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DEMASIADAMENTE PÓS-HUMANO

Entrevista com Laymert Garcia dos Santos*

RESUMO

Na entrevista a seguir, o sociólogo Laymert Garcia dos Santos discorre

sobre sua trajetória intelectual. A ênfase recai sobre um dos pontos de maior interesse do pesquisador: a questão do “futuro do humano”,

vista a partir de suas implicações filosóficas e do debate acerca da “politização da tecnologia” que ela suscita. A conversa foi conduzida

pelos integrantes do grupo “Conhecimento, Tecnologia e Mercado” (CteMe), coordenado por ele.

PALAVRAS-CHAVE:Pós-humano; tecnologia; biogenética; tecnociência.

SUMMARY

In the following interview, the sociologist Laymert Garcia dos Santos

discusses his intellectual trajectory. The highlight is the subject about which he has been writing in recent times: the question of the

“future of the human”. Here, this point is discussed against the framework of its philosophical implications and of the debate

concerning politics and technology. Members of the group “Knowledge, Technology and Market”, which Santos coordinates, carried

out the interview.

KEYWORDS:Post-human; technology; biogenetics; techno science.

Quando se trata de refletir sobre as implicações socio-
lógicas da tecnologia, Laymert Garcia dos Santos é um dos poucos
pensadores brasileiros a ir além da mera repetição daquilo que já se
sabe sobre o assunto. A radicalidade de suas idéias e a maneira direta
com que as expõe em debates, palestras, aulas e entrevistas muitas vezes
fazem com que seja classificado como “catastrofista” — uma injustiça,
dada a evidente positividade de seu pensamento. Suas idéias têm o
poder de incomodar, principalmente pela sua capacidade de apontar
tendências cuja existência muitos prefeririam não admitir. E se o incô-
modo é o primeiro passo para a mudança, talvez seja justamente por
isso que Laymert vem alcançando um reconhecimento cada vez maior
por parte de jovens pesquisadores no Brasil e no exterior.

Voz ativa em discussões que extrapolam os limites da universi-
dade, Laymert dedica-se a temas que vão das recombinações artísticas
dos irmãos Chapman à jurisprudência brasileira sobre biotecnologia e

[*] Esta entrevista foi realizada pelo
grupo de pesquisa “Conhecimento,
Tecnologia e Mercado” (CteMe), em
30 de março de 2005. Participaram da
conversa os seguintes pesquisa-
dores: Cecilia Diaz-Isenrath, Emer-
son Freire, Luiz Cintra, Márcio Bar-
reto, Marta Kanashiro, Martha Celia
Ramírez-Gálvez, Osvaldo López-
Ruiz e Pedro Ferreira.
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Márcio – É comum as pessoas dizerem que o corpo humano é uma máquina. Não
dizemos, por exemplo, que o coração parece uma bomba, mas que ele é uma
bomba. Por que, em sua opinião, não dizemos mais freqüentemente o contrário, ou
seja, que a máquina se assemelha ao corpo ou que a bomba parece um coração?
Mais interessante do que essa oposição é, justamente, a diferença. Por-
que o importante é a diferença entre o humano e a máquina e em que
nível podemos pensá-la. O que me interessa, sobretudo no Simondon
(acho que ele vai exercer uma influência grande daqui para a frente,
pois a sua importância está sendo crescentemente reconhecida), é pen-
sar a tecnologia como um processo de individuação. Em que ponto
nos encontramos e nos diferenciamos da máquina? No que ele chama
de “realidade pré-individual”. Apesar das diferenças, existem pontos de
contato ou níveis de correspondência grandes entre nossa maneira de
individuar e o processo de individuação das máquinas. Por exemplo: a
máquina é, digamos, pensamento congelado, matéria concretizada.
Ela já tem o humano embutido. E nós, por outro lado, também temos
muito de maquínico, pelo tipo de agenciamento que fazemos em nossa
relação com o lado de fora. Por esse motivo, pensar a questão em termos
de oposição é muito ruim: ou se antropomorfiza a máquina, ou se
mecaniza o humano. Como diz Simondon, todo pensamento que se
dá em termos de oposição acaba considerando a máquina um estran-
geiro, um escravo. Não é isso que interessa, mas saber em que medida
podemos ter um tipo de individuação que se dá junto com o processo de
individuação das máquinas. Em outros termos: de que maneira, ao
nos individuarmos, atualizamos uma potência virtual com as
máquinas, que então também atualizam virtualidades que pertenciam
ao terreno do pré-individual.

