mas concerne à invenção como "operação de desenvolvimento
contínuo da forma e variação contínua da matéria".
No lugar de uma conclusão para esta tese, gostaríamos de reiterar algumas
questões a respeito dos algoritmos e dos bancos de dados, agora tematizando, de modo
mais incisivo, o código com relação ao campo da bioinformática.
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Algoritmos bioinformáticos e dados de seqüência
As tecnologias digitais têm sido meios de produção de conhecimento na biologia,
informática e a estatística há várias décadas. Nesse sentido, geralmente se reconhece que a
biologia computacional existe desde fins dos anos quarenta a partir da invenção do
computador. No entanto, o que hoje é significativo é como as lógicas do código atravessam
diferentes domínios. Próximas de outros conhecimentos que dizem respeito à seleção, à
seqüência e ao ordenamento (como os algoritmos de um mecanismo de busca), as noções
da bioinformática constituem um campo cujas condições de formação se vinculam tanto às
linguagens sistêmicas quanto às da economia da informação. A história desses saberes, e
seu modo de relatar a história, é a dos métodos estatísticos e das ferramentas de
modelagem de sistemas que se desenvolvem no tempo.
Na década de 1990 e, sobretudo, a partir de 2000, com a seqüência do genoma
humano sendo dada por decifrada e com a colocação de seqüências gênicas e protéicas
em bancos de livre acesso, as informações biológicas (que já vinham sendo objeto de
processamentos extensivos) se tornaram objeto do que se convencionará chamar
bioinformática. Publicações de divulgação científica e organismos de fomento à pesquisa
consolidaram ações voltadas ao desenvolvimento da infra-estrutura técnica e de redes
digitais e à criação de "competências" para a organização, busca e análise dos dados de
seqüência.
Os circuitos da bioinformática são os da vida se diluindo em forma de dígitos. Os
dados de seqüência são imaginados, freqüentemente, como uma substância que "transita"
ou que "flui" através dos sistemas bioinformáticos. Os corpos orgânicos não teriam outro
papel senão o de serem coletados e redispostos para se tornarem "acessáveis" como
materiais de pesquisa.
Algumas expressões, extraídas de um manual de bioinformática, podem dar uma idéia
dessa perspectiva: "os arquivos ou bancos de dados de grande escala que armazenam
seqüências de DNA e de proteínas instalaram-se como ferramentas centrais na biologia
molecular de hoje", a indústria dos "bancos de dados eletrônicos está rapidamente se
tornando o sangue vital do campo". Dada a efetividade dessas ferramentas, "é natural
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empilhar (stockpile) e organizar sistematicamente as bioseqüências a serem comparadas, o
que tem levado naturalmente ao crescimento dos bancos de dados." Esses repositórios, se
diz ainda, constituiriam "o aparelho circulatório da biologia molecular". 2 Reencontramos, na
linguagem da ciência e do mercado, as velhas e assíduas metáforas de um modelo
fisiológico transposto para a esfera da circulação mercantil. Mas agora é a "informação" o
que aparece como "princípio vital".
Para informáticos e bioinformatas, os dados de seqüências constituem o que é
produzido no decorrer das pesquisas, isto é, cadeias de caracteres, letras que representam
moléculas: bases nitrogenadas (RNA ou DNA) ou aminoácidos (proteínas). Evidentemente,
tais "dados" não são simplesmente dados. Somente se constituem em algo verdadeiro, no
que diz respeito às perguntas formuladas pelos cientistas, por práticas materiais,
