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Acompanhei o desenvolvimento da 
tese de André Lemos sobre a cibercultura. 
Fomos colegas de doutorado em Paris, sob a 
orientação de Michel Maffesoli. Desculpem a 
nostalgia: belos tempos. Desde o princípio, 
fiquei maravilhado com o conhecimento de 
Lemos sobre o assunto que estudava. Parecia 
saber tudo. E tudo era surpreendente, 
instigante, desconhecido para mim. Entrei 
nesse novo mundo fascinante por influência 
dele e de seu amigo Federico Casalegno, um 
italiano que hoje trabalha no MIT.

Nessa época, descobri a capacidade 
de pesquisa e de debate de André Lemos: 
criou grupos de estudo e pesquisa, viajou pela 
Europa em busca de mais informações sobre 
seu objeto, leu tudo o que existia sobre o tema 
e, não bastasse tudo isso, sempre encontrou 
prazer em partilhar suas descobertas com os 
neófitos como eu. Aos poucos, mostrou-me 
que a cibercultura era uma realidade incontor- 
nável. Hoje, isso deve soar estranho e óbvio, 
mas eu, na minha ingenuidade pretensamente 
crítica, duvidava. O virtual era para mim ape
nas uma miragem; o cibermundo, uma ilusão.

Alguns anos depois, quando li o origi
nal deste livro, atualizado em relação à tese, 
dada a vertigem da evolução tecnológica, reno
vei o meu encantamento: André Lemos é o 
grande especialista brasileiro da cibercultura. 
O leitor encontrará nestas páginas uma suma, 
uma cartografia, um inventário, uma genealo
gia, um compêndio e, ao mesmo tempo, um 
romance sobre as tecnologias de comunica
ção, tal é a sensação de novidade que o texto 
provoca e o prazer da leitura. Esta é uma obra 
que não pode faltar na biblioteca de nenhum 
estudioso do imaginário da nossa época.



André Lemos foi de vanguarda em 
Paris. A França mal descobria a Internet e ele 
já navegava como um velho marinheiro, com 
muitas histórias para contar, nas quais todos 
os personagens eram fabulosos e virtualmen
te concretos. Quando o conheci, achei que era 
carioca ou baiano. Depois, compreendí que 
vivia num não-lugar, numa interface de Rio de 
Janeiro, Salvador, Paris, Califórnia e ciber- 
mundo.

O tom desta apresentação é afetivo, 
pois não posso negar a admiração que sinto 
pelo autor do livro apresentado, mas o conteú
do deste é do mais alto nível intelectual. É só 
conferir.

Juremir Machado da Silva

andré lemos,

40, é doutor em sociologia pela Université Réne 
Descartes, Paris V, Sorbonne, é professor 
adjunto da Faculdade de Comunicação da UFBa, 
coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa 
em Cibercultura (Ciberpesquisa). Já publicou 
vários artigos e capítulos de livros sobre a 
cibercultura no Brasil e no exterior. É autor do livro 
Cultura das Redes, Ciberensaios para o século 
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Apresentação

Este livro é fruto de um incômodo pessoal que se traduz pela 
necessidade de compreender o fenômeno técnico. Este incômodo vem 
da mistura de medo e fascinação que as novas tecnologias exercem 
sobre as pessoas. Todo objeto técnico, da antigüidade aos nossos dias, 
mistura fé nessa arte do fazer humano e nostalgia de uma natureza 
(biológica, psíquica, cultural) perdida (transformada, dominada) em 
função desse mesmo fazer técnico. Trata-se da nostalgia de um mun
do sem artifício, convivendo lado a lado com uma fé quase cega nos 
poderes que daí emergem. Não podemos pensar a cultura contempo
rânea sem nos remetermos à questão da técnica.

Pretendemos, neste trabalho, analisar os impactos das novas 
tecnologias na sociedade contemporânea, através da descrição da nova 
cultura tecnológica planetária: a cibercultura. A tarefa é de monta, 
tocando várias áreas da cultura contemporânea: do ciberespaço à en
genharia genética, dos celulares aos tamagotchis, das festas raves aos 
zippies tecno-pagãos, do marketing digital aos jogos eletrônicos...

Optei por dirigir meu olhar para onde suas manifestações apa
reciam. Como um viajante que deve pegar uma determinada estrada, 
tomei a rota da cultura eletrônica de rua. Pude ver, assim, uma infini
dade de eventos no Brasil e na Europa. Busquei também, durante 
todo o trabalho, estar conectado ao ciberespaço, pois esse parecia 
ser, já  em 1991, o terreno de expansão da cibercultura planetária. O 
ciberespaço me permitiu ver, em imagem e a cores, os espectros da 
cibercultura. A internet já  é hoje, em 2000, um fenômeno hegemônico, 
embora ainda minoritário. Em breve, ela será percebida como uma 
infra-estrutura banal, como as de redes de água, luz ou telefone.

Parti também ao encontro dos hackers, dos tecno-anarquistas, 
dos profissionais de informática, dos publicitários, dos sociólogos, 
dos artistas e dos jornalistas. Fui a vários encontros na Europa, prin
cipalmente na Holanda, na Bélgica, na França e na Inglaterra. Con
versei com intelectuais, críticos e pensadores dessa cultura eletrônica 
emergente, tentando compreender o fenômeno em sua integralidade.
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Os resultados deste percurso (e suas falhas) aparecerão ao longo des
te livro.

Neste percurso, tentei reter o zeitgeist contemporâneo: o 
presenteísmo (no future) da jovem cultura urbana, as tecnologias do 
tempo real e as agregações, comunitárias ou não, nas redes telemáticas, 
a veiculação digital do erotismo e mesmo do pornográfico (Minitel 
Rose, Sites X, Web-Cams), as lutas micropolíticas e globais (tecno- 
anarquistas, visionários), o misticismo e o hedonismo (ravers, zippies)...

O objetivo deste livro é escutar a vida social que fala através do 
barulho maquínico e eletrônico da tecnologia contemporânea.

Devo advertir o leitor, que alguns capítulos deste livro foram 
publicados, com alterações, em coletâneas, jornais, revistas nacionais 
e internacionais.

Salvador, março de 2002. 1
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Um a perspectiva vitalista sobre a cibercultura1 
por P ierre Lévy

O livro de André Lemos sobre a cibercultura rompe com a pro
dução contemporânea em filosofia e em ciências sociais através de 
uma abordagem aberta e “vitalista”. Lemos tem o grande mérito de 
não confundir a inteligência com a crítica sistemática. Ele reconhece a 
cibercultura como uma manifestação da vitalidade social contempo
rânea e a analisa como tal.

Não se deve confundir a cibercultura com uma subcultura parti
cular, a cultura de uma ou algumas “tribos”. Ao contrário, a cibercultura 
é a nova forma da cultura. Entramos hoje na cibercultura como pene
tramos na cultura alfabética há alguns séculos. Entretanto, a 
cibercultura não é uma negação da oralidade ou da escrita, ela é o 
prolongamento destas; a flor, a germinação. Sejamos vitalistas até o 
fim! Se considerarmos a linguagem como uma forma de vida, o aper
feiçoamento dos meios de comunicação e do tratamento da informa
ção representa uma evolução de seu mecanismo reprodutor.

Graças ao código digital do DNA, a vida orgânica dos microorganis
mos e das plantas surgiu lentamente da matéria inerte. Emergindo da sensi
bilidade vegetativa, o código digital do sistema nervoso engendrou os mun
dos suntuosos, sonoros, perfumados e coloridos dos animais. O código 
digital da linguagem humana abriu o espaço infinito das questões, das nar
rativas, dos saberes, dos signos da arte e da religião. A linguagem fez cres
cer uma nova vida no coração da antiga, aquela dos signos, da cultura e das 
técnicas. A linguagem vive. Ela eleva-se em direção a formas mais leves, 
mais rápidas, mais evolutivas que a existência orgânica. Com a escrita, ela 
adquiriu uma memória autônoma. Digitalizada pelo alfabeto, essa memória 
conquistou uma eficácia universal. A escrita forjou seu próprio sistema de 
auto-reprodução através da imprensa. A cada etapa da evolução da lingua
gem, a cultura humana toma-se mais potente, mais criativa, mais rápida. 
Acompanhando o progresso das mídias, os espaços culturais multiplica- 1

1 Tradução André Lemos.
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ram-se e enriqueceram-se: novas formas artísticas, divinas, técnicas, 
revoluções industriais, revoluções políticas. O ciberespaço representa o 
mais recente desenvolvimento da evplução da linguagem. Os signos da 
cultura, textos, música, imagens, mundos virtuais, simulações, softwa- 
res, moedas, atingem o último estágio da digitalização. Eles tomam-se 
ubiqüitários na rede -  no momento em que eles estão em algum lugar, 
eles estão em toda parte -  e interconectam-se em um único tecido mul- 
ticor, ffactal, volátil, inflacionista, que é, de toda forma, o metatexto 
englobante da cultura humana. Os signos são adquiridos, por intermé
dio do software, dessa escrita tomada viva; uma potência da ação au
tônoma de um ambiente numérico que lhe é próprio. O ciberespaço 
toma-se o sistema ecológico do mundo das idéias, uma noosfera abun
dante, em transformação acelerada, que começa a tomar o controle 
do conjunto da biosfera e a dirigir sua evolução a seus próprios fins. A  
vida em sua completude eleva-se em direção ao virtual, ao infinito, 
pela porta da linguagem humana.

Isso é muito bonito, mas nos perguntariam: qual perspectiva 
crítica adotar? Onde se encontram o “bem” e o “mal” sobre um terri
tório virtual tão novo que a tradição de gerações passadas não dá 
conta? Um dos grandes méritos da cibercultura é de nos confrontar à 
nossa própria liberdade, à nossa própria responsabilidade.

A internet é um espaço de comunicação propriamente surrealista, 
do qual “nada é excluído”, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas 
definições, nem a discussão que tende a separá-los sem jamais conse
guir. A internet encarna a presença da humanidade a ela própria, já  
que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as paixões aí se en
trelaçam. Já que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem 
com a sua própria essência, que é a aspiração à liberdade.

O bem e o mal, assim como a mentira e a verdade, pertencem ao 
mundo da linguagem e crescem com ele, complexificam-se com ele. O 
que é esse caos que reina no ciberespaço como na humanidade contem
porânea? Onde se encontra a ordem? Aí está o que nós gostaríamos de 
saber. Procuramos e corremos em todos os sentidos, nos reunimos em 
clãs, nos opomos, nos distanciamos, brigamos... Denunciamos o “mal” à 
direita e à esquerda. Cada um aponta o dedo sobre os outros. Nos preci
pitamos com avidez sobre “bens” de todo tipo. E, assim fazendo, compli
camos tudo, desempenhamos nosso papel de aceleradores da evolução, 
como os animais, as correntes e os ventos que dispersam as sementes de I
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uma ecologia vegetal em evolução. Porque ela coloca em jogo a liberda
de, que é a essência da linguagem, a internet vai nos fazer descobrir a 
verdadeira hierarquia do bem: uma hierarquia complexa, hipertextual, 
emaranhada, viva, móvel, abundante, turbilhante como uma biosfera.

Muitos entre nós já  participamos on-line de múltiplas trocas de 
idéias, de informações e de serviços. Nós estabelecemos conversa
ções em comunidades virtuais de todo tipo ao longo das redes móveis 
em reconfiguração contínua. Em pouco tempo, teremos todos nosso 
site web. Em alguns anos imprimiremos nos coletivos humanos nos
sas memórias, nossos projetos e nossas visões sob a forma de avatares, 
ou de anjos numéricos que dialogarão no ciberespaço. Cada indiví
duo, cada grupo, cada forma de vida, cada objeto se tomará seu 
automédium, seu próprio emissor de dados e de interpretações em um 
espaço de comunicação onde a transparência e a riqueza se opõem e 
se estimulam.

À televisão sucederá a omnivisão: através do ciberespaço, qual
quer que seja o lugar onde nos encontrarmos, dirigiremos nós mes
mos nossos olhos a distância em direção à zona da realidade que es
colheremos para observar, e a intensidade dos nossos olhares, como a 
força de nossas questões, fará nascer ao infinito novos detalhes. Ama
durecidos pela nossa potência de questionamento, poderemos tomar 
conhecimento de tudo o que pode ocupar o espírito humano, das pai
sagens estelares às situações sociais, das simulações científicas às fic- 
ções interativas. Àquele que souber formular um problema, tudo se 
tornará visível de qualquer ponto, em todas as direções, em todo tem
po e em todas as escalas. Mas esse “todo”, longe de preexistir a nos
sas questões e a nossas técnicas, será obra nunca acabada, impossível 
de concluir. A realidade, mais e mais viva, inteligente e interconectada, 
se comportará como uma simulação interativa e será cada vez mais 
concebida, aí compreendida a realidade da vida, em matrizes numéri
cas de mundos virtuais.

Jogaremos role playing games2 em rede, consistindo em inven
tar as leis dos mundos virtuais cada vez mais parecidos com o mundo 
real (ou vice-versa) e nos quais os ganhadores serão os mais engenho
sos criadores de novas formas de cooperação. Aprenderemos as re
gras sempre móveis da colaboração criativa e da inteligência coletiva

2 Jeu de rôle em francês (N. T.).
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em um universo onde se misturam fontes de sentido sempre mais 
heterogêneas. Essa aprendizagem acontecerá nas comunidades virtuais, 
as quais não se saberá mais muito bem se elas são universidades on
line, empresas de comunicação, universos de jogo ou ágoras demo
cráticas desterritorializadas.

Face ao futuro que nos espera, nenhuma referência, nenhuma 
autoridade, nenhum dogma e nenhuma certeza se mantêm. Desco
brimos que a realidade é uma criação compartilhada. Estamos to
dos pensando na mesma rede. Tal é nossa condição desde sempre, 
mas o ciberespaço a apresenta diante de nossos olhos com tamanha 
força que não podemos mais dissimulá-la. É chegado o tempo da 
responsabilidade.
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Cibercultura, prim eira aproximação

Para mostrar as características da cibercultura, devemos fazer 
um pequeno percurso em retrocesso, mostrando os simbolismos da 
técnica através da história, suas dimensões sociais, culturais, filosófi
cas. Compreender a cibercultura contemporânea é impossível sem uma 
compreensão global do fenômeno técnico, já  que esta faz parte de um 
processo mais amplo da relação entre técnica e sociedade.

Não existe aqui a idéia, freqüentemente veiculada, de um 
determinismo social. Ao contrário, a motivação desse livro é mostrar 
que a forma técnica da cultura contemporânea é produto de uma 
sinergia entre o tecnológico e o social. Compreender a cibercultura 
unicamente pela sua dimensão técnica é um reducionismo que nós 
tentaremos evitar ao longo deste trabalho.

Embora vivamos num mundo altamente tecnológico, existe um 
profundo desconhecimento do fenômeno técnico. A idéia básica aqui 
é tentar descrever este fenômeno e, para tanto, vou me apoiar numa 
abordagem multidisciplinar passando pela filosofia crítica da técnica, 
pela perspectiva etno-zoológica de André Leroi-Gourhan e filosófica 
de Bernard Stiegler, pela abordagem genealógica e gestáltica de G. 
Simondon, pela filosofia da técnica de M. Heidegger e, por fim, pela 
perspectiva, que podemos chamar de sócioantropológica de J. Ellul, 
L. Mumford e O. Spengler.

Podemos dizer que existe uma relação simbiótica entre o ho
mem, a natureza e a sociedade. A cada época da história da huma
nidade corresponde uma cultura técnica particular. Num segundo 
momento, vamos mostrar as principais características da socieda
de de comunicação (chamada também de sociedade da informação 
ou informacional), onde a saturação dos ideais da modernidade 
(razão, progresso, futuro, etc.), aliada às novas possibilidades da 
micro-eletrônica, parece proporcionar o surgimento de novas for
mas de sociabilidade.

A cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais 
(ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização,

•  ANDRÉ LEMOS / 7



etc.), vai criar uma nova relação entre a técnica e a vida social que 
chamaremos de cibercultura. Hoje podemos dizer que uma verda
deira estética do social cresce sob nossos olhos, alimentada pelas 
tecnologias do ciberespaço. Como mostraremos ao longo deste 
livro, as novas tecnologias tornam-se vetores de novas formas de 
agregação social. A tese de fundo é que a cibercultura resulta da 
convergência entre a socialidade contem porânea e as novas 
tecnologias de base m icro-eletrônica1.

Tendemos a ver os efeitos nefastos das tecnologias em sua 
interface com a cultura, com a vida social, com a política. A associ
ação de uma tecnologia eletro-mecânica apoiada no paradigma 
newtoniano à uma imposição racionalista da vida social revelou o 
lado obscuro e mesmo conspiratório das tecnologias (controle soci
al, poluição, isolamento). A modernidade se caracterizou por uma 
conjunção de fatores: por uma dominação técnica do social, por um 
individualismo exacerbado, por um constrangimento social exerci
do por uma moral burguesa e uma ética da acumulação, por uma 
abordagem racionalista do mundo. A modernidade, ao mesmo tem
po, lançou e esgotou o sonho tecnológico. O que chamamos de no
vas tecnologias situa-se num novo contexto sociocultural, numa nova 
ambiência social. A tecnologia que foi o principal instrumento de 
separação, de alienação, do desencantamento do mundo (Weber) e 
do individualismo positivista, vê-se investida pelas potências refuta
das pelo racionalismo moderno.

O mundo da vida (Lebenswelt -  Habermas, Simmel) vai tomar 
nas mãos as novas possibilidades da micro-eletrônica e do desenvol
vimento de redes de comunicação. É o surgimento da cibercultura2, 
como veremos na terceira parte. Ela nasce nos anos 50 com a 
informática e a cibernética, começa a se tornar popular na década de 
70 com o surgimento do microcomputador e se estabelece completa
mente nos anos 80 e 90: em 80 com a informática de massa e em 90 
com as redes telemáticas, principalmente com o boom da internet.

Nossa argumentação estará centrada na análise da dinâmica en
tre as novas tecnologias e a sociedade contemporânea, e é através 
desta perspectiva que iremos analisar o surgimento da micro- 
informática, do ciberespaço, da realidade virtual. Mostraremos tam
bém como o imaginário cyberpunk marcará toda a cibercultura, ex
primindo-se na moda e na ficção-científíca, nas ações reai&iphreakers,
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hackers, crackers, ravers, zippies, cypherpunks), nas artes... Como 
veremos, todas as formas da socialidade3 contemporânea aí estão pre
sentes: o presenteísmo, o tribalismo, o erotismo, a violência.

Visamos fornecer pistas para compreender a cibercultura. Va
mos rabiscar, aqui e ali, algumas definições. Para isso, antes de nos 
fecharmos num discurso acadêmico descolado da vida da rua, decidi
mos dar a palavra aos expoentes desta cultura high-tech. Pegamos 
traços que aparecem ao longo deste trabalho: víamos comunidades se 
formarem, mesmo sem presença corporal e/ou territorial; víamos 
smileys e flames nas trocas de mensagens; sexo e violência; pirataria e 
hedonismo. Buscávamos escutar a vida social que fala através dos 
artefatos tecnológicos contemporâneos.

É a vida social contemporânea, enfim, que deve ser observada, 
não numa perspectiva de conceitos congelados, mas pela ótica do 
movimento caótico e sempre inacabado entre as formas técnicas e os 
conteúdos da vida social. Para Simmel, a tragédia da cultura está liga
da ao processo dialógico entre as formas e os conteúdos; entre a 
subjetivação do objeto e a objetivação do sujeito. Levar em conta a 
dimensão técnica da vida quotidiana significa dirigir nosso olhar ao 
mundo da vida. Esta é uma tentativa de reconhecer a técnica no cam
po da cultura. Se na modernidade prevaleceu o im aginário da 
homogeneização e da racionalidade instrumental, a época atual impõe 
uma atitude complexa do fenômeno técnico.

Podemos perceber que, em todos os lugares, a tecnologia mistu
ra desejo de potência e medo de transgressão, utilidade e objetividade 
com despesa improdutiva (Bataille), racionalidade e imaginário, funcio
nalidade e estética. Esta configuração vai marcar a cibercultura. Propo
nho então ao leitor um exercício excitante: pensar a tecnologia na soci
edade contemporânea e na história. Da mecânica à eletricidade, da micro- 
eletrônica às nanotecnologias, a tecnologia propaga-se a uma enorme 
velocidade, infiltrando-se tanto em objetos do quotidiano como no cor
po humano, em um movimento incessante de miniaturização, de 
estetização, de automação e autoregulação. As novas tecnologias pare
cem caminhar para uma forma de onipresença, misturando-se de ma
neira radical e quase imperceptível ao nosso ambiente cultural através 
do devir micro (tomar-se invisível) e do devir estético (tomar-se belo). 
Este movimento vai, como veremos, aproximar a tecnologia contem
porânea do prazer estético e do compartilhamento social.
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As novas tecnologias não só estão presentes em todas as ativi
dades práticas contemporâneas (da medicina à economia), como tam
bém tomam-se vetores de experiências estéticas, tanto no sentido de 
arte, do Belo, como no sentido de comunhão, de emoções comparti
lhadas. Embora esse fenômeno não seja novo, ele parece radicalizar- 
se nesse fim de século. Trata-se de uma sociedade que aproxima a 
técnica (o saber fazer) do prazer estético e comunitário.

Como podemos constatar, desde os terminais bancários até o 
acesso à internet, o termo “ciber” está em todos os lugares: cyberpunk, 
cibersexo, ciberespaço, cypherpunks, ciber-moda, ciber-economia, 
ciber-raves, etc. Todos os termos mantêm suas particularidades, se
melhanças e diferenças, formando, no seu conjunto, a cibercultura. 
Todos eles atestam uma atitude, uma apropriação, vitalista, hedonista, 
tribal e presenteísta da tecnologia.

Se a tecnocultura moderna foi o paraíso de Apoio, a cibercultura 
pós-moderna parece ser o teatro de Dioniso. A tecnologia micro-ele- 
trônica é, ao mesmo tempo, mágica (abolição do espaço e do tempo; 
telepresença) e agregadora (societária, comunitária). Lembremos que 
a raiz “ciber” tem origem no grego Kubernetes (a arte do controle, da 
pilotagem, do governo). No entanto, como veremos, a cibercultura não 
parece, como acreditam alguns, estar sendo dominada por um Big 
Brother timoneiro. Nas diversas manifestações da cibercultura, não 
podemos dizer que a vida social se deixe simplesmente governar ou 
pilotar por uma tecnologia autônoma. Isso também não significa que 
os efeitos dos controles tecnocráticos tenham desaparecido.

A forma “ciber”, ligada à dimensão das tecnologias micro-ele- 
trônicas (digitais), vai manter uma relação complexa com os conteú
dos da vida social. Esse não foi o caso da modernidade, onde a 
tecnocultura tentou reduzir à normas racionais a complexidade do 
vivido. G. Orwell4 tentou, na metade do século, expressar todo o ima
ginário social anti-tecnológico (o perigo da tecnocracia moderna) no 
seu “ 1984”. O livro mostra o sentimento provável, e mesmo previsí
vel, de medo do controle tecnocrático e da homogeneização das mas
sas. O sonho da modernidade estava concentrado inteiramente na pers
pectiva racionalista da via, no domínio da natureza e no controle e 
domesticação do homem e da sociedade. Mas o ano de 1984 vai ser 
parecido mais com o ambiente cyberpunk de William Gibson5, do que 
com aquele pessimista e homogeneizante de Orwell. A cibercultura é
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mais complexa, não sendo totalmente dominada por uma “classe vir
tual” (Arthur Kroker6). A atitude dispersa, efêmera e hedonista da 
socialidade contemporânea vai marcar, de forma constitutiva, a 
cibercultura. Esta é, como proponho, a forma cultural da tecnologia 
contemporânea e, como toda forma, ela é composta por relações com
plexas com o social.

Se continuarmos atentos ao mundo da vida, poderemos escutar 
um coração que bate nos transes dionisíacos das tecno-raves, ver à 
trompe Voeil as paisagens místicas dos mundos de imagens de síntese 
e seres virtuais, entrar de corpo e alma nas comunidades virtuais, 
redescobrir o prazer de navegar por territórios de informação, sofrer 
os malefícios de um vírus digital.

A atual cultura eletrônica não busca mais, como foi o caso da 
tecnocultura moderna, a dominação técnica da natureza e do social. 
Trata-se mesmo de uma atitude sociocultural que se expande sobre 
uma natureza já  dominada e transformada em bits e bytes, em espec
tros virtuais do ciberespaço. Se a tecnocultura moderna foi a forma 
técnica que emergiu da dominação da natureza (Descartes e Bacon) e 
da domesticação energética do mundo (Heidegger), a cibercultura, 
por sua vez, é a forma contemporânea da técnica que joga com os 
signos desta tecno-natureza construída pela astúcia da tecnocracia. É, 
ao mesmo tempo, ruptura e continuidade.

O que vemos nas diversas manifestações da cibercultura é uma 
apropriação de imagens, de obras através de colagens, de discursos 
não lineares, um verdadeiro zapping e hacking daquilo que Guy 
Debord chamou de sociedade do espetáculo7. Os exemplos são nu
merosos: o neo-paganismo dos zippies, o faça você mesmo dos 
cyberpunks, a criptografia cara aos cypherpunks, o ativismo dos 
hackers e a violência dos crackers, os fanáticos dos jogos eletrôni
cos, o isolamento dos otakus japoneses, os delírios das raves e da 
realidade virtual, a arte eletrônica, a moda sintética ou ciber-fashion, 
os transumanistas extropians... A tecnologia deve, como dizia nos 
anos 50 o filósofo Gilbert Simondon8, fazer parte da cultura, já  que 
ela é constitutiva do homem. Refutar a técnica é refutar a humanida
de como um todo, é refutar essa humanidade que “é”, por uma hipo
tética que “deveria ser” .

Não irem os, neste livro, falar do futuro9, mesm o que a 
cibercultura se pareça à uma revista em quadrinhos de fícção-científi-
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ca. Ao contrário, tentaremos mostrar que, mesmo em sua fase embri
onária, ela é uma realidade social planetária.

A saturação dos meta-relatos e dos grandes sistemas explicati
vos é hoje uma evidência, levando-nos a pensar em novos desafios 
para a sociologia e a comunicação. Exige-se aquilo que o sociólogo 
Edgar Morin chama de pensamento complexo. A vida social não pode 
ser desvelada, em toda a sua complexidade, por um pensamento redu
zido à causas e efeitos simples, à linearidade progressiva do tempo e 
da História, ao determinismo econômico ou tecnológico. Um pensa
mento complexo, explica Morin, não pode se limitar a redução analí
tica do mundo ou a uma síntese global dos fenômenos sociais. Ao 
contrário, ele deve agir por retroações, por recorrências, por uma 
dialógica não dialética (que aceite a concorrência dos antagônicos 
sem sínteses posteriores), e pelo diálogo entre os saberes que se tor
naram compartimentalizados.

O pensamento complexo proposto por Morin é talvez a única 
possibilidade de instaurar um pensamento sensível (Maffesoli10) que 
pode interagir com a vida quotidiana como uma espécie de pensa- 
mento-vida ligado ao que as coisas são. Maffesoli propõe uma pensée- 
caressante para dar conta das dinâmicas politeísta, hedonista e 
presenteísta características da vida quotidiana contemporânea. Esta 
seria refratária em relação ao fazer político partidário e às ideologias 
em relação ao futuro".

É no coração mesmo do fenômeno técnico que são introduzidas 
experiências vitais, induzindo à socialidade de que nos fala Maffesoli. 
São os resíduos (V. Pareto) dessa vida sem qualidades que vai marcar 
profundamente a cibercultura. Assim, por exemplo, a forma de estar- 
junto, aquela que dirige a vida social, encontra seu correspondente 
nas com unidades virtuais do ciberespaço. O desenvolvim ento 
tecnológico, longe de ser apenas agente de separação, de alienação e 
de esgotamento de formas de solidariedade sociais, pode servir como 
vetor de reliance, como instrumento de cooperação mútua e de soli- 
dariedades múltiplas.

P. Fougeyrollas mostra o esgotamento da noção de futuro, de 
progresso, de tempo linear e do otimismo tecnológico, tão caros à 
epistemologia moderna. A sociologia deve então compreender a nova 
cultura tecnológica que emerge nesse vácuo ideológico, temporal e 
espacial. Como afirma o sociólogo francês, “nós pedimos'à sociolo-
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gia, não de discernir miraculosamente esse futuro que avança em 
nossa direção, mas de integrá-lo à sua problemática... ”12.

McLuhan, na época de lançamento de seu Galáxia Gutenberg, 
falava da complexidade dos media e das tecnologias de comunicação 
mostrando como estas alteram, e mesmo moldam, nossa maneira de 
ver e interpretar o mundo. Para dar conta de uma situação tão com
plexa, McLuhan propunha um método em mosaico, como uma metá
fora de um olhar em fragmentos, disperso no real. O mosaico é uma 
abordagem em movimento, atenta a fragmentos do real. A cibercultura 
pode ser analisada através deste mosaico.
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Notas

1 Ver número especial da Revue Sociétés n. 59. Technosocialité. De Boeck, Bru
xelas, 1998.

2 Algumas publicidades veiculadas em 1995 na Europa, particularmente na Fran
ça, mostram bem esse espfrito do tempo: Thomson (“da tecnologia ao amor”), Tam-Tam de 
France Télécom (“mantenha o contato com a sua tribo”), da IBM (“é louco como a tecnologia 
aproxima as pessoas”) e da Apple (“o importante não é o que a tecnologia pode fazer por 
você, mas o que você pode fazer dela”). Gravadas pelo autor na televisão francesa em 
1995.

3 O conceito de socialidade foi desenvolvido por Michel Maffesoli. Ela diferencia- 
se da sociabilidade já que esta está ligada a agrupamentos que têm uma função precisa, ao 
mesmo tempo objetiva e racional. O indivíduo insere-se numa lógica do dever ser. Já a 
socialidade está ligada a uma fenomenologia do social, onde os sujeitos desenvolvem agru
pamentos festivos, empáticos, baseados em emoções compartilhadas e em novos tribalismos. 
A socialidade refere-se ao vivido, ao presente, ao estar-junto. Segundo Maffesoli, a vida 
quotidiana contemporânea é marcada pela socialidade e não pela sociabilidade. Ver 
Maffesoli, M. La Conquête du Présent. Pour une Sociologie de la Vie Quotidienne. Paris, 
P.U.F., 1979.

4 Orwell, G. 1984, Paris, Gallimard: 1951.
5 Gibson, W. Neuromancien, Paris, J’ai Lu: 1985.
6 Ver Kroker, A. Weinstein, Michel A. Data Trash. The Theory of the Virtual 

Class. NY. St. Martin's Press: 1994.
7 Ver Debord, G. La Société du Spectacle. Paris, Gallimard: 1992.
8 Simondon, G. Le Mode d’Existence des Objets Techniques. Paris, Aubier: 1954.
9 Ver Rushkoff, D. Um Jogo Chamado Futuro.Como a Cultura dos Garotos pode 

nos ensinar a sobreviver na era do caos. RJ Editora Revan: 1999,
10 Ver Maffesoli, M. Eloge de la Raison Sensible, Paris: 1997.
11 Exemplos desta vida quotidiana podem ser encontrados em várias manifesta

ções sociais como os encontros esportivos, o culto às estrelas do show bizz, a fascinação 
por imagens, o sincretismo, o estilo e a moda e, como tentamos mostrar, na atitude em 
relação às novas tecnologias.

12 Fougeyrollas, P. L’Attraction du Futur. in: Annales de 1’Institut International de 
Sociologie, Nouvelle Série, vol. IV, 1994, p.230. Daqui em diante todas as citações de 
obras em inglês e francês são de tradução livre do autor.
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Parte I

Técnica e tecnologia



C a pítu lo  I

Compreender as particularidades, complexidades ou mesmo a 
essência do fenômeno técnico, bem como seu papel na história da 
humanidade, não é um exercício fácil. Hoje, talvez mais que em ou
tras épocas, a influência da tecnologia nas sociedades ocidentais tem 
um lugar capital dentre as questões que emergem como prioritárias na 
contemporaneidade.

Desde o surgimento das primeiras sociedades até as complexas 
cidades pós-industriais, o homem inventou o fogo, cultivou a terra, 
dom esticou anim ais, construiu cidades, dom inou a energia, 
implementou indústrias, conquistou o espaço cósmico, viajou aos 
confins da matéria e do espaço-tempo. Durante esse trajeto, a 
tecnologia ganhou significações e representações diversas, em um 
movimento de vaivém com a vida social. Em alguns momentos, esta é 
dominada, controlada, racionalizada pelas atividades científico- 
tecnológicas; em outras, é a tecnociência que deve negociar e aceitar 
os ditames da sociedade.

Na entrada do século XXI, a tecnologia e a sociedade não po
dem mais ser reduzidas às análises unilaterais que se desenvolveram 
durante os séculos da modernidade industrialista, e não precisamos 
insistir muito sobre a saturação dos paradigmas científicos e os impasses 
de seus métodos, para nos darmos conta desse estado de coisas.

Estamos assim obrigados a mudar nosso olhar e buscar novas 
ferramentas para compreender o fenômeno técnico-científico contem
porâneo. Este, para usar a expressão de Bertrand Gille13, insere-se em 
um novo paradigma sociocultural: a queda das grandes ideologias e 
dos meta-discursos iluministas, o fracasso dos sistemas políticos, a 
desconfiança em relação aos benefícios do progresso tecnológico e 
científico, a indiferença social e irônica da geração X e Y 14, o novo 
tribalismo que revelaria o fracasso do projeto individualista moderno, 
a descrença no futuro, as novas formas de comunicação gregárias no 
ciberespaço, os desafios da manipulação genética, da Aids e da droga 
em nível planetário. É precisamente este novo quadro da civilização 
contemporânea o berço da cibercultura.
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Compreender os desafios da cibercultura nos obriga a buscar, 
nas raízes do fenômeno técnico,1 a compreensão da cultura contempo
rânea. Não podemos compreender os paradoxos, as potencialidades e 
os conflitos da tecnologia na atualidade sem uma visão da história da 
tecnologia e de seus simbolismos respectivos; sem ter percorrido as 
principais correntes da filosofia da técnica. Nesta primeira parte, em
preenderemos uma pequena viagem através dos simbolismos da 
tecnologia na história da humanidade: sua genealogia, filosofia e his
tória. Tentaremos retraçar a gênese do fenômeno técnico desde a an
tiguidade até os nossos dias, mostrando as particularidades da cultura 
tecnológica contemporânea, a cibercultura.

Veremos que o fenômeno técnico nasce com a aparição do ho
mem, depois será enquadrado pelo discurso filosófico e a noção de 
tekhnè (arte, os saberes práticos) para, enfim, entrar no processo de 
cientifização com o surgimento da tecnociência, ou o que chamamos 
hoje de tecnologia. Vamos insistir nas diferenças entre a tecnocultura 
e a cibercultura. O surgimento da cibercultura não é só fruto de um 
projeto técnico, mas de uma relação estreita com a sociedade e a cul
tura contemporâneas.

A  tekhnè grega

Para compreendermos os desafios do fenômeno técnológico 
contemporâneo devemos, num primeiro momento, precisar as dife
renças entre técnica e tecnologia, pois estes conceitos não são facil
mente diferenciados. Hoje compreendemos por tecnologia os objetos 
técnicos, as máquinas e seus respectivos processos de fabricação. Do 
mesmo modo, utilizamos o termo técnica para abranger áreas tão 
díspares como a dança, a economia, as atividades esportivas ou mes
mo objetos, instrumentos e máquinas. A confusão de termos é im
pressionante.

Técnica, na sua acepção original e etimológica, vem do grego 
tekhnè, que podemos traduzir por arte. A tekhnè compreende as ativi
dades práticas, desde a elaboração de leis e a habilidade para contar e 
medir, passando pela arte do artesão, do médico ou da confecção do 
pão, até as artes plásticas ou belas artes, estas últimas consideradas a 
mais alta expressão da tecnicidade humana. Tekhnè é um conceito 
filosófico que visa descrever as artes práticas, o saber fazer humano
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em oposição à outro conceito chave, a phusis, ou o princípio de gera
ção das coisas naturais. Tekhnè e phusis fazem parte de todo processo 
de vir a ser, de passagem da ausência à presença, ou daquilo que os 
gregos chamavam depoièsis'5.

O conceito de tekhnè é, assim, fruto de uma primeira filosofia 
da técnica que visa distinguir o fazer humano16 do fazer da natureza, 
este último autopoiético, guardando em si os mecanismos de sua auto- 
reprodução. A tekhnè é a arte17 que coloca o homem no centro do 
fazer poiètico, em confronto direto com as coisas naturais. A tekhnè é 
uma poièsis no sentido de revelar todo fazer humano. Como mostra 
Stiegler, “a dança é tekhnè, as boas maneiras são tekhnè, a cozinha 
é tekhnè ”18.

O nascimento da filosofia grega, cinco séculos antes da nossa 
era, vai ser decisivo para a formação da visão atual da tecnologia. 
Como veremos, a crítica contemporânea da tecnologia será marcada 
por esta filosofia da técnica, influenciada principalmente pelo pensa
mento de Platão e de Aristóteles.

Para os gregos, todo ato humano é tekhnè e “toda ‘tekhnè’ tem 
por característica fazer nascer uma obra'”19. Num primeiro momen
to, a filosofia grega vai isolar o quéèm tempos pré-históricos e míticos 
ainda não era, por um lado, a tekhnè, como saber prático, e por outro, 
a épistèmé, como saber contemplativo ou teórico. Podemos dizer que 
o homem pré-filosófico não conheceu dicotomias entre as artes e os 
conhecimentos teóricos, já  que estava imerso num mundo fechado, 
simultâneo, onde não existia ainda compartimentalização dos saberes 
em esferas independentes e estanques.

A crítica de Platão aos sofistas buscava mostrar como a con
templação filosófica era a atividade mais digna dos homens, acima da 
tekhnè e longe dos manuais e das receitas sofisticas. Não é à toa que 
os sofistas são chamados de tekhnai por Platão. A partir de Platão, a 
tekhnè vai ser colocada em oposição ao saber teórico-contemplativo, 
à épistèmé (a contemplação filosófica)20. A filosofia de Platão21 induz 
nossa percepção em relação às artes práticas, que são ainda hoje con
sideradas menores em relação à atividade intelectual-conceitual.

O pensamento filosófico vai, pela primeira vez, associar a técni
ca aos destinos do homem e da polis. O artista, aquele que possui o 
dom de uma tekhnè, é para Platão um demiurgo, um imitador, produ
tor de cópias e de simulacros. Os objetos técnicos são assim produtos
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que imitam o ser. Como cópia, imitação ou simulacro, Platão desen
volve a tese da desconfiança em relação à tekhnè.

Já em Aristóteles, a atividade prática é inferior às coisas da na
tureza, pois “nenhuma coisa fabricada possui nela mesma o princí
pio da fabricação”21. As coisas artificiais, frutos da tekhnè, são infe
riores às coisas naturais, pois estas possuem o princípio do vir a ser. 
Aquelas são formadas, diferentemente das coisas naturais, pela ação 
externa dos homens (ou animais). A inferioridade dos seres artificiais 
em relação aos seres naturais está ligada, segundo Aristóteles, à inca
pacidade dos primeiros da auto-poièses, ou seja da autp-reprodução. 
Aristóteles mostra, com sua famosa teoria das quatro causas23, que a 
tekhnè, como poièsis, está submetida à causa final e à causa formal, 
estranhas ao acaso da natureza. A tekhnè será assim um saber prático 
que imita e domina a phusis24.

O imaginário grego sobre as técnicas será influenciado pelas 
narrativas míticas. Os mitos de origem do homem são também os 
mitos de origem da técnica (Prometeu, Dédalo, ícaro, Hefaístos, 
Atenas, Pandora...) que nos colocam diante da questão do homem 
com o ser da técn ica . A qui a an tropogênese  co in c id e  com 
tecnogênese. A técnica, como imitação e violação da natureza, logo 
inferior à contemplação e à phusis, será também fonte de violação 
dos limites sagrados impostos pelos deuses aos homens25. A tekhnè 
é, assim, ao mesmo tempo, inferior à natureza, à contemplação filo
sófica, sendo também um instrumento de transgressão do espaço 
sagrado imposto pelos deuses. Esta concepção marcará profunda
mente nossa atual visão da tecnologia, como veremos no capítulo 
sobre o imaginário da cibercultura.

A  perspectiva etnozoológica

L Além da visão filosófica, podemos ver o fenômeno técnico como
um elemento zoológico da formação e da evolução dos primeiros 
humanos. Ele vai mesmo caracterizar, juntamente com o surgimento 
de um pensamento mágico-religioso, o surgimento do homo-sapiens. 
A gêgese do homem que somos hoje é tributária da gênese da técnica.

> O homem é um ser técnico por definição! A perspectiva 
etnológica de André Leroi-Gourhan26 propõe analisar a técnica como 
um tendência universal e determinante da evolução da espécie huma-
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na, inspirada na idéia de evolução de Bergson. A técnica se situa, 
assim, como uma solução zoológica da espécie humana na sua con
frontação com a natureza. A tecnicidade humana aparece como uma ( 
tendência universal e hegemônica, sendo a primeira característica do j 
fenômeno humano. A antropogênese coincide com a tecnogênese, já  , 
que o homem não pode ser definido antropologicamente sem a di- i 
mensão da tecnicidade.

A técnica seria um caso específico e particular da zoologia na 
medida em que o fenômeno técnico aparece como uma relação 
artificializada (mediada por artefatos) entre a matéria viva ou orgâni
ca e a matéria inanimada. A técnica é, sob esta perspectiva, interpreta
da como o resultado do desenvolvimento e evolução da vida orgânica 
do homem, como uma interface entre a matéria orgânica viva e a ma
téria inerte deixada ao acaso na natureza. O fenômeno técnico é um i 
caso particular (zoológico) da relação entre o ser vivo e seu meio [ 
natural (a matéria inerte largada ao acaso na natureza).

A cultura, como tragédia de objetivação do sujeito e de 
subjetivação dos objetos (Simmel), forma-se no coração do fenôme
no técnico. Como mostra Bernard Stiegler, “a tendência não vem 
simplesmente de uma força organizadora que seria o homem (...) ela 
opera por seleção deformas numa relação do ser vivo humano com 
a matéria que ele organiza e pela qual ele se organiza, onde nenhum 
dos termos desta relação tem o segredo do outro ”27. A técnica desem -, 
penha um papel fundamental na formação do homem. I

A corticalização que define o homo-sapiens se introduz nas pri
meiras armas e ferramentas construídas a base de sílex talhado. É por 
isso que nós não podemos “imaginar que o homem seja operador 
como inventor, mas, ao contrário, como inventado”.28 Até a fase de 
formação do córtex nós podemos dizer que a evolução da técnica é de 

* cunho zoológico, influenciando a evolução da espécie. Pouco a pou
co, a técnica vai desligando-se desta evolução genética, tomando-se 
independente. Em um primeiro momento os objetos ajudam na for
mação do córtex, numa simbiose entre o sílex e os neurônios (Leroi- 
Gourhan). Uma vez acabado esse processo, os objetos técnicos vão 
seguir uma lógica própria, abordada brilhantemente por G. Simondon, 
com um modo de existência próprio.

Partindo desta hipótese, Leroi-Gourhan afirma que, pela libe
ração da mão e pela exteriorização do corpo humano, “a  aparição x  y
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. do homem é a aparição da técnica. É  a ferramenta, isto é, atekhnè, 
\ que inventa o homem e não o  homem que inventa a técnicà ”29. É 

pela exteriorização tecnológica do corpo, que a mão vai pedir o 
instrumento e, em consequência, esse gesto vai proporcionar a fala. 
Como explica Leroi-Gourhan, “a  ferramenta para a mão e a lin
guagem para a face são dois polos de um mesmo dispositivo ,,3°. Na 
mesma direção, aponta Stiegler, o instrumento é resultado da ante- 
cipação e da exteriorização mas, ao mesmo tempo, ele é a condição 
mesma deste processo. Assim, “a  pró-tese não é um simples prolon

gam ento do corpo humano, ela é a constituição deste corpo en- 
'quanto humano... ”31.

A formação do córtex, da técnica e da linguagem é assim 
imbricada na co-evolução zoológica da espécie humana, já  que sua 
evolução vai ser potencializada pela adaptação locomotiva e técnica 
do homem, ao invés de ser a simples causa. A corticalização seria 
co-determinada pela exteriorização (a mão e a fala ou o gesto e a 
palavra, como define Leroi-Gourhan), pelo caráter não genético do 

■ instrumento.^A essência da natureza humana situa-se no que pode- 
' remos chamar de processo de desnaturalização do homem) na sua 

simbiose com a técnica e na formação da cultura com o surgimento 
da linguagem. É esta genealogia da tecnicidade que vai interessar a 
Gilbert Simondon.

A  gênese e o modo de existência dos objetos técnicos

“...chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s’incame et 
se cache en quelque objet matériel. A travers lui nous Ia 
reconnaissons, nous 1’appelons, et elle est délivrée. L’objet 
oü elle se cache -  ou la sensation, puisque tout objet par 
rapport à nous est sensation nous pouvons très bien ne 
le rencontrer jamais. Et c’est ainsi qu’il y a des heures de 
notre vie qui ne ressusciteront jamais.”

Marcel Proust

Ao lado de Martin Heidegger, Gilbert Simondon é um dos mais 
importantes filósofos da técnica do século XX. Ele vai empreender 
um esforço na compreensão da gênese e da essência desta. Amplian
do a análise anterior, Simondon desenvolve uma perspectiva quase 
biológica da tecnicidade humana. A tecnologia moderna vai se carac-
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terizar pela instauração de máquinas e sistemas maquínicos que vão, 
pouco a pouco, afastando o homem do que até então caracterizava a 
relação homem-técnica: a manipulação de instrumentos e ferramen
tas. A máquina, segundo Simondon, será a responsável pela sensação 
contemporânea de que a tecnologia não faz parte da cultura humana 
(ou é sua inimiga). Essa separação seria uma espécie de defesa contra 
a posição que ocupa a máquina na civilização industrial. Como o ho
mem não manipula mais instrumentos, o fenômeno técnico em geral 
não teria lugar dentre as áreas nobres da cultura. Assim, se a tekhnè 
grega era a técnica na cultura, a técnica moderna seria a cultura sem 
técnica ou melhor, contra a técnica.

Contra esta visão errônea de separação entre técnica e cultura, 
Simondon pretende fundar uma verdadeira “tecno-logia” (um logos 
da tekhnè), não como ciência aplicada, mas como uma filosofia dos 
mecanismos. A esta ele propõe o nome de “mecanologia”. O modo d e . 
existência dos objetos técnicos, que vai caracterizar a tecnologia con
temporânea, corresponde à uma lógica interna, um caráter genético 
do desenvolvimento das técnicas primitivas.

Os objetos são, no começo de sua evolução, dependentes de 
uma ação inventiva e primitiva dos homens (a fase zoológica); mas, a 
partir da formação do córtex, os objetos técnicos vão seguir uma ló
gica interna (a inovação de uma peça pode mudar completamente os 
rumos de evolução de uma máquina, por exemplo), criando um gêne
ro. Assim, na modernidade, o homem não é mais verdadeiramente um 
simples inventor, mas operador de um conjunto maquínicos que evo
lui segundo uma lógica interna própria (a tecnicidade). A aparição de 
objetos técnicos engendra, então, um processo permanente de natura
lização dos objetos e de objetivação da natureza (na construção de 
uma segunda natureza artificial, a tecnosfera).

A evolução da espécie humana é fruto desse movimento perpé
tuo e infindável, sendo a técnica responsável pela criação da segunda 
natureza -  a cultura -  num processo de desnaturalização do homem. 
Os objetos técnicos formam uma espécie de ecossistema cultural, 
onde a naturalização do artifício modifica o meio natural, da mesma 
forma que o meio natural vai impondo limites à atividade técnica 
humana. Esta naturalização de objetos técnicos impulsiona uma pro
gressiva artificialização do homem e da natureza, sendo mesmo 
impensável a existência do homem e da cultura fora deste processo.
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A técnica moderna segue, assim, uma lógica evolutiva pró
pria na organização da m atéria inerte, criando um a m atéria 

. inorgânica organizada tendendo à sua própria naturalização. Po
demos dizer que a oposição entre técnica, homem e cultura não 
tem fundamento. A cultura moderna estaria, segundo Simondon, 
desequilibrada ao considerar a máquina como estrangeira à cultu
ra. Esse desequilíbrio aparece quando a cultura moderna reconhe
ce o objeto estético (arte) no mundo das significações, mas recusa 
e afasta os objetos técnicos para um mundo à parte, como um sis
tema autônomo (veremos com Jacques Ellul) completamente fe
chado, sem estrutura ou significações. Como explica Simondon, 
“a  mais forte  causa de alienação no mundo contemporâneo reside 
nesse desconhecimento da máquina, que não é uma alienação 
causada pela máquina, mais pelo não conhecimento de sua natu
reza e de sua essência, pela sua ausência do mundo das significa
ções, e pela sua omissão na tabela de valores e dos conceitos que 
fazem  parte da cultura ” 32.

Simondon propõe, para explicar sua posição, uma genealogia 
da técnica a partir da perspectiva de evolução das formas (gestalt), e 
da evolução bergsoniana da vida. Simondon compreende a técnica 
como uma forma particular que surge do conflito entre o homem e o 
mundo, cuja evolução se daria por bifurcações e desdobramentos su
cessivos. Para Simondon, a compreensão da genealogia da técnica é a 
única possibilidade de tomar consciência do modo de existência de 
objetos técnicos e de seu papel na cultura contemporânea.

Para situarmos o surgimento da tecnicidade, devemos empreender 
um retomo ao momento onde esta aparece pela primeira vez. Simondon, 
influenciado pela teoria do élan vital de Bergson, propõe que a gênese da 
técnica seja compreendida como uma forma particular de individuação 
no conflito homem-mundo. Para Bergson, a técnica é consequência de 
uma bifurcação do élan vital. Na sua “Evolution Créatrice”33 ele vai vin
cular a técnica à evolução da vida. Esta se realiza por operações sucessi
vas de dissociações e de desdobramentos. A técnica aparece, então, no 
fim de múltiplas bifurcações. Para Bergson: “se nossos órgãos são instru
mentos naturais, nossos instrumentos são órgãos artificiais. O instru
mento do operário continua seu braço; oferramental da humanidade é, 
assim, um prolongamento de seu corpo”34.

A hipótese genealógico-evolutiva de Simondon, influenciada

V
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por Bergson, é que a tecnicidade aparece para resolver problemas 
colocados pela fase primitiva da relação homem-mundo, que ele cha
ma de fase mágica. Esta caracteriza-se como uma estrutura pré-téc- 
nica e pré-religiosa. Sem distinção entre técnica e religião, a fase 
mágica caracteriza-se por uma vinculação global do homem ao mun
do. Esta unidade mágica primitiva se constitui por uma relação do 
homem ao mundo (do estar no mundo) que é, ao mesmo tempo, 
objetiva e subjetiva, não compreendendo aí nenhuma distinção entre 
o sujeito e o objeto.

A origem, ou gênese, da técnica corresponde, então, à uma fase 
da relação homem-mundo engendrada pelo desdobramento, a partir 
da saturação, da fase mágica primitiva. E pelo desdobramento dessa 
primeira estruturação (a fase mágica), que surge a distinção entre fi
gura (o objeto) e fundo (religião). Na fase mágica, figura e fundo não 
se distinguiam no universo. A saturação da fase mágica descola figura 
e fundo, gerando duas novas formas de solução desse conflito: a for
ma técnica, que responde aos problemas de figura, e a forma religião, 
que se ocupa dos fenômenos de fundo. Para Simondon, o homem cria 
a técnica para resolver os conflitos dos fenômenos da natureza, e a 
religião para tratar do espírito, do simbólico e do imaginário.

A evolução da vida, seu élan vital, faz com que o universo má
gico entre em saturação originando, por duplicação, duas soluções 
particulares para o drama da relação homem-mundo. A técnica é, as
sim como a religião, uma solução particular para a saturação do modo 
mágico do homem estar no mundo. A tecnicidade não é nem uma 
realidade isolada, nem uma realidade completa, já  que é dependente 
do modo religioso. Assim, os dois modos de relação homem-mundo, 
desdobrados e individualizados a partir do modo mágico, são incom
pletos e devem buscar novas formas de convergência. Essa forma de 
convergência será para Simondon efetuada pela estética35.

É através do pensamento estético que os objetos podem reve
lar sua epifania áurica, seu fundo. Assim, o belo não seria uma atri
buição direta dos objetos mas um ponto singular, ocupado e perpe
trado pela experiência. O objeto belo é o bom objeto no bom lugar e 
no bom momento. O pensamento estético seria, assim, aquele que 
vai tentar reaproximar a figura do fundo, buscando a origem mágica 
que não encontraremos jamais. Como explica Simondon, o pensa
mento estético “...não é uma fase, mais uma lembrança permanen- •
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te da ruptura da unidade do modo de ser mágico e uma busca da 
unidade fu tura”36.

É da objetivação do mundo que surge o objeto técnico e, da sua 
subjetivação, o pensamento religioso. Aparecem o primeiro sujeito e 
o primeiro objeto. Sabemos, por estudos antropológicos e etnográficos, 
que o universo mágico-religioso estrutura-se por reticulações em lu
gares privilegiados; os lugares sagrados que participam do reconheci
mento do fundo37. Para Simondon, esses lugares privilegiados são 
pontos-chave (points-clés), lugar de hierofanias, como nos propõe o 
mitólogo romeno Mircea Eliade38. A dissolução do modo mágico ocor
re quando esses pontos-chave se cristalizam e se descolam do univer
so global ao qual eles aderiam, quando se tomam funcionais e instru
mentais (mitos e ritos religiosos).

Surgem três tipos de realidade: o mundo, o sujeito e o objeto. 
Técnica e religião vão também entrar em saturação exigindo novos 
desdobramentos e bifurcações39. Elas vão desdobrar-se em figura e 
fundo constituindo, respectivamente, novas soluções: tecnologia e 
ciência para a saturação técnica; dogma e ética para a saturação reli
giosa, segundo Simondon.

Para a compreensão da evolução dos objetos técnicos na histó
ria, Simondon propõe três níveis de desenvolvimento: o elemento (a 
ferramenta), o indivíduo (a máquina) e o conjunto (indústrias). A téc
nica transforma-se em tecnologia a partir do nível dos indivíduos téc
nicos. O nível dos elementos persiste até o século XVIII, introduzin
do, como veremos adiante, a idéia de progresso contínuo. O segundo 

. nível, o dos indivíduos, corresponde ao momento em que a máquina 
í toma o lugar do homem como manipulador de instrumentos. E a fase 

do controle e domínio da natureza. Aqui estamos no coração da 
modernidade técnico-científica.

O nível dos conjuntos técnicos, a partir da segunda revolução 
industrial, caracteriza a era da energia termodinâmica e nuclear. Às 
portas do século XXI, vemos um outro paradigma de evolução, o que 
proponho chamar de nível das redes (como interligação de conjun-

(tos). A cibercultura aparece e desenvolve-se neste nível. Aqui as meta- 
máquinas digitais (computadores) não manipulam mais matéria e ener
gia. Agora trata-se de traduzir a natureza em dados binários. Como 

s-*r mostra Negroponte, “os bits substituem os átomos”40.
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Heidegger e a essência da técnica

O homem é um ser técnico que não se caracteriza apenas pelo 
sentido zoológico (Leroi-Gourhan) ou genealógico-gestáltico 
(Simondon). Martin Heidegger vai mostrar, com maestria, que a con
cepção instrumental, ou aquilo que ele chamava de concepção antro
pológica da técnica, não pode nos revelar toda a essência da técnica. 
A técnica, definida como um saber fazer, uma arte, um meio e uma 
atividade produtora (poiètica) do homem, é exata, como vimos, sem 
ser necessariamente a sua verdadeira essência: “o que é exato não é 
ainda verdadeiro", diz Heidegger41.

