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Introdução 
 
A EMERGÊNCIA DA TECNOLÓGIA DOS SENHORES DO FOGO 

O fogo era encarado e visto pelos primeiros habitantes do planeta como 

um fenômeno ligado a questões divinas, ele literalmente vinha do céu já que 

era preciso que um raio caísse e assim ele ardesse em chamas. Do ponto de 

vista de mudanças significativas na condição humana, não o fogo em si, mas a 

sua domesticação foi determinante para que nos tornássemos quem somos até 

agora. Quando passamos a ser senhores do fogo alteramos a paisagem, 

instauramos a cultura, modificamos nossa estrutura biológica. Pelo menos três 

dinâmicas foram incluídas no novo cardápio humano após o domínio das 

técnicas de produzir fogo. São elas: estratégia de segurança, ativação do 

sonho, cozimento dos alimentos. 

Num primeiro instante o fogo configurou uma estratégia segurança; de 

afastamento de vários predadores que, durante a noite, tiravam o sono da 

nossa espécie fazendo-a permanecer em longos tempos de vigília. A 

segurança abre uma nova situação não planejada: o fogo ativa o sonho. Dispor 

de mais tempo para dormir destravou a nossa capacidade de vislumbrar aquilo 

que ainda não existia, portanto, de projetar futuros, duplicar a realidade, viver 

experiências inconscientes. Tendo o fogo como suporte de segurança e calor a 

espécie humana pôde experimentar dormir por mais horas, liberar a melatonina 

e consolidar memórias de curto e longo prazo. A terceira situação definidora de 

como o fogo modificou a estrutura da nossa espécie, inclusive a estrutura 

plástica, intestinal e mandibular é porque ele proporcionou o cozimento dos 
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alimentos. Antes disso, passávamos muito tempo do dia buscando algo para 

comer, mesmo sem saber se iríamos encontrar. Não cozidos nem processados 

como no tempo presente, os alimentos eram duro, resistentes, de difícil 

mastigação, ingestão e deglutição. Precisávamos de uma mandíbula muito 

mais forte para triturar os alimentos e um intestino muito mais eficiente para 

processá-los. 

Bem vistas todas as coisas, o domínio da tecnologia do fogo vai nos 

proporcionar preencher nosso tempo com pensamentos e propósitos novos. 

Um deles é a busca pelo impossível, o bem estar total que vai habitar nossos 

pensamentos para sempre e vai nos retirar da condição de frágeis presas para 

a de mais implacáveis predadores que habitaram a Terra. 

Essa digressão inicial sobre o domínio da tecnologia do fogo com marca 

indelével da cultura humana tem como objetivo apresentar o argumento que vai 

permear toda a construção teórica deste texto, que é: a tecnologia é mais e 

menos do que o que dizemos que ela é. Ela não se restringe a uma aplicação 

prática da ciência, portanto não é um assunto meramente técnico e ela 

tampouco é construída apenas com fins utilitários como reproduzimos no 

presente, portanto, não é apenas um item do mercado. Para desdobrar essas 

ideias superlativas e reducionistas, voltamos ao questionamento: O que é a 

Tecnologia? É preciso sempre repetir o exercício de se fazer perguntas a 

respeito do que parece consolidado demais. Essa prática diminui o foco entre 

nossa capacidade de abstração e as coisas do mundo. Num tempo em que 

impera a super e meta-informação, questionar-se sobre o que nos rodeia é um 

ato de coragem muito típica dos hackers que, volta e meia, ao imprimirem a 

desordem no establishment tecnológico nos deixam de mãos atadas diante da 

dependência dos dispositivos que nos acostumamos a ter. 

De partida compreendemos que Tecnologia é o resultado da 

transformação alquímica da curiosidade humana em contato com os 

fenômenos da vida fazendo emergir em forma de ideia, palavra, conceito ou 

artefato palpável e manipulável para fazê-lo sobreviver enquanto espécie, 
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acessar o infinitamente complexo, comunicar e encurtar distâncias geográficas 

e também existenciais. 

Neste texto nos reportamos à expressão emergência para falar da 

construção de tecnologias. Entendemos que trata-se de uma forma mais 

aproximada de falar que, tecnologias de qualquer natureza são o resultado 

aparente da combinação de atitudes e elementos sociohistóricos, geopolíticos 

e biopsíquicos permitidos em cada tempo, lugar e dinâmica. Como a água na 

ordem química é a emergência de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio 

(H2O), toda tecnologia responde a combinações materiais e imateriais, muitas 

vezes improváveis, mas propulsoras de novidades que serão acondicionadas à 

dinâmica da existência individual ou coletiva. 

TECNOLOGIAS NÃO APENAS SERVEM 

A tecnologia acompanha nossa espécie desde quando ela se coloca no 

mundo. Há supostamente 3,2 milhões de anos a espécie homo passa habitar a 

Terra e desde então modifica aquela natureza primeira na qual foi inserida. 

Esse pressuposto ancorado na Biologia evolutiva, posteriormente na 

Antropologia e, mais recentemente na Neurociência põe em cheque as 

definições mais replicadas desde o advento da modernidade quando o assunto 

é tecnologia. Como que herdeiros do ideário tecnicista e reducionista da 

modernidade, quando perguntados sobre o que é a tecnologia, fazemos coro 

no registro geral com os principais dicionários da atualidade. Sendo assim, 

replicamos a ideia de que “Tecnologia é um conjunto de conhecimentos, 

especialmente princípios científicos, cujo objeto é a aplicação do conhecimento 

técnico para fins industriais e comerciais”. (AURÉLIO. disponível em: 

https://dicionariodoaurelio.com/tecnologia. Acesso em 20 set 2017). Ou ainda 

“Tecnologia é o conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um 

campo particular” (MICHAELIS. disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/tecnologia/. Acesso em 20 set 2017). 
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Ambas definições restringem e minimizam sem precedentes o tamanho 

e a importância que tem a tecnologia na vida da espécie homo desde tempos 

imemoriais. Como explicar tudo o que construímos e habitamos como 

representação ao longo da história se a tecnologia se restringisse a um subitem 

da ciência que é datada ou à confecção de um produto com fins industriais, 

mais recentemente datada ainda? 