discursivas e coletivas que efetuam des- e recontextualizações.
Trata-se de modos de registro, humanos e técnicos, que possibilitam que funções
relativas a genes e especificações bioquímicas sejam identificadas e que relações entre
genes e proteínas sejam exprimidas e demonstráveis. A função bioquímica de uma
seqüência de aminoácidos, por exemplo, é identificada ora predizendo a forma da proteína
resultante (problema do dobramento de proteínas), ora encontrando, por comparação, uma
outra seqüência de aminoácidos relacionada a uma função bioquímica conhecida (problema
do alinhamento de seqüências).3
A partir dos principais algoritmos contidos em programas para alinhamento e
comparação de seqüências foram construídos, durante a década de 1990, sistemas que
integram diversas fontes biológicas e biomédicas, assim como redes distribuídas para o seu
processamento. As práticas de registro durante a construção desses "sistemas" passaram a
ter relevância cada vez maior, tanto do ponto de vista da geração de conhecimento quanto
da criação de valor econômico.
Índices de acesso (localizadores em bancos de dados), palavras-chave, informação
taxonômica, dados de autoria, publicação e citação vieram a se tornar tão importantes
quanto as informações a respeito de onde a seqüência foi originada (a origem do "material
de pesquisa" seqüenciado). Trata-se de campos ou atributos que se consignam junto com
2 Gusfield, D., 1997, p. 370 (Doc8).
3 Mackenzie, 2006a, p. 49. O que aqui expomos retoma a pesquisa feita por Mackenzie sobre algoritmos e
sistemas bioinformáticos e dialoga, também, com Donna Haraway e Marilyn Strathern.
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os dados de seqüência, que descrevem como e por quem eles foram obtidos ou
produzidos, quais protocolos de pesquisa foram utilizados. Essas inscrições valem como
formas a partir das quais outras formas se produzem. E, mais do que isso, podem chegar a
assumir o lugar de outros mecanismos pelos quais se estabelece o que é verdadeiro ou
falso.
Detenhamo-nos na temporalidade dessas práticas de registro. Como salienta
Mackenzie, elas são co-extensivas a um "tempo algorítmico", o tempo computacional
requerido para encontrar padrões relevantes numa seqüência determinada. O que acontece
quando há uma fusão ou junção dos tempos do trabalho aos algorítmicos? Poder-se-ia
dizer que, nos mundos tecnocientíficos, as ordens das palavras e das coisas são trocadas,
em variações que compõem um espaço-tempo abstrato.
Compreender como se diferenciam linhagens orgânicas divergentes tem sido um dos
principais problemas das teorias da evolução. Quando se trata de dados de seqüência
reunidos em sistemas de bancos de dados, o encadeamento e a profundidade das
linhagens genealógicas é, por assim dizer, "aplanada". O que há são operações de
comparação que atravessam lateralmente as linhagens. As relações que se expressam são
inferidas por técnicas de reconhecimento de padrões e as árvores filogenéticas se dispõem
como modelizações computacionais. Desenvolvimentos de tal natureza têm lugar ao custo
da restrição à especificação de fragmentos digitalizados, unidades recombináveis (genes,
proteínas, etc.) - ao custo de que a memória passe a ser um objeto de "gestão" e, apenas
remotamente, algo inscrito nos corpos vivos.
A condensação de ações passadas em objetos (diagramas, tabelas e/ou matrizes)
muda a perspectiva sob a qual se concebe a verdade. A história de ordenamentos prévios é
incorporada em "sistemas", dispondo genealogias molecularizadas através das quais se
induzem