Como vimos, tekhnè é poièsis, produção. Por produção 
Heidegger compreende o processo que revela uma verdade, que faz 
com que uma coisa passe do estado latente ou ausente à presença. 
Produção é poièsis, que pode ser natural (a phusis, o nascimento de 
uma flor, por exemplo) ou artificial (a tekhnè, a construção de uma 
mesa). Heidegger vai explicar que a raiz latina da palavra produção 
vem de veritas, verdade. Assim, toda poièsis é ato de desvelamento 
da verdade, logo toda técnica é um modo de desvelamento de uma 
verdade, um modo de desvelamento do humano ao mundo. Contraria
mente à perspectiva instrumental e antropológica, a técnica não é so
mente um meio zoológico de evolução da espécie, nem apenas um 
modo de evolução originário de uma unidade mágica perdida. Ela é, 
segundo Heidegger, um modo de desvelamento, um modo de existên
cia do homem no mundo.

As diferenças entre as técnicas primitivas ou industriais não se 
situam no nível da poièsis, já  que ambas são modos de desvelamento 
do ser do homem no mundo. A diferença entre as técnicas primitivas, 
ou pré-industriais, e a técnica moderna (tecnologia) está para Heidegger 
na fundação científica desta última. O que vai caracterizar a essência 
da tecnologia moderna é um modo de desvelamento baseado na ciên
cia moderna, originada no século XVII (empirismo, quantificação 
matemática, paradigmas newtonianos de sujeito e objeto). Para 
Heidegger, o modo de desvelamento (poièses) da tecnociência mo
derna é exercido como uma provocação da natureza, através da qual 
esta é forçada a liberar matéria e energia para o livre controle e manu
seio humano. A essência da técnica moderna tem por base este modo 
de desvelamento: um modo de produção provocante da natureza. •
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A natureza, desencantada e dessacralizada, pode, como tal, ser 
requisitada como objeto de exploração e pesquisa tecnocientífica. E 
nesse modo de desvelamento que Heidegger situa a diferença funda
mental entre as técnicas pré-industriais e a tecnologia moderna. A 
essência da tecnologia (a técnica moderna) está no que Heidegger 
chamou de Gestell ou o arraisonnement (dispositivo)42, uma provo
cação científica da natureza. Em um discurso em 1955, Heidegger se 
explicava: “nós podemos utilizar as coisas técnicas, nos servir nor
malmente mas, ao mesmo tempo, nos liberar delas de forma que, a 
todo momento, possamos conservar uma distância em relação a elas. 
Nós podemos usar os objetos técnicos como se deve. Mas podemos, 
ao mesmo tempo, deixá-los a eles mesmos, como algo que não nos 
atinge naquilo que nós temos de mais íntimo e próprio. Nossa rela
ção com o mundo técnico torna-se maravilhosamente simples e plau
sível. Nós admitimos os objetos técnicos no nosso mundo quotidiano 
e ao mesmo tempo nós os deixamos de fora. Isso significa que nós os 
deixamos repousar sobre eles mesmos como coisas que não têm nada 
de absoluto, mas que dependem de algo maior do que eles. Uma 
velha palavra se oferece a nós para designar esta atitude de sim e de 
não ditos em conjunto ao mundo técnico: é a palavra ‘gelassenheit’, 
‘serenidade', ‘igualdade da alm a” ’43

A visão bíblica já  legitimava o crescimento e a multiplicação da 
espécie pela dominação da natureza, pela potência humana. No en
tanto, é a partir de filósofos como Francis Bacon e René Descartes 
que o homem, como centro do universo, ganha legitimidade para agir 
sobre o mundo de forma racional e científica. Para Bacon, um saber 
só é válido se ele tem como consequência atividades ou produtos prá
ticos. Ele sela a máxima “saber é poder”. René Descartes, por sua 
vez, afirmava a razão auto-centrada do homem (cogito ergo sum), 
onde este passa a ser o centro do universo inteligível; ele é o centro de 
todo gênio e de toda arte de modificar a natureza a partir da razão 
científica e da intervenção tecnológica. O homem racional tem, a par
tir do século XVII, o poder de ser o senhor da verdade, portador do 
ato cognitivo puro, afastado de toda e qualquer superstição, esta con
siderada agora como epifenômeno do espírito-crenças, tradições, re
ligiões, imaginário.

O Gestell é, para Heidegger, a forma que a técnica moderna 
tem para arraisonner a natureza e torná-la um dispositivo livre para a
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manipulação humana. Assim, o Gestell, a essência da técnica moder
na, não tem nada de técnico. Ele revela-se antes do surgimento da 
técnica moderna, com a Revolução Industrial inglesa do século XVIII. 
Heidegger preconiza a tecnociência moderna em pleno século XVII 
com a fundação da ciência (física) moderna, cartesiana e newtoniana. 
É a física moderna que prepara o terreno para o surgimento da 
tecnologia moderna. Aparece assim, pela primeira vez na história do 
homem, uma atividade técnica sendo resultante de uma ciência aplica
da, tomando a natureza como campo de requisição e controle.

A tecnologia moderna nada mais é que a concretização dos pla
nos dessa Big Science, marcando o surgimento de uma forma técnica, 
a tecnologia, de uma forma sociocultural, a tecnocultura, e de uma 
forma ecológica, a tecnosfera. A tecnologia, ou a tecnociência mo
derna, é resultado do casamento entre a ciência e a técnica num pro
cesso de cientifização da técnica e de tecnização da ciência (Bartholo 
Jr.). A tecnologia moderna é a tecnociência tornando-se autônoma e 
instrumental sendo, na maioria das vezes, associada a projetos políti
cos tecnocráticos e, como tais, futuristas e totalitários.

Na modernidade, é toda a tecnicidade humana que vê-se redu
zida à pura instrumentalidade da tecnociência, autônoma, racionalista 
e objetiva. Não é à toa que essa mesma tecnologia vai ser rotulada de 
fria, artificial, oposta a toda e qualquer realização nobre do espírito 
humano44. Com a tecnologia moderna, afirma Heidegger, é o próprio 
destino do homem no mundo que está em jogo, transformando o seu 
modo de existência num desvelamento enquanto provocação científi
ca da natureza para uso meramente instrumental. O Gestell, como 
destino do ser do homem no mundo seria, para Heidegger, o perigo 
supremo da modernidade. O perigo não é de ligar o homem às máqui
nas, mas a essa forma específica de estar no mundo. Para Heidegger, 
“não existe nada de demoníaco na técnica, mas existe o mistério de 
sua essência. E  a essência da técnica, enquanto um destino de 
desvelamento, que é o perigo”45.

Citando o poeta alemão Hõlderlin, Heidegger mostra que é nes
se perigo, no centro da essência da técnica moderna, que cresce aqui
lo que aniquila e o que também pode nos salvar. O Gestell é, ao mes
mo tempo, Geschick (destino) e Gefahr (perigo).

Em 1969 Heidegger se pronuncia mais uma vez sobre a técnica: 
“eu não sou contra a técnica. Eu nunca disse nada contra a técnica •
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ou contra seus aspectos demoníacos; eu quero, simplesmente, com
preender a essência da técnica. (...) O que eu vejo na técnica, na sua 
essência, é que o homem se sujeitou a um poder que o desafia eface  
ao qual ele perde sua liberdade, que alguma coisa se anuncia aí, 
uma relação do ser do homem. E que a relação que é escondida na 
essência da técnica poderá, talvez, um dia aparecer em plena luz. Eu 
ignoro se isso acontecerá. Consequentemente, eu vejo na essência da 
técnica a primeira aparição de alguma coisa de muito profundo, que 
eu chamo de dispositivo ’ ” 46.

Historicamente podemos dizer que a técnica precedeu a ciência. 
A técnica foi, durante séculos, impulsionada por tentativas e erros, sem 
necessariamente ter nenhuma explicação teórica cientifícamente con
trolável. Vimos que a técnica é constitutiva do fazer humano e que, 
durante a fase zoológica, como mostraram os trabalhos de Leroi- 
Gourhan, Stiegler e Simondon, a técnica tem um papel vital na forma
ção da espécie humana, onde não sabemos ao certo quem é o inventor 
e o inventado. Depois, vimos como a técnica se vê investida por um 
discurso filosófico, enquadrada no campo da tekhnè como atividade 
(poiètica) nascida da confrontação entre o homem e o ambiente.

A partir do século XVII, a atividade técnica vai estar ligada ao 
conhecimento científico. Este processo vai culminar no século XX, 
com os Centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) determinando 
a junção definitiva da ciência com a técnica. Podemos dizer que a 
técnica pré-histórica é produto de uma experiência empírica do mun
do, sem necessidade de explicações científicas (as primeiras ferramen
tas, instrumentos e máquinas). A técnica é o fazer transformador hu
mano que prepara a natureza à formação da espécie e da cultura hu
mana. Ela é uma provocação da natureza gerando um processo de 
naturalização dos objetos técnicos na construção de uma segunda na
tureza povoada de matéria orgânica, de matéria inorgânica e de maté
ria inorgânica organizada (os objetos técnicos).

A técnica moderna, ou o que chamamos hoje de tecnologia, é 
produto da radicalização dessa segunda natureza, da naturalização 
dos objetos técnicos e da sua fusão com a ciência. Não sabemos mais 
onde começam e onde terminam a ciência e a técnica. Estamos aqui 
no coração da modernidade. Aqui, a natureza e a vida social serão 
requisitadas como objetos de intervenções tecno-científicas. Como
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mostra Stiegler, “este mundo extensivo ao planeta é aquele onde a 
ciência e a técnica ocidentais têm atado uma nova relação — mundo 
da tecnociência”41.

Com o advento da tecnologia moderna, as contradições do fenô
meno técnico alcançam seu clímax. A ação técnica humana mudou a 
natureza, transformando-a em uma' tecnosfera! como também a nature
za do homem, associando o potencial inventivo humano, ao potencial 
destrutivo da técnica. A modernidade nos mostrou o lado perverso do 
desenvolvimento tecnológico. A tecnologia moderna toma-se, assim, o 
inimigo público número e, como tal, passa a ser excluída das áreas no
bres da cultura. A tecnocultura moderna mostra suas garras, sendo for
mada por uma tecnociência autônoma, universal e totalitária. •
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C a p í t u l o  II
O  FEN Ô M E N O  T E C N O LÓ G IC O  ATR AVÉS D A  HISTÓRIA

Vimos os conceitos de íekhnè, técnica e tecnologia e devemos 
agora tentar retraçar, rapidamente, a evolução histórica dos sistemas 
técnicos para uma melhor compreensão dos desafios contemporâneos 
da cibercultura nascente.

A história da técnica, como nos propões B. Gille, é uma disci
plina que tem por objetivo estudar a lógica evolutiva dos sistemas 
técnicos através de inovações e invenções de ferramentas, instrumen
tos e máquinas ou, na terminologia de Simondon, elementos, indiví
duos, conjuntos. A fim de evitarmos uma história basicamente ou uni
camente tecnicista, devemos colocar em destaque, também, as inter- 
relações dos sistemas técnicos e sociais.

A própria separação desses domínios já  é problemática, já  que 
todo sistema técnico só faz sentido em meio a um determinado corpo 
social. Sabemos que cada sistema técnico é expressão de relações 
específicas entre a ciência, a filosofia, a sociologia, a economia e a 
política48. Buscaremos, a partir de uma rápida história da técnica, vis
lumbrar os simbolismos que esta assume em épocas distintas até che
garmos à contemporaneidade. Ligado à complexidade das culturas, 
todo sistema técnico é marcado por incoerências, bloqueios, parado
xos e conflitos, da antigiiidade aos nossos dias.

As origens pré-históricas

Como vimos, a origem do homem coincide com a origem da técnica. 
De acordo com B. Gille, os primeiros sistemas técnicos instauram-se a 
partir de dois motivos principais: a potência dos Deuses e a imitação da 
natureza. A técnica é, nesse momento, uma arte, designando uma atividade 
prática manual e material, de origem divina. A técnica pré-histórica nasce, 
assim, como desvio e imitação da natureza, segundo moldes cedidos por 
deuses ancestrais. A mitologia grega está cheia de exemplos desta potência 
divina. O homem toma-se um inventor, um demiurgo, profanador do uni
verso sagrado, sendo aquele que “não recebe mais, ele inventa”49-.
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Na bifurcação do universo mágico primitivo, proposto por 
Simondon, a técnica separa-se da religião, sem perder, nesse momen
to, as referências ligadas ao sagrado. Estamos aqui no centro do pri
meiro desdobramento do universo mágico, onde técnica e religião se 
separam, mesmo mantendo ainda um forte elo de recorrência. O sa
grado e o profano se estabelecem. O primeiro como qualidade do 
mundo (fundo) e o segundo como o mundo concreto, onde o homem 
pode agir através de seus instrumentos (figura)50. Na origem pré-his
tórica da técnica, o sagrado torna-se lugar do interdito, do respeito e 
da transgressão, já que a técnica é vinculada ao profano (soluções 
para os problemas de figura) mas, também, à potência divina. A con
tradição e o paradoxo sagrado/profano estão na origem do fenômeno 
técnico e, como veremos adiante, permanecerão até os dias de hoje.

O modelo da técnica pré-histórica é o da fase mágica proposta 
por Simondon. Esta fase caracteriza-se como uma técnica de 
sacralização, de acordo com Miguel e Ménard51. Aqui, o universo 
técnico não é autônomo frente à natureza ou às esferas da vida soci
al. A técnica é, ao mesmo tempo, um instrumento profano (trans
gressão da ordem da natureza) e potência mágica e simbólica (trans
formação do mundo). Consequentemente, o objeto técnico, preso a 
este esquema de transgressão será, para sempre, depositário de um 
medo e de uma fascinação que nos perseguem até os dias de hoje. É, 
sem sombra de dúvida, o que vivemos na cibercultura, já  que a civi
lização contemporânea mistura temor e deslumbramento pelos ob
jetos técnicos52.

Este sentimento ambivalente caracteriza o que Miguel e Ménard 
chamam de “astúcia tecnicista” do homem nas origens. A vida social 
era fechada numa rede de técnicas mágicas, e não existia um univer
so técnico independente da vida social. O fim econômico e o esfor
ço técnico eram secundários em relação ao imperativo de estar no 
mundo. M. Mauss e J. Ellul53 mostraram como, nesta fase, a magia 
pode ser considerada uma técnica, talvez a técnica por excelência 
das sociedades tradicionais. A técnica sagrada (magia) pode ser 
traduzida como um desejo do homem primitivo em obter respostas 
de fundo, já  que este nunca ligou seu destino ao progresso técnico, 
como concebemos hoje. O pensamento mágico religioso, que funda 
as primeiras técnicas, é o oposto do que compreendemos como ra
zão instrumental moderna54. •
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As primeiras civilizações e os gregos

A revolução do Neolítico (entre 8.000 e 5.000 a.C.) vai criar as 
primeiras civilizações e um primeiro sistema técnico desenvolvido, 
aparecendo entre o quarto e o terceiro milênio às margens do Medi
terrâneo. Entramos na história.

Com as primeiras civilizações, surgem sociedades estruturadas 
a partir de um poder hierarquizado, do crescimento das primeiras ci
dades e impérios, do surgimento da escrita (3.500 a.C.), do desenvol
vimento dos transportes, da metalurgia e da arte da guerra. Essa con
juntura vai formar o primeiro sistema técnico coerente da humanida
de, segundo os historiadores Gille55 e Daumas.

No entanto, o Egito conheceu um verdadeiro sistema técnico 
sem, necessariamente, ser efetivamente inovador; e, quanto aos de
senvolvimentos e invenções técnicas, os historiadores notam uma certa 
limitação. Gille explica que, de uma certa maneira, o desenvolvimento 
de uma civilização fechada e muito bem estruturada inibia as inova
ções tecnológicas.

Já o sistema técnico grego é elaborado a partir do sexto século 
antes da nossa era, nas ilhas Jônicas, onde o progresso não é global -  
não há grandes inovações em relação à civilização egípcia e estão, 
lado a lado, técnicas novas e técnicas artesanais. A evolução é quase 
imperceptível, existindo o que Gille chama de bloqueio técnico. Nes
se momento, o nascimento da filosofia, como vimos, exerce uma in
fluência muito grande. Segundo o historiador, o bloqueio grego é de
vido a três fatores principais: 1. ao associar, pela primeira vez, a téc
nica à ciência, os limites da ciência grega poderíam limitar o nível do 
desenvolvimento técnico; 2. o sistema escravocrata pode ter sido um 
dos fatores do bloqueio, já  que, dispondo de escravos, os desenvolvi
mentos técnicos não seriam fundamentais; 3. a desconfiança e o des
prezo da filosofia de Platão e Aristóteles em relação à tekhnè, como 
vimos, pode ter limitado o progresso técnico. Para Gille, a explicação 
mais convincente seria o incipiente desenvolvimento da ciência grega 
que não permitia o desenvolvimento técnico. Já para Miguel e Ménard, 
a causa situa-se na visão filosófica da técnica56.

No entanto, é na civilização helênica que nasce uma primeira 
preocupação em achar explicações racionais em relação à ciência e à 
técnica. É a partir do século V a.C. que a técnica vai, pouco a* pouco,
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sendo laicizada e dessacralizada. Os primeiros filósofos, os physicois 
pré-socráticos (Thales de Mileto, Heráclito, Pitágoras), vão se inter
rogar sobre as causas materiais da natureza. Os deuses detêm ainda 
um grande papel na estruturação do universo simbólico, mas a técnica 
passa de um estado de mera intuição a um novo estado de investiga
ção, de demonstração, sendo investida pelo discurso filosófico, a 
tekhnè. Uma incipiente ciência grega está nascendo com o desenvol
vimento da matemática, da geometria e da aritmética57.

Para J-P. Vernant58, são os sofistas que efetuam os primeiros 
esforços para desenvolver um pensamento técnico na Grécia, com 
seus manuais-receitas. Estes, são normas práticas sobre a moral, a 
política, a economia e a religião numa perspectiva instrumental. Em
bora ainda marcada pela ordem religiosa ou mítica, a técnica entra 
aqui, no momento de dessacralização, sendo investida por uma enquete 
filosófica, inscrevendo-se também na luta pelo poder, mais precisa
mente na arte da guerra. A técnica se desenvolve ainda em relação à 
uma natureza plena de segredos, como nos primeiros momentos da 
humanidade, mas ela é, pouco a pouco, dessacralizada pela busca de 
explicações racionais.

Ainda longe do humanismo do quattrocento, a técnica especi
aliza-se e tende a tomar-se uma atividade meramente profana e ins
trumental. A cité grega se estabelece, não mais sobre um autoridade 
religiosa, mas sobre o império do logos. Nesse sentido, é na Grécia 
clássica que a técnica, na sua acepção moderna, é gestada. A civiliza
ção grega é a primeira a exercer uma atividade racional e filosófica 
coerente, mesmo que esta atividade não seja ainda compreendida como 
motor do desenvolvimento de uma atividade prática. A racionaliza
ção das atividades práticas não está ligada à uma ciência experimen
tal, como conhecemos hoje com a tecnociência moderna59.

O Império Romano

A partir do primeiro século antes da nossa era, os romanos em
preendem um processo radical de expansão e conquistas. Antigos 
agricultores, eles vão, com a conquista de novos territórios, conhecer 
novas técnicas e adquirir conhecimentos dos povos dominados. Os 
romanos assimilam novas técnicas e vão estendê-las por todo o impé
rio, sem ser necessariamente inovadores. Existe assimilação, mas pouca •
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inovação. Mesmo se a agricultura conhece algum progresso, os histo
riadores não sabem ao certo se esse desenvolvimento se deve aos 
gregos, aos povos bárbaros ou, enfim, aos romanos.

Se em relação a equipamentos (instrumentos, ferramentas, máqui
nas) os romanos são conservadores, a grande invenção destes situa-se no 
campo da energia e da administração, incluindo aí o direito, a arquitetura 
e a urbanização, famosa por seus aquedutos e pela gestão administrativa 
das cidades. Como povo guerreiro, os romanos desenvolveram algumas 
ferramentas e máquinas de guerra, assim como alguns tratados técnicos. 
Mas, como nota B. Gille, o império não conheceu engenheiros e técnicos 
remarcáveis: “...a sua genialidade foi ter combinado todas estas técnicas 
e de utilizá-las até seus limites mais extremos...”60.

A civilização romana desenvolveu técnicas sociais, o direito 
romano e a administração urbana, não apresentando inovações radi
cais em relação ao sistema técnico grego. Daumas61 assinala que essa 
organização social, sem grandes inovações técnicas, vai ajudar a for
mação, pela primeira vez na história da técnica, de um conjunto ho
mogêneo se difundindo através do mundo conhecido da época.

A estabilidade técnica do Império Romano será a causa de um 
movimento inovador, lento e fraco, mas constituirá uma forte organi
zação social e administrativa. Como afirma Gille, “a  novidade técnica 
é sempre geradora de conflitos. Uma organização bem ordenada vive 
necessariamente sobre técnicas imutáveis”62. Esta estabilidade vai ser 
mantida do século VII até o século XVII. Assim, influenciado pelos 
gregos, o simbolismo da técnica no Império Romano vai situar-se no 
mesmo registro, isto é, como atividade profana ligada ao medo da 
transgressão da ordem divina.

Idade Média

O período que compreende a segunda metade do século XII até 
o século XIV, longe de ser unicamente caracterizado como a idade 
das trevas, foi uma época de intensa atividade técnica. No século XII, 
a população aumenta consideravelmente e o feudalismo se instala, as 
Cruzadas abrem as portas do Oriente e o comércio de técnicas se 
mantém até o século XIII. No século XIV, as tensões sociais apare
cem com crashes financeiros, epidemias e guerras intermináveis, cri
ando tensões que irão enfraquecer as inovações63.
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O misticismo e a contemplação medieval estão, certamente, pre
sentes e detêm um papel fundamental nesse enfraquecimento. Entre
tanto, o espírito contemplativo-religioso está longe de ser geral. Como 
explica Gillle, “à parte alguns exemplos raros, existem apenas traços 
desse desprezo pelas técnicas frequentemente evocado”64.

A técnica é, nesse período, elemento de reflexão, ao ponto de 
Gille propor a existência de uma “técnica didática”, onde a ciência 
começa a sentir necessidade da técnica e a técnica da ciência, instau
rando o germe da modernidade tecno-científíca. O empirismo passa a 
ter seu lugar no desenvolvimento de uma tecnologia ou, ao menos, 
aparece como uma preocupação quanto à reflexão ordenada e siste
mática da técnica.

A utilização da energia é capital para o sistema técnico medi
eval. O grande mérito desta época está na disponibilidade crescente 
da energia utilizada. A utilização das energias hidráulica e eólica é, 
sem sombra de dúvida, a grande inovação medieval (o moinho a 
vento é implantado na Europa no século XIII). O maquinismo e o 
automatismo são bastante conhecidos nesta época, onde os relógios 
e as novas máquinas de guerra fazem furor. O aperfeiçoamento na 
utilização do metal permite o começo de uma atividade industrial, 
ainda que incipiente, no começo do século XII, passando a indústria 
têxtil por algum melhoramento já no século seguinte.

Agora, todos os elementos que preparam a modernidade estão 
colocados: um sistema técnico baseado no empirismo e na quantificação 
matemática, a divisão do tempo, o espírito conquistador da natureza, 
onde a técnica torna-se laica e secularizada. Esta profanação radical 
da técnica deve-se portanto a três fatores: a difusão e banalização das 
técnicas conhecidas, a urbanização e o desenvolvimento dos métiers 
nas corporações de ofício.

O sistema técnico não será mais constituído sobre a codagem 
sagrada de medo de transgressão, passando a ser articulado em torno 
de uma “escatologia do progresso social” (Miguel e Ménard) onde, 
pela primeira vez, “a técnica não remete mais à natureza (...) mas ao 
próprio ser humano. A técnica tende a se antropomorfizar ou, mais 
exatamente, a se antropocentrar”65. Passamos do paradigma clássico 
de astúcia com a natureza, para uma simbologia medieval que prepara 
a modernidade ao exercício de uma astúcia antropocêntrica da técni
ca. Nasce, aqui, um novo código de conduta que vê na técnica um •
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instrumento de transformação radical do mundo, passando a ser mes
mo a condição ontológica de uma “escatologia do progresso”.

A evolução do conjunto técnico medieval será marcada por um 
relaxamento progressivo da codificação simbólica tradicional, favo
recendo uma nova onda de desenvolvimento técnico. Passa a existir a 
“adoção de um ponto de vista mais funcional, racionalização das 
técnicas, emergência de uma nova ordem onde a medida quantitati
va se revelará determinante”66.

O  Renascimento

Sob o ponto de vista da evolução das técnicas, o Renascimento 
será conhecido como a era do maquinismo. Segundo historiadores, 
essa época pode ser considerada como aquela que implantou um 
progresso considerável em relação às técnicas m edievais. O 
surgimento do sistema “biela-manivela” vai proporcionar uma ver
dadeira revolução maquínica cuja performance estava limitada à uti
lização da madeira. O maquinismo do Renascimento será, então, 
formador de uma sistema técnico demandante de energia, fazendo 
do século XV o terreno de uma primeira revolução formada pela 
tríade bússola, pólvora e imprensa.

Aparecem também alguns manuais técnicos, principalmente na 
Itália do norte e no sul da Alemanha, demonstrando que o espírito 
tecnológico entrava em cena. Como explica Gille, “...é um novo sis
tema técnico que nasce, na medida em que todas as novas invenções 
são complementares umas das outras”61.

No entanto, mais que uma revolução puramente técnica, o 
Renascimento vai caracterizar-se como uma radical revolução na ra
zão, uma revolução epistemológica que prepara o imaginário social 
para o surgimento da modernidade. Aqui radicaliza-se a fascinação 
pelo espírito de descoberta científico, a potência da razão prática, a 
crença no ser humano como reordenador do cosmo pela ação tecno- 
científica, a natureza como objeto de livre conquista. Vemos o nasci
mento, ainda embrionário, da ciência moderna e da tecnologia como 
resultado do estreitamento das relações entre ciência aplicada e inter
venção técnica. Como notam Miguel e Menard, “o método não é mais 
uma submissão à natureza em se contentando em inferir classifica
ções e taxonomias; ele tem a incumbência de submeter a natureza a
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si próprio, de fazê-la fa lar -  ou de traduzí-la -  numa linguagem 
matemática muito mais operatória”68.

A razão passa a ocupar o lugar de centro do universo inteligí
vel e, a técnica, a encarnar o meio legítimo e ideal para a máxima 
cartesiana de “conquistar e dominar a natureza”. O empirismo de F. 
Bacon e o racionalismo de R. Descartes aproximam-se aqui da fun
ção de nos tornar “mestres e possuidores da natureza” . No seu 
“Novun Organun”69, Francis Bacon faz uma apologia à potência da 
razão humana que deve atingir a “imensidão das coisas”, e Descar
tes, no seu “Discours de la Méthode”70, vai combater a filosofia 
especulativa, fundando um racionalismo que separa mente e maté
ria, corpo e alma, ligando o sujeito ao ato de filosofar. Aqui o cogito 
é a causa de um verdadeiro deslocamento metafísico do homem, 
onde este passa a ocupar o centro do universo inteligível, superando 
a perspectiva teocêntrica: Deus morreu (Nietzsche) e o mundo se 
desencanta (Weber).

O que parece estar em jogo, no Renascimento, é a substituição 
de uma estrutura onto-teológica (explicações de ordem divina) para 
uma estrutura onto-antropológica (razão científica)71, atingindo seu 
ápice com a Revolução Industrial no século XVIII.

A  Revolução Industrial

Como nos explicam os historiadores, devemos compreender que 
não houve no século XVIII uma revolução no sentido de uma ruptura 
radical, mas a colocação de um novo dispositivo simbólico que vai, 
progressivamente desde a Idade Média, aumentar o poder e o alcance 
do complexo tecno-científico humano. O que chamamos de Revolu
ção Industrial (RI) é o fenômeno observado na Inglaterra no meio do 
século XVIII: aquele que ocorre em torno de 1780 com a indústria 
têxtil (entre 1760-1780), a invenção da máquina à vapor (1769) e as 
primeiras aplicações industriais com a produção de ferro de boa qua
lidade (1780). Seguindo o pensamento de Gille, nessa época pode
mos destacar mais inovações (banalização e desenvolvimento de téc
nicas antigas) do que invenções (técnicas radicalmente novas). De 
mesma opinião, Daumas72 mostra que o que vai caracterizar o século 
XVIII é menos um progresso técnico no sentido de invenções, que o 
acelerado ritmo das inovações, sendo preponderante a influência de •
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uma técnica sobre as outras, criando aquilo que Ellul vai chamar, mais 
tarde, de sistema técnico (système technicien).

Começa haver uma interpenetração da ciência na técnica (conheci
mentos básicos de princípios físicos, químicos e biológicos) e da técnica 
na ciência (instrumentos os mais diversos), embora a máquina à vapor, 
símbolo maior desta época, tenha sido desenvolvida sem ajudas substan
ciais da ciência73. A despeito de um certo desenvolvimento científico, e de 
uma busca cada vez maior de processos de cientifízação da técnica, “o 
progresso técnico se dá à base de observação, de experiência anárquica 
e de imaginação, e não através de uma reflexão contruída, salvo em 
alguns casos raros”14. As mutações técnicas tomam-se cada vez mais 
globais e a trilogia do novo sistema expande-se pelo mundo Ocidental, 
formada agora pela nova tríade metal, carvão e máquina à vapor.

O dispositivo automático também ganha uma dimensão nova 
pelas primeiras máquinas automáticas de cálculo (Pascal, Leibniz). A 
mecanização industrial atinge um grande desenvolvimento nesta épo
ca e a técnica é pensada, pela primeira vez, ligada à questão de uma 
economia política (trabalho, industrialismo) com Marx. A partir do 
século XIX, a ciência e a técnica vão ser ligadas, mais fortemente, à 
formação profissional. O interesse para a organização de trabalho 
aparece com a formação das unidades grandes de produção industrial. 
A literatura técnica atinge um desenvolvimento considerável. A idéia 
de progresso técnico, como o explica Gille, implica a formação de 
uma nova estrutura social. Marx vai se interessar, particularmente, 
por esse aspecto ao estudar os efeitos da técnica no novo mundo in
dustrial, na economia e no trabalho. Pela primeira vez, articulam-se 
técnica, trabalho e economia política. Desta forma, a característica 
principal da Revolução Industrial não se situa apenas nos novos usos 
da energia e do advento de uma sociedade industrial, mas na amplia
ção da aplicação técnica a todos os domínios da vida social.

No plano simbólico, a novidade da Revolução Industrial está na 
pretensão em instaurar uma escatologia do progresso, como afirmam 
Miguel e Ménard. O progresso não é, daqui em diante, mais um pos
sível devir, mas o possível em vias de se realizar. Estamos no ceme do 
mito fundador da modernidade: o mito do progresso pela realização 
tecnológica do destino humano. Como mostra Spengler, é precisa
mente no século XIX “que se apresenta pela primeira vez o problema 
da técnica e de suas relações com a cultura e com a história”15.
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Tecnocultura e modernidade

A partir da segunda metade do século XIX uma outra revolu
ção industrial coloca-se em marcha, criando um novo sistema técnico 
baseado na eletricidade, no petróleo, no motor à explosão e nas in
dústrias de síntese química. De acordo com Gille, esta revolução in
dustrial aparece em dois grandes períodos: de 1855 a 1870, período 
de adaptação de natureza técnica e econôm ica (crescim ento 
demográfico, rede bancária, organização industrial, aumento da de
manda); e de 1880 a 1900, onde as grandes mudanças entram em jogo 
com a produção de energia em larga escala (turbocompressores e 
motores a explosão e elétricos, aços especiais, química de síntese, 
lubrificantes). Conjuntamente, vemos florescer a diversificação dos 
novos meios de transporte e de comunicação.

A primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929-1931, o 
enorme crescimento da demanda e a competição entre os dois sistemas 
políticos principais tomam-se o conjunto a partir do qual uma nova era 
técnica vê a luz do dia. Entramos em uma idade técnica onde o par 
ciência-técnica é determinante para a disseminação da idéia de progres
so. O progresso é, então, compreendido como o deslocamento dos pre
conceitos e do pensamento infantil para uma área sombria do espírito e 
o recentramento metafísico do homem, colocado agora no centro do 
universo inteligível. Este sistema técnico moderno vai criar um descon
forto, ou o que Lewis Mumford chamou de mal estar da civilização e 
Guattari e Deleuze de modo esquizofrênico do capitalismo, misturando 
medo e excitação, contradições e paradoxos. O progresso técnico en
caixa-se, justamente, nesta nova conjuntura sociocultural.

Mumford chama este período de Era Neotécnica, uma radicali
zação da megamáquina civilizacional. A Era Neotécnica sucede a era 
Paleotécnica, associada por Mumford à era auto-destrutiva da Revo
lução Industrial da segunda metade do século de XVIII -  capitalismo 
industrial, exploração de matérias-primas e poluição. A era Paleo
técnica sucede, por sua vez, a era Eotécnica, caracterizada por uma 
relação harmoniosa entre o homem e a natureza (do século X ao sécu
lo XVIII), utilizando-se, basicamente, de energias renováveis (moi
nhos d ’água e movidos à energia eólica). Mumford propõe o conceito 
de megamáquina para dar conta da forma de organização que vai se 
estruturando aos poucos a partir do III milênio antes da nossa era na •
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Mesopotâmia, como vimos. A modernidade é o ápice desta megamá- 
quina civilizacional. A sociedade moderna é conseqliência do desen
volvimento da megamáquina através do modelo do pentágono: “ener
gia, política (poder), propriedade, lucro, privilégio”16.

No século XVIII a ciência e a técnica ganham valores reco
nhecidos como dominantes: objetividade, racionalidade instrumen
tal77, universalismo (das aplicações) e neutralidade. Cria-se uma or
ganização racional e tecnocrática da vida social. O conhecimento 
científico torna-se autônomo e institucionaliza-se em valor (Mer- 
ton). A ciência e a técnica são os valores supremos da emancipação 
social positiva e iluminada. A técnica é envolvida por um simbolis
mo que a associa a um instrumento (legítimo) de transformação so
cial. A técnica e a ciência transformam-se em ideologia (Habermas) 
legitimadora do progresso social78. A conjunção científico-tecnoló- 
gica vai ser investida de “...uma nova função sacralizada de utilida
de social que a mobiliza no intuito de dominar a natureza e regene
rar a sociedade ”79. O estatuto de par sagrado (ciência-técnica), 
conduzindo a humanidade ao progresso, constitui a novidade sim
bólica da Revolução Industrial e da modernidade emergente.

A ciência moderna (newtoniana e cartesiana) aponta no hori
zonte simbólico da modernidade para desvelar os mistérios da nature
za. Crenças, tabus ou explicações mágicas ficam gravadas no terreno 
da tradição, longe da potência transform adora e positiva da 
tecnociência. Não é à toa que nesse período A. Comte busca superar, 
com sua ciência positiva, a pulsão da comunidade pela organização 
da sociedade, separando-a dos estágios religioso e metafísico anterio
res. A tecnologia moderna será o instrumento legítimo que permite 
transformar e regenerar o mundo. Ela agrega-se à ciência criando a 
tecnociência, o arauto supremo da era moderna, transmutando-se em 
operador privilegiado da potência do racional e do dispositivo 
(iarraisonement, Gestell) heideggeriano.

A máquina aparece como o objeto central de um culto novo, 
presente, hoje em dia, na febre e fascinação pelas novas tecnologias. 
Essa nova religião (Spengler) estrutura-se em pleno século XIX, ama
durecendo plenamente no século XX. O social toma-se transparente 
pela gestão tecnocrática, a natureza é lida e traduzida pelos olhos 
implacáveis da ciência, a comunicação toma-se instantânea e planetá
ria na troca sem ruído de informações. Aqui aparece um outro mito
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supremo da modernidade: a transparência (social, comunicacional, 
política), como mostrou muito bem G. Vattimo80. Tudo deve ser vis
to, analisado, auscultado sob a imparcialidade da razão. É este o in
tuito da técnica universal e do conhecimento científico. Este é neutro, 
tendo como objetivo eliminar os epifenômenos do espírito (o imagi
nário, o mito, a religião), a escória sensorial que dificulta o desenvol
vimento livre da razão. A máquina (industrial, informática) é o objeto 
de culto central nesta religião moderna (Spengler e Weber). Para Miguel 
e Ménard, o que surge nessa modernidade tecnológica é a estruturação 
do mundo pela potência do racional. Não é por acaso que Weber de
fine a técnica moderna como “a colocação de meios orientados in
tencionalmente e metodicamente em função de experiências, refle
xões, e -  passando pela racionalidade em seu mais alto grau -  de 
consideração científica ”81.

A modernidade é o estilo de uma época produzido pela decom
posição da razão substantiva, típica das concepções religiosas e 
metafísicas do mundo, por uma razão instrumental, positiva, signifi
cando que as concepções e dogmas religiosos não são mais legítimos 
como fundamento explicativo da vida social82. 0  que vai caracterizar 
a modernidade é, para Habermas, a independência e a autonomia es
pecífica próprias às esferas da ciência, da moral, da religião e da arte. 
Estas esferas passam a ser institucionalizadas, traduzidas por um dis
curso de segunda ordem que as individualizam e as decompõem. A 
racionalidade formulada no século XVIII deprecia as tradições im
pulsionando uma transformação racional e radical das condições soci
ais de existência. Como explica Habermas, o processo de racionaliza
ção “da cultura ocidental significa que os setores, de agora em dian
te tratados por especialistas (a ciência, a moral, a arte), tomam-se 
autônomos e rompem suas ligações com correntes da tradição ”83.

Habermas vai mostrar como a ciência e a tecnologia vão se cons
tituir em ideologias na modernidade. Ciência e técnica, enquanto dis
cursos de segunda ordem (ideológica), alimentam uma esperança des- 
mesurada no controle das forças naturais, na administração racional 
da sociedade (Freyer84), no progresso científico e tecnológico, na in
gerência de tecnocratas especialistas e no desenvolvimento do indiví
duo autônomo. Aqui, a razão instrumental leva ao individualismo 
(Dumont85). Pela primeira vez na história da humanidade, a técnica se 
ergue como um valor e se impõe como força simbólica e mítica. A •
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modernidade tecnológica, apoiando-se na produção e na organização 
tecnocrática dos modos de vida, torna-se ela mesma terreno de novas 
mitologias. Embora a nossa sociedade menospreze o simbólico, ela 
elege a máquina como um símbolo mágico e místico.

Jacques Ellul propõe o conceito de sistema técnico para carac
terizar o conjunto da técnica moderna. Para o pensador francês, o 
sistema técnico formaria um dispositivo automático, um fenômeno 
total e universal. Por ser autônomo e cego aos valores subjetivos, o 
sistema técnico teria quatro características: modificação ininterrupta 
de elementos que transformam a configuração do sistema, um todo 
tecnocrático que ajusta os aspectos de vida social, os domínios da 
vida social estão sob o domínio da técnica; o sistema não aceita ne
nhuma realimentação e funciona a partir de sua lógica interna. A par
tir destas características, alguns valores fundam o sistema técnico: 
unidade (forma um conjunto homogêneo), universalidade (indiferente 
aos detalhes culturais), acumulação (inclui todos os aspectos da exis
tência), e a autonomia (lógica interna hegemônica sobre outras). Na 
modernidade, cria-se uma tecnocultura como um fenômeno técnico 
expandindo-se para todos os domínios da vida social, sendo a preocu
pação principal “procurar em todas as coisas o método absolutamen
te mais eficiente ”86.

O progresso técnico é, daqui em diante, indiscutível, e não há 
escolha entre dois métodos técnicos. É a eficiência maximizada ao 
extremo que a determina sendo que a idéia do progresso nunca é ob
jeto de discussão. A fala técnica se impõe sobre falas de outras ordens 
já  que, com o advento da modernidade, entramos numa fase da evolu
ção histórica de eliminação de tudo o que não é técnico, sendo o 
desafio da modernidade um desafio técnico. O progresso técnico, 
irreversível e em progressão geométrica, é a lei simbólica principal do 
imaginário tecnológico moderno. De acordo com Hans Freyer, a pla- 
nificação é o modo de consumir a história e o progresso, sua própria 
personificação. Esta é a palavra mágica da época. A “administração 
das coisas”, como propõe Freyer, espalha-se por todo o campo social 
sob a responsabilidade do especialista técnico.

A técnica torna-se o instrumento do desenvolvimento das for
ças econômicas e do progresso da cultura faustiana (Spengler). O 
simbolismo da técnica moderna encontra-se na potência do artefato 
como instrumento legítimo de dessacralização da naturezá, transfor-
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mando paradoxalmente a técnica num totem sagrado, num Deus su
premo da sociedade. Como diz Spengler, com o advento do racionalismo 
moderno, “a  técnica é eterna e imortal, como Deus Pai. Ela traz a 
salvação da Humanidade como Deus Filho, e ela nos ilumina como 
Deus Espírito Santo. E  sua adoração é o snob progressista dos tempos 
modernos”*1.

G. Hottois vai levar mais longe as teses de Ellul mostrando que 
a técnica moderna não é uma ferramenta de mediação entre nós e o 
mundo mas, de maneira mais radical, um instrumento de imposição da 
ordem cultural (o artifício) sobre o ambiente natural, substituindo-o. 
Para Hottois, o verdadeiro idioma da técnica é o cálculo, a manipula
ção de forma operativa. A ciência não só é um domínio teórico mas, 
também, reveste-se de uma natureza técnica. É nesse casamento que 
surge o termo tecnociência, “cuja técnica constitui o 'meio natural' 
de desenvolvimento e também o princípio motor”**.

Agindo deste modo, a técnica afasta o homem de sua perma
nência simbólica no universo. Toda a experiência da realidade tomou- 
se tecnológica. Para Hottois a mediação técnica substitui a experiên
cia, afastando o homem do simbólico. Diferenciando a ação simbólica 
da ação tecnológica, Hottois afirma que “o símbolo não rompe a pai
sagem, não consome a floresta, não manipula o ser vivo; ele dá sen
tido, organiza, finaliza”89. A especificidade da técnica contemporâ
nea estaria na constituição de um meio, de um sistema, de um reino 
isolado das outras esferas da cultura, a formação de uma tecnocultura. 
Hottois usa o termo reino para evocar “o dinamismo de crescimento 
totalitário e de proliferação universal, a autonomia e relativa inde
pendência, enfim a grande concretude da técnica ,,9°. O reino da téc
nica seria, então, estrangeiro ao humano, reinado cultural e simbóli
co, onde o humano se tomaria um instrumento do desenvolvimento 
técnico91. Entretanto, se a atividade técnica está imbricada na emer
gência da linguagem, toda atividade técnica é uma atividade simbóli
ca92 já  que existe “linguagem desde que existe técnica e, assim, a 
atividade técnica e a atividade simbólica são indissociáveis... ”93.

É a construção de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), na segunda metade do século XX, que finaliza o processo de 
cientifização da técnica e de tecnicização da ciência, até então inédito. 
A ciência é estimulada, daqui em diante, pelo Estado, e a relação sa- 
ber-poder baconiana, definitivamente selada. A racionalidade científi-
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co-tecnológica toma-se instrumento de modernização da sociedade, 
sendo a racionalidade determinante para o modelo de desenvolvimen
to moderno. Esta nova estrutura social, a tecnocultura, vai estabele
cer um poder unidimensionalizante (Marcuse94), onde a organização 
de trabalho é pensada em termos de divisão de tarefas e da otimização 
do tempo (taylorismo, fordismo). O trabalho humano é ligado ao rit
mo da indústria, onde a velocidade das máquinas determina o tempo e 
os movimentos do trabalhador.

O paradigma eletricidade/petróleo, motor elétrico e química 
de síntese do fim do século XIX muda, depois do Segunda Guerra 
Mundial, para um novo paradigma: energia nuclear, informática, en
genharia genética. Este novo sistema técnico vai afetar a vida quoti
diana de forma radical com a formação e planetarização da socieda
de de consumo e do espetáculo. Este é o pano de fundo para o 
surgimento da cibercultura.

• • •

O desenvolvimento tecnológico, como vimos, sempre esteve 
imerso no imaginário social. Podemos pensar a história do desenvol
vimento tecnológico em três grandes fases: a fase de indiferença (até 
a Idade Média), a fase do conforto (modernidade) e a fase da ubiqui
dade (pós-modernidade).

A primeira fase é caracterizada pela mistura entre arte, religião, 
ciência e mito. A vida social é um todo coerente que gira em tomo de 
um universo sagrado. A técnica e a ciência não têm um estatuto privi
legiado porque estão imersas na dimensão global. Nesta fase, o olhar 
em relação à técnica está próximo da indiferença. A técnica não é uma 
realidade em si, independente das outras esferas da cultura.

A fase do conforto é localizada no princípio de modernidade. 
A natureza é dessacralizada, controlada, explorada e transformada. 
A mente está separada do corpo. A razão torna-se independente e é, 
daqui em diante, a norma que dirige o progresso das condições ma
teriais de existência. A ciência substitui a religião no monopólio da 
verdade, e a tecnologia faz do homem um Deus na administração 
racional do mundo. A cidade é o resultado do planejamento urbanís
tico onde a tecnosfera prevalece sobre a ecosfera. A dimensão socio- 
técnica domina o oikos (Morin). Aqui, o olhar sobre a técnica é o 
olhar do tecnocrata que, em uma mistura de coragem e fascinação, 
explora, domina, territorializa o espaço e o tempo. A modernidade é
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a fase da ideologia em substituição à do mito, sendo a ideologia um 
discurso que atua como promessa de transformação e controle da 
vida social. Poderiamos dizer que essa é a fase do conforto (domí
nio da natureza) e de preparação do futuro. A m odernidade 
tecnológica foi estruturada pela mistura de convicções e sonhos na 
força racional do homem, na conquista do espaço, no progresso 
tecnológico e científico, na urbanização e na utilização intensiva em 
energia.

Mas o pesadelo tomou o lugar do sonho prometéico: poluição, 
desigualdades sociais, econômicas e políticas, caos urbanos, violên
cia, drogas, etc. Jean Grimpel95 mostra bem esse fim do futuro 
tecnológico moderno. A fase da ubiqiiidade pós-modema, ou fase da 
comunicação e da informação digital, corresponde à conclusão da fase 
do conforto (a natureza é agora controlável) e ao surgimento da 
tecnologia digital permitindo escapar do tempo linear e do espaço 
geográfico. Entram em jogo a telepresença, os mundos virtuais, o 
tempo instantâneo, a abolição do espaço físico, em suma, todos os 
poderes de transcendência e de controle simbólico do espaço e do 
tempo. Virilio mostra bem a necessidade de um pensamento místico 
para dar conta das novas angústias causadas pelas novas tecnologias 
digitais: “Aí  referências místicas são as únicas que permitem com
preender as tele-tecnologias, já  que tocam a ubiqiiidade, ao imedia
to, ao instantâneo, a omnividência, que são atributos do divino e não 
do humano ”96.

Esta última fase é a fase da ubiquidade, a fase da simulação, a 
fase da cibercultura. As ideologias da modernidade perdem forças e 
são substituídas pela ênfase no presente, numa sociedade cada vez 
mais refratária às falas futuristas, cada vez mais submergida em jogos 
de linguagem. Estamos no vácuo espaço-temporal que alguns cha
mam de fim da História. Vamos analisar agora esta nova dinâmica 
cultural que se instaura no século XX a fim de descrever o enraizamento 
social da cibercultura. •
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parece ser assim uma atualização dessa relação mágico-religiosa que caracterizou a técni- •
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Parte II

_• A  vida social contemporânea



C a p í t u l o  I
C o n d i ç ã o  p ó s - m o d e r n a  e  c i b e r c u l t u r a

A idéia de modernidade, como vimos, está ligada ao próprio 
nascimento da filosofia ocidental. Modernidade significa um modo 
de pensar e julgar o tempo. O nascimento da razão filosófica nas 
ilhas Jônicas no século V a.C. impôs uma outra maneira de enten
dermos e apreendermos a experiência temporal e, consequentemen
te, espacial. O nascimento da razão filosófica, do logos como centro 
simbólico da civilização grega, é a possibilidade de uma revolução 
na representação do tempo97. A dimensão filosófica do presente é, 
daqui em diante, o lugar privilegiado para entender e julgar o passa
do, preparando o futuro.

A modernidade é uma maneira de estar no tempo e no espaço, 
vivida de forma diferente pelas civilizações míticas tradicionais. O sim
bolismo do mito, em sua estrutura repetitiva, perde, com o nascimen
to da razão filosófica, a sua dignidade como princípio legitimador e 
mobilizador da sociedade (Bartholo Jr.98). Se a modernidade é um 
conceito filosófico, sua pregnância se dá a partir do século XIX, ana
lisada poeticamente por Baudelaire99 na sua descrição flaneurística da 
sociedade industrial, e sociologicamente por Weber, na sua análise da 
modernidade burocrática100.

Max Weber define a modernidade como o processo de racio
nalização da vida social no término do século XVII. Este processo 
abriu as vias para a industrialização e a modernização global do 
Ocidente, sendo um processo global, integrando a economia capita
lista, o Estado Nação, a administração científica do trabalho e da 
produção, o desenvolvimento industrial e tecnológico. São criadas, 
na sinergia de racionalidade e emancipação, as condições de uma 
administração racional da vida social. Deve-se depreciar as tradi
ções, gerando uma transformação radical das condições de existên
cia. A modernidade é inexoravelmente utópica, alimentando a espe
rança (crença?) no controle, domínio e domesticação racional, cien
tífica e técnica das forças naturais, como afirma Habermas101.

Habermas, contudo, não rejeita a modernidade. Ele pretende •
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corrigir os rumos do racionalismo moderno, aceitando as críticas de 
Weber (burocratização da vida social), de Horkheimer e Adorno102 
(lado repressivo da razão -  dominação da natureza e do homem pelo 
homem) ou de Foucault103 (as estruturas do conhecimento/poder). Para 
Habermas, a correção deste processo só será possível com o nasci
mento de uma razão que possa reconduzir os excessos da parte ins
trumental que a dominou na modernidade. Para o sociólogo alemão, 
o problema não é a razão, mas o predomínio da razão instrumental 
sobre a razão substantiva (Rouanet104). Através da razão comunicati
va, conseguiriamos chegar ao consenso, única possibilidade de corri
gir o processo filosófico da modernidade. A modernidade seria um 
projeto inacabado105. Para Habermas, “no lugar de renunciar à 
modernidade e a seu projeto, deveriamos tirar lições dos desvios que 
marcaram esse projeto e dos erros cometidos por abusivos progra
mas de superação”'06.

A modernidade é a expressão da existência de uma mentalidade 
técnica, de uma tecno-estrutura e de uma tecnocultura que se enraiza 
em instituições, incluindo toda a vida social na burocratização, na secu- 
larização da religião, no individualismo e na diferenciação instituciona
lizada das esferas da ciência, da arte e da moral. A ciência vincula-se, 
como vimos, ao desenvolvimento da tecnologia e à produção industri
al; a arte é retirada de seu contexto religioso e passa a ser espetáculo, 
sustentada pela publicidade e por um mecenato; a moral é enquadrada 
na secularização individualista da ética protestante e do espírito do capi
talismo (Weber). No plano econômico e político, como mostra Rouanet, 
a sociedade moderna é, verdadeiramente, a sociedade industrial; de pro
dução de bens e serviços massivos, da utilização intensiva da energia, 
do trabalho qualificado dos especialistas e da hierarquização sócio-eco- 
nômica dos donos do capital. O espaço divide-se em espaço privado, de 
liberdades individuais, e em espaço público, de dever cívico. O cidadão 
consumidor deve circular neste espaço de universalidade e de igualda
de. É no espaço público que as ações são tomadas pela sociedade orga
nizada (sindicatos, associações, ONGs, partidos políticos). A democra
cia representativa constitui-se como um jogo político como representa
ção legítima da sociedade.

O modo de produção capitalista requer um indivíduo que deve 
ajustar-se às novas exigências econômicas, com normas universais de 
consumo. Na modernidade, o indivíduo é o consumidor. Podemos
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dizer que o indivíduo moderno é filho da filosofia das luzes, da eman
cipação e da universalização da moral ocidental judaico-cristã. A moral 
moderna estabelece-se, assim, como secular, universalista e individu
alista, supervisionada pela razão, estando, daqui em diante, em har
monia com as necessidades da sociedade capitalista industrial. E no
tável como as artes e a arquitetura são investidas por essa racionaliza
ção do mundo, estando em rompimento com o ecletismo do século 
XIX. O passado é e deve ser rejeitado107. Ao término do quattrocento 
e do Século das Luzes, o homem ocidental emancipa-se dos constran
gimentos tradicionais, entrando em jogo uma concepção linear e pro
gressiva da história. O progresso é uma conseqüência da própria exis
tência da história.

A crise da linearidade histórica, como caminho inevitável para o 
progresso, expressa a crise da idéia de modernidade e seus paradigmas 
fundadores. Não há modernidade se não é mais possível falar de futu
ro. O fim da história é o fim da modernidade.

O advento da sociedade de consumo e dos mass media ajudou 
muito para o reconhecimento ou consciência (pós-modema?) de rup
tura com a modernidade. A influência dos meios de comunicação e a 
dinâmica da sociedade de consumo são as principais razões da crise 
da noção de história e da crise das meta-narrativas modernas.

Contemporâneo pós-modemo?

A idéia de pós-modernidade aparece na segunda metade do sé
culo XX com o advento da sociedade de consumo e dos mass media, 
associados à queda das grandes ideologias modernas e de idéias cen
trais como história, razão, progresso. Agora, os campos da política, 
da ciência e da tecnologia, da economia, da moral, da filosofia, da 
arte, da vida quotidiana, do conhecimento e da comunicação vão so
frer uma modificação radical.

O termo pós-moderno aparece, pela primeira vez, na esfera 
estética, mais precisamente no domínio da crítica literária, em uma 
antologia de poesia espanhola e hispano-americana de Federico de 
Osnis, em 1934. Em 1959, Irwing Howe publica, na Partisan Review, 
o artigo Sociedade de Massa e a Ficção Pôs-moderna, onde fala da 
decadência da ficção em meio à cultura de massa. Ihab Assan afirma 
que o termo pós-modemo, na literatura, aparece como crítica e di- •
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ferenciação do movimento das vanguardas do alto modernismo108.
Pós-modernidade é a expressão do sentimento de mudança 

cultural e social correspondente ao aparecimento de uma ordem eco
nômica chamada de pós-industrialismo, nos anos 40-50 nos E.U. A. 
e em 1958 na França, com a 5a República. Os anos 60 serão um 
período de transição, de reencaixe (Giddens109) das instituições à 
falência dos discursos. Aparecem, aqui e ali, sintomas desse mal es
tar: contracultura, revolução verde, informatização da sociedade, 
pós-colonialismo e pós-industrialismo.