A figura abaixo esquematiza as definições redutoras e parciais de 

tecnologia. 

 

É tempo de ampliar nossa visão e devolver à tecnologia suas dimensões 

de importância para a sobrevivência, comunicação, potencialização e 

complexificação da existência humana na Terra. Para isso é preciso hackear o 

entendimento que temos de tecnologia no presente. 

SOB A INSPIRAÇÃO DE RENÉ DESCARTES OU 4 POSSIBILIDADES DE 
HACKEAR DA TECNOLOGIA 

O filósofo francês René Descartes (1596-1650) conhecido pela 

posteridade como aquele que publicou a certidão de nascimento das Ciências 

Modernas quando circunscreveu um método capaz de organizar os fenômenos 

tornando-os objetos de investigação operando por fragmentação. Conhecido 

também pelas contribuições para a matemática moderna fundindo álgebra e 

HACKEAR A TECNOLOGIA

Dizer que TECNOLOGIA É...

Seria o mesmo que minimizar sua potência viva.
Falar de Tecnologia é contar a história de nossa 

espécie

uma aplicação
da ciência

um conjunto de
conhecimentos
próprios de um
trabalho mecânico ou
arte industrial

OU
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geometria. Conhecido também por sugerir a separação entre mente e corpo, 

por desdobramento, razão e emoção e ser um dos mais influentes 

estruturadores de uma modalidade de pensamento científico que dominará o 

período moderno e que respinga ainda nos dias atuais. Entre tantos atributos 

formais, Descartes inspira atitudes necessárias não somente a pesquisadores, 

mas a todo sujeito que não se contenta com o que lhe é apresentado. 

Descartes diz em seu Discurso do método (2012) que é preciso 

desconfiar e colocar sob suspeita toda e qualquer definição que se coloca 

diante de nós. Em outras palavras está sugerindo o refinamento de um espírito 

questionador e curioso e busca conhecer aquilo que lhe rodeia. Como que 

seguindo essa orientação de Descartes, colocamos sob suspeita a noção de 

tecnologia atualmente reduzida a uma de suas partes: técnico-utilitária para 

reposicionar o nosso olhar e nossa atitude diante da vastidão que ela pode 

comportar. Colocaremos aqui sob suspeita a tecnologia utilizando-nos de uma 

figura que suscita polêmicas muito próprias do mundo em rede: o hacker. Essa 

figura sem cara definida representada por 4 ideias de pensadores de 

pertencimentos distintos nos auxiliarão a retirar a tecnologia de uma condição 

minimizada, porém distante da vida, para devolvê-la ao uso comum. 

As tecnologias servem para muita coisa, mas elas não apenas “servem” 

no seu sentido de eficiência e consumo. Elas transcendem essa dimensão 

funcional. Somos tomados por uma percepção redutora e utilitária que converte 

as tecnologias num assunto técnico da competência dos superespecialistas. 

Contudo, basta revisitar alguns séculos da história do antropos para nos 

darmos conta de que as tecnologias do ponto de vista de sua emergência, 

construção, distribuição, utilização e replicação são múltiplas e nem sempre 

capturáveis pela lógica racionalista que domina o nosso consciente. 

Existe algo que escapa à norma e aos códigos. É sobre essa dimensão 

esquiva que entram em cena neste texto 4 intelectuais de pertencimentos e 

épocas distintas para revelar, por meio de suas construções teóricas 

dimensões outras que revelam a disposição do humano para construir coisas 

sem que para isso se leve em primeiro lugar a coisificação dos produtos 
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técnicos. Chamaremos esses 4 intelectuais de  hackers da tecnologia como 

ideia. Eles, a partir de pontos de vista originais e fora do padrão utilitarista 

revelam concepções originais do que seja tecnologia de forma a reposicioná-la 

ao lugar que lhe é de destaque. Nenhum deles apela para o discurso tecnófilo; 

aquele proferido pelos religiosos entusiastas da tecnologia como produto 

utilitário e fetichizado para a geração de lucro. Nenhum deles é tecnófobo; do 

tipo atordoados por uma suposta invasão tecnológica que vai fragilizar todo e 

qualquer resquício de afeto e humanidade. Os quatro pensadores a partir de 

agora nomeados: Claude Lévi-Strauss, Pierre Lévy, Joel de Rosnay e Suzana 

Herculano-Houzel são movidos por um senso de ambiguidades e 

ambivalências muito caro à condição humana sempre tão capaz de projetar 

frutos de vida e de autodestruição com a mesma intensidade criativa. 

Estamos falando de hacker como atitude, mas o que o hacker quer? Ele 

quer abrir a caixa preta das ideias enrijecidas, descriptografar os códigos que 

afastam os conceitos da vida comum, espalhar a notícia a partir de outros 

pontos de vista, criar em processo de colaboração. O hacker é um profanador 

por excelência. Como na acepção de Giorgio Agamben (2010), a profanação 

requer primeiramente que haja um artefato, concepção ou ideia de mundo que 

por algum motivo tornou-se sacralizada e, portanto distante do uso 

compartilhado porque colocado acima em grau de importância e prioridade. 

Esses 4 pensadores/hackers/profanadores, por meio de suas ideias marcadas 

por uma politização do conhecimento devolvem à comunidade humana a 

tecnologia como noção que historicamente e por motivos técnico-utilitaristas foi 

subtraída ao uso comum. Isso não quer dizer que a demanda de cunho técnico 

e utilitarista deixe de existir, como se fosse possível apagar impunemente o 

tempo de sua emergência e desdobramento. Eles, portanto, nos propõem um 

novo uso. Ao hackearmos a ideia de tecnologia imperante no tempo presente, 

de certa maneira nos libertamos da asfixia consumista em que parece ter se 

convertido toda a ação de construção de artefatos palpáveis ou não que nossa 

espécie foi lançando mão ao longo de sua história. 
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Devolver ao uso comum aquilo que em algum momento lhe foi retirado. 

