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A informação após
a virada cibernética
Laymert Garcia dos Santos

Gostaria de começar minha fala chamando a atenção dos presentes
para o título que foi dado pela coordenação do seminário à minha inter-
venção – “Perspectivas que a revolução microeletrônica e a internet
abrem à luta pelo socialismo”1. Nele há duas palavras que sempre, ou
quase sempre, andaram juntas: socialismo e revolução. Mas aqui, neste
enunciado, o modo como estas palavras aparecem já evidencia um pro-
blema. Como se revolução e socialismo não pertencessem à mesma
esfera de significações, como se estas palavras não fizessem parte do
mesmo vocabulário, como se referenciassem planos diversos de realida-
de que precisássemos pensar. Em suma: como se o pensamento político
de esquerda precisasse elaborar e discutir uma revolução que teria ocor-
rido fora do seu âmbito de ação e reflexão.

Aceitando o pressuposto de que há uma revolução tecnológica e de que
é preciso pensar sua articulação com a luta pelo socialismo, minha in-
tervenção não pretende trazer respostas e soluções, mas sim problematizar
as relações entre tecnologia e política na sociedade contemporânea e
apontar questões que, a meu ver, não estão sendo tratadas com a devida
atenção pela esquerda brasileira.

1. Este seminário – cujo título
original é “Perspectivas que a
revolução microeletrônica e a
internet abrem à luta pelo
socialismo” – faz parte do
segundo ciclo de debates
“Socialismo e democracia”
(ver p. 95) e foi realizado dia
4 de junho de 2001.
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manipularem a realidade informacional que permeia a matéria inerte, o
ser vivo e o objeto técnico.

Antes de marcar uma “revolução” na sociedade contemporânea, a
virada cibernética foi uma mudança que se operou desde o final da Se-
gunda Guerra Mundial no campo da ciência e da tecnologia. Comentan-
do a importância da publicação do livro de Norbert Wiener, Cybernetics,
Theory of Control and Communications in the Animal and the
Machine, o filósofo Gilbert Simondon observa:

Enquanto a especialização científica impedia as possibilidades
de comunicação, nem que fosse por causa de linguagens dife-
rentes entre especialistas de diferentes ciências, a cibernética,
em contrapartida, resultava de vários homens trabalhando em
equipe e tentando entender a linguagem uns dos outros. [...] a
presença de médicos, de físicos e de matemáticos eminentíssimos
nessa equipe mostrava que se produzia no campo das ciências
algo que sem dúvida não havia existido desde Newton pois [...]
Newton pode ser considerado o último homem de ciência a ha-
ver coberto todo o campo da reflexão objetiva. [...] Com efeito,
historicamente, a cibernética surgiu como algo novo, querendo
instituir uma síntese4.

As palavras de Simondon dão a medida da relevância da cibernética
não só na evolução da atividade científica como também, e principal-
mente, no campo da reflexão como um todo. A elaboração de uma lin-
guagem comum para além das especificidades dos diversos ramos do
conhecimento científico e a instituição de uma nova síntese, só compará-
vel à revolução newtoniana, indicavam que a teoria da informação pare-
cia assumir um papel central no pensamento humano contemporâneo.

4. WIENER, Norbert. “L’homme et
la machine”. In: Le concept
d’information dans la science
contemporaine. Cahiers de
Royaumont – Philosophie, no V,
Paris, Ed. de Minuit, p. 99-100.
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Tal centralidade se devia ao fato de o conceito de informação ser válido
nos campos da física, da biologia e da tecnologia. Com a palavra, Simondon:

Seria preciso definir uma noção que fosse válida para pensar a
individuação na natureza física tanto quanto na natureza viva, e
em seguida para definir a diferenciação interna do ser vivo que
prolonga sua individuação separando as funções vitais em fisioló-
gicas e psíquicas. Ora, se retomamos o paradigma da tomada de
forma tecnológica, encontramos uma noção que parece poder
passar de uma ordem de realidade a outra, em razão de seu cará-
ter puramente operatório, não vinculado a esta ou àquela matéria,
e definindo-se unicamente em relação a um regime energético e
estrutural: a noção de informação5.

Definida como a singularidade real por meio da qual uma energia poten-
cial se atualiza, através da qual uma incompatibilidade é superada, a infor-
mação, segundo a formulação luminosa de Gregory Bateson, é “uma dife-
rença que faz a diferença”. Ocorre que tanto na física quanto na biologia
e na tecnologia a informação atua nessa realidade pré-individual, inter-
mediária, que o filósofo denomina “o centro consistente do ser”; essa
realidade natural pré-vital tanto quanto pré-física a partir da qual a vida e
a matéria inerte são geradas e tornam-se consistentes. Ora, a possibili-
dade de se conceber um substrato comum à matéria inerte, ao ser vivo e
ao objeto técnico apaga progressivamente as fronteiras estabelecidas
pela sociedade moderna entre natureza e cultura. Mais ainda: tudo se
passa como se houvesse um plano de realidade em que matéria e espíri-
to humano pudessem se encontrar e se comunicar não como realidades
exteriores postas em contato, mas como sistemas que passam a se inte-
grar num processo de resolução que é imanente ao próprio plano. Se a

5. SIMONDON, Gilbert. L’individu
et sa génèse physico-
biologique. Epiméthée, Paris,
Presses Universitaires de
France, 1964, p. 250.