Para Daniel Bell110, a pós-modemidade corresponde, exatamen
te, à fase pós-industrial da sociedade de consumo, onde a produção 
de bens e serviços (ligados a grandes consumos de energia) é modifi
cada de acordo com as novas tecnologias (digitais) da informação. O 
sociólogo americano explica sua teoria através de estatísticas econô
micas que mostram a redução do número de trabalhadores no setor 
secundário e o aumento deles no setor de serviços (terciário). A ter
ceira fase do capital é aquela do capitalismo multinacional, onde o 
planeta inteiro se toma um grande mercado: a globalização. Entra
mos na terceira fase do capital, na terceira fase da máquina, na fase da 
micro-eletrônica e da energia nuclear. A fase pós-industrial da socie
dade não é uma ruptura com a dinâmica monopolista de capitalismo, 
mas uma radicalização do desenvolvimento de sua própria lógica. 
Embora esta não seja uma ruptura com a sociedade capitalista, alguns 
autores aceitam a existência de uma nova ordem cultural.

Jameson, por exemplo, considera que essa fase do desenvolvi
mento capitalista corresponde à cultura pós-modema, visto estarmos 
diante de uma nova configuração do Estado e da economia, trazendo, 
em seu bojo, uma nova forma de exercício da política. Para Rouanet, 
a política pós-moderna seria uma “política segmentária, exercida por 
grupos particulares, política micro-lógica, destinada a combater o 
poder instalado nos interstícios os mais imperceptíveis da vida quo
tidiana... ” m. A meta não é mais a política do universal, mas aquelas 
microscópicas, política das minorias, das massas que desaparecem em 
sua astuciosa indiferença, como afirma Baudrillard112. O sujeito bus
ca, incessantemente, a conquista do presente, como mostra Maffesoli, 
aqui e agora. Se o ano 2000 era “o” futuro para a geração do começo 
deste século, o “aqui e agora” é a única saída para a geração do século 
que começa. Aqui, vivemos a globalização do local e localização do
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global. Entramos no ambiente social onde a dimensão estética e 
hedonista impregna todos os aspectos da vida contemporânea.

A realidade social toma-se produto de processos de desmateria- 
lização e de simulação do mundo (Baudrillard), impulsionados pelo 
desenvolvimento de máquinas de informação (os computadores). Como 
afirma Rouanet, o homem histérico-paranóico moderno morreu, dando 
lugar ao homem esquizo-conformista (Baudrillard) ou esquizo-anarquis- 
ta (Deleuze e Guattari113), habitando um mundo de imagens hiper-reais: 
a sociedade do espetáculo.

Como observa corretamente Lyotard, o homem pós-moderno 
obedece às enunciações de várias ordens através de jogos de lingua
gem, escapando das formas totalitárias da razão instrumental mo
derna114. Lyotard vai mostrar, que, na condição pós-moderna115, o 
conhecimento científico entra em crise das próprias meta-narrati- 
vas. A ciência pós-moderna (pós-newtoniana) procura novas for
mas de consenso naquilo que o filósofo francês chama de “paralo
gia”. A ciência moderna, segundo ele, foi construída na síntese do 
discurso e do empirismo, procurando o consenso, a eficiência, a cer
teza e o determinismo. Ao contrário, a ciência pós-moderna (a teo
ria do caos, as lógicas não-denotativas, o paradigma cibernético- 
informacional, a teoria dos jogos, a mecânica quântica, a matemáti
ca fractal, etc.) legitima-se pelo paradoxo e pela paralogia, revelan
do o heterogêneo e a diferença. A questão não é mais “de conhecer 
o que é o adversário (a natureza), mas saber qual jogo  ele joga  ”116. 
A ciência pós-moderna torna-se uma espécie de ciência do descon
tínuo, do catastrófico, do caótico, do complexo e do paradoxal. Esta 
nova ciência, afirma Lyotard, “sugere um modelo de legitimação 
que não é aquele da melhor performance, mas aquele da diferença 
compreendida como paralogia’’1'1.

Em termos filosóficos, Nietzsche é o primeiro a produzir uma 
crítica significativa da razão moderna e do projeto apolíneo da 
modernidade, opondo a ordem moderna ao passado arcaico-dionisíaco 
da força vital e do êxtase. O niilismo corresponde a uma revitalização 
de valores vitais da sociedade contra o poder anestesiante da razão e 
da moral modernas. O culto a Dionísio representa o fim do princípio 
de individualização, a vitória do polimórfico. No mesmo sentido, ca
minha a filosofia de M. Heidegger, ao mostrar que o pensamento oci
dental é uma maneira de esconder o ser em detrimento do ente, atra- •
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vés da destruição da metafísica (a razão filosófica) pela ciência objeti
va (a razão científica).

Nos anos 60, a filosofia de Nietzsche e de Heidegger são am
plamente difundidas nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, 
dentro da corrente pós-estruturalista onde autores como Derrida, 
Barthes, Foucault, Deleuze, Castoriadis ou Guattari vão criticar a ra
zão moderna a partir de perspectivas diferenciadas. Critica-se a supe
rioridade da razão, da ciência e da técnica na modernidade ocidental.

No campo das artes, Jameson faz referência às mudanças em 
todas as áreas: a poesia de John Ashbery nos anos 60 em oposição à 
poesia acadêmica, a arquitetura de Venturi contra a arquitetura mo
derna e o International Style, a arte Pop de Andy Warhol, a música 
concreta e minimalista de John Cage e Phillipe Glass, o punk e a New 
Wave, o cinema da Nouvelle Vague, a literatura com Thomas Pynchon, 
entre outros. A arte pós-modema aparece como um modo de protes
to contra a arte do alto modernismo, que conquistou galerias de arte, 
museus e academias.

Uma das características proeminentes da arte pós-modema é a 
quebra de fronteiras entre a alta cultura e a cultura popular ou de massa. 
O pós-modernismo dos anos 60 é fruto de uma vanguarda anárquica, 
instituindo-se como uma ruptura com a institucionalização oficial da 
cultura (entendida como artes e espetáculos). Os artistas começam a 
descobrir as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias a partir 
da vídeo-arte, da fotografia, dos satélites e dos computadores, como 
veremos mais adiante no capítulo sobre a arte eletrônica.

Como afirma E. Subirats, o fim das possibilidades revolucioná
rias das vanguardas do começo do século XX, o pós-modernismo não 
olha mais o passado sob o signo da paródia, mas sob o rótulo 
do pastiche. Desta forma, a cultura pós-modema não se prende à di
mensão histórica do futuro, mas ancora-se no presente, revisitando o 
passado. Espírito da época, a arte da pós-modemidade é a arte do 
“aqui e agora”, performática, participativa, aproveitando os objetos 
do dia-a-dia.

Para Jameson, a pós-modemidade caracteriza-se por uma in
versão do milenarismo e pelo fim das grandes ideologias. Com a crise 
da idéia de futuro, as duas chaves para entender a mudança espaço- 
temporal da pós-modemidade são, segundo o autor, o pastiche e a 
esquizofrenia. Já que os artistas não têm nada mais a inventar, a única
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possibilidade está nas combinações múltiplas, nas colagens, nos 
happenings e nas performances.

A partir de uma perspectiva lacaniana, mostrando que hoje estamos 
diante de uma desconexão lingüística e de uma desconexão do indiví
duo em relação a uma sucessão temporal, Jameson propõe a idéia de 
uma esquizofrenia pós-modema. Como a continuidade temporal está 
quebrada, a experiência do presente fica mais forte, intensificando a 
frustração e o desespero. A experiência esquizofrênica da pós- 
modemidade é a experiência de uma temporalidade descontínua, uma 
experiência temporal onde há uma desestabilização acelerada das per
sonalidades em ruptura com a fase inaugural de modernidade. Nesta, o 
poder disciplinar, a universalidade de valores, os princípios ideológicos 
e coercitivos fundaram uma foima de coesão social através do fortale
cimento do individualismo e do racionalismo cego à complexidade.

Maffesoli, por exemplo, mostra como a pós-modemidade é carac
terizada pelo advento de tribos em franca oposição à figura moderna do 
individualismo. Para Jameson, também a morte do sujeito, ou o fim do 
individualismo, é um dos componentes mais importantes da pós- 
modemidade. É justamente o declínio de individualismo que dá forma à 
pós-modemidade social. Para dar conta das relações sociais contemporâ
neas, não podemos falar mais a partir de uma perspectiva individualista, 
contratual, a partir de uma estrutura mecânica que marcou a modernidade. 
Pelo contrário, devemos estar atentos aos múltiplos papéis dos sujeitos 
sociais. Estes configuram-se como estruturas complexas e orgânicas que, 
sob as mais variadas formas, recusam-se a reconhecer-se em algum pro
jeto político, em qualquer finalidade ideológica ou utópica. A preocupa
ção é com o aqui e agora, com um presente vivido coletivamente. Pode
mos falarem mudança de sensibilidades, falas e práticas.

Para Kroker, o contemporâneo é marcado por cenas de pânico. 
A cultura pós-modema é vista como excesso, desperdício, despesa 
improdutiva. Ela é marcada por um niilismo profundo e pela sedução, 
sendo uma interface entre o êxtase e a decadência, entre a melancolia 
das grandes narrativas e o niilismo extático, entre a prisão de corpo e 
o prazer de corpo, entre a fascinação e o lamento. Esta cultura seria 
aquela do excremento (Kroker), uma cultura em ruínas, imersa na 
efemeridade das cenas de pânico (panic scenes)1'8. Sinais desta cultu
ra são numerosos na moda, nos videoclipes, nas doenças sexuais, no 
fim da grande arte, nos novos usos da informática, etc. •
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Para Kroker, este é o momento de implosão e de inversão, onde 
a sensação mítica do primitivo é reconectada à sociedade tecnológica, 
numa simbiose entre um hiper-primitivismo, expressão de mitologias 
(o carnaval, o dionisíaco), e um hiper-tecnologismo, em direção às 
tecnologias do virtual (imagens de síntese, realidade virtual, multimídia, 
ciberespaço, etc.)- Para Kroker, "quando a tecnologia e sua fase  
ultramodernista conectam-se de novo ao medo mítico radical do 
prim itivismo, não se trata mais do mundo baudrillardiano do 
simulacrum e hiper-realismo, mas de uma nova nova cena de 
tecnologia virtual e o fim  da fantasia do Real ”119.

A pós-m odernidade é o terreno de desenvolvim ento da 
cibercultura. Ela se caracteriza por uma condição sociocultural que se 
inscreve nessa cena de pânico de que nos fala Kroker, instituindo uma 
nova forma de relação espaço-temporal. O espaço e o tempo pós- 
modernos não podem mais ser percebidos como seus correlatos mo
dernos. David Harvey desenvolve a tese de acordo com a qual uma 
mudança cultural (espaço-temporal) está em marcha desde, pelo me
nos, a década de 70 com a estabilização da cultura de massa.

Na modernidade, o tempo é linear (progresso e história) e o espa
ço é naturalizado e explorado enquanto lugar de coisas (direção, dis
tância, forma, volume). Na modernidade, o tempo é um modo de escul
pir o espaço, já  que o progresso, a incamação do tempo linear, implica 
a conquista do espaço físico. Na pós-modernidade, o sentimento é de 
compressão do espaço e do tempo, onde o tempo real (imediato) e as 
redes telemáticas, desterritorializam (desespacializam) a cultura, tendo 
um forte impacto nas estruturas econômicas, sociais, políticas e cultu
rais. O tempo é, assim, um modo de aniquilar o espaço.

Este é o ambiente comunicacional da cibercultura.

O ambiente comunicacional contemporâneo

Podemos dizer que a aventura das “novas tecnologias de comu
nicação” (NTC) teve seu boom, não no século XX, como pensamos 
comumente, mas no século XIX. Aqui, por meio de artefatos eletro- 
eletrônicos (telégrafo, rádio, telefone, cinema), o homem amplia o 
desejo de agir a distância, da ubiquidade. A idéia de Brecht sobre o 
rádio parece ser bem esclarecedora deste desejo. Ele vai afirmar o 
potencial reliante, social e comunitário desse media, embora, na prá-
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tica, este nunca tenha sido plenamente realizado. Esta utopia brechteana 
está transformando-se em uma verdadeira topia com o ciberespaço.

Os media podem ser considerados como instrumentos de simu
lação, formas técnicas de alterar o espaço-tempo. Será no século XIX 
que diversas inovações mediáticas aparecerão, a começar em 1837 
com o telégrafo elétrico, o telefone em 1875, o telégrafo por ondas 
hertzianas em 1900 e um ano antes, o cinema. Em 1964, o primeiro 
satélite de comunicação, o Telstar, revoluciona nossa visão de mundo 
e instaura um espaço de informação cobrindo todas as áreas do plane
ta120. A grande novidade do século XX será as novas tecnologias digi
tais e as redes telemáticas121.

O que chamamos de novas tecnologias122 de comunicação e in
formação surge a partir de 1975, com a fusão das telecomunicações 
analógicas com a informática, possibilitando a veiculação, sob um mes
mo suporte -  o computador - ,  de diversas formatações de mensagens. 
Esta revolução digital123 implica, progressivamente, a passagem do mass 
media (cujos símbolos são a TV, o rádio, a imprensa, o cinema) para 
formas individualizadas de produção, difusão e estoque de informação. 
Aqui a circulação de informações não obedece à hierarquia da árvore 
(um-todos) e sim à multiplicidade do rizoma (todos-todos)124.

As novas tecnologias de informação devem ser consideradas 
em função da comunicação bidirecional entre grupos e indivíduos, 
escapando da difusão centralizada da informação massiva. Várias 
tecnologias comprovam a falência da centralidade dos media de mas
sa: os videotextos, os BBSs, a rede mundial internet em todas as suas 
particularidades (web, wap, chats, listas, newsgroups, muds...). Em 
todos estes novos media estão embutidas noções de interatividade e 
de descentralização da informação, como veremos a seguir125.

Pensar essa nova forma de comunicação exige esforços teóri
cos consideráveis. Alguns autores contemporâneos fizeram tentativas 
neste sentido. Mas tudo começou com McLuhan. Para o pensador 
canadense, os media modificam nossa visão do mundo. Ele mostrou 
como a imprensa transformou o mundo da cultura oral, da mesma 
forma como a eletricidade estaria modificando o que ele chama de 
media do individualismo e do racionalismo, a imprensa de Gutenberg.

Para McLuhan, a eletricidade faz do mundo uma aldeia glo
bal, ao mesmo tempo que estaria retribalizando a experiência social. 
Estaríamos entrando na era da simultaneidade e da tactilidade, numa •
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integração total dos sentidos, deslocando-nos do paradigma mecâ
nico ao orgânico. McLuhan mostra como a imprensa modificou as 
formas de nossa experiência do mundo, assim como nossas atitudes 
mentais. Se a invenção de Gutenberg encorajou o que ele chama de 
narcose dos sentidos, quer dizer, a exacerbação de só uma sensação 
(a visão para a escrita e a imprensa), os novos media estariam favo
recendo a tactilidade, o retorno à oralidade e à simultaneidade. Mais 
ainda, se as tecnologias são prolongamentos de nosso corpo, próteses 
de nossos sentidos126, os media são extensão do nosso sistema ner
voso central.

A tipografia e a técnica de impressão estavam ligadas ao 
racionalismo e à perspectiva, privilegiando o lado racional, esquer
do do cérebro. A escrita, e depois a imprensa, teriam destribalizado 
o homem. A eletrônica e, mais tarde, o que será chamado de 
multimídia, parecem ajudar a criação de novas formas de tribalização. 
Para McLuhan, a retribalização engloba “a grande fam ília humana 
em uma só tribo"127, a aldeia global. O indivíduo destribalizado nas
ceu no momento em que a instituição da escrita fonética realizou 
uma cisão entre “o mundo mágico da audição e o mundo indiferen
te da visão"m .

O multimídia, entendido tanto como sua vertente off-line (CD- 
Rom) como on-line (internet), é hoje o exemplo mais claro dessa si
multaneidade e convergência. Com as tecnologias analógicas, a trans
missão, o armazenamento e a recuperação de informação eram com
pletamente inflexíveis. Com o digital, a forma de distribuição e de 
armazenamento são independentes, multimodais, onde a escolha em 
obter uma informação sob a forma textual, imagética ou sonora é 
independente do modo pelo qual ela é transmitida. Nesse sentido, as 
redes eletrônicas constituem uma nova forma de publicação (a eletrô
nica), onde os computadores podem produzir cópias tão perfeitas 
quanto o original.

A idéia de original parece tornar-se problemática a tal ponto, 
que essa questão está embutida em problemas de Copyright de obras 
eletrônicas, como as imagens digitais e a música em formato MP3. 
Podemos dizer, com Pool, que os novos media eletrônicos são 
“tecnologias da liberdade”'29. Por tecnologias da liberdade Pool en
tende aquelas que não se pode controlar o conteúdo, que colocam em 
questão hierarquias, que proporcionam agregações sociais e que mul-
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tiplicam o pólo da emissão não centralizada. Assim, por exemplo, 
com os hipertextos, a liberdade de navegação do usuário desestabiliza 
distinções clássicas entre leitor e autor.

Diante de uma obra multimídia em CD-Rom, ou diante das home 
pages da internet, não nos colocamos mais como leitores de um livro 
ou espectadores das formas clássicas do espetáculo. Agora, devemos, 
para que haja acontecimento, ver e interagir, simultaneamente, com a 
obra. Este agir se dá através da interatividade digital (clicar em ícones 
os mais diversos), como veremos adiante. Podemos, também, mani
pular cada uma das formas mediáticas à vontade, e de forma indepen
dente (som, imagens, textos). Tomamo-nos, não mais leitores, no sen
tido estrito, mas atores, exploradores, navegadores ou screeners como 
prefere M. Rosello130. A ação não obedece necessariamente a percur
sos determinados a priori (a linearidade), mas pode ser feita por des
vios, conexões, adições (links), como uma forma de passeio pelo es
paço cibernético, como um flâneur digital, o ciber-flâneur. Voltare
mos mais tarde a esta discussão.

Como dizíamos, para McLuhan, a cultura do impresso é coe
rente com o processo de racionalização da modernidade, típico do 
século XV, resultando na organização do espaço e do tempo sobre 
uma base filosófica de tipo moderna. Como vimos, a modernidade 
afasta a tradição, investindo numa visão utópica e racionalista do fu
turo. Esta tendência foi impulsionada pela imprensa, com a padroni
zação de caracteres que poderíam ser reprodutíveis ao infinito, e pela 
perspectiva, que coloca o olho humano como centro, ou ponto privi
legiado, da visão.

A cultura do impresso, que vinga do século XV até fins do 
século XX, separou a visualidade (a leitura silenciosa) da oralidade 
(a leitura em voz alta), como a separação do texto da música. Os 
caracteres de repetitibilidade, de continuidade e de lógica, presentes 
na cultura do impresso, são derivados dos mesmos caracteres pre
sentes nas ciências matemáticas e na física clássica. Isto caracteriza 
a própria tecnologia da modernidade: homogeneização, padroniza
ção e narcose (um só ponto de vista, como na perspectiva renascen
tista). Como explica McLuhan, “a homogeneização dos homens e 
dos objetos vai se tornar o grande objetivo da era de Gutenberg, 
como fonte de uma riqueza e de um poder que não conheceram  
nenhuma outra época e nenhuma outra tecnologia ”131. A tipografia •
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será, por sua vez, o instrumento do individualismo dentro da socie
dade moderna. O impresso é a tecnologia de individualismo que se 
lê (só), em silêncio, para si132.

Os computadores em rede parecem ir na direção oposta àquela 
da cultura do impresso, estando mais próximos do tribalismo anterior 
à escrita e à imprensa. Podemos dizer, que a dinâmica social atual do 
ciberespaço nada mais é que esse desejo de conexão se realizando de 
forma planetária. Ele é a transformação do PC (Personal Computer), 
o computador individual, desconectado, austero, feito para um indiví
duo racional e objetivo, em um CC (Computador Coletivo), os com
putadores em rede. Assim, a conjunção de uma tecnologia retribalizante 
(o ciberespaço) com a socialidade contemporânea vai produzir a 
cibercultura profetizada por McLuhan. Parece que a homogeneidade 
e o individualismo da cultura do impresso cede, pouco a pouco, lugar 
à conectividade e à retribalização da sociedade.

Como mostraremos, a estrutura piramidal do poder mediático 
massivo torna-se disfuncional na emergente cibercultura. Não é à toa 
que assistimos à fusões as mais diversas entre os gigantes da teleco
municação e os provedores de conteúdo, como a recente compra da 
Times-Warner pelo provedor de acesso americano AOL (American 
Online). Os gigantes buscam se recolocar na nova configuração tecno- 
social, percebendo que a cibercultura (digital, imediata, múltimodal, 
rizom ática) requer a transversalidade, a descentralização , a 
interatividade. Como afirma Lévy, ela é universal sem ser totalitá
ria133, tratando de fluxos de informação bidirecionais, imediatos e pla
netários, sem uma homogenização dos sentidos, potencializando vo
zes e visões diferenciadas.

Com a contração do planeta pelos novos media  digitais, 
transformamo-nos não numa única aldeia global, mas em várias e 
idiossincráticas aldeias globais, devido principalmente à implosão do 
mundo ocidental pelo efeito das tecnologias micro-eletrônicas. Não 
se trata de bens materiais, matérias-primas e energia retiradas da na
tureza, mas de informações traduzidas sob a forma de bits, imateriais, 
abstratas, lidas por uma meta-máquina (o computador, o ciberespaço). 
Atualiza-se, com o ciberespaço, o grande sonho enciclopédico de, em 
um único media, armazenar todo o conhecimento da humanidade, 
disponível a todos.

É pela interatividade digital que possibilidades descentralizado-
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ras do poder podem se estabelecer. Para McLuhan, a interatividade 
(embora ele não utilize esta palavra) situa-se em termos de media 
quentes ou frios. Os media quentes são aqueles que permitem pouca 
ou nenhuma interação do espectador. São media de alta definição onde 
não existe possibilidade de intervenção. Nesse sentido, os media quen
tes são o rádio, o cinema, a fotografia, o teatro e o alfabeto fonético. 
Por outro lado, os media frios são aqueles em que a interatividade é 
permitida, deixando um espaço onde os usuários podem preencher. São 
media frios a palavra, a televisão, o telefone, e os alfabetos pictográfi- 
cos. Nesse sentido, as tecnologias de cibercultura são media frios, inte
rativos e retribalizantes. Não é por acaso que o tribalismo da socialida- 
de contemporânea (Maffesoli) alimenta-se da potência reliante das tec
nologias da cibercultura.

A cibercultura será uma configuração socio-técnica onde have
rá modelos tribais associados às tecnologias digitais, opondo-se ao 
individualismo da cultura do impresso, moderna e tecnocrática. Com 
a cibercultura, estamos diante de um processo de aceleração, reali
zando a abolição do espaço homogêneo e delimitado por fronteiras 
geopolíticas e do tempo cronológico e linear, dois pilares da 
modernidade ocidental. No entanto, esta conectividade generalizada 
não é isenta de críticas.

Jean Baudrillard, por exemplo, tem uma visão muito menos en
cantadora que McLuhan e, de forma bastante pessimista, vai propor 
que, com as novas tecnologias digitais de comunicação, estaríamos 
diante não de uma retribalização, mas de uma mera circulação de in
formações. Esta nos faz indivíduos terminais que comutam entre si, 
sem nenhuma interação. Para Baudrillard, o ciberespaço só permite 
simulação de interação e não verdadeiras interações. Para o polêmico 
pensador francês, os novos media aumentam a espiral destruidora e 
autista da comunicação, próximo, como veremos, das posições de 
Lucien Sfez e Paul Virilio.

O pensamento baudrillardiano é aquele do excesso: quanto mais 
trocamos informações, menos estamos em comunicação. Trocamos o 
real pelo hiper-real, a verdadeira comunicação por sua simulação. 
Estaríamos diante de uma encefalação eletrônica, onde o real desapa
rece com a instituição do seu simulacro. No mesmo sentido, para Paul 
Virilio, as novas tecnologias do tempo real, do ao vivo {live), estabe
lecem uma institucionalização do esquecimento (industrialization de •
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1'oubli), já  que elas requerem respostas imediatas, não privilegiando a 
reflexão, o debate ou mesmo o exercício da memória.

Na sua Esthétique de la Disparitionl34, Paul Virilio mostra que 
as novas tecnologias privilegiam o fluxo de dados que circulam no 
ciberespaço de forma instantânea, sendo regidas, assim, pelo refle
xo e não pela reflexão ou a memória. Virilio afirma que “mais o 
saber cresce e mais o desconhecido aumenta ou, melhor dizendo, 
mais se precipita a informação-número, mais nós somos normal
mente conscientes de sua essência incompleta fragmentária ” ,3S. Para 
Virilio, com os computadores, é a informação que é transportada, 
mas não as sensações. O processamento dos dados é sinal de uma 
apathéia, fazendo com que, quanto mais informado esteja o homem, 
mais, ao seu redor, cresça o deserto do mundo. Para Virilio, “o pen
samento coletivo imposto pelos diversos media visava aniquilar a 
originalidade das sensações (...), um estoque de informações desti
nado a programar suas memórias”136.

Virilio afirma que o tempo real e a velocidade mudaram a rela
ção do homem como o ambiente urbano, social e cultural. O usuário 
contemporâneo das tele-tecnologias tornou-se um receptor passivo, 
tendo que responder a estímulos imediatos. Isto causaria uma com
preensão parcial das situações às quais ele está exposto (imagens 
televisivas, informações do ciberespaço). Ele entra no “cibermundo” 
com sua política do pior137, onde o tempo real conduz “...nossa vonta
de a zero.. ”138 trazendo à baila “o desaparecimento da consciência 
como percepção direta dos fenômenos que nos informamam sobre 
nossa própria existência”'39.

Sob a batuta do tempo real, a sociedade contemporânea estaria 
imersa na pura circulação de informação, gerando um processo de 
mera comutação140. No entanto, a circulação da informação processa- 
se de forma entrópica e virótica e, talvez, seja essa virose digital o que 
possa impedir a destruição total, como afirma Baudrillard.

Para Baudrillard e Virilio, a existência contemporânea está imersa 
em uma espiral auto-destrutiva. Quanto mais meios de comunicação 
temos ao nosso dispor, menos comunicamos. A informatização da 
sociedade seria a encarnação da racionalidade moderna onde o 
panopticom  do Big Brother se insere na cultura contemporânea141. 0  
real torna-se a vítima de um crime quase perfeito142.

Essa sociedade de comunicação generalizada é vivida sob o sig-
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no da obscenidade e da radicalização da sociedade do espetáculo143. A 
obscenidade começa mais precisamente com o fim da sociedade do 
espetáculo, onde não existe mais nada para ver, onde não há mais 
ilusão, pois tudo tornou-se transparente e visível. Esta seria a maior de 
todas as obscenidade tudo ver, quando não há mais nada para ser visto. 
Como mostra Baudrillard, “não estamos mais no drama da alienação, 
mas no êxtase da comunicação. E este êxtase é obsceno”m . Ainda 
segundo Baudrillard, “caminhamos para um mundo inteiramente fun 
cional, operatório, racional, positivo sem o mínimo buraco, de uma 
transparência total, logo extremamente mortal “l45.

No entanto, a crítica contra a desumanização devida à racio
nalização técnica do social, típica de Baudrillard e Virilio, é vista 
por Murphy como obsoleta, já  que os jogos de linguagem não auto
rizam uma interpretação definitiva do fenômeno técnico. Segundo 
Murphy, é através dos jogos de linguagem que existe a possibilidade 
de escapar ao mundo técnico, unidimensional, pintado por Baudrillard 
e Virilio. Para Murphy “o que Baudrillard visivelmente esqueceu é 
que a técnica (...) não afeta os indivíduos de maneira causai. Dito 
de outra forma, um fenômeno não tem nunca um impacto direto 
sobre os indivíduos e isso porque a imaginação é indissociável da 
realidade. (...) a realidade é apenas uma interpretação que dura ”146.

A comunicação mediatizada pelas novas tecnologias como a 
internet, por exemplo, criaria para Baudrillard um deserto social, assim 
como a velocidade cria para Virilio o deserto no espaço147. Para 
Baudrillard, os modelos de simulação se degradam na forma moderna, 
técnica e estéril, que ele chama de comutação. Contudo, a atual 
efervescência das redes de computadores não pode, sob o risco de uma 
simplificação grosseira, ser reduzida à simples comutação entre os usu
ários. Na fria infra-estrutura tecnológica, parece infiltrar-se toda a dinâ
mica da vida social contemporânea. Mais, não existe a circulação pura, 
já  que o imprevisto, o excessivo, o caótico sempre pode aparecer e 
trazer resultados inesperados. O caos é o carrasco do determinismo.

Hoje, o ciberespaço parece ser a consequência mais óbvia desta 
ausência de pura circulação. Como veremos, o ciberespaço não é só 
um espaço de comutação. Exemplos pululam neste sentido: chats, 
muds, fóruns, newsgmups. Todos de conteúdos os mais diversos (aca
dêmico, erótico, revolucionário, marginal, político ou de lazer). O 
ciberespaço não é o deserto do real, assim com não é o fim da comu-
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nicação ou do social. Da mesma forma, os vírus de computador, como 
também as piratarias dos hackers, são expressões fortes desta impro
visação tecno-social.

Baudrillard percebe estes fenômenos como possibilidade de es
capar ao desastre total, ao crime perfeito. Os vírus, como os hackers 
e suas invasões espetaculares, seriam a expressão mais mortífera (e 
assim, vital) desta transparência e circulação pura da informação. A 
assepsia podería nos conduzir, de acordo com Baudrillard, em dire
ção à uma purificação tecnológica de nossos corpos e subjetividades. 
Esta assepsia pode tornar-se mesmo mortal pois é, justamente como 
nos organismos vivos, pela supressão da heterogeneidade dos siste
mas que eles são conduzidos à morte. O vírus, como as ações dos 
hackers, são desastres efêmeros e infecciosos que vão tentar evitar o 
grande desastre. Para Baudrillard, “o virtual e o viral caminham 
jun tos”'48“...a recente irrupção dos vírus eletrônicos oferece uma 
anomalia remarcável: diriamos que existe um prazer moleque das 
máquinas em amplificar, ou em produzir efeitos perversos, em exce
der suas finalidades pelas suas próprias operações. Existe a í uma 
peripécia irônica e apaixonante. Pode ser que a inteligência artifici
al se parodie a ela mesma nessa patologia viral, inaugurando aqui 
uma espécie de verdadeira inteligência”'49.

O que mobiliza o imaginário social da cibercultura é essa viru
lência da informação, que se dá de várias formas: por vírus de compu
tador, pelos ataques dos hackers (estes gostam de atacar instituições 
que encarnam o espírito da modernidade), pelo erotismo do cibersexo, 
pelo transe dos diversos estilos da música tecno, pelo excesso de in
formação no ciberespaço. É devido a estas várias formas de virulênci
as e de apropriações que a racionalidade do sistema, sua transparên
cia total e mortífera, não atinge completamente o apogeu. Vemos, 
assim, que é por esta atitude virulenta, presenteísta e comunitária que 
a vida social contemporânea evita sucumbir ao deserto da técnica. Aí 
está o que caracteriza a cibercultura do final de século XX. Como 
afirma Baudrillard: “a verdadeira catástrofe, a catástrofe absoluta 
seria a onipresença de todas as redes, a transparência total da infor
mação, as quais, felizmente, os vírus da informática nos protegem ”150.

A cibercultura é uma configuração socio-técnica de produção de 
pequenas catástrofes que se alimentam das fusões, impulsões e simbioses 
contemporâneas: o usuário interativo da cibercultura nasce do desapa-
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recimento do social (Baudrillard) e da implosão do individualismo mo
derno. Homens e máquinas (nanotecnologias, próteses) tomam-se qua
se isomórficos, simbióticos, indiferenciados. O tribalismo, o presenteísmo 
e o hedonismo das comunidades virtuais abalam a rigidez das formas 
sociais modernas (partidos, classes, gênero). A cibercultura seria a in
clusão de pequenas catástrofes em meio à infra-estrutura tecnológica 
mundial. Tudo isso em tempo real, instantâneo. Como afirma Lévy, “a 
noção de tempo real, inventada pelos técnicos em informática, resume 
bem o espírito da informática: a condensação do presente sobre a ope
ração em curso. (...) Por analogia com o tempo circular da oralidade 
primária e o tempo linear das sociedades históricas, poderiamos falar 
de uma espécie de implosão cronológica, de um tempo pontual instau
rado pelas redes informáticas”151.

Lucien Sfez152 vai acompanhar o pensamento de Virilio e 
Baudrillard. Para Sfez, estaríamos vivendo o ápice da cultura faustiana, 
que ele prefere chamar de Sociedade Franknstein. A questão da críti
ca da comunicação deve, com razão, se deslocar para uma crítica da 
tecnologia através de três formas: a metáfora do “avec” (a técnica é 
exterior ao homem e é com ela que o homem molda o real), a do 
“dans” (o homem está dentro de um ambiente de máquinas de comu
nicar e só existe ali) e a do “par” (o homem só existe pelo objeto 
técnico)153. É esta última metáfora que ele chama de tautismo (neolo- 
gismo entre tautologia e autismo) e seria esta a metáfora mais apro
priada para descrever a comunição contemporânea.

Como Baudrillard, Sfez pensa a comunicação como uma mori
bunda morrendo por excesso. Com as novas tecnologias estaríamos 
vendo o nascimento de um Franknstein tecnológico que institui a re
petição e o isolamento, o tautismo. Lucien Sfez propõe que a comuni
cação contemporânea é marcada pelo imperativo tecnológico, agora 
sob a forma de tecnologias da mente. Estas produzem uma forma 
simbólica, o tautismo, como repetição e isolamento patológico do 
mesmo, tomando-se o símbolo da cultura contemporânea154.

A sociedade da comunicação, regida pela ameaça do Franknstein, 
cria uma cultura tecnológica onde as tecnologias potencializam, ao 
mesmo tempo, a troca de informações e a debilitação da comunica
ção: “a comunicação morre por excesso de comunicação e se acaba 
em uma interminável agonia de espirais”155. Trata-se mesmo “do fim  
da comunicação”156. •
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No entanto, é esta troca de informações entre indivíduos ou 
grupos ordinários que compõe a singularidade daquilo que Léo Scheer 
chama de Civilização do Virtual, em oposição às visões de Baudrillard, 
Virilio e Sfez. Esta Civilização é aquela onde a informação é privada 
de seu vínculo a um sentido (já que tudo é convertido em bits), per
dendo toda referência ao real, podendo circular mensagens num jogo 
ilimitado de figuras caleidoscópicas. As novas tecnologias eliminari
am a opacidade do sujeito e do objeto, instituiríam a troca frívola: não 
deserto do real, mas efervescência do frívolo.

O grande mito da modernidade foi o sonho de uma sociedade 
de comunicação transparente, onde a difusão da informação se dá 
através de redes cibernéticas. A idéia de uma comunicação racional, 
instituindo uma sociedade iluminada e sem ambiguidades é, no fun
do, um sonho totalitário. A transparência elimina o jogo de dualida
des. Hoje, o mito da neutralidade técnica é transformado pela apro
priação diária e a dinâmica da sociedade contemporânea. Esta não 
nos permite falar de uma sociedade homogênea ou transparente, tau- 
tista ou Franknstein.

Léo Scheer, analisando o que ele chama de civilização do virtu
al, explica que entramos na crise da noção de história com a queda do 
muro de Berlim. Assim, se não há uma história, o sujeito histórico 
desaparece, assim como a noção de Estado Nação, afetando a dimen
são política, traduzindo-se numa desconexão entre esta e o quotidia
no. Para Scheer, os télécitoyens são o símbolo mesmo do fim das 
grandes narrativas da modernidade e o começo das pequenas históri
as, sustentando-se sob três pilares principais: a informática, a comuta
ção e a comunicação, substituindo os pilares da modernidade repre
sentados pelo exército, pela família/produção e pela religião.

A sociedade virtual seria a sociedade de comunicação (fundada 
na redundância  da d ifusão  da m ensagem ); a sociedade da 
informação (fundada no estereótipo do terminal) e a sociedade de 
comutação (de equivalência entre o emissor e o receptor na red e). 
Para Scheer, a sociedade virtual é a sociedade onde “a inteligência 
do central coloca o usuário no desafio de produzir seu próprio espe
táculo, seu próprio imaginário, seu próprio desafio. Assim este modo 
reconstitui um tecido comunitário”'57.

A  Civilização do Virtual, para Léo Scheer, marca a cibercultu- 
ra, criando ainda três excessos que colocam as visões dos seus conter-
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râneos franceses em desafio: um excesso de informação, um excesso 
de tecnologia e um excesso do social. A desmaterialização da ordem 
natural das coisas pela numerização generalizada pode ser vista como 
uma transgressão da realidade pela liberação do excesso potencial ou 
virtual da informação, havendo um descolamento dos constrangimen
tos materiais (imagens de síntese, simulação, realidade virtual). A abun
dância de informações e de tecnologias informacionais, criadas e ge
radas constantemente no ciberespaço, faz entrar em jogo a dépense 
(Bataille).

Por mais paradoxal que seja, a tecnologia micro-eletrônica co
loca a civilização contemporânea no excesso, na despesa improduti
va, na orgia de códigos158. Neste sentido, a sociedade de informação 
não se interessa mais pelo político, havendo uma separação entre o 
contrato moderno e o tribalismo orgânico e grupai das sociedades 
contemporâneas. Estas são refratárias às promessas ideológicas, aos 
programas e partidos políticos tradicionais. Elas se aproximam mais 
da tribo, ligada por mitologias e não por ideologias. Estamos aqui no 
que Scheer chama de excesso do social, não morte do social.

No imaginário tecnológico moderno, do qual Sfez, Baudrillard 
e Virilio são os herdeiros mais famosos, toda a vida social está fecha
da em um sistema técnico. Toda a vida social é homogeneizada pela 
razão tecnocrática. A escola de Frankfurt criticou, de forma oportu
na, o caráter homogeneizante da tecnologia e dos media, assim como 
o perigo da vinculação entre tecnologia e poder. Os elementos vitais 
de uma sociedade (a orgia, a violência, a comunidade, o jogo 
agonístico) seriam eliminados pela razão científica instrumental e pelo 
totalitarismo de desempenho tecnológico.

Entretanto, como veremos, a objetividade perfeita, a reprodu
ção exata da realidade, projetada a priori nos escritórios dos tecno- 
cratas, não corresponde à realidade do quotidiano. Aqui, o mapa não 
corresponde ao território. Diversos exemplos estão presentes na ci- 
bercultura que encorajam a multiplicação de especificidades locais e 
múltiplas. As mais contundentes expressões estão presentes na di
mensão quotidiana, onde diversas tribos acham seus nichos em meio 
aos interstícios do desenvolvimento tecnológico. Esta cibercultura, a 
que existe e está ancorada no dia a dia, não se vê na metáfora da 
sociedade Franskstein, tautística como pretende Sfez. Ela não é re
presentada também pela sociedade onde a comunicação desaparece •
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através de seus excessos comunicativos e sociais, como afirma Bau- 
drillard. Ela está ainda distante da constituição de uma civilização do 
esquecimento, como mostra Virilio. Embora os perigos visualizados 
por estes pensadores sejam reais, a cibercultura contemporânea pare
cer ser, hoje, irredutível à esta visão. Aqui, o mundo da vida insere-se 
no deserto do real da tecnologia.

Todo impacto da cibercultura está na simbiose paradoxal entre 
tecnicidade e socialidade. Ela pode ser mesmo compreendida como a 
expressão tecno-cultural desta Civilização Virtual, pondo em marcha 
um processo de apropriação e de construção de tecno-socialidades, 
ou cibersocialidades. Podemos dizer com Mercier que “os usuários 
não se contentam em se submeterá técnica. E  seu papel supera aquele 
de escolhas elementares do tipo adquirir/não adquirir, ou utilizar 
bem/não utilizar (...) os novos objetos técnicos. São eles que, pelas 
práticas que eles vão progressivamente desenvolver e afinar, deter
minarão, no fin a l das contas, a incidência efetiva das novas 
tecnologias sobre a transformação de suas vidas quotidianas. Existe 
a í um processo de reapropriação mais ou menos consciente das téc
nicas que o público nem concebeu nem explicitamente desejou ”159.

• • •

Os novos media (digitais) aparecem com a revolução da micro- 
eletrônica, na segunda metade da década de 70, através de convergências 
e fusões, principalmente no que se refere à informática e às telecomunica
ções160. Os media digitais vão agir em duas frentes: ou prolongando e 
multiplicando a capacidade dos tradicionais (como satélites, cabos, fibras 
ópticas); ou criando novas tecnologias, na maiorias das vezes híbridas 
(computadores, Minitel, celulares, Pagers, TV Digital, PDAs, etc.).

Podemos dizer que o termo multimídia interativa expressa bem 
o espírito tecnológico da época, caracterizando-se por uma hibridação 
de diversos dispositivos, infiltrados de chips e memórias eletrônicas. 
As novas tecnologias são o resultado de convergências tecnológicas 
que transformam as antigas através de revisões, invenções ou jun
ções. Ao modelo Um-Todos dos media tradicionais opõem-se o mo
delo Todos-Todos161, ou seja, a forma descentralizada e universal (tudo 
pode ser convertido em bits -  sons, imagens, textos, vídeo...) de cir
culação das informações.

Os novos media permitem a comunicação individualizada, per
sonalizada e bidirecional, em tempo real. Isto vem causándo mudan-
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ças estruturais na produção e distribuição da informação, tanto em 
jornais, televisões, rádios e revistas além do setor de entretenimento 
como o cinema e a música. A tecnologia digital proporciona, assim, 
uma dupla ruptura: no modo de conceber a informação (produção 
por processos micro-eletrônicos) e no modo de difundir as informa
ções (modelo Todos-Todos). Alguns autores chegam mesmo a falar 
de um domínio dos meios de produção pelo público.

Para concluir este capítulo, podemos dizer que, na evolução 
das vias da comunicação,vemos a passagem do modelo informal da 
comunicação para o modelo da comunicação de massa e deste para o 
atual modelo de redes de comunicação informatizadas. O modelo in
formal estabelece uma relação direta entre o homem e o mundo. A 
linguagem não representa o mundo, antes, ela é o próprio mundo. A 
fala produz aquilo que enuncia. A comunicação informal constitui o 
reconhecimento do pertencimento a uma comunidade e sua eficiência 
situa-se no plano mítico, simbólico e religioso.

Já o modelo massivo é aquele onde a linguagem se autonomiza. 
Ela não mais é o mundo, ela representa-o. As palavras não se confun
dem mais com as coisas e a racionalidade assume o valor do discurso. 
A eficácia não se dá mais no plano religioso, mas na dinâmica opera- 
tória, na ação objetiva e eficiente que desencadeia. A comunicação de 
massa não constitui uma comunidade, antes, dirige-se às diversas co
munidades do espaço público (a massa). O paradigma aqui é o da 
televisão162.

O modelo informatizado, cujo exemplo é o ciberespaço, é aquele 
onde a forma do rizoma (redes digitais) se constitui numa estrutura co
municativa de livre circulação de mensagens, agora não mais editada por 
um centro, mas disseminada de forma transversal e vertical, aleatória e 
associativa. A nova racionalidade dos sistemas informatizados age sobre 
um homem que não mais recebe informações homogêneas de um centro 
“editor-coletor-distribuidor”, mas de forma caótica, multidirecional, en- 
trópica, coletiva e, ao mesmo tempo, personalizada.

Diante de uma sociedade massificada (pouca informação com 
redundância), passa-se a uma sociedade informacional, prevalecen
do-se o fluxo de uma quantidade gigantesca de informações para os 
interagentes (Castells163) que terão o poder de escolher, triar e buscar 
o que lhes interessa. O que está em jogo nesse processo de digitalização 
do mundo é, segundo Adriano Rodrigues, o desaparecimento da ins- •
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tância legitimadora clássica do discurso: emissor e receptor fundem- 
se na dança de bits164.

Vamos tentar mostrar nas páginas que seguem, que a cibercul- 
tura é -  mais que o simples deserto do real, tautismo ou indústria do 
esquecimento -  vitalista, tribal e presenteísta. Mais do que deserto e 
reflexo, o tempo real da velocidade imediata de trocas de informações 
binárias é uma “maneira de retorno ao Kdíros dos sofistas. O conhe
cimento por simulação e interconexão em tempo real valorizam o 
momento oportuno, a ocasião, as circunstâncias relativas, opostas 
ao sentido molar da história ou à verdade fora do tempo e fora do 
lugar, que eram, talvez, apenas efeitos de escritura”165.

Mais do que deserto do real, a cibercultura está sincronizada 
com a dinâmica da sociedade contemporânea, podendo mesmo ser 
caracterizada como uma cibersocialidade.

A  cibersocialidade contemporânea

“parler de technologie de la vie quotidienne, prise comme 
processus global de socialisation et un système d’actions, 
fait d’abord référence, par conséquent, à la manière dont 
1’individu perçoit son monde et agit sur lui. La vie de 
tous les jours, la vie domestique comme celle qui se 
déroule aux points de jonctions avec les macro-systèmes 
(cabines téléphoniques, routes, gares, etc.) sont dès lors 
les lieux privilégiés de cette nouvelle mise en forme du 
social”.

Alain Grass'66

Com vimos nos capítulos anteriores, a sociedade contemporânea 
está imersa num culto da técnica e seus objetos. A cibercultura, pela 
socialidade que nela atua, parece, antes de isolar indivíduos terminais, 
colocar a tecnologia digital contemporânea como um instrumento de 
novas formas de sociabilidade e de vínculos associativos e comunitári
os. Como afirma Maffesoli, “todos os micro-rituais (...) parecem ter 
esse papel de desvio da técnica de sua função meramente utilitária, de 
agrupamento de indivíduos em torno de uma atividade comum, de uma 
paixão compartilhada. Poderiamos então falar que o destino da técni
ca moderna reside também na sua apropriação dionisíaca e, assim, 
numa ressacralização, um reencantamento do mundo”161.
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Vamos analisar as novas formas de sociabilidade emergentes 
com as tecnologias do ciberespaço. As diversas manifestações da 
cibercultura contemporânea como, por exemplo, a efervescência so
cial da internet; as comunidades virtuais, as festas raves e a música 
eletrônica, o underground high-tech com os cyberpunks; o misticis
mo dos zippies168, o ativismo dos cypherpunks, exprimem o encontro 
das tecnologias digitais com a socialidade contemporânea de que nos 
fala Michel Maffesoli no conjunto de sua obra.

A tecnologia, que foi durante a modernidade um instrumento 
de racionalização e de separação, parece transformar-se numa fer
ramenta convivial e comunitária. O objetivo desse capítulo é mos
trar como as noções que definem a socialidade contemporânea 
(tribalismo, presenteísmo, vitalismo, ética da estética e formismo) 
podem explicar o fenômeno da cibercultura e nos ajudar a compre
ender o que proponho chamar de cibersocialidade. A cibersocialidade 
é a sinergia entre a socialidade contemporânea e as novas tecnologias 
do ciberespaço.

Para compreendermos os impactos das novas tecnologias na 
cultura e na comunicação contemporâneas, devemos dirigir nosso olhar 
para a sociedade enquanto um processo (que se cria) entre as formas 
e os conteúdos (Simmel). É isso, no fundo, o que nos propõe Michel 
Maffesoli. Trata-se, a partir da perspectiva formista simmeliana, de 
mostrar a dinâmica sócio-técnica que se instaura nesse final de século 
misturando, de forma inusitada, as tecnologias digitais e a socialidade 
pós-modema, formando a cibercultura.

A fim de compreendermos m elhor essa cibercultura plane
tária, vamos tentar mostrar como conceitos tais como o tribalis
mo, o presenteísmo, o vitalismo e o formismo, m arcas indiscutí
veis da socialidade contemporânea, podem ser aplicáveis para 
descrever a relação entre as novas tecnologias e a sociedade con
temporânea. Estes mini-conceitos, como afirma M affesoli, vão 
pontuar todos os campos da cultura contem porânea, não só a 
cibercultura (comunidades virtuais, jogos eletrônicos, im aginá
rio cyberpunk, cibersexo, realidade virtual, ciberespaço169), mas 
todos os acontecimentos quotidianos, todas as formas de agre
gação (banal, festiva, esportiva, mediática) que marcam as soci
edades contem porâneas. •
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A  sociedade contemporânea

A obra de M. Maffesoli é decisiva para uma abordagem feno- 
menológica da sociedade contemporânea ocidental. Como veremos, 
o conjunto de conceitos que compõem a socialidade maffesoliniana 
nos ajudará a compreender os fenômenos recentes da cultura eletrô
nica global. Devemos partir de uma fenomenologia do social, enten- 
tendo esta como os “estudos dos fenômenos, isto é, daquilo que apa
rece à consciência, daquilo que é dado'''™. Neste sentido, a sociolo
gia maffesoliniana é uma fenomenologia do social, tendo por objetivo 
olhar aquilo que é dado, aquilo que é, e não aquilo que deve ser uma 
sociedade, insistindo na descrição das formas atuais das relações so
ciais. A ênfase da sociologia maffesoliniana está nessa descrição do 
social “...tal qual ele se dá ” m .

Partindo dessa visão fenomenológica do social, Maffesoli tenta 
descrever o que, segundo ele, vai marcar a atmosfera das sociedades 
ocidentais contemporâneas: a socialidade. Ele mostra como o concei
to de socialidade é definido em oposição àquele de sociabilidade. A 
socialidade marcaria os agrupamentos urbanos contemporâneos, di
ferenciando-se da sociabilidade ao colocar ênfase na tragédia do pre
sente, no instante vivido além de projeções futuristas ou morais, nas 
relações banais do quotidiano, nos momentos não institucionais, racio
nais ou finalistas da vida de todo dia. Maffesoli procura olhar a vida 
como ela é, como diría Nelson Rodrigues (aliás, ambos investem numa 
perspectiva erótica do social).

A socialidade é, para M. Maffesoli, um conjunto de práticas 
quotidianas que escapam ao controle social (hedonismo, tribalismo, 
presenteísmo) e que constituem o substrato de toda vida em socieda
de, não só da sociedade contemporânea, mas de toda forma social. É 
a socialidade que faz sociedade, desde as sociedades primitivas (mo
mentos efervescentes, ritualísticos ou mesmo festivos) até as socieda
des tecnologicamente avançadas. A socialidade é, assim, a multiplici
dade de experiências coletivas baseadas, não na homogeneização ou 
na institucionalização e racionalização da vida, mas no ambiente ima
ginário, passional, erótico e violento do dia a dia, do quotidiano dos 
homens sem qualidade (Musil).

Maffesoli mostra que existem momentos de uma determinada 
sociedade em que uma forma vai exprimir melhor a cultura vigente.
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Assim foi, por exemplo, a forma institucionalizada das relações soci
ais da modernidade (sociabilidade). Em outras, como na sociedade 
contemporânea, é a socialidade não institucional, tribal que se sobres
sai. Isso não significa que elas existam de maneiras estanques e 
excludentes. O que é importante frisar é a pregnância de uma destas 
formas sobre a outra em determinados momentos históricos.

A socialidade contemporânea vai se estabelecer, então, como 
um politeísmo de valores onde o indivíduo desempenha papéis, pro
duzindo máscaras dele mesmo, agindo numa verdadeira teatralidade 
quotidiana172. É no quotidiano, locus da prática dessa teatralidade -  
através dos diversos papéis que encarnamos nas situações plurais do 
dia a dia, que podemos ex-ister (ser, no sentido de sair de si, o Dasein 
heideggeriano), sem sucumbir aos imperativos de uma moral ou de 
uma racionalidade implacável, típicos do individualismo moderno.

A socialidade pós-modema, por colocar ênfase no presente, não 
investe mais no dever ser, mas naquilo que é, no presente. A vida quo
tidiana contemporânea vai insistir na dimensão do presente; num pre
sente caótico e politeísta em detrimento de perspectivas futuristas. A 
socialidade não seria, assim, contratual, no sentido dos engajamentos 
políticos fixos ou dos pertencimentos à classes sociais definidas e estan
ques. Ela seria efêmera, imediata, empática. Maffesoli dá vários exem
plos dessa socialidade nas suas análises da sociedade contemporânea 
(agrupamentos urbanos, festas e rituais, moda, tecnologia, etc.)173.

A socialidade encontra sua força na astúcia das massas174, 
marcada por uma espécie de passividade ativa, intersticial, subversi
va, e não por um ataque frontal de cunho revolucionário. Esse com
portamento rizomático175, esguio e efêmero, vai marcar profundamente 
a cibercultura, como veremos mais adiante. Como afirma um zippie, 
um dos expoentes dessa cibercultura: “antes de lutar contra o siste
ma, estamos ignorando-o ”.

Entretanto, se não existe mais uma unidade do social, isso não 
significa uma desagregação radical, nem tão pouco o isolamento pato
lógico ou o fim do social, como vimos em Baudríllard, Virilio ou Sfez. 
Como afirma Maffesoli, se não podemos mais falar de unidade (fecha
da, acabada, objetiva e instrumental), a análise da vida quotidiana nos 
permite ver uma certa unicidade (unicité). A unicidade se traduz como 
uma união holística, como um processo em que elementos os mais di
versos agem em sinergia, dentro de uma mesma forma formante. •
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Como vimos, a modernidade insistiu na assepsia social marcada 
por uma racionalidade instrumental. Ela buscava domesticar (ou ani
quilar) as imperfeições (tidas como escórias sensoriais) da vida, como 
as emoções desmedidas, a violência e o imaginário simbólico. Entre
tanto, a contemporaneidade, insiste M. Maffesoli, vai ser marcada por 
um imaginário dionisíaco (sensual, tribal), além de prerrogativas pu
ramente instrumentais. Podemos ver exemplos nas diversas situações 
que marcam a cadência das ações minúsculas do presente. E as novas 
tecnologias vão desempenhar um papel muito importante nesse pro
cesso. Ao invés de inibir as situações lúdicas, comunitárias e imaginá
rias da vida social, elas vão agir como vetores potencializadores des
sas situações, da social idade.

A análise formista, que vê na forma social algo que é também 
“formante” de conteúdo, tem origem nos trabalhos de G. Simmel, influ
ência marcante na obra de Maffesoli. As formas (institucionais, simbó
licas, técnicas) de uma cultura visam enquadrar a vida, regulá-la, controlá- 
la. Para o formismo de Simmel, a vida se impõe sempre contra os limi
tes da forma. A vida necessita da forma para “ex-istir”, da mesma ma
neira em que ela busca expandir-se para além das formas. É nesse em
bate, nesse conflito entre formas e conteúdos, que enraiza-se o trágico 
da sociedade177. A forma seria uma matriz, ambiente de nascimento e 
morte de diversos elementos da vida em sociedade. A forma seria então 
formante. Como mostra Simmel, as formas sociais são o invólucro “na 
qual esta vida se veste, como a maneira necessária sem a qual a vida 
não pode aparecer enquanto fenômeno... ”177.

A evolução das formas da cultura estabelece-se num processo pa
radoxal entre a vida, que quer superar suas formas (que é a possibilidade 
mesma de “ex-istência”), e estas, que revestem a vida e que tendem a 
cristalizá-la. Para Simmel, e aí está a idéia de vitalismo social presente nos 
trabalhos de Maffesoli, a fecundidade da vida obriga as formas a 
reconstituírem-se num processo contínuo. A forma teria, assim, duas fun
ções contraditórias: ela é ao mesmo tempo suporte e prisão da vida178.