É atuando como hacker que este texto relata a necessidade de retirar do lugar 

minimizado em que se encontra toda a Tecnologia depois que revestiu-se de 

sua identidade moderna. Não se trata de uma empreitada fácil ou definitiva, 

uma vez que há mais de 3 séculos repetimos quase que como mantra que 

tecnologia precisam ser eficientes e consumíveis como produtos. 

HACKER 1 – CLAUDE LÉVI-STRAUSS E A TECNOLOGIA SELVAGEM 

Ainda que de uma perspectiva fugidia, o antropólogo francês Claude 

Lévi-Strauss, por muito tempo recebeu a alcunha de pensador estruturalista por 

utilizar-se em suas abordagens de dimensões recursivas e por sua busca 

obsessiva por ver o que é matricial e primeiro nos fenômenos que estudava 

como faz, segundo ele próprio a geologia ao descrever uma fenda, o marxismo 

ao marcar a tônica socioeconômica da trama social e a psicanálise ao adentrar 

a matriz psíquica para reconhecer o inconsciente. Lévi-Strauss, rompendo com 

estruturas tradicionais da antropologia de seu tempo coloca em cena um 

discurso que é acima de tudo político, do ponto de vista de uma politização do 

pensamento. 

Não é um autor que tenha se atido diretamente a escrever sobre 

tecnologia como produção ou emergência de algo, mas suas construções 

teóricas com relação à capacidade antropológica de tratar informações e 

construir conhecimento independente da marca científica deixa entrever um 

modo original de observar a tecnologia rompendo com o registro de sua 

serventia eficaz mecanicista. Em O pensamento selvagem (2010) ele 

desconstrói o paralelo estabelecido na modernidade de que existiria uma 

suposta divisão entre o pensamento do selvagem – operado por todo aquele 

que constelava práticas de vida fora do modelo científico e eurocêntrico – e um 

pensamento do domesticado como referência ao formato metódico presente no 

saber científico moderno. Lévi-Strauss vai nos dizer que na verdade o que 

existe é um preconceito etnocêntrico entre formas distintas de compreender a 
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natureza e os fenômenos e que, sim, existe um “pensamento selvagem” (e não 

do selvagem) que opera numa escala de proximidade maior com o meio 

circundante; que experimenta perigo e incerteza como parte integrante do 

cotidiano não linear; que não separa razão e emoção. Em seus próprios 

termos, o pensamento selvagem se dá mais próximo de uma “lógica do 

sensível” (LÉVI-STRAUSS, 2010), não se utiliza de um método rígido e pré-

concebido, mas conecta e trata informações de maneira simples ou complexa. 

A “ciência do concreto”, como também a nomeia o antropólogo francês, 

observa a construção de coisas de um ponto de vista anterior e mais 

aprofundado que o estritamente moderno. A emergência de tecnologias está 

revestida de dimensões técnicas, mas também míticas. Mito-lógicas não se 

separam porque o humano representa, enuncia e controla sua condição 

biológica, psíquica e social. 

Para transformar uma erva silvestre em planta cultivada, um 
animal selvagem em doméstico, para fazer aparecer, num ou 
noutro, propriedades alimentícias ou tecnológicas que, na 
origem, estavam completamente ausentes, ou mal podiam ser 
suspeitadas; para fazer de uma argila instável, pronta a 
esboroar-se, a pulverizar-se ou a rachar-se, uma louça sólida e 
estanque [...] para transformar grãos ou raízes tóxicas em 
alimentos, ou então, ainda, utilizar essa toxidade para a caça, a 
guerra, o ritual, foi preciso, não duvidamos, uma atitude de 
espírito verdadeiramente científica, uma curiosidade assídua e 
sempre desperta, uma vontade de conhecer pelo prazer de 
conhecer [...] poderiam dar resultados práticos e imediatamente 
utilizáveis. (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 24). 

A tecnologia selvagem lida com as informações e pauta-se por 

processos e atitudes inovadoras sem fazer uso de um projeto fixo e apriorístico, 

como se faz no saber marcado pela burocracia científica. Atua por bricolage, 

um processo que se define basicamente pela ausência de um 
projeto que ajuste, de modo linear e causal, meios a fins. Nela 
se desfazem as dualidades entre arte e ciência, ciência e mito, 
razão e desrazão. Seu papel é criar signos e significados 
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valendo-se de resíduos culturais acabados, imprimindo-lhes 
rearranjos e reorganizações. (CARVALHO, 2003, p. 09). 

Reportando às ideias de Lévi-Strauss o também antropólogo Edgard de 

Assis Carvalho (2003) mostra que o bricoleur, mais que um sujeito socialmente 

distinguido como o era o artesão em modos de produção pré-capitalistas, trata-

se na verdade de uma atitude do pensamento que olha para tecnologias que, 

em separado já possuem uma ação, mas que é capaz de fazer combinações 

que lhe conferem novos formatos e lhe dão novos significados e ações. O 

bricoleur nem sempre segue passos pré-estabelecidos no papel lineares, 

causais com “introdução, desenvolvimento e conclusão” como acontece no 

saber científico. 

Durante um largo tempo de nossa caminhada na Terra o antropos 

construiu tecnologia para sobreviver enquanto espécie, para não entrar em 

extinção. Por isso sempre precisou lançar mão de uma atitude bricoleur para 

lidar com a combustão das situações do cotidiano no momento em que elas 

estão acontecendo. Precisou constituir processos estratégicos e soluções 

práticas na prática, enquanto as executava. Utilizar-se de seu polegar opositor 

para arremessar o que houvesse ao seu redor no momento de proteger-se dos 

grandes predadores, a posterior confecção de artefatos capazes de suprir o 

espaço de sua inferioridade física diante deles. 

Suprir o espaço de nossa inferioridade diante dos grandes predadores 

nem de longe tem a ver com construções meramente instintivas e sem rigor. A 

experimentação dos elementos e sua combinação, obedece a sistemáticas que 

não se aprisionam em métodos rígidos, mas o rigor assume protagonismo. 