movimentos

específicos.

Como

o

expressa

Mackenzie,

os

algoritmos

bioinformáticos animam movimentos e o problema, acima de tudo, é que muitos
movimentos são possíveis. A respeito disso, nossas perguntas subsistem: quais
movimentos adquirem relevância? Quais deles se tornam significativos?
Em algumas das concepções atualmente operantes nas engenharias de software, a
construção de algoritmos é associada ao que é chamado de "programação dinâmica".
Trata-se de métodos pelos quais se formulam problemas de otimização combinatória
usando gráficos e estruturas de dados em rede, de modo a evitar que os movimentos
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entrem em circuitos ou que determinadas operações se repitam recursivamente. Os dados
biológicos são processados e os percursos possíveis otimizados graças a essa
"capacidade" peculiar dos algoritmos para criar itinerários. Conforme afirmam engenheiros e
bioinformatas, meios técnicos assim construídos economizam o tempo requerido para
escolher o melhor alinhamento possível entre seqüências (comparação) e, por conseguinte,
para determinar a expressão das relações entre fragmentos de código.
Trata-se de economias de tempo (abstrações de enésima ordem), nas quais o que é
comparado é linguagem. Esses modos de registro, por sua vez, são recontextualizados nos
chamados ambientes corporativos de pesquisa. Como observa Mackenzie, a integração da
pesquisa tecnocientífica pode resultar em lógicas notavelmente próximas às da gestão de
conhecimento que, desde meados dos anos 1990, extravasaram os meios empresariais. 4 Os
problemas a respeito de semelhanças e de relações entre indivíduos e espécies são, por
assim dizer, re-situados, tornando-se "soluções".
Em todo caso, é em relação a essas práticas que as expressões mundializadas da
"transformação de conhecimento em valor" e da "agregação de utilidade econômica e
social ao conhecimento" tomam conta. Colonizadas pelas e-topias sistêmicas, as naturezas
e as culturas se "empresarizam". Percursos de pessoas, coisas, signos, são digitalizados e
cartografados em "ambientes corporativos de pesquisa", como também o são as relações
entre agências privadas e públicas que participam dos "sistemas de inovação". Descritos
como redes (ou mercados), os dados passam a ser, efetivamente, dados (os números se
tornam cifras).
Temos o 'privilégio' de nos submeter, ao mesmo tempo, ao regime do trabalho e ao
da inovação. De modo premonitório, no curso ministrado em 1979, Foucault postulara que
as concepções neoliberais do homo oeconomicus nos conduzem de uma antropologia do
trabalho para uma economia do capital. Sob esse ponto de vista, não é mais a mecânica
dos processos econômicos o que conta, mas o ponto de vista do ato, de quem toma a
decisão de trabalhar. Perspectiva do trabalhador, mas em função da "grade de
inteligibilidade" de uma economia do capital. Na medida em que os indivíduos são vistos e
vêem a si mesmos como capital, impõe-se uma racionalidade que faz da percepção, do
desejo, da invenção estratégias de seleção em nome da "melhor" alocação de recursos.

4 Cf. Mackenzie, 2006a, p. 56, 59.
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Quando o capital se torna expressão formal em todos os níveis da vida, como
subverter os mecanismos que especificam o que conta como riqueza? Como pensar as
tecnologias da informação que tornem possível o tempo fora dos algoritmos? A respeito
disso, nossas perguntas subsistem.
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ANEXO I: EVENTOS

- 1º CONTECSI - Congresso Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de
Informação, Universidade de São Paulo, 21-23 jun. 2004.
- II Workshop GESITI. Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, Centro de
Pesquisas Renato Archer (Cenpra/MCT), Campinas, 24-25 jun. 2004.
-

Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. SBC, Sociedade Brasileira de Computação,
Universidade de Brasília, 18-20 out. 2004.

- KMBrasil 2004. SBGC - Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento. Câmara de
Comércio Americana em São Paulo, 22 nov. 2004.
-

Diversos eventos organizados pela Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y
Tecnología (RICYT) do Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED), entre 2004 e 2005.

- I Workshop do Programa Tecnologia da Informação para o Desenvolvimento da Internet
Avançada (TIDIA) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 3-5 nov.
2004.
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a) Documentos em formato eletrônico
Patentes
Doc1

BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
(assignee). Lawrence Page (inventor) (1998). “Method for node ranking in a linked
database”. Int CI G06F 017/30. Jan. 9, 1998. Texto da patente disponível na íntegra
em: <http://www.uspto.gov/patft>. Acesso em: 14 fev. 2005.

Artigos
Doc2

CENDON, B. V. (2001). “Ferramentas de busca na web”. Ci. Inf. [online]. Jan./abr.
2001, v. 30, n.1, p. 39-49. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: mar.
2005.

Doc3

PAGE, L. e BRIN, S. (1998). “The anatomy of a large-scale hypertextual web search
engine”. Computer Science Department, Stanford University, 1998. Texto na íntegra
disponível em: <http://www-db.stanford.edu/~backrub/google.html>. Acesso em: 1
fev. 2005.
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Periodicos da Capes). Acesso em: 1 fev. 2005.
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RAO, M. (2000). “Search engines: gateways to the digital economy”. Reports from the
Search Engine Summit in New York, 2000. Disponível em e-OTI (serviço de
informação da Internet Society): <http://www.isoc.org/oti/articles/0400/rao.html>.