As formas de uma determinada sociedade vão cristalizar-se nos 
objetos técnicos, nas instituições as mais diversas e no imaginário sim
bólico. Estas tendem a desenvolver-se de maneira autônoma e inde
pendente. Para Simmel, a cultura se realiza, nessa tragédia, no pro
cesso de objetivação do sujeito (a forma “formando” o conteúdo) e 
de subjetivação dos objetos (o conteúdo impondo-se à forma)J79. Po-
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demos assim analisar a cibercultura e, principalmente, o ciberespaço.
Tomemos por enquanto o ciberespaço. Este, enquanto forma 

técnica é, ao mesmo tempo, limite e potência de uma estrutura social 
de conexões tácteis, que são as comunidades virtuais eletrônicas (chats, 
muds e outras agregações eletrônicas180). Em um mundo saturado de 
objetos técnicos, será nesta forma técnica (as redes telemáticas) que a 
vida social vai impor o seu vitalismo. As diversas manifestações con
temporâneas da cibercultura podem ser vistas como a expressão quoti
diana da vida que se rebela contra as formas instituídas e cristalizadas. 
Segundo Maffesoli, e aí está mais um conceito importante para com
preendermos a socialidade, estaríamos assistindo à passagem (ou a 
desintegração) do indivíduo clássico à (na) tribo.

A erosão e o esgotamento da perspectiva individualista da 
modernidade (o que não significa que não existam “indivíduos-indivi- 
dualistas”) é correlata à formação das mais diversas tribos contemporâ
neas, a nível planetário. Através das inúmeras formas de tribalismo181 
contemporâneo, a organização da sociedade cede lugar, pouco a pou
co, à organicidade da socialidade, agora tribal e não mais racional ou 
contratual. Se na modernidade, afirma Maffesoli, o indivíduo tinha uma 
função, a pessoa {persona) pós-modema tem um papel, mesmo que 
efêmero, hedonista ou cínico. A questão colocada assim não significa 
que esse fato seja novo, mas afirma que a preponderância da persona 
sobre o indivíduo atinge seu paroxismo nesse final de milênio.

Para Maffesoli, a lógica individualista se apoiou sobre uma iden
tidade fechada, sobre o indivíduo, enquanto que a persona só existe 
em relação ao outro, agregando-se. É por isso que esta tem necessi
dade da tribo, para se construir com o outro, pelo outro e no outro. O 
indivíduo é assim “levado por uma pulsão agregadora, ele é também 
o protagonista de uma ambiência afetuosa que o faz aderir, partici
par magicamente a esses pequenos conjuntos viscosos que eu propus 
chamar de tribos”182. Estaríamos vendo hoje, através dos diversos 
tribalismos contemporâneos (religiosos, esportivos, hedonistas, mu
sicais, tecnológicos, etc.), o (re)surgimento do que Durkheim chama 
de solidariedades mecânicas, ou Weber de comunidades emocionais, 
ou Marcei Bolle de Bal chama de reliance (Bolle de Bal)183. E isso 
para melhor ou pior: solidariedades racistas, criminosas e intolerantes 
têm lugar também no tribalismo atual, sustenta Maffesoli.

O tribalismo refere-se, consequentemente, à vontade de estar- •
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junto (être-ensemble), onde o que importa é o compartilhamento de 
emoções em comum. Isso vai formar o que o pensador francês identi
fica como cultura do sentimento, relações tácteis e grupais de empatia. 
Esta cultura não se inscreve mais em nenhuma finalidade prospectiva, 
tendo como única preocupação o presente vivido. Maffesoli propõe 
analisar essa nova ambiance comunitária a partir do que ele chama de 
paradigma estético. A socialidade tribal, gregária e empática, a cultu
ra do sentimento que se apóia sobre as multi-personalidades (as más
caras do teatro quotidiano), agem a partir de uma ética da estética, e 
não a partir de uma moral universalizante. A sociedade elabora um 
éthos, uma maneira de ser, um modo de existência “onde aquilo que 
é compartilhado com outros será primordial. É  isso que eu designa
rei pela expressão ‘ética da estética’ ”184.

A ética da estética vai impregnar todo o ambiente social e contami
nar o político, a comunicação, o consumo, os negócios, as artes e espetá
culos, ou seja, a vida quotidiana no seu conjunto. Essa ética é, assim, um 
conceito chave para ajudar a melhor discernir sobre o conjunto 
desordenado e versátil daquilo que M. Maffesoli chama de socialidade.

Vejamos em relação aos media. As tecnologias do ciberespaço 
vão potencializar a pulsão gregária, agindo como vetores de comu
nhão, de compartilhamento de sentimentos e de religação comunitária. 
No ciberespaço, a maior parte do uso deve-se a atividades socializantes 
como chats, grupos de discussão, listas, muds, icq, entre outros. Na 
cibercultura, o ciberespaço é uma rede social complexa, e não somente 
tecnológica. Isto mostra que a tendência comunitária (tribalismo), a 
ênfase no presente (presenteísmo) e o paradigma estético (ética da esté
tica) podem potencializar e ser potencializados pelo desenvolvimento 
tecnológico. Podemos ver nas comunidades do ciberespaço a 
aplicabilidade do conceito de socialidade (mas também de sociabilida
de), definido por ligações orgânicas, efêmeras e simbólicas.

As expressões culturais mais ricas do fenômeno da cibercultura 
mostram, precisamente, a “religação” (reliance) social potencializada 
pela tecnologia micro-eletrônica. Como afirma Maffesoli, a socialidade 
pode efetivamente, “...caminhar lado a lado com o desenvolvimento 
tecnológico, ou mesmo ser apoiada por 'ele (veja-se o micro ou o 
Minitel)”m . Assim, podemos propor, como hipótese, que as novas 
tecnologias de comunicação atuam como fatores de difração do cará
ter comunitário tribal típico da socialidade contemporânea.
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Mais uma vez, trata-se de uma mudança ̂ ie escala. Em vários 
momentos da história da humanidade pudemos ver a tecnologia servir 
como instrumento comunitário ou simplesmente agregador. Sabemos 
que os íhaumata gregos eram apenas instrumentos de divertimento, 
que a imprensa desestabilizou o poder da igreja ao democratizar a in
formação, que o rádio podia, como pensava Brecht186, criar comunida
des solidárias à distância, e que mesmo a contracultura, sendo anti- 
tecnológica, não seria possível sem drogas químicas, imagens (vídeo e 
cinema experimental) e a guitarra elétrica. Mudança de escala: entra
mos em cadeia planetária (aldeias globais) com informações tornando- 
se disponíveis ao planeta (ou entregues) em tempo real, imediato.

A cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma socie
dade estruturada através de uma conectividade telemática generaliza
da, ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a troca de 
informações sob as mais diversas formas, fomentando agregações 
sociais. O ciberespaço cria um mundo operante, interligado por ícones, 
portais, sítios e home pages, permitindo colocar o poder de emissão 
nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai produzir in
formação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao sistema.

Com o fenômeno das comunidades virtuais187-  formadas através 
da comunicação telemática -  podemos dizer que estamos assistindo a 
uma forma, crescente e planetária, do fenômeno, mostrando a perma
nência (senão o renascimento) de comunidades de base, aquilo que a 
Escola de Paio Alto chamou de proxemia (proxémiem ). Segundo 
Maffesoli, a socialidade no ciberespaço mostra que a tecnologia “não 
chega a erradicar a potência da ligação (da re-ligação) e, às vezes, 
serve-lhe até de coadjuvante”189. A potência de ligação das comunida
des virtuais do ciberespaço encaixam-se bem no que U. Hammerz, cha
ma de comunidade sem proximidade’”, instituindo, não um territó
rio físico, mas um território simbólico (embora o pertencimento simbó
lico não seja exclusividade das comunidades eletrônicas).

As comunidades virtuais eletrônicas são agregações em torno 
de interesses comuns, independentes de fronteiras ou demarcações 
territoriais fixas. Mais uma vez, Maffesoli vem constatar “que a evi
dência táctil passa atualmente, (...), pelo desenvolvimento tecnológico 
(...) onde se exerce uma interdependência societária inegável... ” llJ0. 
A sociedade contemporânea, ajudada pela tecnologia, mergulha nes
sa dimensão da socialidade. Aqui “o indivíduo se exclue enquanto tal •
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para participar de uma comunidade, um pouco mítica, cujo imagi
nário não é sem efeito no quotidiano, em particular porque ela acen
tua a comunicação sem objeto específico: a comunicação pela co
municação ”191. Estamos longe do diagnóstico de morte da comunica
ção por excesso tão caro a Sfez, Baudrillard e Virilio.

É interessante notar, também, que a tecnologia moderna é fruto do 
casamento da ciência com a técnica, associada à racionalidade e à objeti
vidade. Ela é, assim, oposta a toda e qualquer forma de socialidade (o 
emocional, o subjetivo, o dionisíaco). Maffesoli aponta isso muito clara
mente no prefácio de um número especial da revista francesa Sociétés, 
cujo tema era a “tecnosocialidade” (technosocialité). Ele afirma: “pode 
parecer paradoxal pensar em um mesmo movimento a técnica e a 
socialidade. Entretanto é este paradoxo que este número de Sociétés 
pretende colocarf,m . Assim, a tecnologia contemporânea é um dos fato
res mais importantes de formação da socialidade contemporânea.

O estranhamento atual em relação à técnica advém, justamente, 
da simbiose bizarra entre a socialidade, que recusa a positividade utó
pica e a racionalidade industrial, e as novas tecnologias, fruto destas. 
A cibercultura contemporânea mostra que é no coração mesmo da 
racionalidade técnica que a socialidade aparece com força e ganha 
novos contornos193. A cibercultura, esse estilo da cultura técnica con
temporânea, é o produto social e cultural da sinergia entre a socialidade 
estética contem porânea de que nos fala M affesoli e as novas 
tecnologias. Talvez estejamos buscando, pelas tecnologias, uma nova 
forma de agregação social (eletrônica, efêmera e planetária). Como 
mostra magnificamente o sociólogo francês, “...por mais paradoxal 
que isso possa parecer, nós podemos estabelecer uma estreita liga
ção entre o desenvolvimento tecnológico e a amplificação da estéti
ca. A técnica que tinha sido o elemento essencial da reificação, da 
separação, inverte-se em seu contrário e favorece uma espécie de 
tactilidade, uma experiência comum”194.

A socialidade caótica e fractal vai ser alim entada pelas 
tecnologias micro-eletrônicas, numa espécie de harmonie conflictuelle, 
ajudada pelo politeísmo de valores e pelo excesso de imagens. A pro
fusão (excesso) de imagens, e de tecnologias da imagem, pode ser 
entendida aqui a partir da análise do barroco enquanto forma social 
contemporânea. Para Maffesoli, a profusão de imagens (de todos os 
gêneros) está na base de uma baroquisation do mundo, exprimindo o
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caldo cultural multiforme que constitui as sociedades ocidentais. Esta 
ambiance barroca está presente, de forma radical, no culto quase 
mágico aos objetos técnicos, seja a televisão, o videotexto, a micro-
informática e a telecópia, todos aniquilam o futuro e são promotores 
de um instante eterno”'95. Tóquio, Times Square, Beaubourg ou 
Piccadilly Circus mostram bem a pregnância das imagens e a 
barroquização estética da cultura contemporânea.

A  cibercultura em processo

Podemos compreender como, a partir da análise da socialidade 
contemporânea proposta por Michel Maffesoli, a cibercultura se constitui 
como uma cibersocialidade196 ou seja, uma estética social alimentada pelo 
que poderiamos chamar de tecnologias do ciberespaço (redes informáticas, 
realidade virtual, multimídia). A cibercultura forma-se, precisamente, da 
convergência entre o social e o tecnológico, sendo através da inclusão da 
socialidade na prática diária da tecnologia que ela adquire seus contornos 
mais nítidos. Não se trata, obviamente, de nenhum determinismo social 
ou tecnológico, e sim de um processo simbiótico, onde nenhuma das 
partes determina impiedosamente a outra197.

Hoje em dia, vemos o prefixo “ciber” em tudo : cyberpunk, 
cibersexo, ciberespaço, cibermoda, ciber-raves, cibercidades, ciberarte, 
etc. Cada expressão forma, com suas particularidades, semelhanças e 
diferenças, o conjunto da cibercultura. As tribos cyberpunks, as comu
nidades virtuais das redes informáticas (muds, chats, fóruns, BBSs, sites 
e newsgroups), o hedonismo e o presenteísmo das raves (festas tecno- 
eletrônicas), os fanáticos por jogos eletrônicos, o ativismo rizomático e 
político-anarquista dos militantes eletrônicos (hackers, crackers, 
cypherpunks...) entre outros, mostram como o mundo da vida está em 
simbiose ativa com o mundo da técnica.

A contracultura das anos 70, por exemplo, foi um movimento 
de oposição à cultura “desligante” (déliante) da modernidade, como 
propõe o sociólogo belga Bolle de Bal. Esta contracultura refutava a 
tecnologia, pois ela encarnava o símbolo maior do totalitarismo da 
razão científica, causa principal da racionalização dos modos de vida 
e da dominação da natureza através da urbanização e industrialização 
das cidades ocidentais. A cibercultura toma por herança esta 
contracultura, mas ela não recusa a tecnologia. •
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Fruto da geração X198, a sociedade contemporânea aceita, tam
bém, a tecnologia a partir de uma perspectiva lúdica, erótica, violenta 
e comunitária. Neste sentido, a tecnologia, que foi o instrumento prin
cipal da alienação, do desencantamento do mundo e do individualis
mo, vê-se investida pelas potências da socialidade. A cibercultura que 
se forma sob os nossos olhos, mostra, para o melhor ou para o pior, 
como as novas tecnologias estão sendo, efetivamente, utilizadas como 
ferramentas de uma efervescência social (compartilhamento de emo
ções, de convivialidade e de formação comunitária)199. A cibercultura 
é a socialidade como prática da tecnologia.

A geração 90 está habituada à multimídia, à realidade virtual e 
às redes telemáticas. Ela não é somente literária, individual e racio
nal, mas também simultânea, como diria McLuhan, presenteísta, tribal 
e estética como afirma Maffesoli e simulacro dela mesma como nos 
explica Baudrillard. Ela se compõe como um zapping de signos, 
como apropriação de bits num espaço-tempo em profundas trans
formações.

A cibercultura aceita o desafio da sociedade de simulação e joga 
(samplings, zappings) com os símbolos da sociedade do espetáculo. 
No entanto, a cibercultura não pertence mais à sociedade do espetá
culo, no sentido dado a esta pelo situacionista francês Guy Debord200. 
Ela é mais do que o espetáculo, configurando-se como uma espécie 
de manipulação digital do espetáculo.

Para Debord, o espetáculo é a representação do mundo através 
dos mass media, enquanto que a cibercultura é a simulação do mundo 
pelas tecnologias do virtual. A cibercultura surge com os media digi
tais, ou seja, com a informática, as redes telemáticas, o multimídia 
interativo, a realidade virtual. A cibercultura toma a simulação como 
via de apropriação do real, enquanto que o espetáculo da tecnocultura 
moderna201 se apropria do real por meio da representação do mundo 
(através dos media de massa).

M esmo se cibernética significa controle e pilotagem , a 
cibercultura não é o resultado linear e determinista de uma programa
ção técnica do social. Ela parece ser, ao contrário, o resultado de uma 
apropriação simbólica e social da tecnologia. O que vai caracterizar a 
cibercultura nascente não é um determinismo tecnocrático. Não se 
trata de excluir a socialidade, e tudo que ela tem de trágico, violento, 
erótico ou lúdico como inimiga de uma sociedade racional, técnica e
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objetiva. A cibercultura não é uma cibemetização-da sociedade mas a 
tribalização da cibernética.

Se nós retomarmos à análise formista de Maffesoli, poderiamos 
dizer que a forma “ciber” (tecnologias do ciberespaço) vai manter 
uma relação dialógica202 com os conteúdos da vida social contempo
rânea. Todo o sonho da modernidade foi concentrado na perspectiva 
racionalista e funcionalista da vida, na dominação da natureza e no 
controle das pulsões selvagens. Contraditoriamente, é por uma atitu
de dispersa, efêmera e lúdica, que a sociedade contemporânea vai se 
relacionar com as novas tecnologias. Trata-se de uma imbricação en
tre a socialidade e a técnica contemporânea (transformada em instru
mento convivial203); aí está o que parece caracterizar a cibersocialidade. 
Assim “é possível de imaginar que, correlativamente ao desenvolvi
mento tecnológico o crescimento das tribos urbanas favorece uma 
‘palabre informatizada ’ ”204.

No entanto, embora a socialidade esteja presente de forma 
marcante nas principais expressões da cibercultura, isso não significa 
que esta não tenha suas práticas de sociabilidade. Sim, e muito. Todo 
o trabalho acadêmico, empresarial, comercial ou governamental no 
ciberespaço caracteriza-se por relações de sociabilidades, relações 
contratuais, formais, institucionalizadas. A contradição e o paradoxo 
entre uma hiper-racionalidade instrumental e uma transcendente apro
priação social da tecnologia pela rua está no coração da cibercultura. 
A cibercultura cria-se por uma astúcia dos usos, uma invenção do 
quotidiano (De Certeau) em direção a convivialidade (Ivan Illich)203.
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Parte III

------- • A  cibercultura

1



C a p í t u l o  I
O  N ASCIM EN TO  D A  CIBERCULTURA: A  M ICRO-INFORM ÁT1CA

Vamos situar o nascimento da cibercultura no surgimento da 
micro-informática na metade dos anos 70. A cibercultura, embora a 
expressão deva muito à cibernética, não é, no sentido exato, correlata 
a esta ciência. Antes, a cibercultura surge como os impactos 
socioculturais da micro-informática. Mais do que uma questão 
tecnológica, o que vai marcar a cibercultura não é somente o potenci- , 
al das novas tecnologias, mas uma atitude que, no meio dos anos 70, j 
influenciada pela contracultura americana, acena contra o poder '

• tecnocrático. O lema da micro-informática será: “computadores para 
o povo” (“Computer to the people”).

O advento de tecnologia do computador pode ser explicado por 
três condições históricas: as condições técnica, social e ideológica 

^  (Breton206). A informática será uma ciência (baseada na cibernética) 
de produção, organização, armazenamento e distribuição automatizada 
da informação, agora traduzida em bits (códigos binários tipo 0 e 1).!
A informática é, assim, uma forma de aliar o conhecimento da nature-

* za às formas de funcionamento da sociedade moderna. Cria-se a pos
sibilidade de leitura da realidade, traduzida pela linguagem digital, 
automatizando a informação.

Como vimos, o mundo da modernidade é o mundo quantificado 
através da matemática e das tecnologias analógicas. Aqui, a aproxi
mação matemática, quantitativa e experimental da natureza é a base 
do racionalismo analítico e dedutivo moderno, herdeiro de Descartes.
A organização sócio-política e a administração burocrática e racional 
da vida social generalizou-se. A cibercultura tem origem nesse mundo 
hiper-quantificado, hiper-racionalista, que tenta integrar, ou melhor, 
traduzir, e não mais representar a natureza através das tecnologias 
digitais. Esta condição técnica, da qual a cibercultura é sua consequên
cia, é resultante do progresso da matemática e das ciências a partir do 
meados do século XVII.

A formação da micro-informática deve-se ao desenvolvimento 
de domínios científicos a partir dos anos 40: a cibernética (1948), a •
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inteligência artificial (1956), a teoria da auto-organização e de siste
mas (dos anos 60), a tecnologia de comunicação de massa (rádio, 
televisão e telefone) e a telemática (de 1950). Os primeiros passos no 

v tratamento automático da informação foram dados entre 1940 e 1960. 
Aqui os princípios essenciais e as inovações estratégicas são influen
ciadas fortemente pela cibernética. O segundo, de 1960 a 1970, ca
racteriza-se por sistemas centralizados ligados às universidades e à 
pesquisa militar (os minicomputadores) e o terceiro, de 1970 aos nos
sos dias, com o surgimento dos micro-computadores e das redes 
telemáticas. Breton para aí sua cronologia. Poderiamos, para diferen
ciar a informatização da sociedade em 70 desta que estamos vivendo 
em 2000, propor uma quarta fase. Esta seria a que aparece na metade 
dos anos 80, caracterizada pela popularização do ciberespaço e sua 
inserção na cultura contemporânea. Se a terceira fase foi a do compu
tador pessoal (PC), a década de 90 (e o século que se aproxima) é a 
fase do computador conectado (CC).

Como explica Breton, na primeira fase da informática o desen
volvimento de computadores é influenciado fortemente pela teoria 
cibernética (noções de realimentação, informação, programação, 
regulação, controle, sistemas complexos). As máquinas cibernéticas 
vão tentar im itar o cérebro humano e sim ular seres vivos (e 
maquínicos). Este é o período metafísico da informática, segundo 
Breton. A teoria cibernética de Wiener, em 1948, vai estabelecer a 
relação entre a individualidade humana e as trocas de informação.

A informação é, assim, a chave mais importante para definir o ser 
humano, até mesmo em seu sentido biológico (o DNA). Wiener vai 
criar um modelo informacional onde a relação entre o homem e seu 
ambiente se estabelece a partir de trocas de informação. Estas determi
nam sua evolução e sobrevivência. De acordo com Wiener, toda a socie- 

, dade deve ser analisada a partir de trocas de informação (a “diferença que 
I fa z diferença”, como define Bateson207) porque toda a vida (biológica e 

social) é estruturada a partir de processos de comunicação.
Pouco a pouco a cibernética vai se separar da informática. A 

próxima fase vai ser caracterizada pelo acento na automatização da 
informação e nos processos de transmissão. A informática será uma 
técnica de manipulação de informação, ou afomação da informação, 
enquanto a cibernética pretende ser um modo de reflexão sob os usos 
das ferramentas de comunicação. Para Wiener, a meta da cibernética é
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criar uma técnica nos permitindo tratar problemas de regulação da 
comunicação e da informação em geral. Como afirma Breton, “a se
paração entre a informática e a cibernética provem, talvez, em parte 
das tomadas de decisão de Wiener hostis à instituição militar(...). O t  
fundador da cibernética fo i então marginal em relação a tudo que 
tocava de perto ou de longe ao computador (...). Wiener fo i (...) um 
dos primeiros a se interrogar sobre os desafios éticos e os usos soci
ais desses novos domínios ”208.

Como explícito em “Cibernética e Sociedade”209, Wiener prevê 
uma estratégia de pilotagem informacional da vida social. A primeira 
informática vai ser concebida como uma utopia, cujo objetivo é a trans
formação do homem e da sociedade. A invenção de computadores 
desvincula-se da compreensão sobre o que é o homem e sobre quais 
seriam os impactos dessas máquinas em meio a sociedade, migrando 

I para o desenvolvimento de máquinas que tratarão (de forma mecâni- 
' ca) a informação -  basicamente calcular e contar. Não é à toa que a 
máquina chama-se Computer -  aquele que conta; ou ordinateur — aquele 
que põe ordem, automatiza, classifica. Ã informática segue, agora, 
desvinculada da metafísica cibernética, sendo concebida dentro dos 
ideais modernos de uma utopia tecnológica. Busca-se a transforma
ção e a administração racional da sociedade. O modelo será um pool 
formado pela IBM, militares, universidades e institutos de pesquisa.

Embora a micro-informática popular só surgisse em meados da 
década de 70, precursores do que viría a ser a revolução da informá
tica pessoal (e do ciberespaço) começavam a pensar em tornar o com
putador mais amigável desde os anos 40. Nesta década o problema da 
informação preocupa os cientistas. Vanevar Bush, coordenador de 
pesquisa das forças armadas americanas, em meio a uma profusão de 
informação, inventa uma meta máquina (nunca realizada) para ajudar 
os cientistas a armazenar e indexar informações nos seus diversos 
campos de pesquisa, o “Memex”. Outros pioneiros, como Engelbart e 
Licklider, vão cunhar noções como interface e ambiente de resposta. 
Doug Engelbart e sua equipe do Stanford Researsh Institute (SRI) 
inventa a interface WYSIWYG ( “whatyou see is whatyou get” -  “o 
que você vê é o que você tem”), o processador de texto, o mouse e as 
janelas com os menus. J.C.R. Licklider, pesquisador em psicologia vai 
levar adiante a idéia de interatividade e propõe uma relação simbióti- 
ca entre o homem e o computador. •
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Como vemos, a perspectiva de interatividade foi discernida muito 
cedo. Nos anos 60 um real impulso foi dado pelas pesquisas de Ivan 
Sutherland com o Sketchpad (1963), um software onde o usuário 
atua diretamente sobre a tela do monitor com uma light pen. Este 
programa “abriu o campo da computação gráfica e apresentou in
venções como o cursor, as janelas (zooming, scrolling, clipping...) e 
reconhecimento gestuais”210. Em 1962, John Kemeny e Thomas 
Kurtses da Faculdade de Darthmouth -  EUA, implantam linguagens 
simples de programação como o DTSS (Darthmouth timesharing 
system) e o BASIC. A interatividade caminha, assim, para sistemas 
mais simples e os primeiros computadores interativos nascem nos anos 
50 como o Whirlwind de Jay Forrester. Este tratava a informação em 
(tempo real) e de forma mais interativa por meio de um monitor.

Nesse momento do desenvolvimento da informática uma outra 
idéia forte começava a aparecer: a de comunidade eletrônica ou virtu
al. Licklider e Taylor, percursores da micro-informática, perceberam 
rapidamente, já  em 1968, todo o desafio de reunir pessoas através de 
comunicações mediadas por computadores, o que seria concretizado 
mais tarde com a expansão da cibercultura através do ciberespaço. 
Licklider e outros pesquisadores contemporâneos encorajaram a for
mação da rede ARPANET, origem da atual internet, entrando em ope
ração em 1969. Eles afirmavam: “o que as comunidades interativas 
online serão? Na maioria dos campos elas consistirão de membros 
separados geograficamente, às vezes agrupados em pequenas agre
gações, às vezes trabalhando individualmente. Elas serão comuni
dades não de localidade comum, mas de interesse comum”211.

Em 1970, Seymour Papert desenvolve a linguagem Lego como 
ferramenta de ensino da matemática e de análise e desenvolvimento 
dos estudos e processos do pensamento, particularmente na área da 
pedagogia e da cognição. Alan Kay, influenciado por Papert, cria no 
laboratório PARC da Xerox212, o Research Learning Groupe cujo 
objetivo é integrar usuários diversos como crianças, músicos, médi
cos, arquitetos. Os investigadores de PARC decidem construir um 
computador pessoal, o ALTO, experimental, funcionando em redes 
locais (LAN, Ethernet). Em 1979, havia já  1.000 Altos, algumas 
dezenas de impressoras e 25 terminais Ethernet conectados em rede 
local. Em 1976, Kay já  pensava nos computadores portáteis.

Mas a micro-informática será mais do que um conjunto de ino-
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vações técnicas. Como veremos, esta será consequência direta da ati
tude contracultural em relação aos computadores e aos desafios da 
informatização. O primeiro microcomputador, o Altair, nasceu em 
Albuquerque, na Terra do Encantamento, no Novo México, em 1975. 
Naquele ano, o Altair é vendido a US$397 sendo um kit cuja inclusão 
de monitores, discos e impressora elevava os custos para US$5.000. 
Em 1977 aparecem simultaneamente a cultura punk na Inglaterra e o 
Apple II na garagem dos Steves (Jobs e Wozniak). Em 1981, o pri
meiro PC (personal Computer) nasce de um modelo da IBM. O 
surgimento do Apple Macintosh, em 1984, parece ser emblemático da 
mudança paradigmática que estava ocorrendo nesse momento.

O Macintosh, simbolizado por uma maçã mordida, criado em 
uma garagem e pretendendo ser interativo, convival e democrático, 
estava em ruptura total com os ideais modernos, cujo modelo era a 
IBM, um empreendimento gigantesco, centralizado e relacionado à 
pesquisa militar. Mais que simples inovações técnicas, o nascimento 
da micro-informática (e da cibercultura) é fruto de movimentos soci
ais. Aqui aparece uma nova lógica em relação às novas tecnologias 
digitais, onde a lógica tradicional “cede, em parte, o lugar a uma 
imagem lúdica, criativa, enriquecedora da informática ”213.

A micro-informática é uma invenção de radicais califomianos, 
como explica Breton, tendo por meta lutar contra a centralização e a 
posse da informação (e, consequentemente, do destino da sociedade 
informatizada) pela casta científica, econômica, industrial e militar. 
Ela é resultado de dois adventos importante deste fim de século, um 
técnico e um outro sociocultural. Primeiro o advento das tecnologias 
digitais e seu processo de miniaturização de componentes e correlato 
aumento da memória e da velocidade de processamento. Temos, as
sim, máquinas mais potentes e baratas. Segundo, a efervescência so
cial, de cunho tecno-místico-anarquista, que lançou as bases das nos
sas contemporâneas sociedades digitais. A atitude cyberpunk, que dá 
origem à cibercultura dos anos 80, nasce aqui e vai marcar todo o 
imaginário da cibercultura, como veremos adiante.

Não será exagerado afirmar que a cibercultura surge com a 
micro-informática, como uma mobilização social e uma espécie de 
guerrilha dos primeiros hackers do Homebrew Club (Steve Levy214) 
contra o peso da segunda informática (sistemas centralizados, objeti
vos militares, tecnocracia científico-industrial, especialistas técnicos) •
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que seguiam paradigmas reforçando as ideologias da modernidade 
(ideologias políticas, tecnociência, progresso, burocratização dos 
modos de vida, desenvolvimento, etc.).

A micro-informática vai acentuar a democratização do acesso à 
informação. Na sociedade de comunicação e redes telemáticas deve ser 
garantido o direito à liberdade de expressão e privacidade. O radicalis
mo califomiano, que deu origem a essa nova configuração socio-técni- 
ca, era então uma mistura de esoterismo Zen, ecologia e ficção-científi- 
ca. A revolução da micro-informática constitui-se como “...uma espé
cie de revolução na revolução e seu radicalismo esteve, em grande 
parte, na origem da 'cultura da informática '”2,s. Assim, a cibercultura, 
com a micro-informática, toma-se mais que o desenvolvimento linear 
da lógica cibernética, surgindo como uma espécie de movimento social.

A democratização dos computadores vai trazer à tona a discus
são sobre os desafios da informatização das sociedades contemporâ
neas já  que estes não só devem servir como máquinas de calcular e de 
ordenar, mas também como ferramentas de criação, prazer e comuni
cação; como ferramentas de convívio. A micro-informática, base da 
cibercultura, é fruto de uma apropriação social. Como sabemos, a 
sociedade não é passiva à inovação tecnológica, sendo o nascimento 
da micro-informática um caso exemplar, mostrando a apropriação 
social das tecnologias, para além de sua funcionalidade econômica ou 
eficiência técnica. Esta prática estabelece-se como um duplo movi
mento de dominação e apropriação simbólica.

A parte interna do desenvolvimento tecnológico (pesquisa, de
senvolvimento e produção industrial) dita, por um lado, as regras do 
jogo; ela domina condutas e impõe formas de comportamentos em 
relação aos objetos técnicos. No caso da micro-informática, podemos 
dizer que a relação entre o campo social e as novas tecnologias é 
construída pela apropriação simbólica, onde à funcionalidade técnica 
e à eficácia econômica (os sonhos da modernidade tecnológica) adicio
nam-se delírios, esperanças e invenções quotidianas que desestabilizam 
as regras do jogo. Esta apropriação “desvia ou prolonga os usos de 
maneira inesperada e desenvolve práticas sociais enraizadas no ima
ginário comum ”216.

A atual dimensão da tecnologia na vida social contemporânea 
mostra que são nos espaços existenciais de produção de sensações, 
do vivido coletivamente, que podemos entender as formas do imagi-
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nário tecnológico contemporâneo. O que conta para a invenção do 
mundo da vida não é simplesmente o útil ou o funcional, mas este 
universo simbólico que enraíza-se em espaços do vivido: “o mundo 
dos objetos é assim um imenso campo de delírio e de invenção que 
vasculham as regras previstas”2'1.

Marc Guillaume218 vai desenvolver o conceito de espectralidade 
para tentar dar conta dos novos mecanismos postos em práticas pelas 
tecnologias micro-eletrônicas. Segundo ele, a relação entre a tecnologia 
e a sociedade se dá em três níveis: estratégico (empresas, governos), 
retórico (discursos publicitários, media, poderes públicos) e tático 
(usos no quotidiano). Os dois primeiros níveis estruturam-se no que 
Guillaume chama de “mitologia programada”. Mas é no último nível 
que residem as possibilidades de desvios, de apropriações.

Segundo Guillaume, as interseções entre a tecnologia e a soci
edade acontecem em um nível estratégico, onde a tecnologia é impulsio
nada pelo Estado, pelas grandes empresas, pelos Centros de Pesquisa e 
Desenvolvimento (R&D) e pelos grupos sociais organizados; em um 
nível retórico, onde são incluídas estruturas de representação de obje
tos através da publicidade, dos media e dos poderes públicos; e em 
um nível tático, ou seja, o nível dos usos quotidianos, das práticas 
minuciosas e anônimas que rejeitam e transformam a lógica funcional 
imposta pelos dois outros níveis. Os primeiros dois níveis são onde 
nascem as mitologias programadas.

O nível tático é o espaço livre da programação, onde podem ser 
ludibriadas as regras do jogo: um espaço onde encontramos elemen
tos essenciais de uma mitologia não programada, o imaginário social 
puro da técnica. Estes são "os mitos fundadores de nossas tecnologias, 
mitos que nos permitem investi-los de nossos desejos e de nossas 
angústias “2I9. É no nível tático que encontramos as verdadeiras mi
tologias, onde a vida quotidiana pode inserir imaginários e simbologias 
na sua relação com os artefatos tecnológicos.

As tecnologias marcam profundamente a totalidade do corpo 
social através dos modos de produção e de consumo, das formas de 
comunicação e da normalização da vida social. Para analisar a 
tecnologia, precisaríamos compreender as representações da tecnologia 
em primeiro lugar, ou seja, as inovações tecnológicas inseridas como 
objetos de consumo. De um certo modo, essas mitologias programa
das são estratégias de transformação cultural que visam acelerar a •
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mudança tecnológica e reforçar o imaginário social da técnica en
quanto meio legítimo de manipulação do mundo. Para Guillaume, “to
dos os gestores do Estado e do capital participam, assim, direta ou 
indiretamente de uma mitocracia. Mais as mitologias assim produzi
das são instáveis já  que elas dependem da evolução das estratégias. 
E elas são artificiais porque a produção funcional de sentido não 
funda um mito ”220.

As representações programadas e táticas podem ser aplicadas 
àquilo que Guillaume chama de télétechnologies, as tecnologias da 
informação e da comunicação. Estas constituem os pilares da ciber- 
cultura, respondendo a um desejo de escapar parcialmente e mo
mentaneamente aos constrangimentos simbólicos de modernidade e 
seus funcionalismos totalitários. O próprio sujeito individualista, fi
lho da modernidade, torna-se um espectro, porque desaparece para 
vagar em uma ordem simbólica que se tornou transparente. A es- 
pectralidade torna-se um fenômeno de massa já  no começo do sécu
lo XX, com a difusão dos filmes em salas de cinema, com o rádio e, 
posteriormente, a televisão, hoje entrando em sua fase mais virótica 
com a aparição da micro-informática e das redes telemáticas. Assim 
“existe comunicação espectral quando aqueles que dela partici
pam a podem fa zer ficando eventualmente, parcialmente e proviso
riamente, sem nome, sem identidade definida, escapando aos cons
trangimentos da identidade”12'.

Os indivíduos espectrais reagem à funcionalidade racional e 
à homogeneidade de comportamentos procurando identificações 
sucessivas222. Para Guillaume, o que caracteriza a sociedade pós- 
moderna é sensação desta subversão pelo anonimato. Deleuze e 
Guattari, em outro registro, mostram a espectralidade como dese
jo  individual de tornar-se nômade, imigrante nas suas próprias ci
dade, corpo e subjetividade. Embora os três níveis de ação da téc
n ica  p ro p o s to s  po r G u illau m e  e s te jam  p re sen te s  na 
contemporaneidade e na cibercultura, parece-nos que o surgimento 
da cibercultura deva muito ao nível da apropriação social, ao nível 
tático. Podemos dizer que a micro-informática “não seria mais 
culminada pela esperança utópica (...) mas ela se aproximaria da 
subversão, aqui e agora, pelo seu uso m enor”123.

A idéia de ruptura radical transforma-se em uma mistura de 
desconfiança e de apropriação (simbólica e quotidiana) das novas
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tecnologias. Se não há um futuro possível, se a história, com seus 
componentes ideológicos (futuro, progresso, razão) não têm suporte 
social mobilizador, então, a única saída é tomar nas mãos o destino 
tecnológico. Esta apropriação desesperada da tecnologia contempo
rânea é visível através dos vírus de computador, dos hackers, da rea
lidade virtual, do cibersexo, das comunidades virtuais. A história da 
micro-informática mostra que, na sua origem, a cibercultura é conse
quência da atitude social em relação à informática.

Em 1972, a revista radical People Computer Company (PCC), 
do subúrbio industrial de São Francisco, cria um banco de dados 
eletrônico urbano acessível e útil à comunidade. Surgem os primei
ros BBSs (B ulettin  Board System s). Bob A lbrecht, um dos 
idealizadores, propõe a esta comunidade uma base de dados dispo
nível em rede telemática que funcionasse como “um centro onde 
crianças e adultos jogam, escrevem programas em Basic e deman
dam que os computadores sejam usados ‘pelas pessoas e não con
tra e la s" ,lu . Em 1973 aparece um segundo projeto, o Community 
Memory, propondo a utilização de uma rede de terminais dispersada 
na região da baía de São Francisco, tentando estabelecer um modo 
de democracia direta, sem controle central e onde cada participante 
pode ler e introduzir mensagens próprias. Neste período, vários gru
pos pensavam na possibilidade de criar uma tecnologia alternativa, 
democrática, interativa e de simples utilização. O sonho de comuni
dades virtuais começava a se concretizar.

Nesta época o perfil do usuário da informática também muda
va e era sintomático da situação que ora se apresentava. Na primeira 
informática o analista-programador é um matemático-programador, 
um analista de sistemas ligado à pesquisa militar e às grandes uni
versidades e institutos de pesquisa. Na segunda informática, a dos 
minicomputadores, esse profissional torna-se um expert em infor
mática, trabalhando em escritórios de grandes empreendimentos. 
Com o surgimento da micro-informática, o usuário não é mais, ou 
não precisa necessariamente ser, um profissional, um especialista, 
um analista de sistemas ou programador. Passamos do reino do es
pecialista, figura típica e marcante da modernidade, ao reino do 
amador, tipicamente pós-moderno.

Hoje não é preciso ser um profissional da informática para cir
cular pelo universo de informação, já que os desenvolvimentos das •
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interfaces gráficas, surgidas com os microcomputadores, e sua poste
rior banalização, permitem, a qualquer pessoa, ter acesso aos benefí
cios e malefícios da informatização da sociedade. Com a micro- 
informática, e a atitude anárquica de apropriação social, podemos 
começar a falar de uma incipiente cibercultura em formação. Estamos, 
assim, na quarta fase da informática, a do ciberespaço e seus compu
tadores conectados (CC). Assim, a cibercultura forma-se com a micro- 
informática, adquirindo seus contornos mais nítidos com a quarta fase 
da informática.

A socialidade contemporânea vai aproveitar o potencial comu
nitário, associativo, ou simplesmente agregador dessa nova tecnologia. 
Se os radicais que criaram os microcomputadores na década de 70 
propunham a informática para todos, os intemautas da década de 90 
propõem a conexão generalizada. A micro-informática, berço da 
cibercultura, surge na sinergia da qual falávamos entre a socialidade e 
as tecnologias digitais. Nesse sentido, o canadense S. Proulx vai ana
lisar os movimentos sociais que se formam em torno da micro- 
informática para mostrar que a informatização da sociedade é um pro
cesso social: “desde o nascimento da micro-informática na Califórnia 
no começo dos anos 70, os primeiros hackers se associam a um mo
vimento social que prega a contestação do poder do establishment 
que controla a grande informática”225.

Longe de uma racionalização simples de práticas, a tecnologia é 
motor de mitologias e é nesse sentido que C. Miguel vai mostrar que 
a prática do micro-informática não corresponde ao imaginário de uma 
máquina objetiva, como qualquer objeto técnico funcional. Ao con
trário, o computador é portador de um universo imaginário comple
xo, com uma micro-mitologia própria, sendo visto como um objeto 
paradoxal, ao mesmo tempo ferramenta de organização e de adminis
tração racional da vida social e objeto sagrado, onde indivíduos parti
cipam de um pensamento mágico, de uma hierofania quotidiana. Como 
afirma Miguel, “a pesquisa permitiu, nesse sentido de confirmar (...) 
que, na nossa sociedade, o sagrado cristaliza-se de maneira efêmera 
sobre um objeto técnico ”.226 As formas de interatividade e de interfaces 
vão aguçar ainda mais esta sacralização das novas tecnologias.
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Interatividade, interface

“When you are interacting with a Computer, you are not 
conversing with another person. You are exploring ano- 
ther world”

John Walker227

A interface gráfica, e as novas formas de interação homem-má- 
quina, foram decisivos para a apropriação social dos micro-computa- 
dores. Os estudos de Brenda Laurel sobre interfaces e interatividade 
mostram bem como as novas tecnologias oferecem possibilidades para 
experiências criativas e interativas, particularmente na forma do dra
ma. Já nos primeiros jogos eletrônicos vemos a capacidade das novas 
máquinas informáticas para representar “ação no qual humanos po
dem participar”226.

Como vimos, o presenteísmo e a teatralidade da vida social vão 
utilizar o potencial das novas máquinas digitais. Bsta teatralidade quo
tidiana será levada em conta no desenvolvimento da interface homem-
computador229.

A noção de interface gráfica (a manipulação de ícones pelo 
intermédio de um apontador -  o mouse) foi popularizada com o 
Apple Macintosh. O objetivo do Macintosh era trazer ao grande 
público um sistema de manipulação de informações de fácil manu
seio fazendo analogias com os objetos do nosso dia a dia (pastas, 
arquivos, lixeiras...). O Macintosh, através de sua interface gráfica, 
instaura um diálogo entre o homem e o computador de forma quase 
orgânica. Hoje, quando falamos da interface gráfica (ou GUI -  Gra- 
phic Users Interface) pensamos no mouse, nos ícones e na barra de 
menus. Mas a evolução das interfaces homem-computador come
çou lentamente com os plugs e válvulas até chegar à imersão com
pleta com a realidade virtual.

John Walker, fundador da empresa Autodesk, propôs o con
ceito de conversationálity para definir a interação homem-compu
tador. A idéia de conversationálity é muito próxima da noção de 
conversação, na medida em que a interação é definida como um 
diálogo em que usuário faz algo e o computador responde. Assim, a 
interatividade (a conexão, a conversação) precisa de um ambiente 
que a proporcione e por isso não podemos defini-la sem a idéia de 
interface. Este é o ambiente de diálogo ou como alguns autores230 •
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preferem, o common ground, o terreno comum, o espaço onde se dá 
a interatividade: “um espaço conjuntamente habitado, onde o senti
do tem lugar e molda a colaboração e as sucessivas aproximações 
dos participantes ”231.

Laurel vai afirmar que a interação não só é um modo de con
versação e conexão (pôr perguntas e adquirir respostas), mas um 
contexto onde as partes são “agentes” engajados em ações. Ela vai 
utilizar a noção de agente no sentido aristotélico (poièsis), que, como 
vimos, significa aquilo que inicia uma ação e produz um resultado, 
uma produção. A interação acontece em um contexto de comunica
ção complexo, onde o computador e o usuário são ambos agentes 
em ação. A interface é esse ground, este terreno simbólico onde a 
interatividade acontece.

A metáfora da mesa de trabalho (<desktop) é usada para ajudar os 
usuários nas suas ações, já que estes podem reconhecer objetos familiares 
do dia a dia a partir dos ícones gráficos. Estas metáforas icônicas agem, 
assim, como mediadores cognitivos. A idéia de interface teatral proposta 
por Laurel vê no papel do designer de interfaces um paralelo com o papel 
do diretor de teatro: “ambos criam representação de objetos e ambientes 
que criam um contexto para ação (...) ambos criam representações do 
mundo que são como a realidade, apenas um pouco diferente”23,2.

A interface gráfica é a arena onde tanto humanos como compu
tadores desenvolvem tarefas num contexto de ação com papéis defi
nidos. Esta interface teatral, importante para compreendermos a co
nexão que caracteriza o conjunto da cibercultura, expressa-se pela 
sigla WYSIWYG (what you see is what you get), ou a interface que 
conhecemos hoje como Windows, por exemplo. Dessa forma, a 
interação por interfaces gráficas é uma forma de empreender ações e 
“ter aquilo que se vê”. A ação se dá na representação, quer dizer, na 
possibilidade de participação de agentes.

Para Laurel, as idéias de interface gráfica e de interatividade 
devem ser vistas a partir de uma perspectiva dramática, comunicativa, 
conectiva. Essa visão muito se aproxima da teatralidade quotidiana 
analisada por Goffman e Maffesoli. Esta marca nossas sociedades 
contemporâneas. A teatralidade social permite, assim, uma ótima ab
sorção da interface gráfica à vida quotidiana, como se a vida social 
contemporânea fosse transposta, de alguma forma, para as interfaces 
gráficas, proporcionando uma interatividade comunicativa. •
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Baseada em trocas em real tempo (o presenteísmo) e na eficá
cia da ação pela representação de papéis (teatralidade, personas), a 
interface gráfica apoia-se no presente (no drama), no imediato. Ela 
funda nossa relação com a micro-informática. Neste sentido, o com
putador não é uma simples ferramenta, mas uma meta-máquina: “que 
representa mundos virtuais em direção da perspectiva da interação 
dramática ”.233 Ou como afirma Brennan, “as expectativas das pessoas 
em relação à interação humano/computador são frequentemente ine
rentes ao que elas esperam da interação humano/humano”234.

Assim, a interatividade é hoje em dia uma palavra de ordem no 
mundo dos media eletrônicos, palavra chave da época e dos sistemas de 
RV. Hoje tudo se vende como interativo; da publicidade aos fomos de 
microondas. Temos agora, ao nosso alcance, redes interativas como 
internet, jogos eletrônicos interativos, televisões interativas, cinema 
interativo...A noção de interatividade está diretamente ligada aos novos 
media digitais. O que compreendemos hoje por interatividade nada mais 
é que uma nova forma de interação técnica, de cunho eletrônico-digital, 
diferente da interação analógica que caracterizou os media tradicionais.

Experimentamos, todos os dias, formas de interação ao mesmo 
tempo técnicas e sociais. Nossa relação com o mundo é uma relação 
interativa onde, a ações variadas correspondem retroações as mais 
diversas. Esta interação funda toda vida em sociedade. Vamos tratar 
aqui não da interação social, mas do que se vem chamando de 
interatividade (digital) relacionada aos novos media (embora esta es
teja sempre ligada à primeira). Isso pressupõe delimitar a interatividade 
como uma ação dialógica entre o homem e os objetos tecnológicos.

A tecnologia é, e sempre foi, inerente ao social. Utilizada no seu 
sentido mais amplo, ela é constitutiva do homem e de toda vida em socieda
de. A interação homem-tecnologia é uma atividade tecno-social presente 
em todas as etapas da civilização. O que vemos hoje, com as tecnologias do 
digital, não é a criação da interatividade propriamente dita, mas de proces
sos baseados em manipulações de informações binárias.

Interatividade e interação social

Um exemplo quotidiano quando falamos em interação tecno- 
social é o trânsito. O fluxo de automóveis depende de um sistema 
interativo, auto-organizante e participativo. No trânsito, o motorista •
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participa de um processo duplamente interativo: de um lado, uma 
interação com a máquina, que chamaremos de analógico-eletro-me- 
cânica225, e de outro, uma interação com os carros (motoristas) que 
chamaremos simplesmente de interação social226. A interatividade é, 
ao mesmo tempo, uma interação técnica (de tipo analógico-mecâni- 
co) e social.

O telefone é um outro exemplo deste tipo de interação mas, 
aqui, a interação é basicamente social, existindo uma reduzida interação 
com o terminal, de tipo analógico-mecânica. Esta limita-se à compo
sição do número desejado através das teclas do aparelho (sua interface) 
sendo a interação com o outro o que faz do telefone uma ferramenta 
convivial, no sentido dado por Illich. Para Illich, o telefone é um exem
plo de convivialidade pois “nenhum burocrata poderá fixar a priori o 
conteúdo de uma comunicação ”237. Existe, com o telefone, uma forte 
interação social, numa fraca interação técnica. Como diz Negroponte, 
o telefone não é inteligente (interativo), pois o que queremos fazer 
com ele é falar com o outro, não pegar o telefone, esperar a linha, 
discar os números, etc...238.

Podemos ter como hipótese (e vários exemplos aparecem a cada 
dia) que a evolução da relação homem-tecnologia vai neste sentido, 
ou seja, no privilégio da interação social e no desaparecimento pro
gressivo da interatividade técnica. Vamos em direção a uma interface 
zero, a uma simbiose completa, cujo exemplo maior é a realidade vir
tual, como veremos nos próximos capítulos.

Se pensarmos sobre o percurso tecnológico da televisão, pode
remos ver, com clareza, a evolução da interação técnica em um apare
lho de pouca interação social, embora muitos autores insistam sobre o 
caráter coletivo e tribal da televisão, principalmente com a noção de 
“missa televisiva”. Num primeiro momento, que vou chamar de 
interação nível 0, a TV é em preto e branco, com apenas um ou dois 
canais. A interatividade aqui é limitada à ação de ligar ou de desligar 
o aparelho, regular volume, brilho ou contraste. Depois aparece a TV 
em cores e outras opções de canais. O controle remoto vai permitir 
que o telespectador possa zappear, isto é, navegar por emissões e 
cadeias de TV as mais diversas, instituindo uma certa autonomia da 
telespectação239 (nível 1 ) . O zapping é assim um antecessor da nave
gação contemporânea na World Wide Web (WWW ou Web).

No nível 2, alguns equipamentos invadem a televisão, como o
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vídeo, as câmaras portáteis ou as consoles de jogos eletrônicos, fazen
do com que o telespectador se aproprie do objeto TV (para outros fins, 
como ver vídeos ou jogar) e das emissões (gravar e assistir o programa 
na hora que quiser), instituindo uma temporalidade própria e indepen
dente do fluxo das mesmas. É no nível 3 que aparecem sinais de uma 
interatividade de cunho digital, onde o usuário pode interferir no con
teúdo das emissões a partir de telefones, fax ou e-mail. No nível 4, onde 
estamos atualmente, a chamada televisão interativa surge, possibilitan
do a participação, via telemática, ao conteúdo informativo das emis
sões em tempo real (escolher ângulos e câmeras, por exemplo) como a 
experiência do Videoway no Canadá240, por exemplo.

A televisão tradicional permite uma interação com a máquina, 
tipo analógico-digital (ligar, zappear) sem permitir uma interação di
reta e mais ampla (que a simples votação por telefone), com o conteú
do das emissões, o que seria uma interatividade eletrônico-digital. 
Embora emissões brasileiras como Você Decide, ou Intercine sejam 
interativas num sentido lato241, a interatividade se limita aqui a uma 
escolha entre duas ou três opções a partir de ligações telefônicas. A 
emissão Hugo (jogo eletrônico pela televisão com manipulação do 
personagem central) incorpora elementos de uma verdadeira TV 
interativa já que, a partir das teclas do telefone, o espectador se trans
forma em jogador e modifica o conteúdo da emissão, no caso, o resul
tado do jogo. A televisão digital interativa pode viabilizar, ao mesmo 
tempo, interações mecânico-analógica (com a máquina), eletrônico- 
digital (com o conteúdo) e social. Como exemplo desta fusão, temos 
a experiência da Piazza Virtuale, como veremos a seguir.

Assim, além da interatividade de tipo analógico-mecânica e da 
interação social, podemos dizer que os novos media digitais vão pro
porcionar uma nova qualidade de interação, ou o que chamamos hoje 
de interatividade digital: uma interação técnica de tipo eletrônico-di
gital correspondendo à superação do paradigma analógico-mecânico.

Como vimos, a revolução digital possibilita o que chamamos aqui 
de uma terceira interatividade, a interatividade de tipo eletrônico-digi
tal. Podemos notar que a interatividade se situa em três níveis não 
excludentes: técnico analógico- mecânico, técnico eletrônico-digital e 
social (ou simplesmente interação). A interatividade digital é um tipo de 
relação tecno-social e, nesse sentido, “um equipamento ou um progra
ma é dito interativo quando seu utilizador pode modificar o compor- •
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tamento ou o desenrolar ”242. A tecnologia digital possibilita ao usuário 
interagir, não mais apenas com o objeto (a máquina ou a ferramenta), 
mas com a informação, isto é, com o conteúdo. Isso vale tanto para 
uma emissão da televisão interativa digital, como para os ícones das 
interfaces gráficas dos micro-computadores, como vimos.

A interação homem-tecnologia tem evoluído a cada ano no sen
tido de uma relação mais ágil e confortável. Vivemos hoje a época da 
comunicação planetária fortemente marcada por uma interação com 
as informações, cujo ápice é a realidade virtual243. A interatividade 
digital caminha para a superação das barreiras físicas entre os agen
tes (homens e máquinas) e para uma interação cada vez maior do 
usuário com as informações, e não com objetos. E por isso que 
Manzine fala da interatividade digital como “...uma interatividade 
cujo programa não está inscrito na forma física macroscópica do 
objeto, mas se encontra gravado nos suportes eletrônicos (cuja for- 

.ma física escapa a nossa escala de percepção) ”244.
Esta nova qualidade da interatividade (eletrônico-digital), 

com os computadores e o ciberespaço, vai afetar de forma radical 
a relação entre o sujeito e o objeto na contemporaneidade. Se os 
objetos (interatividade mecânico-analógica) reagem de forma pas
siva, como por exemplo a maçaneta de uma porta, o que para 
Manzine caracteriza uma interação assimétrica, os novos objetos 
eletrônico-digitais interagem de forma ativa (interação simétrica), 
num diálogo constante entre agentes (Laurel). O objeto físico trans
forma-se em um objeto-quase-sujeito , uma forma de interlocutor 
virtual (Manzine). Com a interatividade digital, afirma Manzine, 
desmaterializa-se toda a relação do sujeito com o objeto, do obje
to com  a natu reza  e da na tu reza  com  o ob je to . A m esm a 
desmaterialização foi percebida por E. Couchot quando da sua 
análise das imagens de síntese e da simulação245.

A relação não é mais passiva ou representativa, ela toma-se 
ativa, baseada no princípio da simulação, permitindo até a comunica
ção inteligente entre máquinas e objetos sem a mediação humana 
(marcada por objetos inteligentes, agentes inteligentes, sistemas 
experts, etc.)246. Na interatividade eletrônico-digital (simétrica para 
Manzine), o objeto/informação realiza uma performance e produz sig
nificados comparáveis à articulação de um diálogo através de espaços 
de negociação chamados de interfaces. A evolução dos media digitais
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e das respectivas interfaces, proporcionando a febre de interatividade 
informativa, pode nos ajudar a melhor compreender a influência das 
novas tecnologias e a importância da noção de interatividade para a 
cibercultura contemporânea.