Misturam mitos e estratégias da tradição neolítica 

O homem da era neolítica ou da proto-história é, portanto, o 
herdeiro de uma longa tradição científica [...]. Portanto há duas 
formas distintas de pensamento científico, ambas função, não 
certamente de estágios desiguais do desenvolvimento do 
espírito humano, mas de dois níveis estratégicos, onde a 
natureza se deixa atacar pelo conhecimento científico: um 
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aproximadamente ajustado ao da percepção e da imaginação, 
e outro sem apoio; como se as relações necessárias, objetivo 
de toda ciência – seja ela neolítica ou moderna – pudessem ser 
atingidos por dois caminhos diferentes: um muito perto da 
intuição sensível e o outro mais afastado. (LÉVI-STRAUSS, 
2010, p. 24). 

Nesse diálogo com os mitos e na construção de artefatos e ideias não só 

compensamos tal inferioridade diante da implacável força dos grandes 

mamíferos do passado, como também passamos a alimentar nossa fome do 

impossível que é o bem estar total. Essa necessidade era latente, pois nós 

éramos extremamente frágeis, nus, literalmente, diante de um grande mamífero 

com garras, pelos, presas e velocidade muito superiores à nossa.Passamos da 

condição de presas vulneráveis para a de mais implacáveis predadores que 

habitaram a terra. Na mesma potência criativa que ampliamos a vida, 

causamos nossa autodestruição. Com a mesma perspicácia com que 

construímos machados para cortar os alimentos, construímos armas capazes 

de dizimar vidas de nossa própria espécie. 

Além dessa atitude muito própria do humano, Lévi-Strauss também 

chama atenção para uma pertinente crítica que diz respeito a nós construtores 

de tecnologias para servir do ponto de vista mercadológico. Em Tristes Tópicos 

livro que descreve sua experiência etnográfica no Brasil, mais precisamente na 

região norte do país, o antropólogo constata por meio da percepção das 

irrecuperáveis marcas que os europeus abriram no seio da Amazônia (linhas 

telegráficas, grandes fossos de exploração da madeira, impressão de 

monoculturas na agricultura e na mente, etc) desde os tempos da primeira 

colonização, que o homem ocidental parece ter uma espécie de alergia a tudo 

que lembra o paraíso originário do mito judaico-cristão. Qualquer cena ou 

espaço que lembre o jardim do Éden o incomoda e o leva a modificá-lo. No 

século XXI, mais precisamente no ano de 2017 está em pauta no nosso país o 

arrendamento de uma parte considerável dessa mesma região amazônica para 

fins exploratórios ligados à produção de capital. 
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Esse livro publicado na década de 1950 antecipa uma crítica ecológica 

dura e urgente diante da investida produtivista que o humano ocidental 

acostumou-se a manter sobre a natureza estendida. Na busca cega por 

otimizar processos e bater metas vamos deixando de levar em consideração o 

outro, o meio, o entorno, o contexto. Só importa chegar ao propósito a todo 

custo. 

HACKER 2 – PIERRE LÈVY E AS TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA 

Desde épocas imemoriais, investimos tempo na construção e 

aprimoramento de estratégias comunicativas para marcar, imprimir, tatuar de 

alguma maneira os pensamentos que construímos e carregamos com peso 

sobre nossa frágil e seletiva capacidade de memória. Já dizia Claude Lévi-

Strauss que há três trocas ou comunicações que fundam e selam a condição 

humana: troca de mulheres, troca de bens e serviços e troca de mensagens ou 

palavras, assim sintetizadas: 

quando o homem realiza o câmbio de mulheres, na verdade 
está abrindo caminho para a perpetuação da espécie e a 
constituição de vínculos afetivos entre famílias. Não tem a ver 
com patriarcalismo ou dominação da mulher pelo homem. [...] 
A comunicação ou troca de bens e serviços [...] cria e solidifica 
elos entre grupos distintos por meio da troca de excedentes 
suprindo assim as carências de ambos. (LUCENA, 2015, p. 
54). 

Por fim a comunicação ou troca de mensagens ou palavras é a forma 

que a humanidade encontrou para dar notícia de sua trajetória, narrar seus 

feitos e compartilhar seus saberes e práticas. Dos sinais de fumaça às 

plataformas digitais, sempre trocamos mensagens e a essa troca ou 

comunicação de mensagens ou palavras o filósofo da tecnologia Pierre Lévy 

vai nos dizer que se trata de uma poderosa tecnologia, por ele chamada de 

“Tecnologias da inteligência”. 
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Nomeadamente, temos como tecnologias da inteligência a oralidade, a 

escrita e a informática. Mas, espere um pouco! Tecnologia não seria apenas 

aquilo que se pode tocar ou manusear? Não necessariamente. Essa também é 

uma dimensão que está arraigada ao pensamento produtivista e materialista, 

mais precisamente ao pensamento que reduz a tecnologia a artefatos 

comercializáveis como são os smartphones ou as fritadeiras elétricas. A troca 

de mensagens ou palavras é uma tecnologia das mais eficazes. Ela não pode 

ser carregada no bolso como um objeto palpável, mas é auto replicável e sem 

ela não poderíamos ter dado passos importantes para frente e para trás na 

nossa condição humana. 

A Oralidade se configura como uma tecnologia primeira na inteligência, a 

decodificação das coisas através dos sons, subdividindo-se, segundo Pierre 

Lévy em oralidade primária e secundária. 

A oralidade primária remete ao papel da palavra antes que uma 
sociedade tenha adotado a escrita, a oralidade secundária está 
relacionada a um estatuto da palavra que é complementar ao 
da escrita, tal como o conhecemos hoje. Na oralidade primária, 
a palavra tem como função básica a gestão da memória social, 
e não apenas a livre expressão das pessoas ou a comunicação 
prática cotidiana. (LÉVY, 2004, 47). 