Interface do protótipo do buscador
Doc6

STANFORD UNIVERSITY (1998). Google prototype. May 02, 1998. Acesso via
“Wayback Machine”, Internet Archive. Disponível em: <http://web.archive.org/web/
*/http://www.google.stanford.edu>. Acesso em: 20 mar. 2005.

Registros da empresa
Doc7

SEC - UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (2004).
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Registration Statement of Google Inc. (form S-1 under the Securities Act). April, 2004.
Disponível em: <http://www.sec.gov>. Acesso em: 22 fev. 2005.
Artigos de imprensa
Doc8

“GAO finds widespread fed data mining”, Federal Computer Week, 28/5/2004;
“Where does all the data go?”, Federal Computer Week, 5/7/2004.

Doc9

“Google abre no país neste ano”, Folha de São Paulo, Suplemento Dinheiro, 26 jun.
2005.

Doc10

Suchmaschinen : das Tor zum Netz. Bündnis 90/ Die Grünen Bundestags fraktion
(Eds.). Disponível em:< www.grüne-bundestag.de
/cms/publikationen/dokbin/63/63265.pdf>

Doc11

“GAO: Fed Data Mining Extensive”, Wired News, 27/5/2004.

Sites e outros documentos consultados na internet
Doc12

Ambühler, R. Relatório de viagem. Disponível em: <http://www.ra. ethz.ch/...>.
Acesso em: 17 fev. 2005).

Doc13

BRUNO, C. “The Google Adwords Happening”. Ars Eletronica, 2003. Disponível
em:<http://www.iterature.com/ adwords/index.html>. Acesso em: 6 Jul. 2004.

Doc14

GOOGLE <http://www.google.com>;
GOOGLE Brasil <http://www.google.com.br>

Doc15

GOOGLE Labs <http://labs.google.com>

Doc16

GOOGLE Adwords. Sugestões de palavras-chave do Google AdWords para free.
Google Adwords, 2004 Disponível em: <https://adwords.google.com.br>. Acesso em:
6 jul. 2004

Doc17

GOOGLE FIGHT. Disponível em: < http://www.googlefight.com>. Acesso em: 10 mar.
2005.

Doc18

GOOGLE WATCH. Disponível em: <http://www.google-watch.org> Acesso em: 10
mar. 2005.

Doc19

INTEL. Case studies. Google.com.
<http://www.intel.com/portugues/business/casestudies>

Doc20

INTERNET SOCIETY. <http://www.isoc.org>

Doc21

OPEN DIRECTORY PROJECT. Disponível em: <http://dmoz.org>. Acesso em: fev.
2005.
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Doc22

PARLAMENTO EUROPEU. Resolução do parlamento europeu sobre a liberdade de
expressão na internet. 6 jul. 2006, P6_TA(2006)0324. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu>

Doc23

ROBOTSTXT. The Web Robots Database. Disponível em: <http://www. robotstxt.org
>. Acesso em: 1 fev. 2005.

Doc24

WORLD PRIVACY FORUM; PRIVACY RIGHTS CLEARINGHOUSE. “Thirty-one
privacy and civil liberties organizations urge Google to suspend Gmail”. Disponível
em: <http://www.privacyrights.org/index.htm>. Acesso em: 10 mar. 2005;
“An open letter to Google regarding its proposed Gmail service”, April 2004.
Disponível em: <http://www.privacyrights.org/index.htm>. Acesso em: 10 mar. 2005.
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WWW3 - WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Disponível em:
<http://http://www.w3.org>
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DECISION SUPPORT SYSTEMS, n. 31, 2001. Knowledge management support of
decision making. Published by Elsevier B.V. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 20 fev. 2003.

Doc2

DUTRA RABELO, Luciano. As duas vertentes pioneiras da Gestão do Conhecimento.
Disponível em: <http://www.sbgc.org.br> Acesso em: 24 nov. 2004.

Doc3

KNOWLEDGE CONTINUITY CENTER. Leonard Kish. What’s the Big Idea? How to
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Congresso Anual da Sociedade Brasileira para Gestão do Conhecimento. São Paulo, 22 a 24 de
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Deep Play
Instalação multicanal, 12 tracks, 2 hs 15 min.
Direção e script: Harun Farocki.
Documenta XII, Kassel, 2007.
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