A interatividade, seja ela analógica ou digital, é baseada numa 
ordem mental, simbólica e imaginária, que estrutura a própria relação 
do homem com o mundo. O imaginário alimenta a nossa relação com a 
técnica e vai impregnar a própria forma de concepção das interfaces e 
da interatividade. Daí a utilização de metáforas como forma de interface. 
É a interface que possibilita a interatividade, sendo uma “superfície 
onde troca-se informações, mas também estrutura profunda onde se 
organizam o fluxo de informações que entram e saem... ”247. Segundo 
M. Heim, a interface é “o ponto misterioso, não-material onde os 
sinais eletrônicos transformam-se em informação. ”248

Internet. O  ciberespaço planetário

“In cyberspace, there is no need to move about it in has 
leotard like tea one you possess in physical reality. (...) 
Imagine has costume party at which you adopt not merely 
has new set of clothes, goal has new leotard, has new 
voice, and-in has very fundamental and literal judicious- 
has identity new”JOT

A internet, um conjunto de redes planetárias de base telemática, 
começa a se construir há mais de trinta anos. A origem do que conhe
cemos hoje como internet surge com a rede Arpanet, criada pelo de
partamento de defesa dos EUA durante a guerra fria como solução 
para assegurar a manutenção das informações vitais. Hoje, a rede de 
redes está em processo de popularização.

A revolução do impresso, com a invenção de Gutenberg, reti
rou os livros do monopólio da Igreja, o telefone permitiu uma comu
nicação instantânea entre pessoas, a TV e o rádio levaram informa
ções à distância para uma massa de espectadores. A internet cria, hoje, 
uma revolução sem precedentes na história da humanidade. Pela pri
meira vez o homem pode trocar informações, sob as mais diversas 
formas, de maneira instantânea e planetária. A idéia de aldeia global 
(embora seja mais exato falarmos no plural) está se tomando uma 
realidade. Hoje as possibilidades já  são enormes: consulta de bancos •
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de dados, correio eletrônico, transações comercias, fóruns de tendên
cia as mais variadas, consultas médicas, agregações sociais (chats, 
MUDs, listas...), rádios de várias partes do mundo, jornais, revistas, 
música, vídeo, museus, arte. Os exemplos são numerosos.

J.P.Barlow, co-fundador da Electronic Fmntier Foundation (EFF), 
propõe ver a internet como um exemplo do “Ponto Omega” proposto 
por Teillard de Chardin. Este é o ponto onde a consciência humana 
converge, uma unidade central criando um organismo coletivo inteli
gente. Pierre Lévy vai desenvolver a mesma idéia, embora com um 
enfoque bem diferente no seu Intelligence Collective. Podemos dizer o 
mesmo de Negroponte com seu Being Digital250 ou Joêl de Rosnay 
com o VHomme Symbiotique. Todos mostram a passagem da era in
dustrial, baseada nos átomos (produção em série, uniformidade), para a 
pós-industrial (economia de escala, diversificação, tempo real). Esta é a 
era da sociedade informacional como prefere Manoel Castells251.
• A internet, como o foi a micro-informática, ao menos em sua confi

guração atual, não é o resultado somente de uma estratégia tecnocrática de 
cima para baixo, mas produto de uma apropriação social. Ela age como 
potencialmente descentralizadora do poder tecno-industrial-mediático abrin
do “uma rede verdadeiramente aberta e acessível (...) um ambiente de 
expressões onde nenhum governo pode controlar”252. Como exemplos deste 
ambiente aberto, e de difícil controle, podemos citar as informações passa
das ao Ocidente pelos estudantes da praça Tiananmen na China, ou aquelas 
sobre o golpe de Estado na ex-União Soviética, ou, recentemente, as idéias 
dos zapatistas mexicanos, sem contar todo o movimento sobre o direito 
autoral (MP3) ou as formas de emissão de informação que não necessitam 
mais do poder mediático clássico. Bruce Sterling mostra que no caso do 
golpe na Rússia “era impossível para o poder geriátrico do Kremlin supri
mir a disseminação da verdade. Mensagens de fax e e-mail deixaram a 
oposição mais informada dos desenvolvimentos do que a KGB com seu 
sistema de informação hierárquico podería possivelmente ser”253.

A  história da grande rede

A idéia de unir computadores em rede é desenvolvida por Bob 
Taylor, diretor em 1966 do DARPA, Departamento de Projetos de 
Pesquisa Avançadas da Agência de Defesa Americana254. Um dos pas
sos fundamentais foi dado em 1969, quando o processador de mensa-
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gens é construído em um minicomputador na Universidade de 
Califórnia em Los Angeles (UCLA). Este foi o primeiro ponto da 
então rede Arpanet255. Em 1980, Darpanet se dividiu em duas novas 
redes: Arpanet (científica) e Milnet (militar). No entanto, as conexões 
feitas entre as duas redes permitiram continuar a troca de comunica
ções eletrônicas. Esta interconexão foi chamada de Darpa internet no 
princípio ou somente internet, limitada aos cientistas e militares.

Surgem depois redes cooperativas e descentralizadas como a 
UUCP (em UNIX) e a Usenet (Users NetWork), já  na década de 70, 
para servir a comunidade acadêmica, a sociedade em geral e depois as 
organizações comerciais. No princípio dos anos 80, as redes CSNET 
{Computer Science NetWork) e a Bitnet {Because it ’s time to NetWork) 
expandiram ainda mais a internet. A formação da rede NSFNET 
{National Science Foundation NetWork), unindo alguns investigado
res americanos à cinco centros com supercomputadores, transforma- 
se no grande marco da história da internet. A NSFNET substituiu 
Arpanet que desapareceu em março de 1990 e a CSNET, extinta em 
1991. Hoje a internet é formada por mais de 8.000 redes, interligando 
todos os continentes. A internet não só está em expansão em número 
de usuários, mas também em tipos de aplicações. Atualmente o gran
de projeto é a internet 2, criada para ligar, a altas velocidades, centro 
de pesquisa e universidades256.

A internet, como uma rede de redes, é formada por LANs {Local 
Area Nerwork ou Redes Locais), MANs {Metropolitan Area NetWork ou 
redes Metropolitanas) e WAN {World Area NetWork ou redes mundiais). 
Estas são conectadas por redes telefônicas, satélites, microondas, cabos 
coaxiais e fibras óticas, permitindo a comunicação com os computadores 
que utilizam protocolos comuns (regras e acordos que permitem o víncu
lo e a comunicação entre máquinas diferentes). O idioma de computado
res na rede internet é o protocolo TCP/IP {Transmission Control Pmtocol7 
Internet Protocol), desenvolvido nos anos 70 no Darpa e usado pela pri
meira vez em 1983 na Arpanet. O interessante a ser ressaltado aqui é que 
o TCP/IP foi desenvolvido com capitais públicos sendo, desde sempre, 
considerado livre, significando que nenhuma companhia possui seu mo
nopólio. A Net já  nasce com esse espírito: o TCP/IP e demais softwares 
básicos que permitem acessar a grande rede são gratuitos e disponíveis 
em vários servidores ao redor do mundo.

A rede internet é composta de hierarquias diferente: as redes •
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centrais de alta velocidade (high-speed central networks), os backbo
nes, ou espinha dorsal. Existem redes de nível médio ([mid-level ne
tworks), que ligam-se aos backbones e distribuem a informação para 
os usuários. Como explica LaQuey, não existe nenhuma gestão cen
tralizada da rede: “gente é a palavra operativa aqui. A internet pare
ce ser institucional e anti-institucional ao mesmo tempo, massiva e 
intima, organizada e caótica. Em um sentido, a internet é um empre
endimento cooperativo... ”257.

Toda organização dos computadores da internet é estruturada 
com domínios específicos para cada máquina. O DNS (Domaine Name 
System) normaliza nomes dos computadores: edu (educação), com 
(comércio), gov (o governo), mil (exército), org (organizações), etc. 
Duas letras-código identificam o país (normalmente os EUA não tem 
nenhuma terminação) como “fr” para a França, “br” para Brasil e 
assim sucessivamente. Outras redes, que tem protocolos de transfe
rência de arquivo diferentes, fora de internet, são chamadas de 
outernets. Estas podem ser interconectadas à grande rede por e-mail 
através de e-mailgateways ou passarelas para troca de correio ele
trônico. As redes mais conhecidas neste gênero são FidoNet, Bitnet, 
UUCP, CompuServe, América Online, etc. Outro serviço/rede dispo
nível na internet é o network news ou Usenet. Esta rede é dividida em 
newsgroups temáticos formados por artigos onde qualquer pessoa pode 
participar. Voltaremos a este ponto mais adiante quando formos ana
lisar as comunidades virtuais.

A internet oferece várias ferramentas para a navegação em seu 
ambiente, agindo como uma verdadeira incubadora mediática, já  que 
dá espaço para a criação de diversos dispositivos comunicacionais, 
como o correio eletrônico (e-mail); o programa telnet (que permite a 
conexão remota a outros computadores); o FTP {files tranferprotocol 
-  para transferência de arquivos, permitindo a troca de arquivos de 
forma anônima); o WWW ( World Wide Web) ou Web, a parte 
multimídia e mais popular hoje da internet que permite a navegação 
por páginas de informação (Home Pages, Sites) através de links, lexias 
hipertextuais que induzem a navegação de informação em informa
ção, de site em site, de país em país através de softwares como o 
antigo Mosaic ou os atuais Nestcape, Explorer ou mesmo o magrinho 
Opera; os agentes inteligentes, softwares que buscam informação à la 
carte para o usuário como o Archie, WAIS, entre outros; o IRC, ou
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Internet Relay Chat, ICQ, Gooey e outros que permitem o diálogo 
em tempo real, sincrônico entre usuários. Cada dia novas ferramentas 
midiáticas são incubadas na Rede.

Um dos instrumentos mais interessantes são os chamados Agen
tes Inteligentes.

Agentes

Os agentes inteligentes estão em franca expansão, desde máqui
nas de busca que cruzam informações de diferentes servidores ao re
dor do mundo, até programas particulares que efetuam pesquisa para 
seus usuários. O excesso de informação obriga a construção de dispo
sitivos que possam auxiliar os usuários e aprender com seus costu
mes. Passaremos, assim, a delegar a um agente inteligente eletrônico 
a tarefa de encontrar informações que desejamos.

Alguns programas foram desenvolvidos nesse sentido antes da 
Web e têm hoje uma função marginal como o ARCHIE (desenvolvido 
por Paternoster Deutsch na McGill University em Montreal) que pro
cura informação a partir de um nome de arquivo ou uma palavra; o 
WAIS, disponível livremente na rede criado por Brewster Kahles, Dow 
Jones, Think Machine e Apple para rastrear, como um vírus worm, 
informações; ou os Knowbots, Rosenbaud ou Gopher (esse desenvol
vido na Universidade de Minnesota), entre outros. No entanto, novos 
agentes surgem a cada dia. Eles são imprescindíveis para a nossa vida 
no ciberespaço.

Estes programas residentes nas redes telemáticas, operados de 
forma autônoma e automática, aprendem processos e realizam tarefas. 
Como espectros, estes agentes circulam no ciberespaço à caça das mais 
diversas formas de informação. Já há várias aplicações em funciona
mento: NewT (para grupos temáticos na Usenet), Ringo (recomenda
ções em música), Maxims (filtrar e ordenar as cartas eletrônicas); 
Calendar (elaborar agendas e horários), WWWagent (recomendações 
na informação disponível no WWW); e máquinas de buscas populares 
como Yahoo!, Webcrawler, AltaVista, Excite, entre outras.

Os agentes podem agir como filtros, como ajudantes, guias ou 
monitores críticos nas tarefas diárias de seus mestres. No entanto, 
devemos chamar a atenção à mudança em relação a interatividade 
homem-máquina. Se até aqui a natureza da interação era a manipula- •
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ção direta da informação, com os agentes, a interatividade passa a ser 
delegada, tornando-se assim, indireta. Se os agentes podem facilitar 
nossa vida num mundo com excesso de informação, por outro lado, 
corremos o risco de nos fecharmos. A lei aqui é a seguinte: “meu 
agente só tem que procurar a informação que eu quero. Por exemplo: 
esporte mas não economia; discussões da conferência alt.cyberpunk’ 
mas não alt.pets”, etc. Se os agentes podem ser reais instrumentos de 
tele-ação aberta no mundo, eles também podem tornar-se instrumen
tos de nossa própria prisão, na medida em que o acaso, os encontros 
inesperados estão, de certa maneira, descartados pela certeza utilitá
ria do programa. A possibilidade de se cair em algo de estranho, de 
diferente, é reduzida a zero. Aqui, só encontramos o que procuramos.

Os agentes ajudam também o nosso nomadismo eletrônico. Em 
tempos de auto-estrada eletrônicas, algumas mudanças vão se fazer 
sentir em relação à nossa mobilidade (nomadismo) e à nosso espaço 
privado (a casa). Estas modificações são esboçadas em todos lugares: 
-no tele-trabalho (ou a casa-escritório), no tele-ensino (ou a casa-es- 
cola), nas redes telemáticas (ou a casa-enciclopédia), nos diversos 
dispositivos de tele-compras (ou a casa-shopping), etc. A cibercultura 
vai, pouco a pouco, redefinindo nossa prática do espaço e do tempo, 
particularmente no que se refere ao novo nomadismo tecnológico e às 
fronteiras entre o espaço público e o espaço privado. Com os telefo
nes celulares, os fax, os computadores portáteis, modem e satélites, 
estamos em casa o tempo todo. Como disse Barlow num evento 
multimídia em Amsterdã, “minha casa é meu e-mail”25i. O espaço 
privado se imbrica no espaço público e vice-versa, numa verdadeira 
publicização do privado e de privatização do público.

O tempo real da comunicação instantânea e o espaço físico com
primido e diluído na fronteira eletrônica do ciberespaço criam uma 
contradição entre o imobilismo da casa e o nomadismo proporciona
do pelas novas tecnologias. Estas permitem que eu esteja em qualquer 
lugar sempre conectado. Assim, quanto mais a casa é perfurada por 
canais que nos unem as informações binárias que nos chegam do mun
do, mais nos tomamos nômades, cow-boys do ciberespaço, armados 
de máquinas de comunicar (computadores portáteis, celular wap, 
pagers, celulares, Palm computers). Podemos, assim, agir como nô
mades, num modo de exílio permanente. Mais uma vez, não é o espa
ço físico que conta (minha casa real), mas o ciberespaço (meu endere-
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ço eletrônico, minha home page, meu número ICQ, meu pager...).
A casa já  é, nas sociedades modernas, uma estrutura porosa, 

mesmo que supostamente limitada fisicamente por paredes, portas e 
janelas. Esta porosidade é subterrânea, escondida em redes que nos 
entregam, diariamente, o fluxo material e informacional do mundo 
(rádio, tv, esgoto, água, luz, correio, etc). Ao acordarmos pela ma
nhã, deparamo-nos com um mundo que está dentro de casa: eletrici
dade, esgotos, caixas de correio, ondas de rádio e televisão, telefone. 
A casa é assim um hardware, uma ilha, um espécie de machine à vivre 
como dizia o arquiteto Le Corbusier.

No entanto, o hardware-casa não faz um lar, não funda o meu 
lugar. O meu lugar não é um hardware, mas tudo aquilo que me faz 
reconhecer esse lugar como meu. O lar é assim uma espécie de software 
da casa, um conjunto de códigos e programas que nos fazem ter a 
sensação de estar no chez moi. O lar é produtor de sensações particu
lares e simbólicas, um espaço de memória, subjetividade e intimidade. 
O lar é o não-espaço da casa. Ritualizado e mítico, o lar é a alma da 
casa e o paraíso de nossa individualidade privada. É aqui que nós 
somos, de uma vez por todas, nós mesmos, que nos diferenciamos 
dos outros, tentamos evitar as interferências do espaço público. Aqui, 
o tempo não é mais aquele de Cronos, linear e positivo, mas o Kairós 
circular: o tempo do dia o dia pára, deixando fluir o “meu tempo”. O 
lar caracteriza-se por ser um espaço imaginário, simbólico; um con
junto de práticas concretas e rituais imaginários que fazem de minha 
casa algo sem igual.

Hoje, com internet, o meu lar-casa torna-se o ponto de agluti
nação de informação, como uma espécie de buraco negro onde en
tram, além das formas tradicionais de captação de matéria, energia e 
informação, palavras, imagens e sons do ciberespaço. Mas, aqui, in
troduz-se uma diferença fundamental: o lar-casa também é um ponto 
de disseminação de espectros e fantasmas pelo ciberespaço: os agen
tes inteligentes, programas que circulam buscando informações dis
tantes e precisas, via ciberespaço.

Os agentes vão circular no ciberespaço em busca de informação 
personalizada, transformando-o num imenso ecossistema. Como os 
cachorros que vão procurar o chinelo dos seus mestres, os agentes 
inteligentes, a partir de instruções dadas pelo usuário, realizam diver
sas tarefas como buscar um artigo em um banco de dados, passar •
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pedidos de compras, ordenar informação nos jornais eletrônicos, fil
trar discussões nas conferências eletrônicas, procurar uma música, 
guiar em um serviço eletrônico...

Hipertextos

O hipertexto mundial que é o ciberespaço fez com que os pro
dutores culturais mudassem suas formas de concepção dos conteúdos 
de seus produtos. Assim, se com o broadcasting os produtores ti
nham como objetivo realizar uma programação que captasse a audi
ência de forma homogênea, com os novos media digitais interativos o 
que está em jogo é um metadesign, ou seja “o design de ferramentas, 
parâmetros e condições de operação que permitem ao usuário final 
a tarefa de interativamente fazer o design fin a l”259. Este metadesign 
deixa livre o utilizador para que ele participe também do processo de 
concepção em processos hipertextuais com um CD-Rom ou os sites 
na Web. Estabelece-se, dessa forma, um processo não-linear de con
cepção e de utilização (interatividade) dos conteúdos onde a realiza
ção da obra, ou da ação como diría Laurel, é impossível sem o usuá
rio. Se não interagirmos com os hipertextos, seja ele um site ou um 
jogo eletrônico, nada a contece e a ação não se concretiza. Diferente 
ação (alguns diríam passiva) ocorre com os media clássicos, como a 
TV ou o rádio, onde o usuário assiste o que passa na telinha ou ouve 
o que é emitido pelo rádio, por exemplo.

Os hipertextos, seja on-line (Web) ou off-line (CD-Rom), são 
informações textuais, combinadas com imagens (animadas ou fixas) e 
sons, organizadas de forma a promover uma leitura260 (ou navegação) 
não-linear, baseada em indexações e associações de idéias e concei
tos, sob a forma de links. Os links funcionam como portas virtuais 
que abrem caminhos para outras informações261. 0  hipertexto é uma 
obra com várias entradas, onde o leitor/navegador escolhe seu per
curso pelos links.

Com a navegação hipertextual ou hipermidiática, problematiza-se a 
relação entre autor e usuário, entre escritor e leitor. Segundo Geoige Landow, 
as publicações eletrônicas “prometem produzir efeitos na nossa cultura, 
particularmente na literatura, na educação, na crítica e no ensino, tão 
radicais como aqueles produzidos pelo tipo móvel de Gutenberg ”262.

O pioneiro, ancestral dos hipertextos, é o Memex (Memory
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Extender), inventado por Vannevar Bush, conselheiro de Roosevelt, 
no texto As We May Think de 1945263. 0  Memex, que nunca existiu na 
realidade, seria uma espécie de arquivo ou biblioteca pessoal, um dis
positivo para estocar, indexar e visualizar informações (imagéticas, 
sonoras, textuais). A criação do nome hipertexto é atribuída a Ted 
Nelson em 1965, quando este lança o projeto Xanadu264. 0  hipertexto 
é pensado por Nelson como um media literário onde, a partir de tex
tos, poderiamos abrir janela e janelas de janelas dando sobre mais e 
mais informações.

Hoje a Web é um exemplo popular do hipertexto. Nesta parte 
multimídia da internet, o usuário pode navegar de informação em in
formação, de site em site (de país em país), em tempo real, através de 
interfaces (os browsers como Netscape, Explorer ou o pioneiro Mo- 
saic). Não existe aqui nenhum percurso apriorísticamente determina
do, configurando-se, assim, como um sistema desprovido de lineari
dade265, próximo de uma ciber-Jlânerie, como veremos adiante.

No hipertexto digital, como CD-Rom ou a Web, podemos na
vegar sem que aquele que o concebeu tenha o poder de determinar o 
percurso (guardando claro, os limites de opções dadas). Dessa forma, 
a leitura não é mais, necessariamente, linear. Ela transforma-se em um 
estado de “atenção-navegação-interação”. O percurso pode ser cir
cular. Como mostra Wooley266, a interatividade digital é mais próxima 
das colagens e cut-ups dos dadaístas, do que da narrativa romanesca.

O ciberespaço é, assim, um hipertexto mundial interativo, onde 
cada um pode adicionar, retirar e modificar partes dessa estrutura 
telemática, como um texto vivo, um organismo auto-organizante, um 
Cybionte267 em curso de concretização. Entretanto, a idéia de hipertexto 
não é somente aplicável ao ciberespaço. Na leitura clássica, por exem
plo (textos impressos), o leitor se engaja em um processo também 
hipertextual, já  que a leitura é feita por interconexões (à memória do 
leitor, às referências do texto, aos índices) que remetem o mesmo para 
fora de uma “linearidade” do texto. Assim, todo texto escrito é tam
bém, em sentido lato, um hipertexto, onde o motor da interatividade se 
situa na memória do leitor e a interatividade na relação ao objeto livro.

Toda leitura exige um estado de atenção, de lapsos e de correla
ções similares ao surfar na Web. No entanto, a diferença situa-se no 
fato de que, no ciberespaço, a conexão é em tempo real, imediata, 
live. Ela nos permite passar de uma referência à outra, sendo a cone- •
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xão imediatamente disponível. No caso do livro, o leitor deve buscar 
a referência, procurar numa biblioteca, achar a correlação procurada. 
No ciberespaço passamos de referências em referências, de servidor 
em servidor, de país em país com um simples click do mouse, sem 
saber onde começa e onde termina o processo. Como afirmava 
McLuhan, Gutenberg nos fez leitores, a máquina Xerox nos fez edito
res e a eletrônica e os computadores em rede nos fazem autores268.

Nesse hipertexto planetário que é o ciberespaço a prática do es
paço também é muito interessante. Nesse sentido, podemos aproximar 
a flânerie pelo espaço urbano da navegação hipertextual. A prática do 
cibemauta é muito próxima da flânerie descrita por Baudelaire no sé
culo XIX. Trata-se, em ambos os processos, de um rearranjo do espaço 
através de um modelo de conexão generalizada, descentralizada e cujo 
ponto de partida é constantemente deslocado e atualizado através de 
uma atividade de errância. Conforme mostra Rosello: “eu gostaria de 
convencer que pensar sobre hipertextos não é diferente de pensar so
bre nacionalismo, cultura, gênero, ou contar estórias, porque o 
hipertexto sempre coloca uma redefinição entre corpo e espaço"2(fí.

Tecnicamente o hipertexto é uma forma de organização da in
formação possibilitada pelos avanços da informática, traduzindo-se 
em um conjunto de nós, ligado por conexões, permitindo a explora
ção através de um processo de ‘leitura-navegação’ não-linear e 
associativo, descentralizado e rizomático270. Aqui, instala-se uma se- 
qüência de processos interativos e criativos -  advindos das possibili
dades de tradução, transformação e passagens através de conexões 
múltiplas em velocidade. Longe de ser apenas um novo suporte técni
co para a informação, os hipertextos problematizam as formas de con
ceber a produção e apreensão da informação e do conhecimento, ao 
mesmo tempo que um rearranjamento do espaço271.

Landow272 vai além, ressaltando que os hipertextos são uma es
pécie de laboratório onde as hipóteses levantadas e sustentadas teori
camente pelos pós-estruturalistas poderíam ser testadas. Os hipertextos 
permitem o questionamento do pensamento logocêntrico ocidental e 
afirmam as idéias de Barthes, Derrida e Foucault sobre a falência dos 
significados de margem, hierarquia e linearidade273.

O hipertexto seria, em outros termos, um modo de conceber como 
pensamos e organizamos o pensamento. Para Landow, “...devemos aban
donar sistemas conceptuais fundados nas idéias de margem, hierar-

132 CIBERCULTU.RA, TECNOLOGIA E VIDA SOCIAL NA CULTURA CONTEMPORÂNEA •



quia, e linearidade e substituí-los por outros de multilinearidade, nós, 
links e redes. Quase todos os estudiosos desta mudança de paradigma, 
que marea uma revolução no pensamento humano, percebem a escrita 
eletrônica como uma resposta para as forças e fraquezas do livro im
presso”274. Landow trata o hipertexto como uma estrutura sem centro. 
O ponto do espaço tido como central (ou de partida) é constantemente 
atualizado, sendo permanentemente deslocado. Dito de outra forma, o 
hipertexto é um sinônimo de rede.

A rede hipertextual instaura-se como um modelo de conexão 
generalizada e, neste sentido, flanar numa cidade ou navegar por 
hipertextos evoca um mesmo processo: uma relação descentralizada 
e rizomática com o espaço. Estabelece-se a interconexão entre o pro
cesso de leitura (relação entre, o corpo e o texto) e o mapeamento 
(relação entre o corpo e o espaço) fundindo as figuras do leitor (que 
segue o mapa) e do escritor (que faz o mapa). Como mostra Landow 
“...já que sistemas hipertextuais permitem ao leitor anotar um texto 
inidividual e linkar para outros, até textos contraditórios, isso des- 
trói uma das mais importantes características do texto impresso -  
sua separação e univocalidade. Sempre que colocamos um texto numa 
rede de outros textos, reforçamos a sua existência como parte de um 
diálogo complexo ”275.

Todo sistema hipertextual instaura um híbrido de leitor e escritor, 
de aventureiro e conformista, na figura daquilo que Rosello chama de 
screener. Não é por acaso que parar diante de um imóvel que pertenceu 
a nossa infância, sentir os cheiros e ruídos que só a nós faz sentido, ou 
clicar num link que a você surge naquele instante interessante, parece 
fazer parte de um mesmo processo hipertextual. Assim, da flânerie do 
poeta urbano à ciber-flânerie eletrônica do intemauta não há, neste 
sentido, muita distância. Trata-se de um mesmo processo de meta- 
construção das estruturas (urbana e tecnológica -  o ciberespaço). Va
gar pela cidade e clicar em sites na internet é, assim, “escrever lendo”, é 
deixar marcas a partir de mapas dados, é imprimir um traço no espaço, 
ao mesmo tempo maleável e inflexivo do quotidiano.

O flâneur, como o navegador de hipertextos eletrônicos, é esse 
personagem para quem o andar não é necessariamente intencional ou 
objetivo. Ele toma-se observador que olha sem julgar, que busca a 
imersão e não a compreensão. A flânerie no ciberespaço e nas cida
des (como ato de desmesura) permite jogar com o espaço instituído,



escrever percursos além dos textos construídos por suas macro-estru- 
turas. O andar do flâneur é, assim, ato de tomar posse, de márcar 
simbolicamente o espaço.

Trata-se mesmo de apropriações silenciosas, minúsculas e ba
nais do quotidiano, de práticas de subversão intersticial, de possibili
dades de se locomover escrevendo pequenas histórias -  forma de apro
priação que De Certeau chamou de invenção do quotidiano276. Assim, 
a partir destes gestos, o flâneur e o ciber flâneur estariam, certamen
te, imprimindo traços, deixando marcas (não é à toa que somos caça
dos pelas impressões eletrônicas que deixamos na Web, nos cartões 
eletrônicos, nos celulares, etc.). Longe de uma simples consumação 
passiva dos espaços (urbano ou ciber), estaríamos diante de proces
sos de sedução, de desvio. Tanto a cidade como os hipertextos são 
(des)organizados pela marca (escrita) não-linear, indexada a associa
ções as mais diversas. Aqui o mapa não é o território.

Os links, ou lexias como propôs Barthes, são obviamente de
pendentes de estruturas prévias. No entanto, estas estruturas não são 
totalmente determinantes. Como mostra Rosello, “quem observa o 
flâneur (...) tem que pensar a relação entre o corpo do viajante e o 
mapa, mas também o status do mapa como uma rendição metafórica 
do espaço: o corpo do flâneur, que não segue uma rota ou inventa 
novos caminhos para um velho destino, também subverte a visão do 
espaço como uma nave vazia, um mero receptáculo neutro da rede ” 277.

O ciberespaço, como uma meta-cidade de bits, é um imenso 
hipertexto mundial interativo, onde cada um pode adicionar, retirar e 
modificar partes desse texto vivo, escrevendo sua pequena história. A 
aproximação entre flânerie  urbana e navegação hipertextual parece 
estimulante, uma vez que permite a apreensão de ambos os processos 
não em oposição -  como sugere uma determinada corrente crítica, a 
partir da suposição de irrealidade da experiência virtual -  mas, como 
contínuos. A ciber-flânerie pode ser compreendida como uma forma 
de ampliação metafórica do flânar urbano.

É importante ressaltar, também, as especificidades de cada um 
dos processos de flânerie  -  ou suas diferenças de escala. Se, na vida 
real, a concretude e a materialidade do corpo e do espaço físico deter
minam e constrangem a identidade, a relação indivíduo-mundo e as 
formas de sociabilidade -  e portanto a flânerie  -  toda uma outra for
ma de socialidade caótica e fractal, descentralizada, dispersa e múlti-
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pia, fundada antes em multi-personalidades, em comunidades sem 
proximidade e atuando por identificações efêmeras e sucessivas, exa
cerba-se a partir dos fluxos virtualizantes278. Da mesma forma, a di
mensão de não-lugar do ciberespaço, constituída a partir das caracte
rísticas combinadas de aterritorialidade, imaterialidade, instantaneidade 
e interatividade, circunscreve a analogia entre as metrópoles concretas 
e as mega-cidades de bits. •
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C a p í t u l o  II
A S  ESTR U TU R A S AN TR O P O LÓ G IC A S  D O  CIBERESPAÇO

“ O ciberespaço. Uma alucinação consensual vivida quo- 
tidianamente por dezenas de milhares de operadores em 
todos os países...Uma representação gráfica de dados ex
traídos das memórias de todos os computadores do siste
ma humano. Uma complexidade impensável. Traços de 
luz dispostos no não-espaço do espírito...”279

W. Gibson

O ciberespaço se encontra preso em estruturas arcaicas, imagi
nárias e simbólicas de toda vida em sociedade. Devemos, assim, es
clarecer o conceito de ciberespaço sob a luz do hermetismo, da gnose, 
dos ritos de passagem, do tempo real, do espaço imaginário e da me
táfora evolucionista e organicista da noosfera, do cybionte, da inteli
gência coletiva e do rizoma.

O termo ciberespaço aparece quotidianamente na imprensa e 
nas discussões sobre as novas tecnologias de informação. Temos 
uma idéia do ciberespaço como o conjunto de redes de telecomuni
cações criadas com o processo digital de circulação das informa
ções. John Perry Barlow (um dos fundadores da Electronic Frontier 
Foundation), por exemplo, define o ciberespaço como o lugar em 
que nos encontramos quando falamos ao telefone. Se esta definição 
nos dá uma imagem do que venha a ser o ciberespaço, ela não ajuda 
a compreendermos todas as suas facetas. Toda a economia, a cultu
ra, o saber, a política do século XXI, vão passar (e já  estão passan
do) por um processo de negociação, distorção, apropriação a partir 
da nova dimensão espaço-temporal de comunicação e informação 
planetárias que é o ciberespaço.

O termo ciberespaço foi inventado pelo escritor cyberpunk de 
ficção científica William Gibson no seu monumental Neuromancer, de 
198428° para Gibson, o ciberespaço é um espaço não físico ou territorial 
composto por um conjunto de redes de computadores através das 
quais todas as informações (sob as suas mais diversas formas) circu
lam. O ciberespaço gibsoniano é uma “alucinação consensual” . A 
Matrix281, como chama Gibson, é a mãe, o útero da civilização pós-
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industrial onde os cibemautas vão penetrar282. Ela será povoada pelas 
mais diversas tribos, onde os cowboys do ciberespaço circulam em 
busca de informações. A Matrix de Gibson, como toda a sua obra, faz 
uma caricatura do real, do quotidiano.

Podemos entender o ciberespaço à luz de duas perspectivas: como 
o lugar onde estamos quando entramos num ambiente simulado (realida
de virtual), e como o conjunto de redes de computadores, interligadas ou 
não, em todo o planeta, a internet. Estamos caminhando para uma 
interligação total das duas concepções do ciberespaço pois as redes vão 
se interligar entre si e, ao mesmo tempo, permitir a interação por mundos 
virtuais em três dimensões. O ciberespaço é, assim, uma entidade real, 
parte vital da cibercultura planetária que está crescendo sob os nossos 
olhos. Ele não é desconectado da realidade, mas um complexificador do 
real. Como afirma Kellogg283, ele aumenta a realidade, já  que supre o 
espaço físico em três dimensões de uma nova camada eletrônica. No lu
gar de um espaço fechado, desligado do mundo real, o ciberespaço cola
bora para a criação de uma “realidade aumentada”.

O ciberespaço é concebido como um espaço transnacional onde 
o corpo é suspenso pela abolição do espaço e pelas personas que 
entram em jogo nos mais diversos meios de sociabilização como os 
BBS, os MUDs, ou o Minitel francês284. Assim sendo, o ciberespaço é 
um não-lugar, uma u-topia onde devemos repensar a significação sen- 
sorial de nossa civilização baseada em informações digitais, coletivas 
e imediatas. Ele é um espaço imaginário, um enorme hipertexto pla
netário285, como vimos anteriormente.

Os novos meios de comunicação que coletam, manipulam, es
tocam, simulam e transmitem os fluxos de informação criam uma nova 
camada que vem a se sobrepor aos fluxos materiais que estamos acos
tumados a receber. O ciberespaço é um espaço sem dimensões, um 
universo de informações navegável de forma instantânea e reversível. 
Ele é, dessa forma, um espaço mágico, caracterizado pela ubiqüidade, 
pelo tempo real e pelo espaço não-físico. Estes elementos são carac
terísticos da magia como manipulação do mundo.

Depois da modernidade que controlou, manipulou e organizou 
o espaço físico, estamos diante de um processo de desmaterialização 
(pós-moderna) do mundo. O ciberespaço faz parte do processo de 
desmaterialização do espaço e de instantaneidade temporal contem
porâneos, após dois séculos de industrialização moderna que insistiu •
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na dom inação física de energia e de m atérias e na com parti- 
mentalização do tempo. O ciberespaço é, então, um operador meta- 
social (Benedikt), um espaço pós-tribal, uma arena cultural criati
va286, um universo de pura informação.

O ciberespaço é a incamação tecnológica do velho sonho de cria
ção de um mundo paralelo, de uma memória coletiva, do imaginário, dos 
mitos e símbolos que perseguem o homem desde os tempos ancestrais. 
Nos tempos imemoriais, a potência do imaginário era veiculada pelas 
narrações míticas, pelos ritos. Eles agiam como um verdadeiro media 
entre os homens e os seus universos simbólicos. Hoje, o ciberespaço fun
ciona um pouco desta forma. Ele coloca em relação, ele incita a abolição 
do espaço e do tempo, ele tranforma-se em lugar de culto secular e digi
tal. Este é um espaço imaginai onde as novas tecnologias mostram, para
doxalmente, todo o seu potencial como veículo de reliance287 (Bolle de 
Bal), isto é, como vetor de agregação social.

Paradoxalmente, a racionalidade tecnológica, herdeira da 
modernidade, anda lado a lado com o simbólico, o mítico e o religioso. 
Esta mistura vai marcar toda a cibercultura nascente. O ciberespaço é, 
em consequência, uma casa da imaginação, o lugar onde se encontram 
racionalidade tecnológica, vitalismo social e pensamento mágico. Não 
é à toa que um autor pessimista como Virilio288, clama por um conheci
mento mágico para compreender a tecnologia contemporânea.

Hermetismo e gnosticismo nas redes

O termo hermetismo é empregado para descrever a literatura 
hermética. Esta caracteriza-se pela busca de conhecimentos secretos 
ou gnósticos. O ciberespaço pode ser visto como umi espaço sagrado, 
lugar de movimentação de conhecimentos e de informações, um es
paço de encruzilhadas289. Assim sendo, podemos traçar paralelos en
tre o ciberespaço e a arte hermética da memória, a criptografia demo
níaca e a cosmologia gnóstica290.

O hermetismo é uma técnica mágica de armazenamento e de 
tratamento de informações. O pensamento mágico é imerso num mundo 
de informações as mais diversas (nomes rituais, códigos secretos, cor
respondências astrológicas, signos, imagens) onde o sucesso da busca 
se realiza na manipulação destas. O conhecimento hermético visa or
ganizar este vasto saber através de uma arte da memória (Francês
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Yates) que consiste na criação de espaços imaginários, como uma 
vasta edificação. Esta arte da memória, ou mnemônica, se aproxima 
da idéia do poeta grego Simonide de Céos (556-469 aC) que pensava 
a memória como uma habitação onde depositaríamos informações em 
cada peça. A recuperação das informações se dava por um percurso 
imaginário por entre as partes desta habitação.

Podemos pensar a arte da memória como uma técnica utili
zada para percorrer um espaço imaginário. Assim, a manipulação 
mágica das informações no hermetismo e no gnosticismo encontra 
um paralelo com as manipulações de dados nas redes de computa
dores e nos sistemas de realidade virtual. Como um espaço hermé
tico, o ciberespaço é um espaço da memória, um espaço imaginá
rio povoado de imagens, de encruzilhadas, um inner space (Santo 
Agostinho).

A arte medieval da memória, baseada na alegoria, que o poeta 
catalão Lull chamava de Arbor Scientae, estrutura-se enquanto um 
conjunto de conhecimentos agrupados em florestas de árvores, sendo 
a imagem das árvores uma metáfora para o crescimento da natureza e 
do saber. Da mesma forma, a metáfora da teia (a Web), que liga todas 
as informações disponíveis no planeta, serve hoje como imagem para 
o ciberespaço. As interfaces gráficas são também metáforas e alegori
as cognitivas visando buscar informações (o que chamamos metafori
camente de navegação). Assim, manipular os ícones gráficos das 
interfaces revela a essência da manipulação mágica que está presente 
no ciberespaço. A manipulação mágica do mundo, como a manipula
ção de dados no ciberespaço, situam-se na mesma dinâmica.

As imagens, os totens e os ícones, mais que simples representa
ções, são simulações do mundo: eles funcionam “como se” fossem a 
coisa real. Da mesma forma que no voudou, a manipulação da boneca é 
a manipulação do alvo, na metáfora do desktop, os ícones (pastas, lixei
ras, arquivos, programas) simulam objetos reais (arquivos, pastas, lixei
ras, etc.) permitindo a manipulação virtual destes “quase-objetos” 
(Manzine). Como as alegorias medievais, as redes de computadores 
“fundem as imagens com abstrações, elas tendem para uma complexi
dade barroca, contendo operações mágicas e hiperdimensionais, e 
freqüentemente representam espacialmente suas abstrações”*91.

A batalha atual dos cypherpunks292 pela adoção de sistemas 
públicos de criptografia de mensagens, encontra eco na mística da
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cabala e nas criptografias antigas. A criptografia de mensagens 
era vinculada à valorização do poder, não como simples saber ou 
conhecimento, mas como código secreto, como conhecimento her
mético, acessível somente aos iniciados. A quebra dos códigos se
cretos era fonte do poder máximo, pois o hermetismo é fundado 
nas técnicas de numerologia a partir das quais, podemos desven
dar mensagens esotéricas. O desenvolvimento da criptografia de 
massa pelos cypherpunks (assim como o de agentes) faz com que 
o ciberespaço seja um espaço de circulação de códigos secretos e 
de anjos (ou demônios) digitais. Não é ao acaso que McLuhan 
dizia que, com o advento da eletricidade, nós entramos em um 
“tempo de iluminação ”293.

A gnose (do grego conhecimento, ligado ao conhecimento de 
Deus) é, mais do que uma transcendência mística, uma busca afinada 
de informações que, colocadas juntas, trazem à tona conhecimentos 
revelados a poucos. A gnose é uma técnica mágica, uma tekhnè294, 
forma de manipulação prática de informações (nomes secretos, códi
gos, etc.). A gnose é atualizada hoje pela nova forma de esoterismo 
que emerge com a cibercultura na forma do tecno-paganismo típico 
dos ravers e zippies295. Estes são personagens da cibercultura que mis
turam esoterismo e novas tecnologias, principalmente aquelas que dão 
acesso ao ciberespaço.

Esses tecnopagãos visam restabelecer a tecnologia como parte 
da cultura, buscando formas ritualísticas pagãs e contemporâneas (fes
tas, sexo e drogas). O ciberespaço é para os tecnopagãos um espaço 
imaginário. Eles se interessam pela ficção científica, pela realidade 
virtual e, obviamente, pelos MUDs, espaço imaginário por excelên
cia. Como define um tecnopagão "viver on-line fa z  parte da minha 
pratica diária (...) é um tipo de experiência eremita, como entrar 
numa caverna ',296. Eles criam, desta forma, uma rede eclética que 
mistura tecnologia, ciência, espiritualidade, teosofia, hermetismo e 
medicina natural. Eles incorporam estes valores à cibercultura, atuali
zando o movimento da contracultura, aceitando a tecnologia. No en
tanto, esta aceitação não se dá de forma simplesmente conformista. 
Eles implantam, com suas práticas, um ciber-psicodelismo, valorizan
do a utilização comunitária e espiritual das novas tecnologias.

O ciberespaço é visto como potencializador das dimensões 
lúdicas, eróticas, hedonistas e espirituais na cultura contemporânea.
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Não estaremos exagerando se afirmarmos que, com o advento da 
cibercultura, a cultura contemporânea se coloca perante uma verda
deira “info-gnose”, um rito de passagem em direção à desmaterialização 
da sociedade pós-industrial.

Ritos de passagem

Vimos como o ciberespaço se comporta como um espaço má
gico e que, se durante a modernidade o espaço e o tempo eram enti
dades concretas, transformadas pela industrialização, hoje, com o pro
cesso de desmaterialização engendrado pelas economias avançadas, 
o espaço é comprimido pelo tempo real297. Assim, o ciberespaço pode 
ser visto também como uma fronteira, um espaço intermediário na 
passagem do industrialismo para o pós-industrialismo398. Ele é tam
bém (como o espelho de Alice) um espaço de passagem do indivíduo 
austero ao indivíduo religado (do individualismo ao tribalismo, como 
vimos), participante do fluxo de informações do mundo contemporâ
neo. Ele é um rito de passagem obrigatório para os novos cidadãos da 
cibercultura.

Os ritos de passagem são eventos que marcam, na vida de um 
indivíduo ou grupo, a mudança para um outro estado, seja ele biológi
co ou social. Estes ritos fazem parte de um processo de iniciação 
(nascimento, casamento, morte, mudança de estação, etc.) criados 
com o objetivo de preservar uma certa continuidade espaço-temporal 
e simbólica de um determinado corpo social. Como um lugar de pas
sagem, os ritos se caracterizam por um espaço simbólico intermediá
rio, através do qual um indivíduo ou grupo se (re)integra à globalidade 
da vida social. O ciberespaço deve ser compreendido como um rito de 
passagem da era industrial à pós-industrial, da modernidade dos áto
mos à pós-modernidade dos bits, como diría Negroponte.

Existem várias similaridades entre as estruturas dos ritos de pas
sagem e os mecanismos simbólicos do ciberespaço. O ato de se conectar 
ao ciberespaço sugere versões dos ritos de agregação e de separação, 
onde a tela do monitor possibilita a passagem a um outro mundo. A 
tela é a fronteira entre o individual e o coletivo, entre o orgânico e o 
artificial, entre o corpo e o espírito. O ciberespaço é o espaço simbó
lico onde se realizam, todos os dias, ritos de passagem do espaço 
físico e analógico ao espaço digital sem fronteiras. Conectar-se ao •
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ciberespaço significa ainda, mesmo que simbolicamente, a passagem 
da modernidade (onde o espaço é esculpido pelo tempo) à pós- 
modemidade (onde o tempo comprime o espaço); de um social mar
cado pelo indivíduo autônomo e isolado ao coletivo tribal e digital299.

Como rito de passagem, hermetismo e gnosticismo, o ciberespaço 
impõe uma interface entre o profano e o sagrado, uma fronteira entre a 
existência banal do dia a dia e o espaço eletrônico de circulação de 
informações. Mais uma vez, retomamos à gnose e ao hermetismo. O 
ciberespaço é, desta forma, uma interface entre a estrutura de máquinas 
de comunicação e a massa de informações numéricas despejadas na 
consciência planetária (o grande sonho dos enciclopedistas de reunir, 
num só media, todo o conhecimento da humanidade).

O ciberespaço, no entanto, não é um lugar asséptico permeado por 
informações precisas, objetivas ou utilitárias. O grande interesse socioló
gico e antropológico do ciberespaço reside, justamente, no vitalismo so
cial que ele permite canalizar. Todas as formas de socialidade contempo
râneas encontram, nesse ambiente rizomático, um potencializador, um 
catalisador, um instrumento de conexão. O ciberespaço não é uma enti
dade puramente cibernética (no sentido de controle ou pilotagem), mas 
uma entidade abstrata, efervescente e vitalista.

Tempo, espaço e híerofania de dados

O ciberespaço é hoje o lugar privilegiado para observarmos o 
reencantam ento da tecnologia. Como todo espaço sagrado, o 
ciberespaço acolhe um tempo também diferenciado, qualitativamente 
outro, sendo um lugar de hierofanias. Assim, como ciberespaço é o 
nome do novo espaço sagrado contemporâneo, tempo real é o nome 
desta nova temporalidade. Podemos utilizar, aqui, os trabalhos do 
mitólogo romeno Mircea Eliade300 para mostrar o paralelo entre o 
ciberespaço e o espaço-tempo sagrado e ritualístico do mito.

Como toda hierofania, conectar-se ao ciberespaço é ter a expe
riência de uma revelação de um outro mundo, de uma irrupção do 
sagrado em plena luz do quotidiano. Isto não significa algo de sobre
natural ou esotérico, mas a comprovação da vivência, da experiência 
estética da vida. O ciberespaço proporciona aos usuários uma forma 
de tempo e espaço diferenciados através de artefatos tecnológicos 
digitais. Com os computadores experimentamos, na banalidade do

142 CIBERCULTURA, TECN O LO G IA  E V ID A  SO CIAL N A  CULTURA CO N TEM PO RÂN EA  •



quotidiano, o uso de uma máquina imagética, escriturística e hiper- 
conectada, desempenhando uma forma lúdica e espetacular.

Com os computadores, conseguimos executar tarefas diferen
ciadas, já  que estes são máquinas polivalentes, meta-máquinas, cujo 
comportamento se dá por programas. Assim, a cada execução de um 
programa, a máquina ganha uma nova função. E na verdade, no seu 
uso banal, o usuário nem sequer imagina como ela funciona. É como 
apertar um botão e ver algo acontecer à distância: eu teclo e as letras 
voam para uma tela de luz. Esta experiência instaura, no dia a dia, 
uma dimensão mágica: o que eu teclo aqui, aparece numa tela distante 
e ainda pode estar sendo visto em tempo real por alguém em Kosovo, 
por exemplo.

A hierofania aparece pela absorção. Passamos horas a fio 
conectados sem nos darmos conta. Esta prática liga-se ao antiqufssimo 
desejo de ubiqíiidade, acessando a consciência planetária. Não é exa
gero afirmar que, no ciberespaço, temos o sentimento de participar
mos de uma manifestação do sagrado, de aderirmos a uma outra rea
lidade, a um espaço distinto daquele por onde circulamos301, sem falar 
no potencial para futuros desenvolvimentos da realidade virtual.

Corroborando este sentimento de hierofania, o tempo real (aces
so instantâneo, como todo toque de uma “varinha de condão”) é simi
lar ao tempo sagrado, circular e reversível, descrito por Eliade como 
presente na estrutura do mito. O tempo sagrado do mito é um tempo 
repetitivo que fixa determinada memória coletiva; e ele é reversível, 
pois o passado é a fonte do saber na preparação do presente e do 
futuro. Ele atualiza o ilo íempore, o tempo primordial, de onde tudo 
veio à existência. O tempo sagrado do mito302, assim como o tempo 
real do ciberespaço, não é o tempo linear e progressivo da história, 
mas o tempo de conexões, aqui e agora, um tempo presenteísta, cor
respondente ao presenteísmo social contemporâneo.

Circular pela Web, participar dos MUDs, recomeçar um jogo 
eletrônico ou um CD Rom, perder-se nos links dos hipertextos como 
um ciber-flâneur, voltar várias vezes à homepage preferida, etc., tudo 
isto faz do tempo real do ciberespaço um tempo especial que impreg
na toda a cultura contemporânea. O tempo real da informática é 
correlato ao tempo presenteísta da sociedade contemporânea, encon
trando, mais uma vez, a essência da cibercultura: a imbricação entre 
uma socialidade contemporânea e as máquinas do ciberespaço. Hoje, •
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os computadores pessoais são cada vez menos “pessoais” e cada vez 
mais computadores coletivos, máquinas de conexão.

Após termos visto o ciberespaço como um espaço gnóstico e 
hermético, dotado de um tempo e de um espaço sagrados, represen
tando o rito de passagem da tecnocultura moderna à cibercultura con
temporânea, veremos o ciberespaço como uma nova camada do pla
neta (noosfera) e como um novo organismo complexo, o Cibionte. O 
ciberespaço pode ser visto à luz da teoria de Theillard de Chardin, 
elaborada na década de 50. A expansão da Noosfera se traduz pela 
formação de um organismo rede-rizomático e auto-organizante, ou o 
que o biólogo Joel de Rosnay chama de Cybionte.

Noosfera eletrônica, cybionte e inteligência coletiva

No seu Fenômeno Humano303, Theillard de Chardin considera a 
evolução humana em termos intelectuais e espirituais. Segundo o pa
dre jesuíta, no mundo físico existem duas energias: uma energia radial 
(correspondente ao conceito de força newtoniana de causa e efeito) e 
uma energia tangencial (que vem de dentro, de onde o divino apare
ce). Esta energia tangencial seria de três níveis: pré-vida (os objetos 
inanimados), vida (os seres vivos) e consciência (os homens). A pré- 
vida corresponde à formação da matéria inorgânica, a vida corresponde 
ao aparecimento da matéria orgânica e a consciência ao aparecimento 
do homem e, consequentemente, do pensamento reflexivo.

Camadas sucessivas vão se empilhando umas sobre as outras: o 
mundo mineral, o mundo animal e o mundo da consciência. A camada 
da consciência, Chardin chama de Noosfera. Como explica Chardin, 
"estende-se desde então sobre o mundo das plantas e dos animais; 

fora e acima da biosfera, uma Noosfera"304. A Noosfera é a rede invi
sível da consciência humana que, virtualmente, engloba todo o planeta. 
Noosfera vem de noogênese, ou mais precisamente, o desenvolvimento 
ou evolução do espírito. A Noosfera é uma membrana onde "a Terra 
faz uma nova pele. Melhor ainda, ela encontra sua alma"305.

O ciberespaço pode ser visto na metáfora da Noosfera. Uma 
camada da consciência humana digitalizada, na medida em que ele é a 
“pele” abstrata e invisível pela qual circulam dados, como espectros e 
fantasmas digitais. Este ciberespaço-Noosfera está em via de expan
são planetária como um tipo de consciência global. Isso nos leva à
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hipótese levantada por Pierre Lévy segundo a qual o ciberespaço é o 
receptáculo de uma inteligência coletiva306.

Para Pierre Lévy, as novas tecnologias do ciberespaço podem, 
verdadeiramente, ajudar a criar a circulação do saber, circulação esta 
que forma o que ele chama de inteligência coletiva. Partindo da análi
se antropológica do espaço, Lévy mostra que depois da terra (espaço 
do mito e do rito, marcado por uma ligação completa do homem ao 
cosmos), do território (fruto da revolução neolítica, onde surge a agri
cultura, as primeiras cidades, a escrita e o Estado), do mercado (espa
ço do trabalho e da velocidade, instaurado no século XVI com as 
conquistas marítimas e a globalização dos mercados com os fluxos de 
matéria prima, de mão de obra e de capital), o ciberespaço seria o 
formador de um quarto espaço, um espaço do saber. Estes espaços 
antropológicos não são excludentes, podendo interagir como cama
das comunicantes.

O espaço do saber é criado a partir da expansão dos medias de 
comunicação e dos meios de transportes modernos (paradoxalmen
te existe um relação direta entre o aumento do potencial de locomo
ção -  transportes, e o aumento de circulação de informação -  os 
media) e, principalmente, com o nascimento da nova economia ba
seada na aceleração de trocas, na abolição de limites geográficos em 
tempo real. De acordo com Lévy, o quarto espaço antropológico 
pode instaurar uma verdadeira inteligência coletiva, “uma inteli
gência distribuída em todas as direções, valorizada sem cessar, 
coordenada em tempo real, e que chega a uma valorização e mobi
lização efetiva de competências”307.

O ciberespaço é um ambiente de circulação de discussões 
pluralistas, reforçando competências diferenciadas e aproveitando o 
caldo de conhecimento que é gerado dos laços comunitários, poden
do potencializar a troca de competências, gerando a coletivização dos 
saberes. A dinâmica atual do desenvolvimento das redes de computa
dores e seu crescimento exponencial caracterizam o ciberespaço como 
um organismo complexo, interativo e auto-organizante. De acordo 
com Joél de Rosnay, o ciberespaço é hoje uma entidade quase biológi
ca, um organismo híbrido308. Rosnay chama este organismo de 
Cybionte, uma forma emergente da simbiose entre as máquinas ciber
néticas e o orgânico.

Para Rosnay, o Cybionte é um cérebro planetário formado pelo •

•  AN D RÉ LEM OS | 145



conjunto dos cérebros humanos e de redes conectadas por computa
dores: “um organismo planetário único (...), a forma mais avançada 
de um cérebro planetário em vias de constituição ”309. Segundo Rosnay, 
o Cybionte faz parte da tendência pós-orgânica da civilização con
temporânea, numa fusão de homens e máquinas310. Este organismo 

. planetário, o Cybionte/Ciberespaço, vai ganhar a forma daquilo que 
I Guattari e Deleuze311 chamaram de estrutura rizomâtica. Uma estru

tura rizomática é um sistema de multiplicidade, um sistema de bifur
cações como um verdadeiro rizoma, uma extensão ramificada em to
dos os sentidos, sem centro.

De acordo com Deleuze e Guattari, um rizom a pode ser 
conectado a qualquer outro rizoma. Como multiplicidade, um rizoma 
não tem nem sujeito nem objeto e cresce de acordo com a dinâmica de 
suas conexões. Os rizomas se ramificam e se reticulam permitindo 
estratificações e territórios, da mesma forma que cria linhas de fuga e 
de desterritorialização e reterritorialização. Avessos à centralização, 
os rizomas não têm eixo genético como estrutura mestra, como é o 
caso das ramificações arborescentes. Eles não nos dão a imagem de 

j uma hierarquia superior e determinante de um sistema centralizado. O 
modelo da árvore dominou, segundo os filósofos franceses, todo o 
pensamento ocidental. A crise da modernidade obriga-nos a fazer com 

! que o modelo de árvore ceda lugar ao rizoma, que pulsa lateralmente, 
j sem controle e sem eixo gerador, e que se espalha horizontalmente 
jcomo os canais de Amsterdã.