Numa comunicação pautada na oralidade são os sons que vão 

expressar ou imprimir alegria, tristeza, dor e podem expressar dimensões de 

linguagem que já serão bastante necessárias durante muito tempo para 

aquilatar as relações entre os pares e o todo social. A tecnologia da oralidade 

se complexifica quando começamos a expressar também estados segundos e 

implícitos como a angústia, o temor, o respeito às normas. Como se expressa 

angústia se não por um “combo” de palavras, sons e significados! A oralidade 

representa um tempo da espécie humana em que toda a reserva de saber e as 

formas de operar eram transmitidas por mensagens e palavras faladas. Não 

havia a marca do registro escrito e tudo, ou quase tudo, precisava ser retido na 

memória. 
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A oralidade vai primeiro fazer com que nós sejamos capazes de 

entender outros idiomas que nos distanciam ou aproximam; com que o 

conjunto de saberes e técnicas sejam transmitidos; reorganizarão a sociedade 

por meio da narrativa dos mitos. Mas, a oralidade tem uma fragilidade de 

continuidade, pois exige mais atenção de nossa memória e, à medida que 

verbalizamos as situações vamos alterando sua representação, seu significado, 

minimizando ou superlativizando sua divulgação. O significado da coisa dita 

está rodeado por simbologias que levam à fragilização quanto à fidelidade na 

transmissão. 

A segunda tecnologia da inteligência é a Escrita que remonta tempos 

posteriores em que o pensamento passa a ser grafado, carimbado, retido de 

alguma forma, menos pela memória e mais pelos suportes, seja nas paredes 

como nas inscrições rupestres, seja nos papiros, tecidos e depois na pele das 

árvores, o papel. 

O eterno retorno da oralidade foi substituído pelas longas 
perspectivas da historia. A teoria, a lógica e as sutilezas da 
interpretação dos textos foram acrescentadas às narrativas 
míticas no arsenal do saber humano. [...] O alfabeto e a 
impressão, aperfeiçoamentos da escrita, desempenharam um 
papel essencial no estabelecimento da ciência como modo de 
conhecimento dominante. (LÉVY, 2004, p. 53). 

Ao “tatuar” o pensamento a escrita possibilita que aquilo que foi retido 

tenha maior precisão na transmissão. No século XXI lemos Platão, Sócrates, 

Maquiavel, Descartes, Dostoievski, Marx, Câmara Cascudo afetados apenas 

por marcas de tradução, mas tal qual eles escreveram, cada um em seu tempo. 

A escrita não é um artefato palpável como o é o papel, a impressora, a caneta, 

o teclado que a tornam visível, mas é uma tecnologia capaz de organizar e 

disseminar o pensamento como nenhum outro modo anterior. Permite que a 

humanidade resguarde sua memória e replique com maior efetividade seus 

saberes. Colocar as ideias por escrito é fazer com que elas tenham mais força 

de amplificação. 
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A segurança dos suportes tecnológicos da escrita, entre eles o livro 

aumenta a segurança na busca, autoriza a consolidação de profissões como a 

do bibliotecário, do vendedor de livros e lugares de trabalho como as editoras, 

livrarias e bibliotecas. Mas, ao mesmo tempo em que nos possibilita colocar 

para a posterioridade o saber acumulado, vai colocar o nosso cérebro em um 

repouso cada vez maior, fragilizando nossa capacidade de constelar memórias. 

A terceira tecnologia da inteligência é nomeada por Lévy de Informática, 

para quem representa a etapa seguinte quando os meios não só de 

proliferação, mas de aquisição do saber são suportados pela rede, ou seja, 

pelas virtualidades. O suporte muda de forma e volta a ser menos palpável que 

o anterior, 

A codificação digital já é um princípio de interface. Compomos 
com bits as imagens, textos, sons, agenciamentos nos quais 
imbricamos nosso pensamento ou nossos sentidos. O suporte 
da informação torna-se infinitamente leve, móvel, maleável, 
inquebrável. O digital é uma matéria, se quisermos, mas uma 
matéria pronta a suportar todas as metamorfoses, todos os 
revestimentos, todas as de formações. (LÉVY, 2004, p. 63). 

Sons, imagens, textos, aplicativos. Vários sentidos podem ser acionados 

na utilização dessa tecnologia que não se enclausura no hardware, nas telas, 

mas no universo de possibilidades de construção e propagação de mensagens, 

no fortalecimento ou fragilização de vínculos, na criação de novas profissões e 

na possibilidade de onipresença do ensino. 

A informática adentra um ponto importante de autocrítica ao livro como 

principal suporte anterior da escrita. No passado o acesso a esse tipo de 

dispositivo era dificultado, pois se restringia a camadas sociais privilegiadas 

economicamente ou ao seleto reduto dos doutos e cultos acostumados a 

linguagens cifradas e codificadas própria das ciências formais. A informática 

tem rompido com essa ordem. Embora saibamos que mais da metade da 

população mundial, mais precisamente 3,9 bilhões de pessoas não tem 

oportunidade de acesso à internet, segundo dados de julho de 2016 da União 
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Internacional de Telecomunicações (UIT)1, a informática escancara a livraria e 

a biblioteca. Por meio dela a informação começa a ser pulverizada muito mais 

rapidamente e nós nos tornamos também construtores de informação (para o 

melhor e para o pior). 

A informática nos possibilitou essas aberturas, mas em compensação 

nós ficamos muito seguros de que temos tudo o que precisamos em termos de 

informação. Já temos dificuldade de memorizar mais que 5 números de 

telefones, datas de aniversário, o assunto da prova, a próxima reunião. 

Utilizando-se da expressão de Michel Serres, “está tudo no lugar onde 

guardamos os lenços”. Toda a informação parece estar pronta e condensada 

nos aparelhos conectados à rede de internet, mas, ser portador de um banco 

de dados não quer dizer muita coisa do ponto de vista da reflexão. Há nesse 

tempo da informática duas situações opostas: de um lado a possibilidade de 

amplificação e repasse das mensagens e saberes, do outro a subutilização de 

nossa capacidade de memória, pois ficamos cada vez mais dependentes dos 

artefatos tecnológicos. 

A principal chamada de atenção com relação a essas 3 tecnologias da 

inteligência: Oralidade, Escrita e Informática não está no fato de colocar em 

cheque se uma forma é mais importante que a outra. Cada uma tem seu tempo 

de emergência e sua capacidade de projeção para além dos tempos. O 

problema, na verdade, reside na constante substituição de uma forma pela 

outra que pode acarretar numa perda substancial da capacidade de memória. 