A esse respeito, o pensamento de Deleuze e Guattari é inte-
ressante. A economia libidinal, tal como proposta no Anti-Édipo2, é
um desejo maquínico que opera junto de uma grande maquinação
social, na qual a tecnologia e as máquinas são um vetor. Mas elas só
podem fazer o que fazem porque estão conectadas, de um lado, ao
desejo, e de outro, ao socius — portanto, de um lado à economia
política, de outro à economia libidinal. A maquinação faz parte do
humano. Maquinação é agenciamento, ou agenciamentos mole-
culares a partir desse terreno pré-individual onde nos encontramos
com as máquinas, assim como com os animais e o inanimado.
Simondon, em sua trilogia,3 começa escrevendo sobre o modo de
existência dos objetos técnicos, mas depois passa aos processos de
individuação do físico, depois do ser vivo, depois do humano, até
chegar ao coletivo. Quer dizer, temos aí todo o processo de indi-
viduação naquilo que costumamos pensar separadamente: o ser
vivo, a máquina, o humano e o ser inanimado.

Emerson – Em entrevista recente, Bernard Stiegler afirma que Deleuze “não
pensou verdadeiramente a técnica”, pois “estava demasiadamente ligado a uma

[2] Deleuze, Gilles e Guattari, Félix.
O Anti-Édipo. Capitalismo e es-
quizofrenia. Lisboa: Assírio &
Alvim, 1972

[3] Simondon, Gilbert. Du mode
d’existence des objets techniques,
Paris: Aubier-Montaigne, 1969; L’In-
dividu et sa génèse physico-bio-
logique, Paris: PUF, 1964; L’Indivi-
duation psychique et collective, Paris:
Aubier, 1989.
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forma bergsoniana de pensar”4. Você concorda com essa afirmação, inclusive lem-
brando que Deleuze também era um leitor de Simondon?
Acho uma grande bobagem o que o Stiegler diz nessa entrevista. É um
comentário tipicamente francês. O problema dos filósofos hoje na
França é a sombra de Deleuze e Foucault. Todos que são proeminentes
hoje sabem que o são porque os outros estão mortos, e isso faz dife-
rença. Não estou falando só do Stiegler, mas de outros também, como
Badiou e até outros, melhores que o Stiegler. De certa maneira, eles têm
que matar os pais.

A afirmação é completamente injusta, porque se há alguém que
pensou a tecnologia na sociedade contemporânea, esse alguém é
Deleuze; Deleuze e Guattari, juntos (embora eu esteja indevidamente
deixando de lado o Simondon). Tenho a impressão de que se alguém
fez a relação, pela maquinação, entre economia política e economia
libidinal (esse era o nome do curso de Deleuze em Vincennes, na época
em que todo mundo queria juntar Marx e Freud), foi justamente
Deleuze, com Guattari. É uma tremenda injustiça. Enfim, o Stiegler diz
isso porque precisa puxar para ele o cobertor.

Emerson – De alguns anos para cá houve um aumento, no Brasil, de uma
literatura relacionada ao pós-humano, ao futuro do humano, inclusive nas artes,
muitas vezes com discursos simplistas e sem aprofundamento teórico e político.
Como você vê esse fenômeno?
Desde o início dos anos 90 eu acompanhava a discussão dos recursos
genéticos e, em função disso, comecei a me interessar por uma biblio-
grafia que pudesse me ajudar a entender a chamada “virada ciber-
nética” e o conceito de “informação”. Resgatei então o que havia lido
de Simondon, no final da década de 70, para minha tese de doutorado.
Apoiei-me bastante nele para pensar a questão política da tecnologia.
Simondon pretendia elaborar uma filosofia das máquinas diferente da
filosofia autocrática que se tinha até então e que via a máquina como
servo ou como senhor. Quando quis entender melhor essa questão da
informação genética, voltei ao Simondon e vi que sua filosofia sobre a
informação era muito mais do que uma leitura crítica da cibernética.
Notei que ele me permitia entender a transformação contemporânea. E
foi porque eu entendi a virada cibernética que acabei chegando à ques-
tão da incidência que isso tinha sobre o humano, principalmente a
partir da leitura da Donna Haraway, mas também porque o Simondon
me permitiu reler Deleuze e Guattari já em uma chave diferente, agora
pensando a informação dentro da questão do molecular.

Desde que estudei Simondon, sabia que só seria possível pensar a
questão da relação homem-máquina, mesmo num país de Terceiro
Mundo, de maneira não-autocrática. No Brasil, quando se estuda
tecnologia (principalmente tecnologias avançadas), é comum ouvir
que “isso é assunto para Primeiro Mundo”, que “aqui tem gente mor-
rendo de fome, populações excluídas da tecnologia”. Eu não concordo

[4] Cf. R. Silva, F. Duarte e J. Urbano,
“A gramatização do vivo: entrevista a
Bernard Stiegler”, in: Nada 4:16-27.