O ciberespaço é um ambiente mediático, como uma incubadora 
de ferramentas de comunicação, logo, como uma estrutura rizomáti
ca, descentralizada, conectando pontos ordinários, criando territoria- 
lização e desterritorialização sucessivas. O ciberespaço não tem um 
controle centralizado, multiplicando-se de forma anárquica e extensa, 
desordenadamente, a partir de conexões múltiplas e diferenciadas, 
permitindo agregações ordinárias, ponto a ponto, formando comuni
dades312 ordinárias (quelconquesm ). As conexões do ciberespaço, as
sim como aquelas dos rizomas, modificam suas estruturas, caracteri
zando-se como sistemas complexos e auto-organizantes. Como expli
ca Deleuze e Guattari, a árvorejmpõe o s£i^o rizomao^ e , e, e,.„”. Aí 
está toda a força social do ciberespaço como ambiente de comparti
lhamento estético-comunitário.
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As redes informáticas como ambiente de partilha

“...aucun point n’est privilégié par rapport à un autre, 
aucun n’est univoquement subordonné à tel ou tel; ils ont 
chacun leur puissance propre”

M ichel Serres

Para podermos entrar na análise das comunidades virtuais como 
forma paradigmática da socialidade na cibercultura, teremos que avali
ar a estrutura dessa máquina de compartilhamento que é o ciberespaço, 
já  que a revolução das redes telemáticas parece ser “uma revolução da 
mesma dimensão da revolução da imprensa”31*. Esta revolução vai 
afetar o conhecimento e o modo de transmitir, estocar e produzir a 
informação, complexificando as trocas comunicativas e abalando a es
trutura centralizadora dos mass media. No entanto, a idéia de redes não 
é nova e deve muito aos trabalhos de Saint Simon em pleno século 
XIX315. Hoje, rede significa uma estrutura telemática ligada a conceitos 
como interatividade, simultaneidade, circulação e tactilidade.

As redes telemáticas foram invadidas, e o termo não parece ser 
muito forte, pelo vitalismo social global que penetrou toda a infra-estru
tura tecnológica contemporânea. Aqui, como vimos, as interações são 
cada vez mais ligadas à comunicação como um jogo, próximo da interface 
teatral de B. Laurel e da socialidade de Maífesoli. Neste sentido, os usuári
os são, na realidade, atores, agentes, personas, e o desenvolvimento do 
jogo só pertence à evolução auto-organizante do próprio sistema.

O ciberespaço é, como vimos, um ecossistema complexo onde 
reina a interdependência entre o macro-sistema tecnológico (a rede 
de máquinas interligadas) e o micro-sistema social (a dinâmica dos 
usuários), contruindo-se pela disseminação da informação, pelo fluxo 
de dados e pelas relações sociais aí criadas. Em oposição a um siste
ma hierarquicamente fechado, o ciberespaço cria, pelas comunica
ções multidirecionais, pela circulação dos espectros virtuais, um sis
tema complexo onde o desenvolvimento do jogo comunicativo não 
pertence a uma entidade central, mas a este organismo-rede. Pode
mos notar, na prática daquilo que se convencionou chamar de comu
nidade virtual, uma certa efervescência micro-política, diária, dirigida 
aos problemas do dia o dia.

Como em toda a história dos media, uma tecnologia não se



im põe unilateralm ente e os usuários têm , pelos m eios mais 
inimagináveis, a possibilidade de apropriar-se destas. Félix Guattari 
chama a atenção em relação às novas tecnologias digitais: “não po
demos esperar repercussões positivas das novas tecnologias que a 
condição que estas sejam assumidas a partir de práticas criativas 
individuais e coletivas”3'6. Guattari menciona o exemplo do Minitel, 
onde a prática foi completamente transformada por desvios no uso 
previsto pelas estruturas tecnocráticas dos laboratórios de teleco
municação franceses.

A estrutura fria e apolínea da rede de máquinas informacionais 
será transformada pelas práticas subterrâneas e banais, que passam a 
estruturar a vida quotidiana no ciberespaço. Vemos que as novas re
des te lem áticas agem , menos como fato r de iso lam ento  ou 
homogeneização social, do que como vetores de tactilidade e de pro
ximidade gregária. Talvez a fórmula de Naisbitt117 “high-tech, high- 
touch ” seja uma boa síntese da cibercultura.

Agregações eletrônicas e comunidades virtuais

“you are not alone 
ali are lost 
in cyberspace 
ali is lost 
here
too much unfound
I say I wish I had words to tell you
I wish I could make ali of you understand her
but I don’t have words
but words are ali I have
but I have nothing”1'»

O ciberespaço é hoje um espaço (relacionai) de comunhão, colo
cando em contato, através do uso de técnicas de comutação eletrônica, 
pessoas do mundo todo. Elas estão utilizando todo potencial da 
telemática para se reunir por interesses comuns, para bater papo, para 
trocar arquivos, fotos, música, correspondência. O e-mail eo sch a ts  
são hoje as ferramentas mediática mais utilizadas pela internet, compro
vando nossa hipótese. Mais do que um fenômeno técnico, o ciberespaço 
é um fenômeno social.
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O uso planetário é notório, como mostra a tabela abaixo. E 
mesmo no ambiente Web, onde navegavamos sós, temos a possibili
dade de conversar ao vivo com pessoas que estão acessando o mes
mo site no mesmo momento. Sem falar nos MUDs, newsgroups e 
BBSs que pululam na cibercultura. A dinâmica social do ciberespaço 
cria, assim, novos programas que permitem a interatividade social, e 
é nesse sentido que nos referimos ao ciberespaço como uma incuba
dora espontânea de formas mediáticas.

Top 15 nations in internet use at year-end 1999

R ank Nation In ternet Users
(000)

1. United States 110,825
2. Japan 18,156
3. UK 13,975
4. Canada 13,277
5. Germany 12,285
6. Australia 6,837
7. Brazil 6,790
8. China 6,308
9. France 5,696
10. South Korea 5,688
11. Taiwan 4,790
12. Italy 4,745
13. Sweden 3,950
14. Netherlands 2,933
15. Spain 2,905

Source: Computer Industry Almanac

No contexto de comunicação telemática, planetária e multimodal, 
a rede pode agregar pessoas independentemente de localidade geo
gráfica e não revelando, de imediato, referências físicas, econômicas 
ou religiosas. Com o ciberespaço, as pessoas podem formar coletivos 
mesmo vivendo em cidades e culturas bem diferentes. Criam-se assim 
territorialidades simbólicas. Neste sentido, as comunidades formadas 
a partir das redes telemáticas mostram como ás novas tecnologias •
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podem atuar não apenas como vetores de alienação e de desagrega
ção, mas também como máquinas de comunhão, de compartilhamento 
de idéias e sentimentos, de formação comunitária319. Vejamos esta 
citação retirada da Usenet:

#: 792 S13/Meet MONDO 2000 
08-Jun-93 20:49:44 
Sb: #314-Virtual Sex/Teledildonix 
Fm: Harold W. Mann, Jr. 71022,2233 
To: Lily Owens 71333,2653

“ Young people will have a place to meet and get to know each 
other...to play. They need to exchange ideas and share their feelings. 
Most likely way that cyberspace and VR’s will affect people will be as 
a social ‘meeting’ place. Society has always enabled young people to 
meet and court. And marry and mate”.

Como vimos, a tecnologia contemporânea parece potencializar a 
ética da estética, como mostramos na análise da socialidade contemporâ
nea a partir de Simmel e Maffesoli320. A cibersocialidade da qual faláva- 
mos vai estar presente nas várias formas da cibercultura, como nas diver
sas experiências agregadoras da internet (e-mail, listas, chats, Muds, BBSs, 
Webring, newsgroups, fóruns...), nos cibercafés, nos grupos e clubes (ofi
ciais e independentes) de jogos eletrônicos, na micro-informática nôma
de, conectando pessoas as mais diversas, nos web-sites...

Podemos aplicar o conceito de estética social a uma análise da 
efervescência agregadora e comunitária no ciberespaço. Talvez, como 
mostra o sociólogo belga Bolle de Bal, o ciberespaço forme comuni
dades através da reliances, como consequência da deliance criada 
pela modernidade excessivamente individualista, racionalista e 
tecnicista. Este desejo de agregração, comunitário ou não, como ve
remos, permite superar distâncias geográficas, categorias sociais, de 
raça e de religião. O que agrega os internautas são afinidades intelec
tuais ou espirituais, formando coletivos de interesses comuns.

Vimos, com Simmel, que a vida social é feita de agregações e 
separações, coletividade e individualidade sucessivas e simultâneas. 
O sociólogo alemão utiliza, para descrever essa dinâmica social, a 
metáfora da ponte e da porta. Para ele, a ponte provê ao olho a reali
dade visível da distância em relação ao outro e instaura o desejo de ir
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lá, de tocar e perpetuar o elo de ligação com o outro. A ponte seria, 
então, a imagem do desejo de agregação próprio a toda vida em socie
dade. O ciberespaço pode ser visto por esta metáfora, como uma rede 
ou ponte de pontes, ligando potencialmente todos a todos. Ele pode 
ser entendido como “uma junção entre termos dissociados"22'.

Já a porta é o que separa, o que me mantém na minha interioridade, na 
minha individualidade, aquela parte que não quer contato profundo com o 
outro, que quer ser só ela e mais nada. A porta é o que me fecha em mim 
mesmo, evitando o outro, a socialização. Mais ainda, ela é a socialização que 
mantém suas distâncias e que compõe o indivíduo. O ciberespaço também é 
a porta que me separa do mundo. Através dela, posso abrir brechas de conta
to com o outro mas resgardar a minha privacidade, o meu isolamento e soli
dão. O ciberespaço enquadra-se, portanto, tanto na dinâmica social da ponte, 
que me liga ao outro, como na dinâmica da porta, que me separa do mundo.

Para Simmel, toda vida social se estabelece neste ciclo de passa
gens sucessivas da ponte à porta e vice-versa. Toda sociedade é, ao 
mesmo tempo, formada por indivíduos separados e indivíduos agrupa
dos. O fazer sociedade sempre se deu nesta dialógica entre a ponte e a 
porta. O mesmo acontece hoje com o ciberespaço: indivíduos isolados 
em seus quartos, com a porta bem fechada, buscam, ao mesmo tempo, 
individualizar e socializar, fazendo pontes e fechando portas na sua re
lação com o outro e o mundo. No ciberespaço, como em toda vida em 
sociedade, “separação e religação são dois aspectos do mesmo ato ”322.

Comunidades
“a networked world offers the possibility of many-to-many 
communication, permitting widely separed individuais 
to bind themselves into collectives”323.

James Capio

A análise de Bolle de Bal324 pode nos ajudar a compreender as 
agregações eletrônicas do ciberespaço. Podemos ver esta rede de redes a 
partir da análise da reliance (religação) e do que o sociólogo belga chama 
de “tentação comunitária”. Para ele, a comunidade exerce uma sedução e 
toda agregação comunitária é efêmera (fadada ao fracasso), incerta e 
contraditória, paradoxal e sistêmica (complexa). No entanto, a comuni
dade permite vínculos, re-ligações (reliance) de caráter quase místico.

Para de Bal, a crise dos valores modernos seria conseqíiência de 
desagregações (deliances) que ocorreram no nível sócio-psicológico •
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(esquizofrenia capitalista), sócio-técnico (alienação no trabalho), só- 
cio-econômico (desemprego estrutural) e ainda ontológico (aliena
ção pela sociedade do espetáculo e dos simulacros). A deliance mo
derna é produto da lógica do sistema tecno-científico, da sociedade 
individualista e tecnicista325. A importância fundamental da revolução 
do ciberespaço é que ela radicaliza -  tornando mais visível -  a ambi
guidade que caracteriza todo fenômeno técnico: processos do fazer 
que circulam entre o natural e o artificial, trazendo no bojo sementes 
da serventia e liberdade, separação e agregação.

O ciberespaço é fruto da lógica industrial moderna (fonte de 
deliance) e um verdadeiro instrumento de contato (reliance). Para 
evitar confundirmos simples agregações com vínculos comunitários, 
preferimos dizer que o ciberepasço potencializa agregações eletrôni
cas, que podem ser estas de tipo comunitário ou não. Neste sentido, 
"a comunidade é bem mais do que uma experiência reveladora e 
criadora de valores, de aspirações e de contradições. Ela é mais do 
que uma estrutura de acolhimento para desviantes em fa lta  de 
religações, mais do que um grupo de ação contracultural. Ela é, ou 
torna-se rapidamente, um laboratório de vida, um seminário  
maiêutico, um atelier iniciático’’326.

ÇA^contracultura aos ãnõTfÕ^afirma Bolle de Bal, expressou

/o desejo de reliance contra ã separação individualista causada pela 
cultura moderna industrial e racionalista. A contracultura foi “uma 
estrutura de reliance simbólica ”327 contra a desligação (deliance) 

I da cultura moderna. De forma aproximada, podemos dizer que a 
cibercultura vai se caracterizar pela utilização da tecnologia 
telemática numa sociedade em busca de reliance, potencializando 
agregações sociais dos mais diversos tipos. Desde o uso mais ba
nal, passando pelos ativistas e profissionais, até a efervescência 
hedonista dos chats  e muds, o que está em jogo  é o uso do 
ciberespaço como ferramenta de vínculos sociais, como um ambi
ente midiático de contato.

Michel Maffesoli vai no mesmo sentido ao propor a análise das 
tribos contemporâneas a partir do que ele chama de rede de redes, 
como vimos. O ciberespaço encarna bem esta forma social, constitu
indo-se como uma rede de redes não só de máquinas mas também de 
pessoas. Ele cria uma Matrix comunicacional que potencializa as mais 
variadas formas de agregação, comunitárias ou não. Como afirma
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Maffesoli, retomando a metáfora simmeliana da ponte e da porta, "o 
fato de ser solitários não significa viver isolados”™. A realidade 
social é formada por adesões sucessivas, por cruzamentos múltiplos, 
constituindo a rede de redes como uma estrutura complexa: “...a rede 
de redes não envia mais a um espaço onde os diversos elementos 
adicionam, se justapõem, onde as atividades sociais se ordenam con
forme uma lógica da separação, mas antes de tudo, a um espaço 
onde tudo se conjuga, se multiplica formando figuras caleidoscópicas 
de contornos diversificados ”329 (...)“ a rede de redes apresenta-se como 
uma arquitetura que só vale pelos elementos que a compõem™. Em
bora Maffesoli não esteja falando aqui do ciberespaço, podemos, lite
ralmente, compreendê-lo a partir desta análise.

Devemos agora compreender a noção clássica de comunidade 
para analisarmos as agregações eletrônicas contemporâneas. A noção 
de comunidade está sempre ligada à idéia de um espaço de partilha, a 
uma sensação, a um sentimento de pertencimento, de inter-relacion^- 
mento íntimo a determinado agrupamento social.

Sociologicamente, a idéia de comunidade é uma invenção dos 
primeiros expoentes dos estudos sociais. Eles partiram de uma pers
pectiva evolucionista que consiste em marcar a passagem de socieda
de tradicional (a comunidade) para a sociedade moderna (a socieda
de). Neste sentido, H. Spencer mostrou esta evolução enquanto fala
va de sociedades de fraca diferenciação e de sociedades fortemente 
diferenciadas. E. Durkheim, por sua vez, demonstrou o surgimento 
de formas orgânicas (da sociedade) em detrim ento das formas 
mecânicas (da comunidade). Já no princípio deste século, Gabriel de 
Tarde explicava que comunidades podiam ser formadas mesmo por 
pessoas separadas, sem contato físico. Estes agrupamentos formaram 
um modo de coletividade mental (collectivité mentale), espiritual.

No entanto, será o sociólogo alemão Ferdinand Tõnnies que, 
em 1857, vai propor a diferenciação entre comunidade (gemeinshaft) 
e sociedade (geselschaft), marcando profundamente os estudos em 
ciências sociais. Para Tõnnies, a noção de comunidade é ligada às 
sociedades tradicionais, quer dizer à vida doméstica, à economia da 
casa, às necessidades primárias, à religião. Por sociedade, ele entende 
a sociedade moderna, fundada na cidade, no comércio, na indústria e 
na ciência. Embora estas instâncias não existam nunca em estado puro, 
a sociedade moderna atrofiaria as iniciativas comunitárias. •
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Tõnnies avança a perspectiva de ordem topológica porque, para 
ele, há duas formas da vontade humana: uma orgânica (comunidade) 
e outra reflexiva (sociedade). O sociólogo alemão afirma que a pri
meira é dirigida ao passado (disposição) e a segunda ao futuro (aspi
ração). O testamento reflexivo é um produto de sociedades. Já a co
munidade seria um modo orgânico de produção, de organização soci
al e de pensamento. A comunidade estabelece-se pelo que ele chama 
de status e a sociedade, pelo contrato. É importante insistir que estas 
categorias não existem em estado puro. Temos relações não contratuais 
mesmo em ambientes de trabalho, instituindo o processo infindável de 
passagem de estados gregários e societários ou contratuais.

Para o que nos interessa qui, podemos dizer que nem toda asso
ciação no ciberespaço é comunitária, existindo, de forma muito ex
tensa, agregações comunitárias e contratuais de tipo societário. Gos
taríamos, então, de evitar falar em comunidades virtuais generaliza
das, mas atestar o fator agregador do ciberespaço. A tecnologia foi, 
na modernidade, instrumento de separação (alienação, individualis
mo, racionalismo). Atualmente, as novas tecnologias servem para 
constituir e, permanentemente, destruir a dimensão agregadora. Este 
é um dos paradoxo da cibercultura. A tecnologia moderna passa a ser 
apropriada pela socialidade, vetor de reliance.

O maior uso da internet hoje é para troca de e-mail, bate-papo 
em chats ou participação em coletivos sociais como fóruns e listas de 
discussão. Empiricamente, a internet é um espaço de agregações so
ciais múltiplas. Evidentemente que nem toda forma de agregação é 
comunitária: existem chats, listas ou fóruns que podem ou não ser 
comunitários. Mas parece evidente que as tecnologias da cibercultura 
podem agregar, talvez como forma de lutar contra o isolamento mo
derno. Como diz Simmel: “é necessário que as coisas sejam primeiro 
umas sem as outras para que em seguida possam ser umas com as 
outras”331. Alguns depoimentos retirados de newsgroups da Usenet 
comprovam essa reliance332.

O sociólogo inglês Anthony Giddens vai, por sua vez, falar de 
desencaixe. O desencaixe é uma situação sociocultural em que os indi
víduos sentem-se deslocados, fora do eixo da individualidade333, 
correspondendo a dizer que os constrangimentos de espaço não são 
mais coercitivos em relação às interações entre os indivíduos. Este fe
nômeno surge com a modernidade. Pode-se, assim, viver em Salvador
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absorvendo uma cultura planetária, por exemplo. É este o sentimento 
de desencaixe. Desta forma, o ciberespaço, pela formação de suas mais 
diversas formas de agregação, expressa bem este desencaixe.

Por mais radical que esta agregação eletrônica possa parecer, a 
idéia não é mais de uma comunidade (reliance) contra o sistema (deliance) 
mas des diversas formações comunitárias indiferentes aos sistemas. Como 
explica um raver-cyberpunk, “ao invés de lutar contra o sistema, as no
vas comunas estão ignorando-o. E esta é a última revolução’’33*. Ou 
ainda: “A internet é mais do que um centro comunitário; de fato, ela cria 
a sua própria forma comunitária, uma nova comunidade de super- 
conectados e de super-informados. Se conhecimento é poder, então, a 
corrida para a domínio deste se dá na internet. Podem 40 milhões de 
aficcionados por computadores estarem errados?”333.

A americana Rosanne Stone vai analisar as comunidades virtu
ais e a idéia do ciberespaço numa perspectiva histórica. Os computa
dores são como pontos de passagem, ritos de passagem como vimos, 
onde a persona on-line pode romper com os limites do fora e do 
dentro, da presença física e do simulacro virtual. Para Stone, as co
munidades virtuais, ou as diversas formas agregadoras do ciberespaço, 
“mostram o colapso das fronteiras entre o social e o tecnológico, 
entre o biológico e a máquina, entre o natural e o artificial que são 
parte do imaginário pós-moderno. Elas fazem parte da crescente 
imbricação do humano às máquinas nas novas formas sociais que eu 
chamo de sistemas virtuais”336.

Stone propõe pensar a idéia de comunidade virtual em quatro 
fases: a dos textos (século XVII), a das comunicações elétricas 
(1900), da informática (1960), e a fase do ciberespaço e da realida
de virtual (1984). Na primeira fase, Robert Boyle inventa, em 1669, 
um método chamado testemunho virtual (virtual witness), que per
mite formar uma comunidade de cientistas pelo testemunho virtual 
(à distância) para a validação do trabalho de seus pares. Ele é, as
sim, precursor do método “peer-reviewed” (analisado por pares) 
que hoje é usado e disseminado pela comunidade acadêmica mundi
al. Como explica Stone, “por esse tipo de escrita, um grupo de 
pessoas era capaz de testemunhar um experimento sem estar fis ica
mente presente (...). Assim, textos tomam-se uma form a de criar e 
mais tarde controlar novas formas de comunidades”331.

A segunda fase é a dos meios de comunicação como o telégra-

•  AN D RÉ LEM OS | 155



fo, o telefone, o rádio e a televisão, e antes o fonógrafo. Este conside
rado como um modo de compartilhar com os músicos, à distância, 
uma determ idada peça musical. Os ouvintes de um a rádio, o 
telespectador da TV, o usuário do telefone, etc., todos compartilham 
uma experiência similar, estando com o outro a distância. Assim, para 
Stone, esses media de massa vão criar vínculos virtuais, formando 
uma comunidade de espectadores, ouvintes e telespectadores.

No entanto, é nos anos 70, com o primeiro computador e os 
primeiros BBSs que surge “a  primeira comunidade virtual baseada na 
tecnologia da informação”338. Por último, a quarta fase será marcada 
para Stone pelo surgimento do imaginário cyberpunk de Gibson, em 
seu Neuromancer, e o surgimento do ciberespaço, criando o que cha
mamos hoje, na falta de um termo melhor, de comunidade virtual das 
redes telemáticas, ou comunidades mediadas por computadores.

•  •  - •
Podemos dizer que as agregações do ciberespaço parecem ser 

fruto de um desejo de reliance (Bolle de Bal) ancorado no coração da 
tecnologia contemporânea. Se a tecnologia moderna (a tecnocultura) 
inibia a agregação comunitária, a cibercultura, através do ciberespaço 
e suas tecnologias, parece instituir um contato generalizado, uma re
lação de proximidade e de sentimento comunitário, mesmo sem con
tato físico. Chamar algumas formas de agregação social no ciberespaço 
de comunidades virtuais é possível, se mantivermos a idéia de comu
nidade como definida pela sociologia e se soubermos que ser virtual 
(no sentido de à distância) não significa aqui uma novidade, como 
atestam as quatro fases propostas por Stone.

M. Godwin elenca nove princípios fundamentais para a coesão 
de comunidades virtuais, entendendo-se estas como qualquer forma 
de agregação social por redes telemáticas. São eles: o uso de software 
que permita discussão em grupo, a ausência de limitação em trocas de 
mensagens, a possibilidade de acesso para pessoas diversas, a possibi
lidade de deixar que os usuários resolvam seus problemas, a promo
ção de uma memória da comunidade; a promoção da continuidade, o 
bom recebimento dos neófítos, a promoção de áreas para crianças; e a 
confrontação dos usuários nas crises das comunidades. Para ele, no 
ciberespaço, "o sentimento comunitário é muito forte ”m .

Da mesma maneira, H. Rheingold analisa as comunidades ele
trônicas insistindo no seu crescimento geométrico: “milhões de pes-
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soas em cada continente também participam de grupos sociais media
dos por computadores conhecidos como comunidades virtuais, e esta 
população está crescendo rapidamente”340. As comunidades virtuais 
são para o jornalista americano “organizações sociais que emergem 
da Net quando um número suficiente de pessoas leva adiante discus
sões públicas com um mínimo sentimento humano para form ar teias 
de relações pessoais no ciberespaço”341. Já para Bruce Sterling, a 
formação comunitária é quase um corolário das redes telemáticas. Ele 
afirma: “onde quer que você crie uma rede de comunicação, você 
cria também uma comunidade... ”342.

O que vemos com a dinâmica atual do ciberespaço é que ele não 
inibe a heterogeneidade e não cria necessariamente uma cultura 
monolítica343. Neste sentido, o ativismo político também está presente 
no ciberespaço, onde comunidades como a EFF, EcoNet, PeaceNet, 
GreenNet, ConfliNet, ou a pioneira PEN de Santa Mônica e outras 
FreeNets pululam em todos lugares no mundo. Podemos compreender 
o advento e a proliferação de comunidades virtuais como uma produ
ção de micro-colônias, como uma experiência social não programada, 
baseada no paradigma estético, empático, formando agregações atra
vés de redes telemáticas. Lá onde há comunicação mediada por compu
tadores, há efervescência comunal e criação de comunidades virtuais. 
Para Rheingold: “não apenas eu habito minha comunidade virtual (...) 
minha comunidade virtual habita também a minha vida, ” 344.

Instrumentos Comunitários

Vejamos agora alguns instrumentos que ajudam a criar formas 
de agregações sociais nas redes telemáticas planetárias como o e-mail, 
os chats, os Muds, os BBSs, entre outros.

E-mail

O correio eletrônico (e-mail) é o serviço mais usado no ciberespaço, 
permitindo a troca de informação escrita (e também envio de arquivos, 
imagens, vídeos, softwares, etc.) cuja transmissão é mais rápida do que o 
correio tradicional. Hoje, no mundo, o fluxo de mensagem pelo correio 
eletrônico está superando aquele pelo correio tradicional (snail-mail). O 
advento do correio eletrônico, em 1969, (sendo a primeira ferramenta no •
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nascimento da Arpanet) trouxe, de certo modo, uma explosão de mensa
gens planetárias. O fluxo de informação pelo correio eletrônico é, de acor
do com Saffo, “o maior boom em cartas escritas desde o século XV///”343.

Com o e-mail as palavras escritas decolam-se do papel a pas
sam a ter como interface a forma eletrônica (ASCII), com uma tela 
de apoio para a visualização. Além disso, o caráter eletrônico resga
ta um pouco da cultura oral, mesmo sem presença corporal. É co
mum o uso de smileys, ou emoticons, símbolos gráficos feitos com 
os caracteres ASCII -  tipo ;-)) para expressar emoções e sentimen
tos só visualizados através do corpo346. Segundo Leslie, “o e-mail 
nos trouxe de volta à aurora da própria escrita, a um tempo onde o 
conhecimento era transmitido oralmente. . .”347. Através do e-mail 
podemos manter contato com amigos distantes, manter comunida
des já  existentes e criar novas.

Usenet: a conversação mundial

A rede Usenet pode ser considerada como uma das formas ele
trônicas mais populares de organização social nas redes. A Usenet é 
hoje, como afirmou em 1976 um dos percursores Murray Turoff, uma 
ferramenta que “fornece caminhos para que grupos humanos exerci
tem a capacidade de gerar inteligência coletiva ".

A rede Usenet foi concebida por dois estudantes da universida
de da Carolina do Norte em 1979-1980, quando perceberam que era 
possível por em comunicação várias comunidades eletrônicas através 
de uma conexão internet348. A Usenet se propagou como um vírus, de 
campus em campus, de laboratórios de pesquisa em laboratórios de 
pesquisa. A rede é hoje um sistema telemático que permite colocar 
pessoas em contato, instaurar fóruns de conversação, públicos e pla
netários, organizados a partir de grupos temáticos, os newsgroups, 
que tratam de diversos temas.

Os grupos temáticos são divididos em hierarquias (alt, comp, rec, 
etc.) e não há um controle central mas uma ética (a netiqueta) estabelecida 
coletivamente onde os participantes ajustam seus problemas internos 
de modo autônomo e coletivo. Os servidores de news, a alma da rede 
Usenet, funcionam de forma livre mas organizada. Dessa maneira, a 
natureza anárquica, não comercial e em crescimento geométrico, mos
tra que essa forma de agregação social é hoje uma realidade.
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A rede Usenet é um enorme fórum de discussão temático, um 
melting pot de culturas, onde os debates ocorrem no interior dos vá
rios grupos. Há milhares destes em todo o planeta e cada um deles 
possue uma FAQ349. Como afirma Rheingold, “A Usenet continua a 
ser regulada por normas, não por indivíduos ou organizações...350.

Assim, os newsgroups mostram a faceta efervescente da 
cibercultura onde os participantes constituem agrupamentos sociais 
temáticos, estabelecendo-se como um espaço público eletrônico351. 
Como afirma um responsável pela rede SFNet, estes são comunida
des de interesse, sem territorialidade física onde “as pessoas são 
julgadas pelo que dizem352.

No entanto, estas comunidades não são asseptizadas, e é bastante 
freqiiente as guerras por e-mail. No ciberespaço, estas são chamadas de 
flames. Os Jlames mostram que toda a vida em sociedade se expressa 
livremente nas redes de computador, estando bem distantes da cibercultura 
controlada pela assepsia das máquinas cibernéticas353. Os jlames, às ve
zes, são públicos (em listas, chats ou newsgroups), remetido à grupos 
inteiros, e outras vezes chegam pelo e-mail, de forma privada. Talvez, as 
condições de comunicação nas redes contribuam para dar um sentimento 
de impunidade. Para Dery, analisar os flames nos permite entender as 
mudanças psicológicas e sociais postas em evidência pelos meios novos 
de comunicação, mais particularmente pelas redes de computador354.

BBSs

O primeiro BBS, ou Bulletin Board System, redes de computa
dores comunitárias e independentes de uma grande rede telemática, 
foi criado em 16 de janeiro de 1978 por Christensen e Suess, em Chi
cago, interligando computadores com uma velocidade de transferên
cia da ordem de 100 bps. Hoje existem milhares BBS no mundo. A 
progressão é enorme.

Interligando todos eles no ciberespaço, temos a rede de BBSs 
Fidonet, criada por Tom Jennings em 1984. A Fidonet permite, aos 
diversos BBSs, trocar mensagens e instalar fóruns ou conferências 
entre eles. Tom Jennings cria, em dezembro de 1983, Fido BBS #1. 
Em janeiro de 1984 nasce em Baltimore a Fido BBS #2 e assim suces
sivamente, até a formação da cadeia do BBSs Fidonet em 1985-1986. 
Em 1991, há dez mil pontos de contato e mais de 100.000 usuários355. •
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Como o explica um dos participantes, o mais interessante é que os 
BBSs, “atualmente criam um sentimento de lugar”356.

Podemos definir os BBSs como redes independentes que unem, 
pela linha telefônica e através de um modem, computadores. Eles per
mitem criar, rapidamente, diferentes formas de associação social de 
proximidade. Para Rheingold, “podemos usar um BBS para organizar 
um movimento, criar um negócio, coordenar campanhas políticas... ”357. 
Parece que o impulso de criar BBSs vem da necessidade de reliance, 
como vimos, buscando desenvolver laços comunitários. Um exemplo 
é a lendária comunidade eletrônica PEN (Rede Eletrônica Pública), 
criada em 1989, em Santa Monica, Califórnia.

PEN é a primeira comunidade eletrônica criada com os financia
mentos do governo am ericano. O objetivo é po tencializar o 
envolvimento de cidadãos com os problemas da comunidade, como 
desemprego, os sem-teto, etc. Também conhecidas como Freenets, es
tas comunidades telemáticas buscam facilitar o acesso às informações 
por parte do público; ajudar o desenvolvimento do setor de serviços, 
aumentar a comunicação entre cidadãos, dar acesso e facilitar a apro
priação das novas tecnologias pelos residentes, distribuir a informação 
de forma igualitária para toda a população, entre outros objetivos358.

Outro exemplo de Freenets é a Digital City, uma versão digital 
da cidade de Amsterdã, com mais ou menos os mesmos objetivos. A 
Digital City foi fundada em 1994 como uma experiência piloto, para 
formar uma rede de cidadãos, tendo começado como um BBS, evolu
indo para uma interface gráfica na Web. Há hoje mais de 30.000 habi
tantes nesta cidade virtual, espelho da real Amsterdã. Há fóruns de 
discussão, livrarias, MUDs, possibilidade de contato com os poderes 
públicos, cafés, shoppings, etc.

M UDS

Os MUDs (ou Multi User Dungeon) são jogos em rede, tido 
como uma das principais comunidades virtuais existentes hoje no 
ciberespaço. Os MUDs são jogos, semelhantes aos role playing games, 
construindo universos ficcionais através de palavras escritas, criando 
uma ambiente lúdico-imaginário com múltiplos usuários. Eles foram 
inventados em 1980 por Roy Traubshaw e Richard Bartle na Univer
sidade de Essex, Inglaterra.
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A internet criou o ambiente propício para o desenvolvimento 
destas agregações, como uma espécie de teatro virtual. Cada usuá- 
rio/participante atua através de avatares construído de acordo com 
o gênero do MUD. Os MUDs podem ser vistos como mundos ima
ginários, onde a flutuação por formas identitárias pode ser explo
rada a vontade. S. Turkle explorou bem esse tema em seu Life on 
Screen359. Os MUDs criam mundos imaginários a partir de siste
mas onde os usuários usam palavras escritas para improvisar me
lodramas, em uma decoração construída pela imaginação (ob
jetos, ambientes, armas, personagens, etc.). Hoje, já  existem MUDs 
gráficos baseados em mundos administrados por sistemas próxi
mos da realidade virtual.

A experiência pioneira de Habitat, da LucasFilm, é um exemplo 
magnífico, embora já  antigo. Habitat é um mundo artificial, interativo 
e virtual, vivido por avatares (representações virtuais dos participan
tes), sendo um jogo on-line multi-utilizador onde os avatares comuni
cam-se e compartilham uma cidade com toda a sua complexidade (eco
nomia, leis, regras de conduta, etc.). A experiência de Habitat tem 
início em 1985 sendo multi-interativa, acessível graças a uma linha 
telefônica e um simples Comodoro 64. No jogo, os avatares apare
cem como humanóides e os diálogos são representados por bolhas 
(similares às utilizadas em revista em quadrinhos).

Hoje, há vários MUDs na internet do qual o LambdaMOO é um 
dos mais famosos. LambdaMOO foi criado em 1991 por Pavel Curtis 
no PARC (laboratório de pesquisas da Xerox). Como todo MUD, o 
LambdaMOO é um teatro virtual onde o jogador pode “viver”, isto é, 
gastar horas do seu dia conectado. Segundo Quittnet, os usuários 
“estão fazendo amigos e inimigos, ampliando sua inteligência, cri
ando suas próprias comunidades, escrevendo manifestos (...) eles estão 
criando comunidades virtuais, novas formas das pessoas entrarem 
em comunicação”360.

O MUD é um dos primeiros laboratórios para as comunidades 
virtuais. Como no Minitel, na Usenet ou nos chats, o usuário escolhe 
sua identidade encarnando um papel, permitindo jogos identitários: 
“cada novo MOO cria uma nova comunidade e uma nova cultura 
emerge para socializar um lugar onde tudo é possível. A grande sur
presa da era da informação é que as pessoas estão usando seus com
putadores para comunicar ”361. •
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Chat

Os chats, ou IRC {Internet Relay Chat), são uma técnica de 
comunicação que permite o diálogo direto, em tempo real, sincrônico, 
entre usuários. O IRC foi desenvolvido por Jarkko Oikarinen da Uni
versidade de Oulu, na Finlândia, em 1988, como um programa de 
multi-usuários, de comunicação em tempo real. Como um terreno pri
vilegiado para pesquisas em estudos sociais, os usuários do IRC se
guem regras, rituais e estilos de comunicação que os constituem como 
uma verdadeira cultura, um fenômeno social inegável. Segundo 
Rheingold o “Internet Relay Chat (IRC) permitiu que uma subcultura 
global pudesse construir-se... ’’362.

Os “vIRCiados” também usam muito os smileys como uma 
forma de passar emoções de um corpo ausente. Por exemplo: -) 
ou ; -) ou : -  ( ,  ou por um asterisco para reforçar algumas coisas, 
como “eu não gosto *disso*”. O IRC, como as outras formas de 
comunicação mais utilizadas na internet, prova a efervescência soci
al presente hoje no ciberespaço. O uso é intenso, e são muitos aque
les que ali constatam esta efervescência, mesmo que banal e efême
ra. Hoje, existem vários programas disponíveis, sendo um dos mais 
famosos o ICQ363.

A tese de Reid364 confirma nossa hipótese, mostrando que os 
participantes se beneficiam da falta de proximidade geográfica para 
criar algumas comunidades alternativas através de palavras escritas, 
onde o contato físico não é primordial. Os chats podem ser vistos 
como uma forma de agregação (podendo ser comunitária), de caráter 
global e mundial, na medida em que os participantes elaboram meca
nismos de controle sociais que vão ajustar os problemas postos por 
esse novo media (a netiqueta, por exemplo). Como mostra a FAQ 
sobre IRC, encontrada na Usenet, “o IRC ganhou fam a internacio
nal durante a guerra do Golfo em 1991, onde notícias de todas as 
partes do mundo chegavam através dos fios, e muitos usuários que 
estavam online ao mesmo tempo podiam discutir sobre estas notíci
as. O IRC teve um uso similar durante o golpe contra Boris Yeltsin 
em setembro de 1993, onde usuários do IRC, desde Moscou, davam 
relatos ao vivo sobre a situação”365.
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Cibercafés

Um outro exemplo de agregação a partir das redes telemáticas 
são os cafés eletrônicos ou cibercafés. O primeiro café eletrônico é 
fundado por Kate Galloway e Sherrie Rabinowitz, em 1984: o Café 
Internacional Eletrônico, na ocasião das Olimpíadas de Los Angeles. 
Segundo Nestel, eles criaram “um evento eletrônico visando ligar 
vários bairros, simbolizando etnias diferentes — uma rede com obje
tivo de destruir as fronteiras entre os guetos”366.

A agregação eletrônica, da qual falávamos, encontra meio de for
mação neste bistrô real e eletrônico ao mesmo tempo. Os primeiros 
cibercafés eram lugares “alternativos de manifestações artísticas, de 
interação cultural, de debates de idéias... Eles são, também, frequen
temente lugares nômades, animados por tribos virtuais que se encon
tram no tem po de um acontecim ento  ou perform ance, uma 
videoconferência ou qualquer outra manifestação tecno-cultural” 361.

Os antigos cafés surgidos na Europa utilizam o espaço de socia
lização habitual para expandirem-se em direção a um modo virtual 
onde as pessoas podem comunicar-se umas com as outras. Aqui, mis
turam-se relação face a face e relação mediada por computadores. 
Nos atuais cibercafés podemos enviar e-mail, navegar no ciberespaço 
e participar de videoconferências. Mais um espaço da vida quotidiana 
expande-se, aumenta a sua realidade, com a entrada em jogo de 
tecnologias telemáticas. Os lendários cafés entram na cibercultura e 
abrem suas portas e janelas eletrônicas para o mundo. O conceito é 
muito simples e constitui uma prova do acoplamento das novas 
tecnologias com a vida quotidiana368.

Os cafés tomaram-se populares no princípio do século em Vie
na, Paris e Berlim, como um lugar social privilegiado para conhecer 
pessoas. Os cafés são, ainda hoje, lugar de gente comum, boêmios, 
artistas e intelectuais. Todos buscam uma atmosfera cujo pretexto é 
ler o jornal, escrever uma carta ou somente conversar um pouco. Este 
conceito foi exportado para de outros países como a Inglaterra, EUA 
ou Canadá. Hoje os cibercafés são a atualização do conceito moderno 
de cafés. Existem milhares destes espalhados pelo mundo369.

Na França o conceito foi introduzido por Fred Forest no começo 
dos anos 90, o Café Electronique de Paris370, uma experiência intinerante, 
diferente dos cibercafés de hoje, que limitam-se a oferecer conexão à •
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internet. Entretanto, o conceito já  se desenvolvera com Les Jardins du 
Minitel, criado por Cécile Alvergnat, em 1987 no bairro de Montpamasse, 
um “lugar público em um lugar simpático onde se interconectam, atra
vés do consumo de uma bebida ou alimento, a materialidade do corpo 
com a virtualidade do espaço-tempo eletrônico ”m .

• • •
Para concluir, podemos dizer que a idéia de comunidade é, em 

primeiro lugar, uma noção moderna, uma invenção de modernidade. 
Só quando aparece uma forma de organização social nova (a socieda
de moderna) é que o modelo prévio (a comunidade) pode ser posto à 
luz, em contraposição.

O pensamento social do século XIX vai desenvolver uma teoria 
da sociedade que não está baseada na lei natural (corporações, famí
lia, guildas, comunidade). A modernidade cria o conceito de comuni
dade para rejeitá-la enquanto projeto de sociedade. Neste sentido, a 
comunidade significa um conjunto social primitivo ou religioso, onde 
predomina um projeto comum (uma certa positividade utópica), uma 
aderência à proximidade física e de formas de comunicação com pou
ca ou inexistente mediação. É esta noção de comunidade, em sua 
conotação moderna, que torna incompreensível a efervescência co
munitária das agregações.

Como frisamos, embora nem todas as agregações sejam comu
nitárias (existem listas que são, outras não, assim como chats, BBSs...), 
as comunidades no ciberespaço são, hoje, uma realidade. A aderência 
eletrônica, sem substituir o face a face físico, pode ser verificada no 
ciberespaço. Aqui, o projeto comum, entendido na modernidade como 
o compromisso político, com suas metas específicas de acordo com 
um projeto global, transforma-se na busca de interesses comuns, an
corado no presente. O sentimento de aderência exclusiva passa a per
mitir múltiplos pertencimentos, onde o indivíduo pode navegar de um 
grupo a outro.

Da mesma forma, a noção de territorialidade não é, nas agrega
ções eletrônicas, física. O constrangimento geográfico não é mais 
determinante para a formação comunitária, embora algumas comuni
dades não eletrônicas sejam também comunidades sem territorialidade 
física (as religiões dos livros sagrados, os judeus até o fim da 2a Guer
ra, a comunidade acadêmica,...).

Graças às novas possibilidades abertas pelas tecnologias
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telemáticas, comunidades planetárias podem formar-se a partir de in
teresses comuns e gostos compartilhados. A relação é, neste sentido, 
mais empática que contratual. Vemos, assim, crescer sob os nossos 
olhos uma ética da estética eletrônica que mostra que, na cibercultura, 
a dimensão social agregadora é um dos fatores mais importantes de 
seu desenvolvimento. •
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C a p í t u l o  III 
R e a l i d a d e  v i r t u a l

Neste capítulo, vamos mostrar a evolução e os impactos (po
tenciais e futuros) da emergência das tecnologias da realidade virtual 
(RV). Em um primeiro momento, mostraremos a história da realidade 
virtual como dispositivo técnico. Em seguida, as gerações da interface 
homem-computador. Utilizaremos um exemplo a partir de um quadro 
de Van Gogh. Finalmente, vamos concluir com uma crítica ao virtual.

A  construção de um mundo virtual

O acesso ao que chamamos de RV se faz, hoje, através de 
próteses: de capacetes com óculos e sons estereoscópicos, luvas de 
dados (data glove) e mesmo roupas (data suits), através dos quais o 
corpo faz interface com um computador que produz, em tempo real, 
as imagens e as interações. O sistema gera um mundo tridimensional 
onde podemos modificá-lo pela interação direta e corporal. Esta, como 
veremos, divide-se em navegação e imersão.

A realidade virtual nasce de pesquisas militares para construção 
l de simuladores de vôos para práticas de pilotos. O que permitiu a 
construção de dispositivos de RV foi a convergência tecno-científica, 
isto é, a confluência da ciência da computação, da neurologia, da psi- 

, cologia e da ótica. A RV nasceu em centros de pesquisa científicas e 
ll militares no fim dos anos 70.

A partir dessa idéia, Morton Heilig cria o Sensorama em 1962. 
O Sensorama permitia aos usuários passear por uma Manhattan vir
tual com uma motocicleta. O usuário, sentado em uma motocicleta 
estacionária, fica olhando para uma tela onde vão desfilando imagens 
podendo, ao mesmo tempo, escutar ruídos, sentir odores e ver a cida
de. Nesta experiência não havia imersão, como nos futuros dispositi
vos de RV.

Douglas Elgelbart é um pioneiro da informática e um dos pri
meiros cientistas a se preocupar quanto ao futuro da relação ho
mem-computador. No meio do século XX, ele insistia na possibili-
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dade de construir máquinas quejjoderiam agir como “amplificado
res da mente” (mind amplifiers). Ele estava construindo a noção de 
interface, passo importantíssimo para o desenvolvimento da RV, como 
vimos anteriormente.

Neste período, outro investigador, o J.C.R Licklider, traba
lhava no laboratório PARC/Xerox utilizando modelos matemáticos 
para entender as bases da audição humana. Para ele, a RV deveria 
formar-se no aprofundamento da noção de simbiose. Assim, as teo
rias de Engelbart e Licklider, a saber, interatividade e simbiose, vão 
ser as bases para os desenvolvimentos futuros de dispositivos 
tecnológicos de RV.

Em 1965 Ivan Sutherland, do Lincoln Laboratory, desenvolvia 
os primeiros sistemas interativos gráficos. Sutherland tentou usar a 
noção de Licklider de “íntimocontato” entre o pensamento humano e 
os computadores, buscando a imersão dos usuários. Em 1966, 
Sutherland e alguns colegas realizaram as primeiras experimentações 
com HMDs (Head Mountad Display), financiado pela Harvard, ARPA 
e a Marinha Americana.

Os projetos de RV cristalizaram-se, no entanto, anos mais tar
de, no Centro de Pesquisa da NASA, em Montain View, na metade 
dos anos 80. Com Scott Ficher, a NASA foi a primeira instituição a 
lançar a exploração pública da realidade virtual e abrir o complexo 
industrial-militar para a nova era das tecnologias do virtual. Mas foi 
o kit RB2 (reality build fo r  two -  realidade construída para dois) 
que popularizou a RV.

O RB2 foi criado na empresa VPL, de Jaron Lamier, um perso
nagem mítico, matemático, músico e expert em informática, e Thomas 
Zimmerman (o inventor das luvas de dados). A VPL lança no merca
do o primeiro sistema comercializável com capacetes e luvas, permi
tindo a duas pessoas compartilharem um universo de imagens de sín
tese. Desde então, as tecnologias da RV encontraram várias aplica
ções: cozinha virtual (Matsushita), simuladores os mais diversos (pi
lotos, design, entretenimento, como o Battletech Center em Chicago 
ou mesmo cirúrgico, como o cadáver virtual da NASA, VPL e o Cen
tro Médico de Stanford). No entanto, não existem, ainda hoje, expe
riências em larga escala, a não ser alguns jogos eletrônicos.

O potencial da realidade virtual como meio de comunicação 
existe, mas ainda está longe de ser um fato de impacto massivo. •
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Ação na RV: imersão e navegação

A RV é um ambiente simulado que permite interações, onde os 
usuários recebem estímulos corporais. O corpo real migra para um 
mundo de pura informação. Assim, as tecnologias da RV nos permi
tem, não só olhar uma paisagem, por exemplo, mas experimentar uma 
interação tátil, como se estivéssemos dentro de um novo mundo. Como 
nos explica Rheingold, “enquanto o cinema mostra a realidade ao 
público, o ciberespaço dá um corpo virtual, um papel a cada um. A 
imprensa e o rádio falam, o teatro e o cinema mostram, o ciberespaço 
incorpora ( ‘embodies ’) ”372.

É, exatamente, a noção paradoxal de incorporação que vai ca
racterizar a RV. A realidade virtual proporciona uma experiência cor
poral através da supressão mesma do corpo físico e da distância geo
gráfica. Estas noções, aparentemente contraditórias, de sensação e 
ausência de corpo, criam o conceito de telepresença, cunhado por 
Marvin Minsky em 1979, definido como a supressão, através de me
diações tecnológicas, da distância e da fronteira física.

Entender a RV nos obriga a levar em conta dois elementos fun
damentais da telepresença: a idéia de imersão e a de navegação. Estas 
duas noções são ligadas ao modo pelo qual interagimos com o mundo 
simulado, construído por imagens de síntese em três dimensões. Po
demos dizer que a navegação e a imersão são formas de interação e 
comunicação em um mundo virtual, assim como o são em nosso mun
do físico, relação aberta ao mundo através do corpo, como mostra a 
fenomenologia de Merleau Ponty373.

Através da imersão podemos nos sentir parte deste mundo, sen
do este o sentimento de pertencimento a uma realidade. Já a navega
ção é a forma como nos deslocamos nos mundos de síntese. Assim, 
em um mundo simulado (uma molécula, uma cidade, uma casa, uma 
cozinha), a imersão permite que tenhamos o sentimento de estarmos 
dentro de um universo. Já a navegação é a sensação de nos deslocar, 
de poder olhar a partir de outras perspectivas, de tocar e mesmo mu
dar o curso dos acontecimentos. A navegação é o trajeto pelo fluxo 
da informação.

Foi precisamente esta qualidade da ação de imersão-navegação 
por universos virtuais que inspirou artistas como Myron Krueger374, um 
dos primeiros a realizar experiências de RV e analisar as consequências
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de seu valor artístico. Krueger propõe que a realidade virtual deva ser 
pensada, e deva ser construída, como um ambiente de resposta 
(responsive environment), baseado em interações em tempo real. Es
ses ambientes podem ser grandes laboratórios para experiências em 
educação, psicologia e arte. Explorada por artistas, a RV é a última 
conseqüência da evolução tecnológica nos sistemas informatizados, 
trazendo inovações radicais nas formas de interatividade e de interfaces 
homem-computador.

A  geração de Interfaces

Em setembro de 1988, John Walker, criador da empresa 
Autodesk, circula um artigo intitulado Throught the Looking Glass, 
propondo uma taxinomia fundada nas formas de interação entre os 
usuários e os computadores. Para ele há cinco gerações de interface.

A primeira nasce no fim dos anos 40 com os primeiros compu
tadores eletrônicos. A interação com a máquina se dava através da 
programação, constituída, nesse momento, de um arranjo de cone
xões entre cabos e plugs. A segunda geração surge nos anos 50, a 
partir da interface com cartões perfurados. Os anos 60 criam a tercei
ra geração, com a técnica do tempo compartilhado (time sharing), 
permitindo programar a máquina através de comandos imputados pelo 
teclado e visualizados através de monitores. A utilização de janelas, 
menus pop up, onde o usuário seleciona e executa tarefas, é a caracte
rística principal da quarta geração. Será o paradigma do apontar e 
clicar, a interface gráfica conhecida como ARC-PARC-MAC, que vai 
caracterizar a quinta geração no desenvolvimento do diálogo homem- 
máquina. Com um mouse e um apontador (seta), a interatividade pas
sa a simular o movimento da mão (emblematicamente nos browsers 
aparece o íeonetle uma mão apontando o dedo indicador sobre os 
links) tocando «  informação, agora visualizada sob a forma de um 
ícone gráfico (pastas, lixeiras, fax...). Entramos aqui na manipulação 
direta da informação.

A realidade virtual-é, atualmente, oijltimo-passoparea-tmeisão 
total. Através de um capacete estereoscópico, luvas ou roupas de da
dos (datasuit) podemos nos mover, escutar e tocar um mundo simula
do em imagens digitais, atualizadas em tempo real por computadores. 
Aqui atualizamos o desejo, presente no imaginário social, de construir •
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novos mundos. A era industrial, já  h av ia fe ita is to so b rea  natureza. 
Agora, com a natureza já  dominada, partimos em direção à construção 
de mundos simulados. Hoje, com o desenvolvimento da realidade virtu
al, a evolução do diálogo homem-computador vai levar a interatividade 
a um nível onde as fronteiras parecem ser cada vez menos nítidas.

Mergulho nas imagens: /es souliers aux laeets de Van Gogh

No simpósio oiganizado em maio de 1993 pela Escola Nacional 
Superior de Belas Artes da França, cujo título era “A obra de arte na era 
de sua realidade numérica”, Edmond Couchot mostrou a ruptura radical 
em nossas construções (e nossas percepções) das imagens com a entrada 
em jogo da técnica digital. Com o digital, podemos tratar a imagem mate
maticamente, controlando ponto a ponto. Para Couchot, com a 
digitalização das imagens, a representação do objeto toma-se mais im
portante que o objeto, seu simulacro é mais operativo que o objeto real.

A-infografia cria imagens smtétieas (imagens de sínteses) que 
são, de certo modo (em relação à fotografia, ao cinema e ao vídeo), 
independentes de um objeto original. Como mostra Couchot, o vídeo, 
a televisão, o cinema e a fotografia produzem imagens, com possibili
dades mais ou menos alargadas de manipulação, mas sempre partindo 
de um objeto material original: o modelo do fotógrafo ou o cenário e 
os atores na TV, no cinema e no vídeo. Estes media estão, assim, 
intrinsecamente ligados a um objeto original (aquele que está na ori
gem da imagem) criando um sentido de correlação.

Com as imagens vntnais não há, necessariamente, um objeto ori
ginal a ser representado, mas apenas fórmulas-matemáticasealgorrtwios, 
lidos «traduzidos por-computadores. Vamos a um exemplo. Tomemos 
o quadro Souliers aux Laeets, pintado por Van Gogh em 1886. Este 
quadro impressionista mostra um quarto com um velho par de sapatos 
jogados no chão375. Vamos agora digitalizar hipoteticamente o quadro. 
Sendo assim, a imagem passa a ser traduzida por abstrações matemáti
cas, determinada ponto a ponto por pixels-. Os sapatos sintéticos são 
constituídos a partir de novas virtualizações (agora digitais) do sapato 
real. O quadro digital nos permite tirar toda a materialidade do quadro, 
podendo assim ser estocado, duplicado, transmitido.

Se pensarmos na absurda possibilidade de rasgar o quadro de 
Van Gogh, este estaria para sempre perdido. Não há possibilidade
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de reverter o tempo e restabelecer o quadro original. Na obra digi
tal, no entanto, o quadro não existe materialmente porque é coloca- 
do em uma memória eletrõnicaTm forma de-dados-binários. Isto 
permite driblar o tempo e copiar ao infinito a imagem. No processo 
numérico, a última cópia é também, em certo sentido, o original. 
Com o quadro real (a imagem analógica), a cópia é sempre a cópia, 
uma analogia da analogia.

Transformaremos agora o quadro de Van Gogh em um mundo 
virtual em 3Ds Neste (novo) ambiente virtual, a imagem passa a ser 
tridimensional. Antes víamos o quadro à distância. Agora estamos 
nele. O quadro em RV nos permite penetrar o ambiente (o quarto), 
olhá-lo por diversos ângulos, ver os detalhes dos sapatos, tocá-los e 
mesmo, quem sabe, calçá-los, tudo em tempo real. A cada gesto, te
mos uma reação dinâmica gerada pelo sistema computacional. Este 
simula objetos e o ambiente pintado pelo gênio holandês (o quarto, a 
cama, o chão, o teto, a janela, o mundo* lá fora, os sapatos, etc.).

Não somçs mais observadores maravilhados com a obra, mas 
agentes clentro da obra, navegadores, exploradores, atores (Brenda 
Laurel) em um mar de dados. Podemos interagir e ter uma experiên
cia diferente daquela de olhar o quadro em um museu, por exemplo. 
Temos, assim, uma verdadeira experiência (e não uma ilusão), já  que 
estamos lidando com sensações corporais estabelecidas entre o nosso 
corpo e os objetos e ambientes simulados: podemos sentir resistênci
as, peso, texturas... Nesses espaços, podemos ver, ouvir e tocar coi
sas que não podemos normalmente experienciar, com por exemplo 
tocar em moléculas ou partículas, bater em um tambor de 50 km de 
diâmetro, ou andar em uma catedral gótica desaparecida...