Vamos nos acomodando cada vez mais com os suportes externos e nossa 

capacidade de memorizar e solucionar problemas vai sendo minimizada, 

subdesenvolvida. A tarefa é conseguir linkar cada uma delas e manter viva a 

atenção nas imagens e acontecimentos da vida que acontece 

ininterruptamente. Nas palavras do próprio autor: 

 
1 ICT: Facts and figures. Relatório completo disponível em: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf. Acesso em 30 set 2017. 
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A sucessão da oralidade, da escrita e da informática como 
modos fundamentais de gestão social do conhecimento não se 
dá por simples substituição, mas antes por complexificação e 
deslocamento de centros de gravidade. O saber oral e os 
gêneros de conhecimento fundados sobre a escrita ainda 
existem, é claro, e sem dúvida irão continuar existindo sempre. 
(LÉVY, 20014, p. 05). 

Assim como acontece com as tecnologias de ordem palpável, também 

as tecnologias da inteligência não substituem as interações pessoais. 

Continuamos a carecer das demais trocas gravitadas no corpo dos agentes. 

Precisamos ir à aula porque ser um banco de dados não é suficiente para que 

possamos de forma pertinente atuar na vida. As tecnologias da inteligência 

escapam à concepção mercadológica de tecnologia. 

HACKER 3 – JOEL DE ROSNAY E A TECNOLOGIA DO MACROSCÓPIO 

O doutor em Ciências Joel de Rosnay faz a terceira incursão hacker no 

nosso modo de sentir a tecnologia reposicionando a questão “O que nos motiva 

a construir a tecnologia?” Ou, “o que a emergência de uma dada tecnologia 

pode desdobrar ou reorganizar?” Nenhum desses questionamentos se atém a 

preços, balança comercial, tendências ou mercadorização de artefatos 

tecnológicos. Ao contrário, o interesse maior de Rosnay é mostrar como a 

curiosidade e inventividade próprias do antropos aproximaram-no, no plano da 

percepção, das questões e fenômenos que o intrigaram por séculos. A 

tecnologia descobre em nós a capacidade de ver o infinitamente grande, o 

infinitamente pequeno e o infinitamente complexo (ROSNAY, 1975). Tudo isso 

tem como eixo gravitacional a construção de um artefato tecnológico chamado 

vidro. Vamos por partes! 

A tecnologia vidro, uma aquisição advinda da mistura de 70% de areia, 

14% de sódio, 14% de cálcio e outros 2% de componentes químicos é 

proveniente de civilizações muito antigas como a egípcia. Posteriormente 

propulsou o movimento da nossa percepção para perto ou para longe. Mudou a 
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vida no interior das casas mediante seu uso em recipientes e, sobretudo em 

janelas, vestiu o olho nu e ampliou a visão por meio das lentes telescópicas e 

microscópicas. A propagação da tecnologia da escrita de que fala Pierre Lévy 

(2004) requereu a necessidade de lentes para percorrer as páginas dos livros. 

Nos fins do século XV já corrigia problemas como a miopia e cuidavam da 

saúde dos olhos, escreve Lewis Mumford (1992). 

Tendo em percepção o vidro que constrói lentes, Rosnay vai se reportar 

a três tecnologias e refrações para dizer que elas, na verdade, são construções 

humanas que abriram precedentes incapturáveis para que essa espécie 

potencializasse sua existência no mundo. Numa perspectiva metafórica e 

metonímica essas três lentes irão vestir nosso olho nu tão incapaz de ver com 

nitidez aquilo que é minúsculo ou está demasiado distante. As lentes 

metonímicas e metafóricas, são: o Telescópio, o Microscópio e o Macroscópio. 

Essas três lentes tornaram-se tão essenciais que sem elas não teríamos 

grande parte das informações científicas acumuladas a respeito do cosmos e 

do bios. É importante chamar a atenção para o fato de o telescópio e o 

microscópio serem tecnologias anteriores à instalação das chamadas Ciências 

Modernas que voltaram seu escopo para uma dimensão mais propriamente 

tecnicista da vida e dos fenômenos por ela abordados. Como diz Mumford: 

Muito antes do século XVI, os árabes haviam descoberto o uso 
de um tubo largo para isolar e concentrar o campo das estrelas 
em observação, mas foi um ótico holandês, Johann Lipp 
Ersheim quem em 1605 inventou o telescópio e sugeriu a 
Galileu o meio eficiente para realizar observações 
astronômicas. (MUMFORD, 1992, p. 144). 

O Telescópio nos fez olhar para cima de um modo nunca antes 

realizado. As possibilidades imaginativas que o céu, suas nuvens e estrelas 

nos traziam agora eram aproximadas à visão. O telescópio nos dotou da 

capacidade de ver aquilo que é infinitamente grande e está infinitamente 

distante de nós. Vai abrir precedente para a consolidação da Astrofísica, da 

Cosmologia e, mais tarde, favorecer a corrida espacial e o surgimento da 



Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ______________________________________________________ 
 

Astrobiologia. Queríamos saber o que há além da casa que habitamos que é a 

Terra. A saída do geocentrismo para o heliocentrismo e deste para a noção de 

galáxia periférica e de universo ainda em expansão, tudo isso foi possibilitado 

pela construção dessa lente que foi se sofisticando e aperfeiçoando conforme 

novas demandas se apresentavam. Nas palavras do próprio Rosnay (1975, p. 

13) “O telescópio abriu ao espírito a imensidade dos cosmos, traçou a rota dos 

planetas e das estrelas e preparou o homem para a conquista do espaço”. 

Em 1590, outro holandês, o ótico Zacharias Jansen inventou o 
microscópio composto, e possivelmente também o telescópio. 
Um invento incrementou o campo do macrocosmo; o outro 
revelou o microcosmo; entre ambos o ingênuo conceito do 
espaço que tinha o homem corrente e estava completamente 
transtornado. Pode-se dizer que estes dois inventos, quanto à 
nova perspectiva distanciavam o ponto de fuga ao infinito e 
incrementava quase infinitamente o plano do primeiro termo do 
qual estas linhas tinham sua origem. (MUMFORD, 1992, p. 
144). 