Longe de ser uma ilusão ou um universo oposto ao real, o virtu
al, que adjetiva a expressão RV, incorpora e está ancorado em sensa
ções reais. O virtual não é oposto ao real.

Virtual

Para Pierre Lévy, o virtual pode ser entendido como um proces
so de questionamento, de descolamento do “aqui e agora”. Podemos 
dizer, assim, que toda forma de leitura (interpretação) é um processo 
de virtualização e, na direção oposta, toda forma de escrita é um pro
cesso de atualização. O processo de virtualização-atualização com-



põe toda realidade e toda experiência e, neste sentido, a realidade é 
constituída no processo interminável de atualizações e virtualizações 
sucessivas. René Berger mostra bem que “o que é realizado, logo 
atual, passa pela finalização do que está suspenso no virtual”376, 
sendo este “a dinâmica de todos os possíveis e, sem jogar com as 
palavras, o possível de todas as dinâmicas ”377.

A palavra virtual surge no princípio do século de XVIII no cam
po da ótica, para descrever a imagem refratada e refletida de um objeto. 
No século XIX, os físicos criam o conceito de velocidade virtual 
(momento virtual) de partículas. O conceito é usado para descrever o 
comportamento de partículas subatômicas. Na informática, a palavra 
virtual aparece nos anos 70, quando a IBM lança um produto-conceito 
chamado de memória virtual, introduzido nos seus mainframes. No en
tanto, a idéia de realidade virtual desponta, como vimos, com o desen
volvimento de mundos artificiais formados por imagens de síntese. O 
computador, como máquina de simulação, é, por si só, uma meta-má- 
quina que, virtualmente, agrega uma enormidade de outras máquinas 
ou ferramentas virtuais (processador de texto, de imagem, de som, de 
vídeo...). Como propõe Woolley, “cada computador é virtual”37*.

O conceito de virtual, no seu sentido telemático ou informático, 
tem trazido à baila questões relativas à desrealização da experiência e 
o medo correlato da perda de contato com o real. Para J. Larnier, os 
sistemas de RV estimulam a experimentação. A representação do 
mundo sempre é uma reconstituição e sempre uma construção de rea
lidade379. O significado do mundo não está nas coisas, mas entre elas, 
na relação. A percepção da realidade, e a identificação do que esta 
seja, se dão, não nas coisas do mundo, mas no que está entre elas, nas 
formas de percepção e interpretação dos eventos do mundo. O esta
tuto do real não é nada evidente.*

A física do século de XX não reconhece a realidade como algo 
desvelado por um observador neutro, objetivo e racional. O próprio 
ato de observação cria a realidade. A física contemporânea relativiza, 
portanto, a concepção (newtoniana) da realidade. Como alerta Jacob, 
“nosso equipamento sensorial nos permite verse um tigre penetra no 
nosso quarto. Ele não nos permite perceber a nuvem de partículas 
que os físicos afirmam constituir a realidade do tigre ”.380

Podemos dizer que a realidade é um consenso mais ou menos 
estável, produto de virtualizações e atualizações sucessivas. Não é só
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a idéia de virtual que é estranha mas, como mostra J. Lamier, a pró
pria idéia de realidade também o é .O  que identificamos como realida
de é conseqüência de condições históricas específicas, de uma per
cepção particular do tempo e do espaço, da natureza e do artifício, da 
vida e da morte. A realidade, ou aquilo que tomamos por real, pode 
ser vista como o ciberespaço de Gibson, como uma forma de “aluci
nação consensual” produzida e mantida por um consenso (mais ou 
menos temporário).

Todas as tecnologias, como afirmou McLuhan, complexificam 
nossa visão do mundo. A escrita, a imprensa, o carro, os satélites, o 
telefone, o rádio, a televisão, e assim por diante, são tecnologias e 
complexos tecnológicos que mudaram para sempre o modo de vida 
ocidental. A realidade virtual se enquadra bem nesta perspectiva. Ela 
permite por em jogo convicções e complexificar nossa visão do mun
do. Nesse sentido, “a tecnologia pode nos dar mais da realidade do 
que a natureza”m .

O verdadeiro problema é não dizer que tudo será virtualizado e 
que, por isso, vamos perder a senso da realidade, mas apontar com 
um dedo arrogante o que é, ou o que deve ser “A” realidade. Sabemos 
que todos os totalitarismos e atrocidades da humanidade foram co
metidos em nome e defesa de uma realidade única, que deveria ser 
imposta a uma outra, supostamente falsa ou perigosa. Como mostra 
Jacob, (...) “nada é mais perigoso que a certeza de ter razão. (...) 
Todos os massacres foram cometidos pela virtude, em nome de uma 
religião verdadeira, de um nacionalismo legítimo, de uma política 
idônea, de uma ideologia justa... ”.382 •
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C a p í t u l o  IV 
C o r p o  e  t e c n o l o g i a

Cibersexo

I’m currently in Amsterdam and found this postcard 
which I think is very funny. Maybe you all know it, maybe 
it’s got nothing to do here, maybe you don’t like it, but I 
think it adds a short smile to the topic...
It’s plain black and has these words written in white all 
over it:

hi earthling,
here I am, a creature
from out of space
I have transformed my self into
this piece of paper
right now I am having sex
with your fingers
I know you like it
because you are smiling
please send me on to someone else or stay with me

Now that’s  what /  call Virtual Sex! Peace & Love & Fun. 
Johnny Haeusler “ J

Como todas as práticas radicais da cibercultura, o cibersexo é 
uma apropriação dionisíaca das novas tecnologias digitais. Elas pare
cem, como em todas as práticas sociais da cibercultura, agir como 
vetores de socialidade, aqui reforçados pelo erotismo384. Não é à toa 
que hoje, no ciberespaço, abundam sites X -  pornográficos, (pedoffli- 
cos); chats eróticos, Web-Cams e, em menor grau, a realidade virtual. 
Com as tecnologias da cibercultura, o erotismo é um dos principais 
vetores de apropriação diária das novas tecnologias. As tecnologias 
da cibercultura vão agir como formas de propagação dessa Parte 
Maldita (Bataille).
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Parece que, com a ampliação e melhoria da eficiência das redes 
de computadores, o desenvolvimento de tecnologias da realidade vir
tual vai trazer ainda grandes possibilidades para a emergência de no
vas práticas da sexualidade no novo ambiente eletrônico. Não estamos 
falando de ficção-científica, já  que algumas experiências utilizando a 
internet e a realidade virtual já  foram exibidas.

O que entendemos por cibersexo é hoje popularizado pelos CD- 
Roms eróticos e os diversos sites na internet com chats, Peep-Show, 
vídeos e imagens fotográficas. Trata-se, neste momento ao menos, de 
uma transferência (como em outras áreas) da pornografia da cultura 
de massa para a pornografia do ciberespaço. Sem ser muito criativa 
ou radical, a pornografia no ciberespaço é mera transposição do que 
ocorre na sociedade dos mass media. Trata-se de repetir os mesmos 
chavões e estereótipos veiculados pelos vídeos X, pelas revistas im
pressas e por redes de prostituição e outras atividades do gênero.

No ciberespaço há várias atividades eróticas: jogos interativos em 
CD-Rom (Virtual Valérie, p.ex.), sites da internet ou nos serviços de vi- 
deotexto como o Minitel, grupos de discussão na Usenet (alt.sex.bondage, 
por exemplo), imagens e vídeos, diversas revista eletrônicas, CD Áudio 
erótico 3D (como Cyborgasm), entre outros. Segundo Lisa Palac, edito- 
ra-chefe da revista consagrada ao cibersexo, “Future Sex”, de San Fran
cisco, há  oibereexo sempre “quando umamáquincrset ve de intermediá
rio entre você e uma experiência erótica,,yss.

Se analisarmos o cibersexo na internet, podemos perceber o im
pacto que tem o sexo com forma de apropriação social das novas 
tecnologias. Nos chats, ou na Usenet por exemplo, a forma de excita
ção se dá através de palavras digitadas, mas podem utilizar imagens 
através de web-cams e também a voz. As pessoas passam suas experiên
cias, ou excitam-se mutuamente, sob a máscara do pseudônimo, ou so
bre a imagem do outro (que quase sempre não se deixa ver o rosto).

Podemos realizar fantasias as mais diversas, na tranquilidade do 
quarto, estando sós, sem estarmos isolados. Mais ainda, experimen
tando uma relação erótica com um outro imaginário, mas presente. 
No fundo, pouco importa quem seja o outro; ele não passa de um 
pretexto para produção de fantasias e de erotismo. Como as antigas 
histórias literárias, o sexo em rede é um mundo imaginário, construído 
pelas fantasias e desejos escondidos dos intemautas que se revelam, 
escondendo-se. •
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Além da relação com um outro, o cibersexo pode ser experi
mentado também nas páginas Web, nos vídeos e fotos. Aqüi, o 
cibersexo é realmente solitário e conservador: buscam-se produtos 
como aqueles que encontramos nas bancas ou locadoras de vídeo. 
Com as Web-Cams e Peep-Shows cibernéticos, a janela não é mais o 
vidro espelhado dos sex-shops, mas a tela do monitor. Esta permite o 
voyerismo à distância.

A facilidade do meio e a possibilidade de ser emissor (novidade 
das tecnologias da cibercultura em relação à cultura dos mass media) têm 
feito das Web-Cams um fenômeno mundial. Assim o é com o sexo. Qual
quer pessoa pode, de sua casa, revelar seu corpo e viver experiências 
vigiadas por um olhar onipresente e virtual de toda a humanidade386.

A-realidada virtual será o próximo passo na utilização das 
tecnologias digitais para o-sexo. Graças ao ciberespaço, a tecnologia 
da realidade virtual (roupas-de-clados, sensores táteis para estimular 
zonas erógenas, etc.) vai radicalizar o paradoxo presença-ausência 
com o sexo à distancia. Como nos sistemas de realidade virtual, o que 
existe, como vimos, é uma sinwlação^dc-sensações--corporais. O 
cibersexo com dispositivos deste gênero é experimentado como uma 
forma de excitação erótica à distância por contato corporal. Com com
putadores unidos por modems e linhas especializadas, munidos com 
roupas cheias de sensores em lugares precisos, e das telas interpostas 
ou dentro de um mundo virtual completamente simulado, podemos 
agir à distância, praticando a teledildônica387.

Tivemos a oportunidade de presenciar a experiência de sexo 
virtual à distância (teledüdômea) no evento Voyage Cybernétique em 
Paris, em 1994. Uma pessoa na Alemanha e uma outra em-Paris 
vivenciavam esta simulação sexual. Os participantes poderíam se ver 
por uma tela. A mulher, que estava em Paris, via a imagem do seu 
parceiro, que estava na Alemanha, e vice-versa. Pelo intermédio de 
um joystick, os participantes tocaram, através de uma seta, pontos do 
corpo do outro. A parte tocada era sentida à distância pelo parceiro. 
Claro que as sensações são, até agora, muito rudimentares, asseme
lhando-se a pequenas descarga^elétricas, mas o potencial é enorme388.

Os computadores aumentaram muito nossa fascinação com a 
possibilidade de experimentar novas formas de sexualidade: desde a 
possibilidade de experimentar papéis sexuais diferentes (nos chats, 
Muds, newsgroups...) até a excitação à distância com sensações cor-
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porais como com a RV389. 0  cibersexo faz parte desse ambiente onde
a "inscrição da sexualidade em computadores é parte de uma ten
dência largamente documentada que as pessoas têm de antropom&r- 
fttflrareompiUmibres ”390.

corpo torna-se um híbrido, campo de intervenções artificiais como a 
cirurgia plástica, a engenharia genética, as nanotecnologias.

Donna Haraway, como veremos a seguir no capítulo sobre os 
cyborgs, mostra que estes têm uma subjetividade híbrida, podendo, 
assim, escapar a uma rigidez identitária. O cyborg, metade orgânico, 
metade artifício, possui para Haraway uma identidade parcial e con
traditória, aceitando a diferença em vez de lutar contra ela. O cibersexo 
expõe este corpo cyborg. A cibercultura revela o desejo de junção do 
corpo biológico com os sistemas tecnológicos digitais, colocando- 
nos totalmente no cerne da sociedade informacional (Castells).

Cyborgs

“ No bifocais or trifocals needed here
Neverclosing
Never sleeping
Never requiring prosthetics like Oliver People glasses
an eye electronic without myopia or detached retinas
or glaucoma or hardened lenses
Finally liberated from the cosmetology
Of eyelashes and eyebrows
the glint chip eye opens to a 3D world
of artificial life, animated memory, and digital optics
M a y b e  it  n e e d s  so m e  a r t if ic ia l te a rs . ” 391

A rthurKroker

De Cláudia Liz à Michael Jackson, do físico Stephen Hawking à 
vovó com marcapasso, dos cibemautas da internet aos deserdados da 
hemodiálise de Pernambuco, do corpo marcado por piercings e tatoos, 
ao piloto que interage pelos olhos com o avião; um mesmo processo 
está em jogo: a virtualização e cyborgização da cultura contemporânea.

A profusão de equipamentos baseados no princípio da informa
ção, da comunicação e da miniaturização, nos revela, em todos os 
momentos da vida quotidiana, a tecnologia onipresente, chegando a 
colonizar nossos corpos. É a relação íntima entre o orgânico e o ele- •
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trônico que pretendemos analisar aqui, já  que ela nos coloca em meio 
a uma sociedade cyborg onde o humano e o tecnológico se constróem 
mutuamente.

O objetivo deste capítulo é problematizar o lugar do artificial 
(tekhnè) e do natural (phusis) na cultura contemporânea, tendo no 
cyborg um dos mitos extremos da cibercultura. A cultura e a natureza 
só podem ser compreendidas em relação. Elas não existem como en
tidades puras392.

Cyborgização da cultura contemporânea

A questão da artificialidade está presente desde a formação do 
homem e das primeiras sociedades. Toda formação social se estabele
ce numa circunscrição (que necessita o controle e a transformação) 
da natureza. A cultura emergente é resultado de um processo de 
artificialização da natureza. Serge Moscovici tratou desse assunto no 
seu excelente “La société contre nature”393.

[ O que causa o surgimento do gênero humano, e sua supremacia
sobre os demais animais, é justamente a possibilidade, em construindo 
a cultura, de elevar-se acima da natureza e para além dela. O processo 
de cyborgização contemporâneo nada mais é que a continuação inelu
tável dessa ordem a parte formada pelo homem, de sua saída da natu
reza na construção de uma segunda ordem artificial.

A nalisando trabalhos de antropólogos e paleontólogos, 
Moscovici mostra que em nenhuma fase de sua evolução o homem 
esteve dependente apenas do orgânico ou do instintivo. A socieda
de constitui-se, justamente, na afirmação de sua independência em 
relação à natureza (irracionalidade, acaso, animalidade, instintos, 
etc.), numa posição de defesa contra as intempéries do mundo na
tural. A sociedade é, nesse sentido, uma contra natureza. A ques
tão do artificial se descola, assim, de uma possível dicotomia com 
o natural, pois a sociedade e o homem se formam no processo de 
artificialização do mundo. Assim, “o homem sem arte, sem técnica 
gestual e mental, nos é desconhecido”394.

O italiano Ezio Manzine395 mostra, com precisão, que toda ação 
humana se desenrola nos fatos culturais que, por sua vez, têm como 
característica essencial a artificialidade. Como vimos, o artificial é tudo 
aquilo produzido pelo homem e que não tem por si mesmo a-possibi-
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lidade de se auto-reproduzir (auto-poiètico) ou de criar um gênero. 
Dessa forma, a história do artificial e da humanidade coincide plena
mente, já  que “para o homem, produzir o artificial é uma atividade 
absolutamente natural ”396.

O artificial, longe do que imaginamos no senso comum, é pro
fundamente humano. Isto posto, a dicotomia entre o artificial e o na
tural perde sentido e a questão do cyborg pode ser colocada como 
estrutural da própria humanidade e como característica inegável da 
cibercultura. É nessa perspectiva que deveremos pensar a cyborgização 
da cultura contemporânea.

O devir da humanidade é um devir cyborg. O primeiro homem, 
que de uma pedra faz uma arma e um instrumento, é o mais antigo 
ancestral dos cyborgs. Bernard Stiegler397, utilizando-se dos estudos 
de André Leroi-Gourhan398, mostra como a formação do homem e da 
técnica se estabelece num processo simbiótico, onde não se sabe ao 
certo se o homem produz ou é produzido por ela. Como vimos nos 
primeiros capítulos, a gênese do Homo Sapiens é tributária da gênese 
da técnica. A técnica é uma solução zoológica da espécie humana na 
sua confrontação com a natureza399.

A civilização do virtual400 está imersa nesse processo simbiótico 
entre o homem e os artefatos. O processo de conversão do mundo em 
dados binários, através das novas tecnologias do virtual, atravessa 
todos os aspectos da cultura contemporânea (educação, economia, 
política, lazer, etc.). A virtualização da cultura é um processo de re
quisição401 digital do mundo, realizado pelas tecnologias do virtual. 
Esta requisição traduz o mundo em informação, instituindo excessos: 
social, tecnológico, virótico.

Bataille propôs, na Parte Maldita402, que o excesso (dom, fes
tas, sacrifícios) sempre estruturou as sociedades arcaicas, insistindo 
numa visão construtiva da inutilidade. Durkheim falava de efervescência 
para expressar aqueles momentos que escapam à racionalidade e que 
se configuram como cimento social. É no excesso que a cultura con
temporânea adquire seus contornos, funda-se e enraíza-se.

A virtualização do mundo afeta de forma irreversível a socieda
de contemporânea. A partir da possibilidade de virtualização do mun
do, tudo está disponível (possível) a uma requisição digital. O tudo é 
possível, afirma Scheer, mina o determinismo da racionalidade 
tecnológica que constitui o pilar da sociedade de consumo. É a pró- •
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pria atmosfera cultural, social e econômica desse fim de século que 
está em jogo403.

A civilização do virtual impõe, assim, a desordem, o inespera
do, o ordinário. Se as massas já  não podem ser sondadas, é a própria 
noção de social, como pensado pela sociologia clássica, que desman
cha-se pelas maiorias silenciosas404. 0  Big Bang dessa vez é social.405 
C lasse, indivíduo, alienação, gênero passam  a ser conceitos 
problematizados pela efervescência social tribal, estética, presenteísta 
da cultura contemporânea, como vimos. É nesse contexto que pode 
surgir o discurso sobre os cyborgs.

Os cyborgs só podem existir num mundo traduzido em informa
ções, tempo real e ciberespaço. O cyborg é capital para a cibercultura. 
Ele simboliza todo o processo simbiótico da cultura contemporânea 
com o advento das tecnologias do virtual406. Esse processo é a 
cyborgização da cultura, a era da máquina vital407. Não é ao acaso que 
o discurso sobre os cyborgs emerge no contexto da pós-modernidade: 
“não é por acidente que o moderno tranformou-se em pós-modemo 
assim como os humanos em cyborgs. Nem que a cibercultura está 
expandindo-se exuberante e insidiosamente, como a internet, em re
creação, trabalho epolítica”m .

Corpo hipertexto-

Na virtualização da cultura contemporânea, o corpo vai ser marca
do pela civilização do excesso e dos múltiplos poderes409. 0  corpo pós- 
modemo é superfície de escrita de vários textos: ideológico (o corpo 
inscrito no fluxo das modas), epistemológico (corpo cínico, travestido), 
semiótico (o corpo como signo flutuante), tecnológico (os media, as re
des telemáticas, as nanopróteses), econômico (corpo desejo de consu
mo) e político (corpo nas massas). Como mostra Kroker, o corpo entra 
em sua fase pós-modema como um corpo virtual das tecnologias digkais, 
metade carne, metade ciberespaço: “nervos de chipsr, visão espectral, 
com personalidades flutuantes que preenchem o ciberespaço com o ter
ceiro (tecnológico) estágio da evolução humana”410.

O corpo toma-se um espaço de experiência numa espécie de 
hacking biológico411. Ele é, assim, “scaneado ”, interpretado enquan
to sistema de processamento de informação, sendo, ao mesmo tempo, 
carne e informação. Na esfera do biológico, como na esfera do social,
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trata-se do desaparecimento do corpo “naturalizado”, num processo 
de exteriorização e interiorização: hiper-exteriorização, com diversos 
im plantes (len tes de contato , m arcapassos, hem odiá lises e 
nanotecnologias); e hiper-interiorização, com a construção de subje- 
tividades pelos media e as novas redes eletrônicas (o ciberespaço). 
Talvez possamos pensar, aqui, na idéia de “corpo sem órgãos” de 
Deleuze e Guattari412.

Seja na radicalização discursiva, seja pela artificialização, o corpo 
vive numa cultura do excesso413, passando por um processo de 
restruturação, de obsolescência e virtualização. O cyborg, híbrido de 
cibernética e organismo, só pode existir num mundo traduzido em 
informações binárias, regidas pelo princípio da cibernética414. Cyborgs 
são seres simbióticos, misturas de carne e máquinas cibernéticas415, 
que surgem de novos paradigmas tecno-científicos como o eletrôni- 
co-digital e a biogenética.

Em ambos está em jogo a tradução do mundo em pequenas 
quantidades de informação. Assim, os circuitos eletrônicos -  que po
dem ser implantados num nervo ótico permitindo um cego reconhe
cer texturas416 -  e o projeto Genoma Humano, partem do mesmo prin
cípio informacional do mundo. É com o surgimento da sociedade de 
informação e do corpo simulacro que a figura do cyborg pode sair da 
ficção científica e ingressar na vida quotidiana.

Ficção e realidade

Nosso imaginário é permeado de seres artificiais. Estes nos che
gam desde a Antiguidade: Galetéia, criada por Pigmalião, as estátuas 
vivas de Dédalo, o Golem da tradição judaica, os homúnculos de 
Paracelso, os autômatos artificiais da Idade Média, os robôs, andróides 
e cyborgs do século XX.

Os primeiros seres artificiais vieram ao mundo pelo ato divino; 
ou é o sopro vital que anima o barro, ou o nome de Deus escrito e 
colocado na boca do Golem, ou a descarga elétrica do Dr. Frankens- 
tein417, ou o amor pela Eva Futura de Villiers de L’Isle-Adam... Com 
as primeiras criaturas artificiais, o divino anima e realiza a obra dos 
homens. Já os autômatos são animados pela força da mecânica, pe
los paradigmas newtonianos de energia, força, movimento, regulari
dade. Eles não são mais a vida que se infiltra no artifício, mas a vida •
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simulada em movimentos mecânicos. Os autômatos procuram imi
tar a vida da forma mais realista possível, identificando-a com o 
movimento. Desta forma, eles são privados do sopro vital, ficando 
presos para sempre nas garras de suas polias e engrenagens. Eles 
são o gozo da imitação da vida, como os thaumatas gregos, máqui
nas do teatro, automatismos de produção de ilusão e de divertimen
to, sem nenhum caráter utilitário418.

O imaginário do robô nos propõe seres dotados de alguma inte
ligência, mas diferentes do humano, mantendo uma fronteira de deli
mitação entre o artificial e o natural bem nítida419. Presos ao determi
nismo da máquina, os robôs simbolizam a prisão, o confinamento. 
Quando Kapek escreve, em 1921, a peça R.U.R -  Rossum’s Univer
sal Robots, os robôs aparecem pela primeira vez como escravos, do
minados pelo trabalho e pelo poder ditatorial. Os autômatos e os ro
bôs são escravos da regulação mecânica de suas peças, de uma estrita 
gestão sincrônica do tempo e da sua externa programação eletrome- 
cânica.

O conceito de cyboig, na ficção científica, parece surgir de uma 
história de Arthur Clark de 1965, intitulada The City and the Stars, 
designando os organismo cibernéticos420. O cinema explorou muito 
essa imagem onde os replicantes421 de Blade Runner (Scott, 1982), o 
Terminator (Cameron, 1991) e o Robocop (Verhoeven, 1987), depois 
do popular Homem de Seis Milhões de Dólares. Eles enriqueceram 
nosso imaginário com as possibilidades de simbioses entre os corpo 
humano e máquinas422. 0  imaginário do cyborg alcança uma nova di
mensão na década de 80 com a ficção científica cyberpunk423.

Para os cyberpunks, a New Edge, a nova fronteira eletrônica, é 
marcada pela simbiose entre os homens e as novas tecnologias. A 
engenharia genética e as nanotecnologias424 são hoje uma realidade. 
Elas permitem a manipulação do corpo humano (do seu código gené
tico e introdução de máquinas/próteses) com diversos objetivos (mé
dico, erótico, estético). Como profetiza um dos porta-vozes do movi
mento cyberpunk, R. U. Sirius, editor da revista califomiana Mondo 
2000, “com o século XX desenhando seu fim , a essência de nossas 
atividades social, política e econômica acontece em um espaço não 
físico e mediatizado. Somos menos e menos criaturas de carne, osso 
e sangue...; somos mais e mais criaturas de espírito-zapping, bits e 
bytes movendo-se por a í na velocidade da luz ” 42S.
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A questão do cyborg, dentro dos estudos da cultura (cultural 
studies), foi introduzida com o Manifesto fo r  Cyborgs, de Donna 
Haraway426. Tenta-se chamar a atenção para um novo campo do saber 
chamado de “cyborgologia”427. 0  objetivo de Haraway aparece logo 
na primeira frase: “esse ensaio é um esforço para construir um mito 
político fie l ao feminismo, socialismo e materialismo (...). No centro 
da minha fé  irônica, minha blasfêmia, está a imagem do cyborg”42*.

A  medicina moderna, através dos diversos acoplamentos entre 
o orgânico e o inorgânico e o uso militar de tecnologias de ponta 
(principalmente no que Haraway identifica como C3I-comando-con- 
trole-comunicação-informação) mostram que, nesse fim de século, 
“somos todos quimeras, teorizados e híbridos fabricados de máqui
na e organismo; em resumo somos todos cyborgs ”429. Donna Haraway, 
propõe ver os cyborgs como uma sexualidade híbrida, sendo um or
ganismo que possui uma identidade parcial e contraditória, aceitando 
a indiferenciação. Ele poderia, assim, nos liberar das hierarquias soci
ais, do racismo e do sexismo que impera na civilização ocidental.

Levar a sério o imaginário do cyborg permite escapar do mito 
falocêntrico do Pai criador e quebrar a visão unitária de gênero. Se o 
cyborg é um híbrido, ele não é auto-poiético, ele não pode replicar 
cópias dele mesmo. Embora, como insiste Haraway, o discurso do cyboig 
possa ser um instrumento de liberação feminista, ele é, em realidade, 
fruto de uma sociedade tecnocrática, paternalista e militar430. Nesse 
momento, o corpo se livra da metáfora materna, já  que o cyborg “não 
sonha com a comunidade sob o modelo da família orgânica, desta vez 
sem o projeto edipiano. O cyborg não reconhece o jardim do Éden, ele 
não é feito do barro e não pode sonhar em voltar ao p ó ”43'.

Segundo Haraway, o cyborg surge em meio à cultura contem
porânea a partir de três abalos de fronteira: entre os animais e os seres 
humanos, entre o orgânico e o inorgânico, e entre o físico e o não- 
físico. Num primeiro momento, trata-se da ruptura entre a natureza e 
a cultura, no aspecto biológico e evolutivo da biosfera. O surgimento 
de novos animais de laboratório e o movimento de defesa dos ani
mais, exemplifica Haraway, mostram a imbricação do humano e do 
animal. O cyborg, ao contrário da ideologia biológico-determinista, 
não se preocupa em tentar separar o homem das outras espécies vi
vas, ele busca o acoplamento mais radical.

A segunda ruptura é aquela entre os animais (dentre eles o homem)
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e as máquinas. Aqui o cyborg pode aparecer, fenomenologicamente fa
lando, como um ser simbiótíco dotado, ao mesmo tempo, de partes orgâ
nicas e inorgânicas. Esta ruptura se radicaliza com as novas tecnologias, 
onde as fronteiras entre cultura e natureza entram em colapso432.

A terceira ruptura é diretamente ligada à segunda e refere-se ao 
nível de imprecisão da separação entre o físico e o não-físico. Aqui, 
estamos no centro da virtualização do mundo. A desmaterialização 
numérica do mundo nos leva ao centro desse furacão dos sentidos 
que é a indiferenciação cada vez maior entre o visível e o não visível, 
entre o físico e o não-físico. A miniaturização e a transformação do 
mundo em bits muda, de forma radical, a nossa experiência do mundo 
newtoniano. Em contraposição ao mundo analógico, o cyborg nasce 
da numerização do mundo.

O mito do cyborg surge para quebrar fronteiras, potencializar 
fusões e simbioses, para abalar a hegemonia do discurso feminista (e 
de esquerda em geral), que consiste em pensar a vida social como 
estabelecida em dicotomias bem claras. Haraway pensa o mundo do 
cyborg como aquele em que as realidades social e corporal são vivi
das por uma sociedade que não tem medo de se juntar à matéria 
inorgânica, de perder permanentemente suas identidades, de experi
mentar a complexidade e a contradição. Todo o jogo político contem
porâneo está no confronto entre estas duas perspectivas.

No mundo do cyborg, trata-se muito mais de afinidade do que 
de identidade. Maffesoli fala da passagem de uma lógica da identidade 
(típica da modernidade) a uma lógica da identificação. Esta estaria 
dando exemplos na vida quotidiana contemporânea. A lógica de iden
tificação opera muito mais por afinidade que por identidade433. As 
questões de classe, raça e gênero nos foram impostas pelas terríveis 
condições históricas do colonialismo, do patriarcalismo e do capita
lismo. A identidade cyborg se constitui a partir de uma afinidade, lon
ge da lógica da apropriação de uma (e única) identidade. Seria ela a 
única a poder criar uma política que abrace o parcial, o contraditório 
e as construções abertas, pessoais e coletivas.

Haraway traça uma crítica contra o marxismo, o socialismo femi
nista e o feminismo radical, mostrando como eles fracassaram como 
estratégia de identidade (marxismo -  estrutura de classe e alienação 
pelo trabalho, feministas socialistas -  trabalho como dominação mas
culina e capitalista, feminismo radical -  desejo do outro, objetivação do
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sexo feminino, marxismo sexualizado). Essas abordagens são regula
das por totalizações e não por fragmentação ou explicação parcial.

Longe de estruturas globais explicativas, vemos emergir frag
mentos parciais, rupturas de fronteiras. O cyborg é um mito sobre 
identidade e fronteiras. O discurso do cyborg se enquadra na perspec
tiva pós-modema que desloca o dualismo hierárquico de identidades 
naturalizadas434.

A civilização ocidental tem se caracterizado pela requisição do 
outro (negros, homossexuais, mulheres, natureza) num processo de 
dominação e controle. O dualismo estrutura esta civilização ocidental 
através da separação entre mente e corpo, realidade e aparência, na
tureza e cultura. No tempo de micro-máquinas, de redes digitais e da 
realidade virtual, todos nos transformamos em seres híbridos, cyborgs 
da civilização do virtual, onde à conexão a todo tipo de artefato tor
na-se, dia após dia, mais numerosa. A cibercultura contemporânea 
subverte esses dualismos a ponto de não sabermos direito onde come
ça o homem e onde termina a máquina.

Em nível do corpo biológico, mas também em nível do corpo 
social, transformamo-nos em sistemas bióticos híbridos, regidos pela 
comunicação e pela troca de informações435. 0  mito do cyborg impli
ca na não legitimação de discursos totalizantes e na refutação de uma 
metafísica anti-científica e anti-tecnológica, aproveitando para comu
nicar com os outros, expandir fronteiras e anular dicotom ias 
preestabelecidas. Como exprime magistralmente Haraway, "euprefe
riría ser um cyborg a uma deusa ”436.

Cyborgs protéticos e interpretativos

Podemos pensar dois “ideais tipo” (Weber) de cyborgs: o 
interpretativo e o protético, embora não haja nenhuma unanimidade437. 
Os cyborgs protéticos simbolizam a simbiose entre o orgânico e o 
inorgânico, mais especifícadamente entre as nanotecnologias ciber-ele- 
trônicas e o corpo, ou como chamam os cyberpunks, a carne. Segundo o 
Webster ’s New Unabridge Dictionary, podemos definir um cyborg 
protético como “uma pessoa cujo funcionamento fisiológico é ajudado 
por, ou dependente de, aparelhos eletrônicos ou mecânicos ”438. Chegou- 
se a afirmar que os cyborgs protéticos são 10% da população americana.

Um exemplo é o físico Stephen Hawking. Ele vive numa cadeira de •
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rodas motorizada, e sua voz é gerada por um circuito digital e é a mesma 
quando ouvida em presença do físico ou pelo telefone: uma voz maquínica 
indiferenciada. Outros exemplos, no campo da arte da performance, são 
paradigmáticos, como o artista australiano Stelarc, o hipercelista Yo Yo 
Ma (onde homem, instrumentos, computadores e sensores se compor
tam como um único sistema cibernético439), o ciber-nômade Steve Mann 
do que vive de forma errante ligado por tecnologias micro-eletrô-
nicas como computadores, celulares, satélites e, num outro nível, até o 
corredor com seu walkman ou o videoconferencista.

Um dos melhores exemplos do cyborg protético está nas 
performances do ciber-artista Stelarc. Ele utiliza seu próprio corpo 
como ambiente, expandindo o caráter ao mesmo tempo repulsivo e 
fascinante da junção corpo-máquina. Stelarc leva ao extremo a fusão 
do corpo com as novas tecnologias, utilizando seu próprio corpo como 
espaço, buscando reduzir a oposição entre o natural e o artificial. Seu 
corpo é o seu simulacro.

Sua obra se resume a uma tentativa de estender o corpo huma
no com ciber-mecanismos, visando, assim, redefinir o humano440. As 
evoluções das diversas próteses são realizadas em perfeita sintonia 
com seu corpo, efetuadas por movimentos voluntários e involuntários 
de seus músculos (o movimento de uma mão robotizada, por exem
plo, é comandado pelos músculos de seu estômago e de suas pernas). 
Para Stelarc, “na era da sobrecarga de informação, o que é signifi
cativo não é mais a liberdade de idéias mas preferencialmente a li
berdade de form as -  liberdade para modificar, liberdade para mudar 
o seu corpo. (...) a liberdade fundamental para determinar seu pró
prio destino do DNA (DNA destiny j ”441.

O cyborg, ao qual se refere Haraway, é o cyborg protético, em 
contato íntimo com próteses artificiais desenvolvendo “perpetuamente 
identidades parciais”. Os cyborgs protéticos possuem uma subjetivi
dade associada a uma combinação física do biológico e do tecnológico. 
Para Haraway, o cyborg protético liberta-se do mito falocêntrico da 
origem que fundou no Ocidente a divisão de gêneros. Aí emerge todo 
o potencial libertador do cyborg: ao fugir do mito falocêntrico, ele 
escapa da estrutura da Civilização Ocidental, tomando-se livre da 
opressão da história. Visto que a opressão no Ocidente foi sempre 
exercida pelo homem, Haraway propõe que os cyborgs protéticos 
podem ser particularmente libertadores para as mulheres.
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O cinema nos mostra, de forma implacável, outro tipo de cyborg, 
o interpretativo, como aqueles de Laranja Mecânica (Kubrick, 1971), 
de Videodrome (Cronnenberg, 1983) ou de 1984 (Orwell). Aqui não 
está em jogo a fusão corporal da máquina e da carne. Antes, o cyborg 
interpretativo se constitui pela influência dos mass media, coagido 
que é pelo poder da televisão ou do cinema. Assim, a cultura de massa 
e do espetáculo nos fez cyborgs interpretativos. O espetáculo forma 
os cyborgs interpretativos de acordo com a definição do espetáculo 
dada por Debord442.

Para o situacionista francês, o espetáculo é a mais sutil e cruel 
das armas do capitalismo avançado, cuja função na sociedade seria a 
produção contínua da alienação e da opressão. Pelos efeitos da socie
dade do espetáculo, seríamos todos cyborgs interpretativos, domina
dos e transformados em pura programação tecnológica, uma subjeti
vidade dominada e controlada. No entanto, o fim desta sociedade do 
espetáculo (ou dessa perspectiva da sociedade do espetáculo) nos re
m ete a novas potencialidades libertadoras para os cyborgs 
interpretativos das redes, ou como proponho chamar, os netcyborgs.

Os netcyborgs têm a possibilidade de esvaziar o controle dos 
media, que fizeram da sociedade do espetáculo uma realidade. Pode
riamos argílir se o potencial opressivo não estaria minimizado pelo 
caráter dos novos meios eletrônicos, que, diferentemente dos media 
de massa, não são baseados em um sistema Um-Todos, mas auto- 
organizados a partir de conexões Todos-Todos. A conectividade ge
neralizada parece ser muito difícil de ser instrumentalizada por um 
poder centralizador e totalitário como no caso de Laranja Mecânica 
ou 1984. A estrutura do ciberespaço abriría, então, potencialidades 
emancipatórias para os cyborgs interpretativos das redes. Como ex
plica Kroker e Weinstein, “levando a sério o desejo de virtualidade, 
ele demanda seus direitos telemáticos para ser um corpo juncional 
interfacetado; ser um pensador multimídia, colar portas BUS em suas 
ciber-cames enquanto ele navega a boa gravidade da internet f ..)”443.

Corpo-rede

No ciberespaço o corpo desaparece dando lugar a espectros 
(Guillaume444) que circulam como informações. Rosanne Stone vai iden
tificar nos intemautas do ciberespaço um cyborg envy, ou um desejo do •
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cyborg. O exemplo dos hackers que penetram os sistemas informatizados 
e que desejam superar a fronteira entre o corpo físico e a rede, caracte
riza este cyborg envy. Uma de suas características é a quebra de frontei
ras: “o corpo unitário, cercado e seguramente cuidado, constituído no 
quadro da modernidade burguesa, está entrando em um processo gra
dual de translação para as reconfigurações e reinscrições da comuni
dade do ciberespaço. ”445. Stone vai mais longe e propõe que “catego
rias analíticas têm se tomado pouco confiáveis para fazer uma distin
ção útil entre o biológico e o tecnológico... ”446.

Para o netcyborg do planetário corpo-rede, que é o ciberespaço, 
o corpo é um grande hipertexto447 simbiótico com o ambiente digital 
das redes eletrônicas. A atual dinâmica do desenvolvimento de redes 
de computadores por todo o planeta e seu crescimento exponencial, 
apresenta o ciberespaço como um sistem a auto-organizante, 
hipercomplexo e vivo.

É neste sentido que J. de Rosnay analisa-o sob o conceito de 
Cybionte, uma entidade cyborg formada pelos nossos neurônios e as 
redes de circulação de informação digitais, como vimos. O Cybionte 
é, para Rosnay, um organismo, uma forma emergente da simbiose 
entre a cibernética e o biológico, um corpo-rede, um cérebro planetá
rio formado pelo cérebro humano, computadores e redes. O Cybionte 
é “um organismo planetário único, a forma mais avançada de um 
cérebro planetário em vias de constituição ”448.

O homem simbiótico, ou o netcyborg, seria aquele “conectado 
biologicamente ao cérebro planetário do Cybionte... ”449. 0  ciberespaço 
é um imenso corpo sem órgãos, um corpo-rede. Este corpo-rede 
Cybiôntico, de maneira diferente da atuação da grande rede que conhe
cemos da televisão, é plural, rizomático, aberto e não centralizado. Ele 
forma hoje o que poderiamos denominar de World Wide Webbed Body 
(Kroker e Weinstein). Assim, o corpo hipertexto do cyborg da rede nos 
faz cyborgs interpretativos. Este corpo hipertexto está presente na 
interface do WWW, nas multipersonalidades dos MUDs e IRCs, na 
efervescência e agregação das comunidades virtuais. No que se refere 
aos MUDs e IRCs, onde os usuários podem assumir diversas configu
rações de gênero (masculino, feminino, travestido, sem gênero), fica 
evidente o processo de cyborgização da personalidade.

Elizabeth Reid toma a questão por um mesmo ponto de vista, ao 
mostrar os MUDs/IRCs como fenômenos que colocam o gênero, a sexu-
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alidade, a identidade e o corpo para além de suas fronteiras. O neicyborg 
tem, assim, uma personalidade híbrida, constantemente construída e 
reconstruída no ciberespaço450. Livre de todos os constrangimentos físi
cos, o corpo toma-se puro símbolo digital. No entanto, os usuários são 
mais que simples quantidades de bits, “eles são cyborgs, uma manifesta
ção do eu para além da univems físico, existindo em um espaço onde a 
identidade é auto-definida mais do que pré-ordenada*5'

Uma inversão se realiza sobre a questão da identidade quando 
esta é pensada no contexto do ciberespaço. Se na vida real, o corpo 
determina a identidade e as formas de sociabilidade daí emergentes 
(Goffman452), no ciberespaço a identidade é ambígua, não existindo 
certezas (sexo, classe, raça) para a determinação das formas de 
interação. Sem um corpo físico como âncora, não há identidade fe
chada, mas identificações efêmeras e sucessivas. Assim, se na vida 
real o corpo indica e, de certa forma, determina as interações, no 
ciberespaço não há identidade, mas identificação (Maffesoli).

Novas formas de sociabilidades passam a ser experimentadas pe
los netcyborgs das redes eletrônicas. Existe, então, a possibilidade de 
jogos de identidades com as suas várias formas de identificação (IRC, 
MUDs, BBS, Newsgroups, WWW, etc.). O WWW, por exemplo, age 
como uma espécie de casa, um cartão de visita do usuário. Ele é aberto 
a reconfigurações futuras, e não é à toa que as Home pages estão sem
pre, como a identidade aí revelada, under construction. Já nos MUDs, 
IRCs, Usenet, BBS, listas, etc,, o usuário pode ser outra pessoa/coisa, 
ele pode jogar com caracteres e identidades protegido pelo anonimato. 
A sociabilidade on-line caracteriza-se como uma espécie de esconde- 
esconde, onde o usuário pode assumir e experimentar identificações 
sucessivas às diversas comunidades virtuais.

O netcyborg está então livre para o exercício de multipersonali- 
dades, agindo por sinceridades sucessivas (Maffesoli), desenvolvendo, 
assim, uma forma de socialidade eletrônica barroca. As diversas comu
nidades virtuais emergentes do ciberespaço proporcionam emoções 
coletivas, identificadoras, não com o indivíduo preso a uma identidade 
fechada, mas compersonas de diversas máscaras. No fundo, trata-se de 
uma forma de comunicação muito próxima da comunhão, onde as no
vas tecnologias agem como vetores de agregação, criando redes de 
convivialidade. Está em jogo a criação de uma obra de arte coletiva, 
uma ética da estética.
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Com a metáfora do cyboig, principalmente o interpretativo, o 
ciberespaço se constitui como um espaço para refazer as categorias 
identificatórias na cultura contemporânea. Assim, sem um corpo físi
co como receptáculo da construção da identidade, o sujeito fica livre 
para jogar com comportamentos e identidades. O ciberespaço produz 
uma nova forma de sociabilidade, criando um novo senso de identida
de, ao mesmo tempo descentralizada e múltipla.

O devir-cyborg não é fruto da contemporaneidade. Mostramos 
que a gênese da técnica é resultado de um processo simbiótico que 
forma o homem, a técnica e a cultura. O cyborg (protético e/ou 
interpretativo) é fruto deste processo simbiótico ancestral, atualizado 
e radicalizado com a cyborgização e virtualização da cultura contem
porânea. O discurso dos cyborgs se encaixa assim, dentro da perspec
tiva da pós-modernidade, onde as fronteiras e dicotomias bem 
estabelecidas passam por reformulações profundas.

O que nos interessa é mostrar que a tecnologia não pode ser vista 
como uma simples mediadora na relação do homem ao mundo. A rela
ção homem-técnica é um contínuo. Não podemos insistir numa separa
ção nítida entre os homens e seus artefatos. Esta dicotomia é estabelecida 
a partir de uma mitologização da relação homem-técnica, associando o 
humano ao divino e a técnica ao profano. O dualismo cartesiano nos 
impediría de compreender a verdadeira relação entre phusis e tekhnè.

Entendendo o processo simbiótico entre o homem e a técnica, 
cujo cyborg é sua forma paroxística na contemporaneidade, pode
mos, então, reconhecer na cultura artificial a sua humanidade. Pode
mos, assim, desfazer-nos de identidades rígidas e jogar com a 
pluralidade e a diversidade.

Ciberarte

A arte exprime sempre o imaginário de sua época. Como vi
mos, a modernidade configura-se, para Habermas, a partir da autono
mia de diversos campos da cultura como a ciência, a arte, a moral453. 
A arte moderna vai assim investir na racionalização do mundo e se 
distanciar do ecletismo do século XIX454, rompendo definitivamente 
com a tradição clássica. Ela adquire uma forma revolucionária, prepa
rando a construção do futuro, superando o passado. O passado é evo
cado pela arte moderna como uma paródia. Neste sentido, a arte mo-
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dema é utópica, futurista e funcional, onde as formas estéticas devem 
servir à função (Bauhaus, International Style). A arte tem que fazer 
parte da vida social, independente da tradição clássica, desempenhan
do um papel utópico, apresentando-se como revolucionária, ajudan
do a construção do futuro.

Uma fronteira configura-se entre a arte popular e a arte erudita. 
A arte moderna nasce de um projeto histórico em que o passado é 
evocado, doravante, sob o signo da paródia, em consonância com o 
útil e o funcional, tendo como imperativo a submissão das formas 
estéticas à função. O bonito é o funcional. A Bauhaus e o International 
Style, de 1945, expressam bem o repúdio do ecletismo de ornamentos 
e fachadas do século XIX.

A arte moderna procura uma forma nova, coerente com a nova 
ordem social. O funcionalismo arquitetônico está a serviço do capita
lismo tecnocrático. Os grandes mestres desse novo estilo (Gropius, 
Le Corbusier, Van der Rohe, entre outros) acreditam na fusão da arte 
com a indústria como modelo de progresso social, como se um novo 
espaço urbano produzisse uma nova organização da vida social. Como 
mostra muito bem Subirats, “a utopia social e cultural das vanguar
das, de signo revolucionário e emancipador, trazia implicitamente os 
movimentos de sua integração a um processo regressivo de coloniza
ção tecnológica da vida e racionalização coercitiva da sociedade e 
da cultura ”455.

A arte deve juntar-se à indústria, servindo como modelo de um 
projeto progressista da organização social. Os valores artísticos da 
modernidade sintetizam os valores econômicos, tecnológicos e 
epistemológicos do maquinismo.

O que se chama de a arte pós-modema456 é aquela que vai se 
diferenciar dos movimentos do alto modernismo por preferir formas 
lúdicas e fragmentadas. A arte vai servir como parâmetro para exprimir 
o imaginário da pós-modemidade, não se estruturando mais na paródia 
(o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A 
única possibilidade, já  que tudo foi feito e dito, é combinar, mesclar, 
reapropriar. Como veremos, a tecnologia digital vai trazer possibilida
des novas e radicais para essa mistura e reapropriação de estilos.

A partir dos anos 60, a arte vai sofrer modificações profundas 
em todos os níveis: na poesia de John Ashbery, na arquitetura de 
Venturi, na arte pop de Warhol, na música eletrônica e minimalista, no



rock (incluindo aí o punk), no cinema da Nouvelle Vague de Godard, 
na literatura de Thomas Pynchon, no fotorealismo, nos happenirigs e 
performances, na arte ambiental...A arte pós-modema aparece, en
tão, como um contraponto à arte do alto modernismo, tentando des
truir as fronteiras entre a alta cultura e a cultura popular, tão discuti
das pela escola de Frankfurt.

A estética é agora anárquica, pós-industrial e pós-revolucionária, 
se distanciando do imaginário racionalista e futurista da modernidade. 
Como afirma Baudrillard, “a arte contemporânea dedica-se precisa
mente a isso: apropriar-se da banalidade, do desejo, da mediocridade 
como valor e ideologia. Nessas inúmeras instalações, performances, 
há apenas o jogo de compromisso com a situação, ao mesmo tempo 
que com todas as formas passadas da história da arte ”457.

As novas possibilidades tecnológicas começam a interessar os 
artistas contemporâneos (fotografia, cinema, televisão e vídeo) a par
tir da década de 70. Nesta época, os artistas utilizam efetivamente as 
novas tecnologias, como os computadores e as redes de telecomuni
cação (TV e satélites), criando uma arte aberta, rizomática e interativa, 
em que autor e público se misturam. A ênfase da arte eletrônica incide, 
agora, na circulação de informações e na comunicação, herderia dire
ta da performance e dos happenings dos anos 60.

A arte na era eletrônica vai abusar da interatividade, das possi
bilidades hipertextuais, das colagens (sampling) de informações, dos 
processos fractais e complexos, da não linearidade do discurso... A 
idéia de rede, aliada a possibilidade de recombinações sucessivas de 
informações e a uma comunicação interativa, toma-se o motor princi
pal da ciberarte458. A arte eletrônica é uma arte da comunicação. Como 
afirma um dos patrocinadores da exposição Mediascape, sobre arte e 
novas tecnologias da imagem, realizada em Nova York em 1996, “arte 
é comunicação ”459.

O paradigma digital e a circulação de informação em rede pare
cem constituir a espinha dorsal da contemporaneidade. É neste con
texto que devemos pensar a questão da arte eletrônica ou digital, pois 
ela vai aceitar e explorar a desmaterialização por qual passa e se fun
damenta a civilização do virtual. A arte eletrônica contemporânea toca 
o cerne desta civilização: a desmaterialização do mundo pelas 
tecnologias do virtual, a interatividade e as possibilidades hipertextuais, 
a circulação (virótica) de informações por redes planetárias. A arte

( 9 2  CIBERCULTURA, TECNOLOGIA E VIDA SOCIAL NA CULTURA CONTEMPORÂNEA •



entra no processo global de virtualização do mundo. Compreender a 
arte desse final de século é compreender o imaginário da cibercultura

A civilização do virtual engendra, assim, um movimento geral de \  
virtualização, afetando todos os campos da cultura contemporânea. A 
virtualização é um processo de fundo, muito mais extenso que a simples 
numerização (digitalização) do mundo. Lévy assume uma posição me
nos catastrófica do que Baudrillard e Virilio, afirmando que a virtualiza
ção se encaixa num processo histórico de perseguição da hominiza- 
ção460. A virtualização não seria a morte do mundo, mas o devir-outro 
do humano. Como vimos em capítulos anteriores, o virtual tem muito 
pouco a ver com o falso ou com o ilusório. Toda a cibercultura está 
imersa no processo de desterritorialização/virtualização, principalmen
te com a valorização da informação e do conhecimento461.

A virtualização não é o desaparecimento ou uma ilusão. Ela é, 
afirma Lévy, uma dessubstancialização que se inclina na desterritoria- 
lização, num efeito Moebius, na passagem sucessiva do privado ao 
público, do interior ao exterior e vice-versa. A subjetivação (dispo
sitivos técnicos, semióticos e sociais no funcionamento somático e fisio
lógico do indivíduo) e a objetivação (influência dos atos subjetivos na 
construção do mundo) são dois movimentos complementares desse 
processo virtualizante. Para Lévy, a virtualização não é um fenômeno 
recente, pois toda a espécie humana se construiu por virtualizações 
(gramaticais, dialéticas e retóricas)462.

Toda arte (tekhnè)463 exprime um processo de virtualização e de 
atualização. Toda técnica é a virtualização de uma ação e, ao mesmo 
tempo, a atualização (de uma questão) pelo dispositivo. A arte/técni- 
ca, como atividade poiética, é um dom original (e não exclusivo) do 
homem. Como afirma Agamben, “o homem tem na terra um status 
poético já  que é a poièsis que funda para ele o espaço original de seu 
mundo”46*. A arte é assim constitutiva do homem. Ela não é nem um 
objeto privilegiado, nem um valor cultural, nem mesmo um objeto 
para espectadores, afirma Agamben. Antes, ela é uma “dimensão mais 
essencial pois permite que o homem alcance sua posição original na 
história e no tempo”465.

Os objetos e as máquinas virtualizam funções motoras, cognitivas 
ou termostáticas. Uma ferramenta, mais do que uma extensão do cor
po (McLuhan e Leroi-Gourhan), é a virtualização de uma ação (Lévy).
Os produtos da tecnologia virtualizam o corpo e as ações, atualizan-
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do-se na utilização efetiva de seus dispositivos. Como exemplifica 
Lévy, o fogo pode ser virtual. Ele é virtual em todos os lugares onde 
existe um fósforo. O fósforo virtualiza a ação de produzir fogo. Atuali
zamos esta virtualização cada vez que o acendemos. O objeto técnico/ 
artístico é um operador de virtualização.

A arte é uma virtualização da virtualização (Lévy), encontran
do-se no meio dos processos de virtualização da linguagem, da téc
nica e da ética, buscando, ao mesmo tempo, escapar do aqui e do 
agora (virtualizando) e propor soluções concretas às suas questões 
(atualizando). Este processo não é exclusivo da arte eletrônica, fa
zendo parte de toda forma artística. Toda arte é virtualização de 
uma virtualização, já  que ela procura trazer ao sensível problemati- 
zações do real e alargar os limites do possível. No contexto da arte 
eletrônica contemporânea, este processo atinge uma radicalização 
sem precedentes.

^  A civilização do virtual se forma, afirma Scheer, na crise da 
representação clássica. Como vimos, as novas imagens são geradas 
artificialmente, pela linguagem dos algoritmos, traduzidas por uma 
máquina binária e, independentemente do objeto original, descolan
do-se do mundo. Os algoritmos são procedimentos lógicos que con
duzem a solução de problemas, através de uma seqüência lógica de 

I cálculo466. Com as imagens de síntese (numéricas, digitais), não se 
'trata  mais de representar o mundo, mas de simulá-lo.

Em um plano epistemológico mais amplo, podemos afirmar 
que o desenvolvimento tecnológico contemporâneo é herdeiro do 
desejo moderno de ver o mundo pelos olhos da ciência e de adminis
trar tecnicamente a vida social. Nem sempre este desejo se afirma de 
forma linear. Nesse contexto, a imagem ganha um novo status 
epistemológico.

Depois da filosofia de Descartes, a imaginação, as imagens e os 
símbolos são considerados como escórias sensoriais, epifenômenos e, 
como tais, não podem ajudar a construção do ato cognitivo verdadei
ro. Todo o arcabouço valorativo da modernidade visa erradicar e ocul
tar as possibilidades simbólicas da imagem e do imaginário na cons
trução do conhecimento.

l' Com a digitalização do mundo, a imagem age como um modelo 
dinâmico de construção do conhecimento sobre o real (e de constru
ção de um novo real). Ela não é mais um epifenômeno. Ela é um
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instrumento de compreensão e de modelização do real. O modelo : 
digital é, assim, mais real que o real, fazendo deste, a vítima de um ' 
crime (quase) perfeito (Baudrillard).

As novas formas de criação de imagens são um meio mais efi
caz de se apropriar do mundo e de fazê-lo funcionar através de um 
modelo (o simulacro), concebido sob a forma numérica. Com as ima-  ̂
gens digitais, o referencial desaparece pela simulação matemática. O ■ 
que importa é o novo status do sujeito, do objeto e da natureza.