Se o Telescópio fez o humano olhar para cima para ver o infinitamente 

grande e distante, o Microscópio direciona a atenção para baixo, mais 

precisamente para dentro. Vai auxiliar na visualização daquilo que é 

infinitamente próximo e pequeno. Não há como pensar a biologia e a medicina 

sem a existência dessa lente, tampouco a consolidação da embriologia, da 

imunologia, da genética e mesmo a existência da neurobiologia. “O 

microscópio permitiu um vertiginoso mergulho nas profundezas do ser vivo, a 

descoberta da célula, dos micróbios e dos vírus.” (ROSNAY, 1975, p. 13). Nos 

fez reconhecer pela visão grande parte das suposições de como os organismos 

microscópicos se comportavam, realizavam suas transferências, mutações e 

descartes. A expectativa de vida de um humano médio neste início de século 

XXI aumentou em pelo menos 15 a 20 anos, diz o próprio Rosnay em Ganhei 

mais vida: o que fazer com a longevidade? (2007). 

Antigamente não podíamos fazer mais que observar a 
degradação do corpo e de suas funções. Mas Pasteur já havia 
compreendido que, para entender de maneira mais completa o 
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ser vivo, era preciso observá-lo em suas estruturas mais 
diminutas. De lá para cá, as técnicas fizeram progressos 
consideráveis, e atualmente podemos estudar o corpo em 
todos os seus níveis. (ROSNAY, 2007, p. 21). 

Olhamos com segurança para cima para ver o infinitamente grande e 

distante, para baixo para ver o infinitamente pequeno e próximo. Falta agora a 

construção de uma terceira lente tão necessária quanto as duas anteriores, 

mas com a diferença de não precisar do suporte em vidro. Rosnay nomeia 

essa tecnologia de Macroscópio. Ele não existe como artefato palpável, 

“evidentemente que é inútil procurá-lo nos laboratórios ou centros de 

investigação” (1975, p.13/14), mas é urgente para que vejamos com segurança 

aquilo que é infinitamente complexo, paradoxalmente grande e invisível, 

horizontalmente posto e definidor da dinâmica da existência coletiva da 

espécie. Quem está nu sem a existência dessa lente não é o olho, segundo 

Rosnay é o “cérebro, uma inteligência e uma lógica desarmadas perante a 

imensa complexidade da vida e da sociedade”. (1975, p. 13). A lente 

macroscópica (macro, grande e skopein, observar) não é uma patente 

pertencente a uma Ciência específica nem é um produto colocado nas vitrines 

das lojas ou páginas da internet. É um instrumento do qual precisamos nos 

servir “para ver com outros olhos a natureza, a sociedade, o homem e para 

tentar descobrir novas regras de educação e ação.” (ROSNAY, 1975, p. 14). 

O infinitamente opera sempre na ordem do presente, portanto longe do 

equilíbrio, para usar expressão do químico Ilya Prigogine. As Ciências Sociais, 

as Ciências da Cognição, a Psicologia, Pedagogia, o Direito e também a 

Astrofísica ou Medicina não podem prescindir do uso do macroscópio que “filtra 

pormenores, amplia o que os liga, põe em evidência o que aproxima” (Rosnay, 

1975, p. 14) e envolve de maneira direta cada um de nós. 

HACKER 4 – SUZANA HERCULANO-HOUZEL E AS SEIS REVOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
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Suzana Herculano-Houzel, bióloga e neurocientista brasileira foi-se 

tornando conhecida no cenário científico nacional e internacional quando 

começou a aliar competência comunicativa à lida com a ciência. Tornou-se um 

importante arauto da divulgação científica no que diz respeito a pensar um 

cérebro para além do que nos mostra as cada vez mais sofisticadas 

ressonâncias magnéticas. O cérebro em suas dimensões do cotidiano vai se 

tornando um dos modelos de pensamento dessa cientista complexa que 

procura reinserir o cérebro no contexto de emergência de suas mais 

significativas mudanças plásticas que acarretaram no que ela chama de 

“evoluções cognitivas” aliadas a “revoluções tecnológicas” (HERCULANO-

HOUZEL, 2015). Encontrou um método capaz de contar com precisão 

matemática a quantidade de neurônios que há no cérebro atualizando a 

referência estabelecida no passado que era fragilmente contada em 100 

bilhões. Com precisão, Herculano-Houzel demonstrou cientificamente que 

temos na verdade 86 bilhões de neurônios que nos acompanham a cerca de 

200 mil anos. São esses neurônios que promoveram um sem número de 

modificações na estrutura do nosso planeta e na nossa própria estrutura. 

Em conferência proferida em 20152, Herculano-Houzel recupera uma 

dimensão política relevante que potencializa a importância da construção das 

tecnologias a partir de sua não restrição ao aparato das Ciências modernas. 

Herculano-Houzel hackea a concepção que consta inclusive nos dicionários 

atuais de que a tecnologia é uma “aplicação da ciência”, como se ela fosse 

uma aba, uma experiência prática, algo menor que o saber científico. Recoloca 

discursivamente a tecnologia no patamar de igualdade de peso que tem frente 

à ciência e a sociedade, como estimulam desde a segunda metade do século 

XX os Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) em todo o mundo. 

CTS é um 

 
2 Suzana Herculano-Houzel – A evolução cognitiva e as revoluções tecnológicas. Conferência 
“Fronteiras do Pensamento”. Disponível em: http://www.fronteiras.com/videos/a-evolucao-
cognitiva-e-as-revolucoes-tecnologicas. Acesso em: 20 set 2017. 
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campo de trabalho acadêmico cujo objeto de estudo está 
constituído pelos aspectos sociais da ciência e da tecnologia, 
tanto no que concerne aos fatores sociais que influem na 
mudança científico-tecnológica, como no que diz respeito às 
consequências sociais e ambientais. (BAZZO et al, 2003, p. 
119) 

É uma reação oriunda da própria ciência contra concepções que 

essencializam a ciência e a tecnologia num sentido negativo que é o do 

enfraquecimento dos dispositivos gestionais de regulação ética dos 

procedimentos tecnocientíficos. 

A neurocientista brasileira reforça o argumento central que é de 

interesse dos Estudos de CTS e abastece este texto: as tecnologias não 

apenas servem no sentido utilitarista moderno e não são uma sub-área das 

ciências e, na verdade, acompanham e contam a história do antropos desde o 

início de sua caminhada na Terra. 

Nos diz a pensadora que “grandes revoluções tecnológicas vão 

permitindo novos materiais que, por sua vez, permitem novos saltos 

tecnológicos”. No final das contas, 

absolutamente todos os materiais que a gente usa para 
construir a nossa vida e os objetos que a gente usa, inclusive 
as tecnologias de que dispomos hoje, todos eles são 
transformados de coisas que você encontra na Terra, incluindo 
árvores. (HERCULANO-HOUZEL, 2015). 

Quando se diz que reposicionar a tecnologia ao lugar de importância 

matriz na condição humana é relembrar politicamente que toda intervenção na 

natureza estendida gera algum impacto. Pensar bem a construção de 

tecnologias no tempo presente tem a ver também com a busca de soluções 

criativas para minimizar impactos e democratizar os usos conscientes. 

Elaboramos a tabela abaixo para organizar os 6 estágios marcados por Suzana 

Herculano-Houzel do que ela chama de “evoluções cognitivas + revoluções 
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tecnológicas” e sua relação de complexificação e refinamento com vistas a 

tornar “a vida mais flexível” (Herculano-Houzel, 2015).  

REV PERÍODO MARCA 

1ª 4 e 3 milhões de anos  Transformação de pedras em facas  

2ª 1,5 milhão de anos  Invenção da cozinha  

3ª 10 mil anos  Invenção da agricultura  

4ª Século XIX  Industrialização  

5ª Século XX  Automatização  

6ª Século XXI  Terceirização das atividades cognitivas  
 

A primeira revolução (3 a 4 milhões de anos atrás) que ela vai chamar 

de “transformação de pedras em facas”, diz respeito à lapidação das primeiras 

ferramentas baseadas na defesa, como falamos anteriormente, mas também 

no corte e transformação de alimentos e de outros materiais que serão 

posteriormente lapidados também. 

A segunda revolução (1,5 milhões de anos atrás) nomeada “A invenção 

da cozinha” remonta ao argumento que intitula o primeiro volume de As 

mitológicas, do antropólogo Claude-Lévi-Strauss, chamada de O cru e o cozido 

(1964) que repõe a compreensão da espécie homo nesses dois estágios 

ligados à preparação alquímica dos alimentos. A passagem do cru para o 

cozido marca um importante estágio de complexificação do bios e da cultura 

humana. Diz Herculano-Houzel (2015): “A única coisa que os seres humanos 

fazem que ninguém mais faz é que a gente cozinha. Depois que eu me dei 

conta disso, eu nunca mais olhei para a minha cozinha da mesma maneira. 

Acho que ela deve ser reverenciada”. Cozer os alimentos propicia que o homo 

consumisse mais calorias com menos esforço o que lhe conferiu tempo para 

pensar em outros temas, fato que permitiu a ampliação de seu cérebro, 

certamente a reorganização de seus mecanismos mandibulares, seu intestino 

e, por desdobramento, sua composição física e cultural. 
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A terceira revolução (10 mil anos atrás) chamada de “Invenção da 

agricultura” se deu quando já havíamos parado de migrar e depender das 

intempéries climáticas. Tínhamos tomado posse dos lugares e passamos a 

desenvolver formas de fazê-la brotar o que nós precisaríamos para poder 

subsistir. 

A quarta revolução (Século XIX) chamada “Industrialização”, marca a 

migração em massa para a paisagem citadina. A sobrenatureza urbana 

começa a crescer e a carecer de ajustes de infraestrutura, as relações de 

trabalho irão se tornar um novo problema de exploração e a fabricação de 

artefatos em série começará a ser uma realidade. Máquinas movidas a carvão 

e tração humana darão início a um processo sistemático de exploração 

desordenada dos recursos naturais. 

A quinta revolução (Século XX) chamada “Automatização” nos dará a 

oportunidade de apertar um botão e deixar que as máquinas, cada vez mais 

compactas e eficientes, operem por nós. Os eletrodomésticos marcarão a 

incorporação de máquinas no interior das casas como bens de consumo 

duráveis. 

A sexta revolução (Século XXI) Herculano-Houzel vai chamar de 

“Terceirização das atividades cognitivas”, a novidade tecnológica que também 

é conhecida como inteligência artificial já se processa na vida cotidiana. Somos 

já portadores de aparatos tecnológicos que nos deixam sensíveis aos 

estímulos externos, que memorizam tudo por nós. A que se chamar atenção 

para a mesma senha que Pierre Lévy vai nos dar nas “tecnologias da 

inteligência”. Todas as vezes que substituímos uma tecnologia por outra sem 

sentido que agregá-las, nós só perdemos em cognição. 

É preciso experimentar o presente como diz Edgar Morin e perceber o 

grau de confiança que depositamos nos artefatos técnicos. Outra vez a 

tecnologia que está marcando o nosso tempo não é palpável e ela começa 

mais diretamente a romper com a antiga cisão criada entre realidades e 
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virtualidades o que pode nos proporcionar, como em tudo na vida, perdas de 

ganhos. 

Tecnologias definitivamente não são estanques, cristalizadas no tempo. 

Elas ultrapassam essa dimensão do cronos e tornam-se parte da empreitada 

humana no seu desejo de viver, ser e se conhecer. 

HACKER COMO ATITUDE – ALGUMAS PROJEÇÕES 

Muitas outras projeções poderiam ser elencadas para esgarçar nossa 

percepção de tecnologia para além de sua serventia, mas cremos que este não 

é o ponto mais importante. É preciso uma mudança de mentalidades para 

perceber não somente a tecnologia, mas a vida por meio de perspectivas 

plurais e não monoculturais. Sabemos que é um trabalho longo que passa por 

uma educação tecnológica, mas também, por uma “reforma do pensamento” 

como sugere Edgar Morin por meio da formação de espíritos curiosos e livres 

capazes de lançar mão de uma inteligência geral, afeita às ambiguidades e 

ambivalências dos fenômenos. Uma mente despida de preconceitos e com 

capacidade de acolhimento do novo, sempre tão diferente e tão igual a nós. 
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