A fotografia produz, afirma Barthes, “o analgon perfeito  ”467.
As imagens de síntese, ao contrário, não são analogons perfeitos do 
real, mas simulacros digitais468. Toda imagem analógica é uma imita
ção, uma representação, ou uma ressurreição, como propõe Barthes. 
Entretanto, as imagens de síntese não são mais representações (no t 
sentido das imagens analógicas), desaparecendo o referente concre- ( 
to. À simulação será então, um modelo que faz com que as imagens 
funcionem como o objeto real, não pela sua apresentação sob uma 
nova forma (bidimensional), mas pelo modelo interno e externo de 
seu funcionamento.

Não é mais a realidade da natureza que é representada pelas / 
imagens, mas o modelo de uma realidade que é simulado na ima
gem. A imagem digital constitui-se então como um modelo-imagi- . 
nário-matemático, e não mais como uma representação da natureza/
O digital vai modelar a natureza, permitindo a simulação, ou o m o -, 
delo em processo. Tudo pode ser assim digitalizado, perdendo a '  
referência ou o enraizamento ao mundo natural. A natureza é subs- ) 
tituída por um simulacro. É isto que Baudrillard chama de hyper- 
réalité (hiper-realidade). Agora, a modelização é mais importante 
que o objeto.

Embora as imagens digitais desnaturalizem o objeto, perdendo 
o vínculo de pertinência à natureza (o objeto na realidade é um pro
grama), o desaparecimento do objeto não significa que este perca \  
completamente sua importância. É a partir de objetos (referências^ * 
originais) que se criam os modelos que permitem sua digitalização e 
simulação. Vivemos, portanto, o paradoxo de desnaturalizarmos o 
mundo e, ao mesmo tempo, dependermos material e simbolicamente 
do meio físico que nos cerca.
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Arte e novas tecnologias

A utilização das novas tecnologias pela arte, aliando informática 
e meios de comunicação, vai constituir o que podemos chamar de 
ciberarte, cujos exemplos mais importantes são a vídeo-arte, a tecno- 
body-art (Stelarc, Orlan), o multimídia, a robótica e as esculturas vir
tuais (Marc Pauline e o SRL), a arte halográfica e informática (ima
gens de síntese, poesias visuais, internet e suas home pages, arte ASCII, 
smileys, exposições virtuais), a realidade virtual e, obviamente, a dan
ça, o teatro e a música tecno-eletrônica469.

As experimentações com a arte em rede eletrônica remontam 
aos anos 70. O objetivo era conectar artistas de diferentes pontos do 
globo, insistindo na idéia de processo interativo, em rede. Para a arte 
eletrônica nascente, importava menos o produto final que o processo 
de criação coletivo, aberto e quase sempre inacabado. Interessava aos 
primeiros artistas cibernéticos a forma que emergia da comunicação 
“todos-todos”, típica da forma telemática.

Um dos pioneiros da arte eletrônica em rede é Douglas Davis 
que, em 1976, criou a performance Seven Thoughts, utilizando saté
lites. Em 1977, o projeto Sattelite  Ars Project (G allow ay e 
Rabinowitz) liga os dois lados da América. No mesmo ano, Paik, 
Beuys e Davois apresentam o Performance Television via satélite, 
no D ocum enta  V I, em K assel, A lem anha. Em  todas essas 
performances são enfatizadas a utilização do novo espaço eletrôni
co, do tempo real e da interatividade. Os mesmos Galloway e 
Rabinowitz vão, em 1980, criar Hole in Space, interligando câmeras 
e monitores de TV em L.A. e N.Y. por satélites. Hole in Space pro
porcionava a interação entre os pedestres de N.Y. e L.A., através de 
uma vitrine com monitores e câmeras, transmitindo as imagens de 
uma para a outra cidade. A experiência propõe um espaço híbrido 
eletrônico sendo, talvez, a primeira metáfora artística do ciberespaço. 
Em 1984, eles criam o Eleíronic Cafe International em L.A., o pri
meiro cibercafé.

Uma das primeiras redes eletrônicas internacionais de artistas 
foi a ARTEX, criada em 1980, organizada por Robert Adrian X. Ela 
permitia vários eventos telemáticos, centrados basicamente em textos 
(ASCII, e-mail), onde realizavam-se trabalhos de construção de textos 
coletivos e quase sempre inacabados. Em 1986, a WELL lançao ArtCom
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Eletronic NetWork, um sistema de conferências (informações, progra
mas, etc.) que incluía sysops, escritores, intelectuais e artistas. A arte 
começava, assim, a explorar todo o potencial do ciberespaço.

A vídeo-arte é uma pioneira nesse processo. A distorção e desin
tegração do sistema figurativo moderno surge quando o coreano Nam 
June Paik inverte os circuitos de um aparelho receptor, perturbando a 
constituição das imagens. A vídeo-arte lançava então, a pulverização 
do sistema renascentista perpetuado pela fotografia e o cinema470. A 
vídeo-arte não pretende representar a verdade (Godard dizia que o ci
nema é a verdade 24 vezes por segundo), já  que para Paik, não existe 
verdade, pois não existe aquilo que podemos afirmar ser o real. Tudo/ 
não passa de pura invenção e rearranjos sucessivos471.

A geração bit é assim pós-fotográfica, digital. Como afirma 
Arlindo Machado, a câmara obscura está fadada a desaparecer e, com 
ela, todo o fundamento figurativo, naturalista, representativo. A grande 
mudança em relação a fotografia (ou o cinema e a TV) é que a ciberarte <• 
não mais representa o mundo472. Como sintoma da pós-modemidade, i 
o original não existe mais473.

^ A música eletrônica474 também é um exemplo marcante da 
ciberarte, sendo atualizada hoje com a música tecno e o movimento 
dos zippies e ravers475, que eclodiram na Inglaterra, na década de 80, 
e atingem agora o mundo. Estes tecnopagãos mostram, talvez, um 
dos exemplos mais interessantes da cibercultura, unindo de forma 
hedonista, socialidade e tecnologia. Uma cibersocialidade ocorre pela 
fusão da música futurista, minimalista e rítmica (tecno) com os impul
sos tribais contemporâneos.

A arte eletrônica vai constituir uma nova forma simbólica, atra
vés da qual os artistas utilizam as novas tecnologias numa postura ao 
mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibi
lidades estéticas. Ela vai explorar a numerização (trabalhando indife
rentem ente texto, sons, im agens fixas ou em m ovim ento), a 
espectral idade (a imagem é auto-referente, não dependendo de um ob- \ 
jeto real e sim de um modelo), o ciberespaço (o espaço eletrônico), a , 
instantaneidade (o tempo real), e a interatividade, quebrando a fronteira 
entre produtor, consumidor e editor. O mundo ao qual esse ciberartista r 
refere-se, não é mais aquele dos fenômenos, mas o mundo virtual dos 1 
simulacros. A arte eletrônica (e não só a que utiliza diretamente das 
imagens digitais) se desloca da representação para a simulação. ‘ •
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A ciberarte, em todas as suas expressões, atua sob o paradigma 
do digital. A sociedade do espetáculo (uma espécie de enciclopédia 
de informações para os ciber-artistas) representou o mundo através 
da cultura de massa mediática (jornal, TV, rádio, shows, teatro, etc.)476. 
A cibercultura parece jogar com elementos da sociedade do espetácu
lo, colando informações, produzindo ruídos, reapropriando e simu

la lando o mundo. A arte eletrônica é indiferente a objetos originais, ela 
busca a circulação de informações, o híbrido, a comunicação e interação 

\ em tempo real, a tradução do mundo em bits, estes manipuláveis e 
v postos em circulação na velocidade da luz.

A arte eletrônica é fruto, também, do processo de desconstrução 
dos meta-discursos que legitimaram a modernidade. Ela é coerente 
com a desconstrução, a virtualização e a desmaterialização do mundo 
pela qual estamos passando com o desenvolvimento da cibercultura, 

í incluindo aí a figura do cyborg, a fusão do corpo biológico com as 
' nanotecnologias inteligentes e implantes os mais diversos477.

A ciberarte tenta transitar pela cultura do híbrido: do espaço 
físico e do ciberespaço, do tempo individual e do tempo real, do orgâ
nico e do inorgânico. Ela exprime bem o imaginário da cibercultura. 
A dança de Merce Cunnigam, e seu programa para simular coreogra
fias, transporta para o espaço físico movimentos realizados no 
ciberespaço. A exposição Interactive Plant Growing, um jardim vir
tual onde os participantes tocam em plantas reais e vêem um jardim 
virtual se formar, simulando o crescimento real das plantas, mostra a 
hibridação do espaço, do tempo e do corpo na interatividade. O mes
mo podemos dizer dos instrumentos virtuais, que simulam similares 
inexistentes e seus sons respectivos (um tambor de 20 km de diâme
tro, um violoncelo de 20m, etc., ou mesmo instrumentos híbridos), ou 
do artista J. Shaw, que trabalha com a idéia de espaços virtuais e 
interativos, onde o espectador pode penetrar na obra de arte (“cidade 
lisível”, “museu virtual”, entre outras)478.

A hibridação (espaço, tempo e corpo) parece ser o paradigma 
das artes eletrônicas deste fim de século. Ela permite um movimento 
contínuo de passagem do espaço físico ao eletrônico, do corpo físico 
ao corpo-prótese, do tempo subjetivo e individual ao tempo imediato 
(real). O que está em jogo é uma certa edição da realidade (da socie
dade de espetáculo?) a partir de seus múltiplos fragmentos. A estética 
se recheia de citações, referências, colagens de todos os gêneros, num
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contexto em que a arte vem e volta à rua, sem necessariamente passar 
pelos circuitos de marchands, galerias ou museus.

A ciberarte vai operar um zapping de signos, desestabilizando 
os discursos lineares, investindo na falência do futuro e na sua trágica 
vinculação ao presente479. Por exemplo, na música eletrônica (como o 
rap e a tecno), está em jogo esta colagem de informações (sampling). 
Neste contexto, o papel do artista eletrônico muda. Como o D.J., que 
se coloca numa posição de participante do evento, os artistas eletrô
nicos tentam romper com a cultura de massa centralizada na figura do 
pop-star. O artista eletrônico contemporâneo é mais um editor de in
formações, aquele que as disponibiliza e as faz circular, desaparecen
do a fronteira entre os que concebem, produzem e consomem arte. 
Como afirma Fred Forest, “o artista (da comunicação) transforma- 
se num emissor de mensagens. Ele ativa e acelera a comunicação na 
qual ele infiltra mensagens parasitas nas instituições, ou cria a sua 
própria rede paralela e funcional; ocasionalmente ele estabelece nós 
e conexões entre uns e outros ”480.

O mesmo princípio encontramos na arte em rede. Ela procura 
levar ao extremo o potencial comunicativo e interativo da estrutura 
rizomática e híbrida do ciberespaço481. Como virtualização de uma 
virtualização (Lévy), a arte em rede virtualiza o ciberespaço. O po
tencial do ciberespaço para abrigar as artes eletrônicas é enorme. Seu 
caráter aberto, interativo e não hierarquizado permite que seja um 
espaço por excelência da arte, um espaço imaginário num tempo ime
diato, o tempo real. Dessa forma, conexão, interação, simultaneidade, 
participação plural e interativa, constituem o espaço híbrido funda
mental da ciberarte hoje.

A ciberarte aproveita o potencial das novas tecnologias para ex
plorar os processos de hibridação da cibercultura contemporânea. Em 
síntese, a ciberarte tem, no processo de virtualização, digitalização e 
desmaterialização do mundo, a sua força e particularidade. Ela é interativa 
e atua dentro de processos híbridos da cultura contemporânea (o espa
ço, o tempo e o corpo). Por ser imaterial, a arte eletrônica não se con
some com o uso e pode circular ao infinito, escapando da lei entrópica 
da sociedade de consumo. É nesta circulação frívola de bits que está o 
coração da arte eletrônica da cibercultura. Mais sensual e intuitiva do 
que racional e dedutiva, a ciberarte tenta produzir novos espaços de 
experiências estéticas e interativas, sob a energia do digital. •
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C a p í t u l o  V
C y b e r p u n k : a t i t u d e  n o  c o r a ç ã o  d a  c i b e r c u l t u r a

O imaginário cyberpunk vai marcar toda a cibercultura. O ter
mo tem suas origens no movimento homônimo de flcção-científica 
que associa tecnologias digitais, psicodelismo, tecno-marginais, 
ciberespaço, cyborgs e poder mediático, político e econômico dos 
grandes conglomerados multinacionais. Além da ficção, todo o ima
ginário da cibercultura vai ser alimentado pela ação dos cyberpunks 
reais, o underground da informática.

Vejamos algumas definições do conceito:
“ uma emergente sub-cultura jovem, Jusionando antiautoritarismo 

punk com amor pelas tecnologias de ponta “ os soldados pioneiros do
século XXL Embarcando na nova fronteira eletrônica”462.

“ um modo de vida centrado em torno das tecnologias 
computacionais, música hardcore e agressividade adolescente. O 
cyberpunk nos dá a habilidade de ser livre. A tecnologia pertence ao 
jovem e deve ser explorada em seu proveito. Esta é a nova era... ”483.

A ficção cyberpunk é reflexo do que já  acontecia no quotidia
no. Por isso, seus expoentes dizem não falar do futuro, mas fazer 
uma paródia do presente. No entanto, fora da ficção-científica, o 
imaginário cyberpunk aparece em vários formatos da cultura con
tem porânea: te lev isão  (a série  ing lesa  M ax H eadroom ), o 
underground high-tech (phreakers, hackers, crackers, vírus, ravers, 
cypherpunks, zippies, Otakus), o tribalismo tecno-hip-hop, a ciberarte 
(vídeo, instalações, realidade virtual, performances diversas), os jo 
gos eletrônicos, as revistas em quadrinhos (Moebius, Tornatore, 
Future Subjunkies, Akira), o cinema (Tron, Blade Runner, Total 
Recall, Term inator, M atrix), os role playing gam es (GURPS 
cyberpunk), as revistas (Mondo 2000, 2600, Black Ice), além de 
sites e newsgroups os mais diversos no ciberespaço.

A popularização da cultura cyberpunk deve muito aos media de 
massa como jornais e revistas. Além dos livros de ficção-científica, as 
revistas são responsáveis pela dissem inação desse im aginário 
tecnológico, principalmente as pioneiras Boing Boing, HackTick, 2600,
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Reality Hackers e depois Mondo 2000, Black Ice ou a brasileira Ba
rata Elétrica. Uma das mais expressivas do movimento é a califomiana 
Mondo 2000, criada em 1989 por Queen Mü e R.U.Sirius, descen
dente direto das antigas High Frontiers e Reality Hackers. Mondo 
2000 é a bíblia dos cyberpunks e uma das primeiras a mostrar os vín
culos entre a ficção-científica e a vida real.

Para R.U.Sirius, o hacking (como veremos, ação emblemática 
da cibercultura) é uma forma de “controlar nosso destino ”487. Pode
mos colocar nessa perspectiva, a atuação de artistas eletrônicos e as 
suas diversas formas de expressão com as colagem digitais dos signos 
da sociedade do espetáculo. O underground high-tech é uma atitute 
contra o peso da tecnocracia. Para Sirius, ele é a expressão485 “de 
uma nova formação social configurada eletronicamente chamada 
cibercultura (...) e que nos convida a cruzar o espaço de dados, ca
valgar a onda eletrônica, hip hop os seus laptops, passear na reali
dade virtual, projetar comidas e plugar em sincroenergéticos e dro
gas inteligentes garantindo ampliar nossa potência cerebral e nossa 
vida sexual ”486.

No primeiro editorial da revista Mondo 2000, R.U.Sirius propõe 
“levar a cibercultura para as pessoas", num mundo onde o “ eco- 

fundamentalismo está fora, as teorias da conspiração estão demodé, 
as drogas são obsoletas". Ele proclama “a aurora de um novo 
humanismo. Plugar-se na tecnologia para fortalecimento pessoal, jo 
gos e entretenimento" e nos convida a “tomarmos anjos biônicos”487. 
O poder está nas mãos dos cyberpunks: “você pode fazer a sua própria 
literatura, sua própria música, sua própria televisão, sua própria vida 
-  e mais importante de tudo -  sua própria realidade ”488.

Mondo 2000 tenta nos convencer de que estamos frente à uma 
revolução cultural sem precedentes que une, de modo inédito, a jo 
vem cultura urbana e as tecnologias digitais: a cultura do caos e as 
novas tecnologias (Ruskoff489). A cibercultura, da qual o cyberpunk 
é um dos timoneiros, é o resultado de uma revolução sem slogans, 
sem ideologias e sem emblemas históricos; uma rebelião intersticial, 
uma nova fronteira eletrônica, a New Edge. A cibercultura permite a 
fusão entre a New Edge High-Tech e a New Age naturalista, espiritualis
ta e hedonista.

A contracultura dos anos 60, que fundia liberalismo e tecnologia 
(rock, vídeo experimental...) rejeita, no plano global, o alargamento •
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dos impactos da tecnologia da vida quotidiana. Embora a cultura 
cyberpunk possa ser vista como herdeira da contracultura, ela hão é 
mais anti-tecnológica, nostálgica. Na realidade, a celebração das no
vas possibilidades abertas pelas tecnologias eletrônicas pode ser vista 
como uma “alienação levada ao nível de êxtase"*90.

O imaginário cyberpunk impõe, assim, uma visão ao mesmo 
tempo cínica e distópica em relação às possibilidades abertas pelas 
novas tecnologias. Aqui, o futuro não faz mais sentido e as grandes 
meta-narrativas desabaram. O lema dos cyberpunks é: “a informação 
deve ser livre; o acesso aos computadores deve ser ilimitado e total. 
Desconfie das autoridades, lute contra o poder; coloque barulho no 
sistema, surfe essa fronteira, faça você mesmo".

A  ficção-científica cyberpunk

A primeira expressão da cultura cyberpunk surge na ficção-cien
tífica, caracterizando-se por uma visão negra ou distópica do futuro. 
Dentro de uma visão conspiratória, que deve muito à literatura ameri
cana do pós-guerra, a sociedade é dominada por grandes corporações 
que controlam a política e a economia mundial. As redes de computa
dores são o centro nervoso da vida social neste futuro paródia do pre
sente. Vemor Vinge é o pioneiro desta corrente. Ele escreveu, em 1984, 
“True Names”, considerada a primeira história do gênero.

A história da ficção-científica começa bem antes, nos anos 20, 
com a publicação de histórias acerca do futuro e de conquistas inter- 
galácticas. A popularização do gênero vem com a revista Astonning, 
com Arthur Clark, entre outros. Os anos 40 marcam a idade de ouro 
do gênero, com Azimov e o tema dos robôs. Os anos 50 vêem apare
cer os andróides e os cyborgs, com P. K. Dick. Estamos aqui na base 
da modernidade, em plena Guerra Fria (carro, aeroporto, mass me
dia, ameaça nuclear).

Os anos 60, da New Wave, ou Nouvelle Vague, juntamente com 
a ficção-científica dos anos 70, propõem uma visão sinistra do futuro, 
com uma sociedade povoada por robôs que controlam tudo. O 
consumismo e o medo da tecnologia são os principais fetiches dessas 
escolas, fazendo desaparecer os monstros intergalácticos do início. 
Nos anos 80, aparece a ficção-científica cyberpunk com o sucesso de 
público e crítica de “Neuromancer”, de William Gibson, publicado em 202
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1984. Aqui, Gibson mistura literatura fantástica e policial, altas 
tecnologias, tribos, pessimismo e caos urbanos.

O termo cyberpunk é usado para designar a corrente ou movi
mento da ficção-científica dos anos 80, proposto por Gardner Dozois, 
editor da Isaac Asimov Magazine, a partir de uma história homôni
ma de Bruce Bethke aí publicada. Antes de ser conhecido como 
cyberpunk, o Movimento, como também é chamado, é herdeiro da 
New Age de anos 60. Escritores como Bruce Sterling, Rudy Rucker, 
John Shirley, Pat Cadigan, entre outros, são os principais expoentes 
do gênero, influenciados pela literatura fantástica, policial e a fic
ção-científica high-tech.

O tema da tecnologia e sua relação estreita com o quotidiano é 
recorrente, perpassando todas as obras e unindo seus autores. Os óculos 
espelhados viraram símbolo dó movimento. Os autores são, a partir 
de então, também conhecidos como Mirrorshades Groupe. Segundo 
Sterling, os óculos espelhados buscam refletir o ambiente dos anos 
80, onde nos escondemos em imagens e simulacros, refletindo, ao 
mesmo tempo, o mundo e escondendo e dissimulando nosso olhai491.

As características estilísticas trouxeram várias etiquetas para o 
movimento: Radical Hard SF, Tecno-Marginais, Onda dos Anos 80, 
Neuromânticos, Clã dos Óculos Espelhados. Cada uma delas expres
sa uma faceta do imaginário cyberpunk. Podemos sintetizar a ficção- 
científica cyberpunk utilizando estes emblemas: ela é herdeira da New 
Wave dos anos 60-70, aparecendo na Onda dos Anos 80, onde o am
biente é saturado de altas tecnologias e caos urbano. Eles são os radi
cais da ficção-científica “dura” (Hard S-F), retratando uma sociedade 
em que os piratas contrabandeiam dados (tecno-marginais), vestindo- 
se quase sempre com um blusão de couro preto e óculos espelhados 
(Clã dos Óculos-Espelhados), inseridos em um ambiente social onde 
mistura-se tecnologia, violência, droga e misticismo (neuromânticos).

O ambiente tecno-urbano, caótico, unindo visão distópica do 
futuro e altas tecnologias caracteriza o imaginário cyberpunk. A 
tecnologia toma-se o dispositivo pelo qual os “piratas de dados” atin
gem seus objetivos (penetrar sistemas, colocar vírus, destruir dados 
sensíveis). Nas suas histórias existe sempre um “sistema” que domina 
a sociedade, grandes corporações atuando como impérios religiosos492 
que vão ampliando, através de redes telemáticas, seus domínios. O 
último passo realizado na distopia cyberpunk é a penetração ou colo- •
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nização do corpo humano. Surge, aqui, a banalização dos cyborgs, 
híbridos com próteses as mais diversas, como Case ou Molly, perso
nagens centrais de Neuromancer.

Assim, no contexto dos anos 80, nasce um novo estilo de fic- 
ção-científica em sintonia com os humores da época: surgimento do 
computador pessoal, redes telemáticas, telefones portáteis, engenha
ria genética, problemas ecológicos, crises dos sistemas políticos, 
fundamentalismos religiosos. É isto que encontramos nos autores 
cyberpunks: “um futuro com múltiplas facetas, complexo, integrado 
em uma visão global (...) da cibernética, da biotecnologia, das redes 
de comunicação... ”493.

As personagens, frutos dos princípios de incerteza da moderni
dade, são anti-heróis que buscam, no dia-a-dia, encontrar soluções 
para seus problemas existenciais. Neste sentido, a ficção cyberpunk é 
herdeira de Burroughs494. As personagens não são hérois mas “...um 
bando de piratas formado por perdedores, putas, drogados (...). O 
futuro, nós o vemos por cima, tal como ele é vivido e não mais como 
especulação estéril”495. 0  cyberpunk é, irremediavelmente, “a cultu
ra dos anos 80, com sua estranha e crescente integração da moda e 
da tecnologia ”496.

Embora seja ficção-científica, o estilo cyberpunk faz uma sátira 
do presente, diferenciando-se, assim, das outras correntes do gênero 
por ser presenteísta (Maffesoli), urbana, anárquica e micropolítica. 
Seus temas não estão distantes do nosso dia-a-dia. Por isso, cyborgs, 
hackers e redes telemáticas são os sujeitos centrais. O cyberpunk re
trata as sociedades pós-industriais avançadas, onde a economia, a 
cultura, o saber, já  foram, há muito, traduzidos em informações biná
rias. O ambiente retratado mostra como “o poder é de agora em di
ante aquele do saber, da informação: redes interligadas que tecem 
uma teia de aranha telemática ao redor do globo ”497.

O estilo cyberpunk é visto por críticos como a apoteose do pós- 
moderno, um representante central do imaginário da cibercultura dos 
anos 80498. 0  prefixo ciber vem de cibernética, a ciência do estudo do 
controle de processos de comunicação entre homens e máquinas, ho
mens e homens e máquinas e máquinas. O punk revela a atitude, a 
força da rua no que nela há de mais trágico, imediato e violento. Os 
cyberpunks são outsiders, criminosos, visionários da tecnologia. Eles 
encarnam, na ficção e na vida real, uma atitude de apropriação vitalista
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da tecnologia. O universo de sua ficção está, justamente, na conjun
ção social do reino da tecnologia de ponta, da racionalidade, da hard- 
science, com o lado subterrâneo, hedonista, tribal da sociedade de 
hoje. Como parte da cibercultura, o estilo cyberpunk aponta para uma 
sinergia entre as tecnologias digitais do ciberespaço e a socialidade 
contemporânea.

Os cyberpunks, reais e da ficção, encarnam o mito dos antigos 
aventureiros. A imagem do ciberespaço é aquela da conquista de 
novos mundos, não significando aqui dominação ou o controle de 
um território físico, mas exploração de novos territórios simbólicos: 
a colonização do ciberespaço. Não é sem consequência que Norman 
Spinrad propõe analisar a ficção-científica cyberpunk pela ótica 
neuromântica. O termo é um trocadilho entre neuro e mântico, crian
do mágicos cibernéticos, unindo a força racional da neurociência 
com as potências desconhecidas da magia. De um certo modo, os 
cyberpunks querem apropriar-se da racionalidade tecnológica mo
derna, embutindo aí a filosofia do do it byyourself. Ele é “um mági
co de hoje cuja bruxaria consiste em efetuar diretamente a interface 
entre seu sistema nervoso protoplásmico e o sistema eletrônico da 
infosfera, servindo de imagens para manipulá-las (e ser manipula
da por elas), da mesma maneira que os xamãs tradicionais se ser
viam de imagens para agir, pela droga ou o transe, nos espaços 
míticos tradicionais ”499.

A  maçã é mordida: Neuromancer de Gibson e o Big Brother de Orwell

Neuromancer de W. Gibson é publicado em 1984, o ano da 
distopia homônima de Orwell. Vamos tentar mostrar que “ 1984” de 
Orwell não tem muito a ver com o verdadeiro ano de 1984, data da 
publicação de Neuromancer. No trabalho de Orwell, o Grande Irmão 
(Big Brother) controla e aniquila a vida social. Com Gibson, os 
cyberpunks aniquilam, ou tentam, o Big Brother cibernético. Esta pode 
ser uma boa metáfora da passagem da tecnocultura moderna para a 
cibercultura pós-modema.

“ 1984”, de G. Orwell foi publicado em 1949 a partir de um 
manuscrito de 1948 chamado “O último homem da Europa”. A distopia 
de Orwell busca denunciar os perigos do totalitarismo tecnocrático 
em que a tecnologia reduz o homem a uma função de simples máqui- •
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na, regida, vigiada e controlada pelo onipresente Big Brother, entida
de suprema, líder da sociedade.

O mundo está em guerra em “1984”: mundo da Polícia do Pen
samento, que tenta evitar o pensamento ao máximo, considerado este 
uma traição intolerável; mundo da busca de uma língua científica, cuja 
meta principal é diminuir o número de palavras em dicionários tentan
do, desesperadamente, reduzir as possibilidades de expressividade do 
ser humano; mundo do Ministério da Verdade que, de fato, manipula 
informações com intuitos políticos, misturando ficção e realidade; mun
do do Ministério do Amor onde tortura-se e reintegra-se desajustados. 
Este é o mundo de Orwell, trazido pela aliança de um poder político 
totalitário e o poder das novas tecnologias de comunicação.

O universo de Orwell, neste fatídico “ 1984”, é verdadeiramente 
kafkiano, onde todos são supervisionados por um olhar ameaçador, 
fechados num verdadeiro panopticum eletrônico. A sociedade hiper- 
tecnológica de Orwell é constituída por indivíduos-números, unidos 
por uma espécie de religião científica. A religião, este sentimento de 
encanto de estar ligado a outros ou a algo maior (re-ligare), transfor
ma-se em ideologia de massa, em controle do pensamento, em morte 
do humano. A ficção “ 1984” representa um deserto imposto pela con
junção da racionalidade, do totalitarismo e da tecnologia: mundo de
sencantado, diría Max Weber.

No entanto, embora a ficção “ 1984” nos sirva como alarme so
bre os potenciais perigos do que estamos vivemos hoje, o mundo real 
do ano de 1984 vai ser diferente daquele esboçado por Orwell. 1984 
será o ano do nascimento da revolta contra o controle tecnocrático, 
contra esta aliança entre poder e tecnologia: o nascimento da atitude 
cyberpunk. Embora os perigos do aparecimento de um Big Brother 
estejam presentes, a rua vai encontrar formas de ação sobre o deserto 
da técnica pintado por Orwell. Talvez, aqui, estejamos vendo o 
surgimento de novas possibilidades de apropriação tecnológica que 
irão caracterizar a cibercultura. Para a morte da humanidade, para o 
desencantamento do mundo do “ 1984” de Orwell, a realidade do ano 
de 1984 vai vivenciar o surgimento do Macintosh, representante, como 
vimos, de um movimento de oposição à tecnocracia (surgimento da 
micro-informática) e da distopia cyberpunk500.

Parece, então, que o verdadeiro ano de 1984 rejeita e luta con
tra a prisão cibernética do Big Brother de Orwell. “ 1984” de Orwell é
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a oposição radical aos sonhos da modernidade tecnológica. O reverso 
da utopia técnica e dos sonhos do progresso científico. A utopia mo
derna e a distopia de “1984”, verso e reverso de uma mesma moeda, 
insistem, por ângulos diferentes, nos poderes ilimitados da tecnologia 
e seu sistema autônomo (Jacques Ellul). Se a modernidade representa 
o sonho positivo de uma sociedade perfeita, racional e asséptica, “1984” 
é seu simétrico contrário, o pesadelo, o controle, a robotização do 
homem, a morte da humanidade pela técnica, a artifícialização da vida. 
Aqui a tecnologia determina a vida social.

No entanto, o ano de 1984 é aquele onde as promessas da 
modernidade tecnocrática desabaram, como referido anteriormente. Dois 
eventos são marcantes: a publicação de “Neuromancer” de William 
Gibson e a aparição do Macintosh. Neuromancer bate o Big Brother, 
da mesma forma que o Macintosh bate o Big Blue, a gigante IBM.

A maçã mordida, marca da Apple, é o símbolo da queda, do 
pecado original pelo qual a humanidade, definitivamente, sai da natu
reza divina e entra no humano, na cultura mundana, colocando o ho
mem no ciclo eterno do sofrimento e do trabalho. O Macintosh, com
putador pessoal, interativo (ícones, janelas e mouse) e convival vai 
proporcionar, pela primeira vez, ao grande público, a apropriação téc
nica, simbólica e social da informática, até então propriedade privada 
de uma elite científica e industrial.

A maçã mordida guarda aqui toda sua carga simbólica. Ela ilus
tra, no caso da micro-informática, o pecado da modernidade, seu ver
dadeiro pesadelo tecnológico: descentralização do poder e a possibi
lidade da rua encontrar formas novas de uso da tecnologia. A maçã 
mordida é um golpe poderoso no coração da modernidade tecnocrática. 
Ela é o anti-modelo do mundo pintado por Orwell. Como vimos, pro
duto da contracultura americana, a micro-informática é conseqiiência 
de uma atitude perante o mundo da tecnologia militar. Os radicais 
califomianos, influenciados pelas idéias dos anos 70 (pacifismo, liber
dade sexual, ecologia, comunidade), vão competir com o sistema 
tecnocrático através de uma posição pró-ativa.

Não há novas utopias. Não sustenta-se a confiança cega nas 
promessas científíco-tecnológicas. Vários fatores contribuíram para 
este estado de coisas: potência nuclear destrutiva, deterioração eco
lógica, militarização crescente, desigualdade social, entre outros. Isto 
nos obriga a manter os olhos abertos perante as promessas não cum- •
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pridas pela modernidade tecnológica. Não podemos ser ingênuos e 
pensar que o surgimento do Big Brother esteja completamente afasta
do. Bill Gates é a prova disso (mesmo que ele seja supervalorizado 
em seu poder ou visão de futuro).

No entanto, podemos dizer que, ao contrário do que previam os 
apocalípticos, a sociedade dá sinais de vitalismo, utilizando a tecnologia 
com um vetor de catálise comunitária. O social parece não estar mor
to. O fenômeno da internet está aí para provar. Por mais que digam 
que apenas comutamos bits, acontece muito mais nessas agregações 
eletrônicas que são os chats, as listas de discussão, os MUDs.

Sendo assim, se não há mais utopia possível, isto não implica, 
entretanto, uma homogeneização e um controle total da vida social. 
Se a modernidade criou o imaginário da técnica infalível e positiva, 
apontando para o futuro, a cibercultura está ancorada no presente. A 
maçã mordida do Macintosh é o símbolo do outono do homem indivi
dualista, emancipado, racional e objetivo. Em lugar de ser o momento 
do desencanto radical do mundo esboçado por Orwell, o verdadeiro 
ano de 1984 parece ser uma espécie de reencantamento da tecnologia 
contemporânea. Neuromancer de William Gibson501 é, assim, o traba
lho que melhor reflete a cultura tecno-urbana dos anos 80. O livro 
populariza o movimento cyberpunk na ficção-científica. E, o mais 
importante, ele vai formar e ampliar o imaginário da cibercultura.

O universo cyberpunk criado por Gibson apresenta um quotidi
ano cruel e banal, permeado por tribos urbanas, onde o uso de drogas 
e a pirataria nas redes de computador são práticas comuns. Gibson 
não pretende falar do futuro, mas usá-lo como metáfora do presente. 
Ele retrata o underground da micro-informática que, a partir dos anos 
60 vai se formando com os primeiros phreakers (piratas do telefone) e 
depois os hackers (os piratas das redes de computadores), modifican
do a forma de uso desses equipamentos. A motivação principal tradu
zia-se no prazer em comunicar-se e viajar pelo universo de dados, 
além de desmoralizar a segurança de sites sensíveis. Em uma entrevis
ta a Thimothy Leary, Gibson declarou: “o que é mais importante é 
que isto é sobre o presente. Isto não é realmente sobre um ftíturo 
imaginado”5011.

Em Neuromancer, a Matrix, o ciberespaço, é mais importante 
que o espaço euclidiano no qual vivemos e de onde percebemos o 
mundo. O trabalho do anti-herói Case, como o dos phreakers e hackers,
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consiste em penetrar redes de computadores de grandes companhias 
multinacionais. O ambiente cyberpunk reflete, assim, o presente, a 
globalização do mundo e a internacionalização da economia. Aqui, a 
aldeia global perde suas fronteiras: a geografia vale menos que o po
der do tempo real. De certa maneira, Neuromancer traz para a ficção- 
científíca o que já  estava nas ruas (caos urbano, hacking, globalização, 
falência dos projetos modernos...).

Neste mesmo ano, 1984, o mundo conhece as primeiras pirata
rias de computador, os vírus e os primeiros artistas cibernéticos. Os 
primeiros hackers buscam apontar para novas possibilidade e postu
ras inéditas frente ao mundo tecnológico. Contra a dominação 
tecnológica, os cyberpunks reais (hackers, crackers, phreakers, 
cypherpunks, ravers) propõem o delírio virtual do ciberespaço, as 
guerrilhas quotidianas contra o Big Brother, as agregações, comuni
tárias ou não, das tribos eletrônicas, a luta pelos direitos dos netizens 
(cidadãos do ciberespaço). Contra o Big B rother de “ 1984”, 
Neuromancer e o Macintosh, nascidos em 1984, simbolizam o pesa
delo da modernidade tecnológica, o surgimento da cibercultura.

Cyberpunk pós-modemo

Parte fundamental da cibercultura contemporânea, a ficção-cien- 
tífica cyberpunk é, segundo alguns estudiosos, um reflexo da cultura 
pós-modema. Os autores cyberpunks, ativistas e artistas eletrônicos 
compõem a primeira geração de usuários para os quais os satélites, 
computadores e redes de computador fazem parte do seu dia a dia. Eles 
são influenciados por escritores como Thomas Pynchon, W., Burroughs 
ou Ballard. Como explica McCaffery503, a cultura cyberpunk é um estilo 
(uma imagem sociocultural) da vida social contemporânea, que alguns 
autores identificam como tipicamente de pós-modemo.

A narrativa cyberpunk é um exemplo. Ela caracteriza-se por ser 
uma mistura de estilos (fantástico, distópico, urbano, tecnológico), 
utilizando-se da sátira (paródia e pastiche) e de outras formas literári
as, como o horror, o policial, o fantástico. Para Csicsery-Ronay Jr., a 
narrativa cyberpunk reflete a apoteose do pós-modemismo por ser, 
ao mesmo tempo, negação (da filosofia, do corpo, da história, da po
lítica...) e afirmação, contra a tecnocracia. Assim, cyberpunk não é só 
um conceito, mas conseqüência da síntese social, nascida nos anos •
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80, pela mistura de cultura tecnológica e ativismo underground. Para 
o escritor Bruce Sterling, o cyberpunk é mais uma cultura do que um 
movimento literário.

Ronay Jr. aponta para as diferenças entre a ficção cyberpunk e 
as outras correntes. Para este, no início dos anos 50, a ficção-científi- 
ca era de caráter expansionista (exploração intergalácticas), refletin
do a utopia tecnicista da modernidade e seu otimismo ideológico- 
científico. Em 1960, este vetor futurista e conquistador é invertido, 
sendo a fase da implosão e destruição da ideologia liberal da tecnologia. 
Pode-se dizer que a ficção-científica nomeada New Wave, da década 
de 60, é dominante, e a corrente cyberpunk a sua atualização. Os 
computadores entram, neste contexto, representando a possibilidade 
de modelar (simular) o mundo e o corpo humano. A ficção cyberpunk 
vai explorar as ramificações da tecnologia em um contexto de capita
lismo tardio, pós-industrial e mediaticamente saturado. Gibson explo
ra bem esta cultura contemporânea em seu livro, Idoru504, unindo cul
tura de massa, cultura do espetáculo e clones cibernéticos.

Ficção e arte cyberpunk atuam na apropriação de signos da so
ciedade do espetáculo. De acordo com Hollinger, o cyberpunk adqui
re uma forma anti-humanista, como um sintoma da nova condição 
pós-moderna. A ficção cyberpunk é "uma expressão nova e fasci
nante de uma herança antiga, uma consequência do próprio sistema 
nervoso humano; o impulso para inventar a hiper-realidade e então 
viver conectado (...). Mais precisamente, ciberpunk é uma manifes
tação cultural.... ”505. O conceito Cyber/Punk vincula, assim, passado 
e futuro, apolíneo e dionisíaco, articulando, irremediavelmente, altas 
tecnologias e atitude social anárquica, tribal; características da 
socialidade pós-moderna.

Ao associar cibernética (o controle maquínico sobre a vida) e 
punk (élan vital contra os controles), a ficção-científica cyberpunk ade
re desesperadamente ao presente. O cyberpunk representa o "colapso 
do futuro no presente ”506. Não existe mais a grande história. Agora 
estamos na vertigem do fluxo de pequenas histórias. A parte “ciber” 
mostra a relação estreita entre nosso sistema nervoso central e a micro- 
eletrônica (ciberespaço, implantes, nanotecnologias). A parte punk soma, 
para além do mundo da cibernética, a apropriação, a paixão tribal e 
urbana, a atitude “faça você mesmo” no coração da racionalidade 
tecnológica. Para Porush "o cyberpunk é a reinserção e a readaptação

210 CIBERCULTURA. TECNOLOGIA  E V IDA  SOCIAL N A  CULTURA CO N TEM PO RÂN EA  '



do código genético sobre o código industrial que tentou suprimi-lo. 
Ele é a guerra entre natural e artificial, e sua inevitável desconstrução 
(...). Ele é a guerra entre paixão e tecnologia “507.

O imaginário cyberpunk coloca em evidência a quebra de frontei
ras entre o orgânico e o inorgânico, o indivíduo e a tribo, o natural e o 
artificial. Essa desconstrução é uma de suas características pós-moder- 
nas. Como afirma F. Jameson, a fragmentação pós-modema da subjeti
vidade é o equivalente à alienação do indivíduo moderno. Jameson vê 
na pós-modemidade uma inversão do milenarismo, o fim das ideologi
as, da grande arte e das classes sociais, além da crise de Leninismo, da 
democracia social e do welfare State. Assim, Hollinger, por sua vez, vai 
mostrar que “o potencial no cyberpunk para tom ar indeterminados 
conceitos como ‘subjetividade ’ e ‘identidade’ deriva em parte de suas 
produções com o que tem sido chamado de ‘imaginação tecnológica ’ 
(technological imagination), isto é, cyberpunk é ficção científica dura 
que reconhece o papel da tecnologia nas sociedades pós-industriais ’,5°8.

O cyberpunk é fascinado pelos ícones da cultura eletrônica509, o 
que vai caracterizar, para Landon, sua narrativa. Esta realiza a con
vergência entre os mass media, escritores, vídeo-artistas, infografistas 
e web-designers. O ambiente da arte cyberpunk é “a arena global da 
cultura eletrônica ”510, afirma. Da mesma forma, Bruce Sterling, no 
prefácio do seu livro Mirroshades, mostra bem o paralelo entre o 
cyberpunk, a cultura de massa e o underground, indicando influências 
que vão da literatura (Pynchon, Burroughs, Rimbaud, Dick), aos fil
mes e vídeos (George Romero, David Cronenberg, o Ridley Scott), 
chegando mesmo à música (New Age, Pós-Industrial, Tecno).

O que amalgama o cyberpunk à cultura de massa e o under
ground é uma atitude de desafio em relação às normas estéticas e 
culturais e, ao mesmo tempo, de desconfiança para com a racionali
dade dos discursos e atitudes ligados à tecnologia. Por isso, as esté
ticas eletrônica e punk vão fazer com que os cyberpunks usem as 
tecnologias como armas de sobrevivência na sociedade contempo
rânea, unindo o grotesco e o bizarro, abusando das colagens e sam- 
plings: “seus trabalhos são saturados com vários temas e preocu
pações simbólicas -  paranóia, violação e manipulação sexual e 
psíquica, o desejo de adquirir transcendência através de drogas, 
religião ou da dança de dados gerada por computadores’’5" . •
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Moda cyberpunk

A moda cyberpunk reflete bem o espírito do tempo. Ela carac- 
teriza-se por ser um “estilo de rua” composto de piercings, tatuagens, 
blusões de couro preto, óculos espelhados, roupas inteligentes (que 
mudam de cor, adaptam-se à temperatura externa ou mesmo elimi
nam bactérias), até o uso de weareables computers, tecnologias nô
mades, computadores que podem ser vestidos.

Nos atuais desfiles de moda, as últimas tendências trazem rou
pas “inteligentes” ou fabricadas a partir de tecidos “esculpidos” a laser. 
A moda cyberpunk abusa de materiais sintéticos, utilizando acessóri
os oriundos da ficção-científica, como máscaras anti-poluição, rou
pas com circuitos eletrônicos, bijuterias com sucata da era digital (como 
brincos de chips, colares com CD-Roms, etc). Como uma cultura de 
rua, os estilistas são adeptos do que se denomina hoje de Street wear.

Uma das demonstrações principais dessa moda pode ser encon
trada no covert design512 (uma apropriação de marcas famosas, sub- 
vertendo-se sentidos, numa espécie de hacking), nos cyber-suits (rou
pas com materiais sintéticos e inteligentes que agem como uma se
gunda pele, absorvendo a transpiração) e nos wearable systems e 
acessórios cibernéticos, como por exemplo os ciberbonés produzidos 
pela NASA que isolam o cérebro das radiações externas. Aqui, mais 
uma vez encontramos o mesmo princípio do hacking, uma arte da 
apropriação, edição de informações.

Para os cyberpunks, as roupas não são só hardware, cobertura 
material, mas também software, programas que tratam a informação. A 
roupa deve ser prática, eficiente e inteligente, em sintonia com a socie
dade pós-industrial513. Em Londres, na Itália, na França, nos Países Bai
xos e nos EUA, há várias lojas especializadas. Como expressão da 
cibercultura, a moda cyberpunk é aquela do lifuturopós-industrial, que 
será realizado através da combinação do arcaico e do cibernético ”514.

• • •
A cultura cyberpunk não é somente uma corrente da ficção- 

científica, mas um fato sociológico irrefutável, uma mistura de 
esoterismo, programação de computador, pirataria e ficção-científi
ca, influenciada pela contracultura americana e pelos humores dos 
anos 80. Cultura hiper-tecnológica, ela está presente em vários países, 
com formas diferentes de expressão. A atitude cyberpunk é, acima
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de tudo, um comportamento irreverente e criativo frente às novas 
tecnologias digitais: “se você é um tecno-junkie ou um info-junkie, 
então provavelmente você pode considerar-se um cyberpunk”5'5.

Com o imaginário tecnológico cyberpunk (mistura de ficção- 
científica e realidade quotidiana) a radicalização da racionalidade 
tecnológica moderna mescla-se a uma forma de socialidade, estética e 
emocional. Se a tecnologia na modernidade foi o bastião de Apoio, a 
cibercultura pós-modema parece, com os cyberpunks, expressar uma 
atitude dionisíaca no coração da tecnocracia. O dionisíaco da 
socialidade contemporânea funde-se com a tecnologia.

Os cyberpunks recusam a utopia tecnológica. Eles jogam com 
as regras impostas pelo sistema tecnocrático e procuram, pela subver
são e prazer, questionar o poder tecnológico moderno e popularizar a 
idéia de que computadores são ferramentas de liberdade, prazer e 
comunicação, acessíveis a todos e não um privilégio da elite científi
ca, ou militar-industrial. A tecnologia deve ser uma ferramenta de 
construção existencial, aqui e agora. A modernidade futurista cede 
lugar à pós-modernidade presenteísta.

Como produto do espírito contemporâneo, a cibercultura caracte
riza-se por uma impregnação das novas tecnologias em uma vida social 
cansada das promessas do futuro e da severidade do individualismo mo
derno. A cibercultura, apoiando-se no sonho principal da modernidade, a 
informatização da sociedade, vai ser o seu próprio pesadelo, em oposição 
à tecnocultura. Não é ao acaso que os mass media e os poderes 
tecnocráticos constituídos temem tanto a anarquia da internet, a pirataria 
de software, os hackers, quanto o barulho da música tecno, os jogos 
eletrônicos ou os vírus. Hoje, a dimensão mais importante da cibercultura 
está localizada nesta forma de apropriação social da tecnologia.

A rua vai dar colorações às novas tecnologias. Toda a 
cibercultura vai ser dirigida por esta atitude, sendo a tecnologia, ao 
mesmo tempo, instrumento de opressão e de salvação, pela subver
são. A cultura cyberpunk é, assim, a “a imbricação de universos ou- 
trora separados: o reino da tecnologia de ponta e os aspectos moder
nos do undergroundpop”5'6. Esta integração é, claramente, um refle
xo dos anos 80-90, sendo a junção entre a tecnologia e socialidade 
pós-modema a marca dos cyberpunks.

Para os cyberpunks a tecnologia é visceral, ela invade o corpo e 
até mesmo a mente. As redes de computador, os satélites e a multimídia



fascinam esses autores. Mesmo assim, a cultura cyberpunk não pode 
ser definida somente pela tecnologia. Ela é, antes, uma atitude em que 
as tecnologias vinculam-se ao presente mais urgente, como uma for
ma do “homem sem qualidades” escapar às pressões da racionalidade 
moderna. Todas as formas são boas, desde a subversão de signos, 
piratarias, improvisação, até a criação artística. Aqui, a parte punk da 
expressão ganha força.517

A solução proposta pelos cyberpunks é: “faça você mesmo de 
sua vida uma obra de arte, aqui e agora. A tecnologia está a í para te 
ajudar. Mas desconfie das promessas da ciência e da tecnologia. 
Explore as possibilidades simbólicas e concretas da utilização dos 
objetos técnicos. Pegue em suas mãos o destino tecnológico do pla
neta. Comunique, troque, toda a informação é boa e deve ser livre”51*. 
O cyberpunk é, assim, “opiloto que pensa clara e criativamente ”519(...) 
“inventores, escritores inovadores, artistas da tecno-fronteira, dire
tores que se arriscam, artistas expressionistas, cientistas, visionári
os, hackers elegantes, (...) todos aqueles que levam suas idéias lá 
onde elas nunca haviam chegado”520.

O conceito de tecnocultura foi usado para expressar, na moder
nidade, uma cultura dominada pela racionalidade técnica instrumen
tal, pela homogeneização do social e pela inevitável burocratização 
dos modos de vida (Weber, Freyer, Ellul, Mumford, Heidegger). In
clui-se aí a perpetuação do sistema capitalista, a divisão internacional 
de trabalho, a fragmentação social, a domesticação do corpo e da 
natureza. A tecnologia moderna é vista como monolítica, controlado
ra e totalitária521.

Os cyberpunks estão tentando mostrar que, com a mistura de 
novas tecnologias e atitute apropriativa, a visão moderna da tecnologia 
não é mais capaz de dar conta da compreensão sobre fenômeno 
tecnológico contemporâneo. E eles tentarão mostrar isso na rua.
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C a pítu lo  V I
A  R U A  E A  TE C N O LO G IA . O S  CY B ER P U N K S REAIS

“présenté parfois comme un effet pervers, le problème 
du détournement de 1’informatique, détournement par 
rapport à sa fonction technique première, doit être re- 
posé dans son contexte social : le Minitel rose, les vi
ras anti-grands systèmes informatiques, le piratage des 
logiciels ou 1’expédition de téléfax en Chine dénon- 
çant les massacres de Tien An Men ne sont-ils pas des 
actes comparables, un refus de 1’usage pensé par les 
ingénieurs- et une réappropriation intelligente? Ceei 
ferait du détournement un acte non seulement salutai- 
re, mais nécessaire à la survie collective, obligatoire 
pour le citoyen en quelque sorte alors que la loi, en 
revanche, a tendance à adopter le point de vue de la 
fonction technique. Le détournement, dont fait partie 
le piratage informatique, montre que l’homme com- 
mun est capable d’agir sur un savoir sacralisé par les 
prêtes de la technoscience”.

A lain G ras

A formação do underground high-tech é diretamente influen
ciada pela contracultura americana e pela consolidação da socieda
de dos meios de comunicação de massa. O desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação micro-eletrônicas, assim como a ati
tude sociocultural dos anos 60-70, contribuem para a emergência 
de dois fenômenos muito importantes para a consolidação da cul
tura cyberpunk: os phreakers e os hackers, os primeiros e verda
deiros cyberpunks da rua. Como vimos, com o nascimento da mi- 
cro-informática, os cyberpunks tornam-se os precursores da ci- 
bercultura, criando a contracultura digital através de uma atitude 
contestadora do sistema tecnológico vigente. R.U.Sirius explica: 
“as primeiras pessoas a se identificarem como cyberpunks foram  
hackers adolescentes relacionados aos personagens dos mundos 
criados nos livros de William Gibson, Bruce Sterling, John Shir- 
ley, e outros ”522. •
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Os mass media mostram, diariamente, o lado espetacular e, ao 
mesmo tempo, negativo da atitude cyberpunk, geralmente associando 
os hackers a vândalos piratas que penetram sistemas de computado
res, podendo aniquilar sistemas com vírus, apagar informações e rea
lizar outras ações do gênero. Atualmente, mais do que no início da 
formação da cultura eletrônica, o alarme dirigido às ações dos hackers 
povoam diariamente as notícias.

Os últimos ataques contra os gigantes do e-business, no come
ço de 2000, são exemplares. Vamos voltar a estes ataques mais adian
te. Importa aqui a compreensão de que os verdadeiros hackers, ao 
contrário dos marginais ou vândalos, buscam desmascarar a falta de 
segurança de sistemas e revelar o papel das novas tecnologias de in
formação na sociedade globalizada. A idéia básica é não recusar, mas 
dispor da tecnologia para combater, em pequenas guerrilhas, as der
rapagens do sistema global.

A atitude cyberpunk é, assim, negativa em dois níveis: o pessi
mismo (em relação ao futuro, as ideologias) e o descontentamento 
para com a tecno-estrutura. Ela não é contudo, anti-tecnológica. O 
tecno-anarquismo (grupos como Legion of Doom, Hacktic, CCC, Loft, 
entre outros) é uma forma de negação do poder da tecnocracia e uma 
maneira de afirmar, de forma positiva, a vitalidade social através das 
novas tecnologia. O intenso e imediato prazer em tempo real, o des
prezo pelo futuro, a aventura e a conquista de novos territórios sim
bólicos do ciberespaço, a anarquia do ciberespaço, as agregações so
ciais, todas características da cibercultura, mostram o vitalismo social 
contemporâneo no coração da tecnologia digital.

Neste capítulo, buscaremos descrever os cyberpunk reais como 
os phreakers, os hackers, os crackers, os cypherpunks, os otakus, os 
ravers e os zippies. Em seguida, tentaremos analisar este fenômeno 
sob o prisma da deviance (Becker), da dépense (Bataille) e da apro
priação do uso (Perriault).

Vejamos algumas definições do newsgroup alt.cyberpunk:

Tue, 21 Dec 1993 18:39:20 GMT
alt.cyberpunk
> You cannot be a cyberpunk and at the same time agree that
> certain information should be banned, censored or outlawed.
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From: 68954@brahms.udel.edu (Bruce Arthu Bendler) 
Subject: Re: Re: Philosophical Ramblings or Action 
Organization: University of Delaware 
Date: Mon, 10 Jan 1994 05:44:16 GMT

>1 totally disagree. I think cyberpunks truly enjoy the idea of living 
>in a ‘Blade-runnerish’ future, but they know that in reality, its not 
>going to largely happen. However, in Blade-runner & the like, 

we really
>never got to see what the rest of the world was like. The 

cyberpunkers of course will >choose to live in the cities, (LA, Tokyo, 
NY etc.)

Your cpunk may live in a fíctional world, mine doesn’t, and I’m 
sure that many out there will say that there life is not fíctional. It is 
more like the ideas of the hackers of Califórnia and Berkley. To bring 
tech to the people, and put the power in the hands of the masses thru 
technology.

Tue, 21 Dec 1993 18:45:11 GMT
alt.cyberpunk
Flux 1 parmi 10
Article 794 Re: A Call to Arms
shroom @ theporch.raider.net
sHrOom at The Maclnteresteds o f Nashville, Tn.

> Well what’s y o u r  d e f i n i t i o n ?  Come o n ,  p u t  i t  o u t  o n  t h e  S tr e e t .  

O r i s n ’t

> that information free?
My belief is that information should be free 
If you have to break the law to learn, then do it.

Os cyberpunks reais não são homogêneos. O núcleo comum 
das tribos eletrônicas é a mistura de fascinação, de apropriação, de 
diversão e de impertinência em relação às tecnologias do ciberespaço. 
Segundo afirmam os próprios cyberpunks, eles procuram o prazer, o 
conhecimento e a comunicação através do uso intensivo das tecnologias 
do ciberespaço e de uma crítica feroz ao desenvolvimento tecnológico. 
O discurso parece ser: “queremos o ciberespaço mas não o RwindowS, •
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queremos internet, mas não vigilância eletrônica e spams, queremos 
informação livre, mas não sites inseguros que possam ferir  a nossa 
privacidade, etc...”.

Podemos ver o fenômeno como um processo social onde a 
socialidade (através das tribos) se dá através da apropriação destas 
novas tecnologias. E isto para o melhor (a efervescência comunal, o 
compartilhar de sentimentos, a informação altruísta, etc.) ou para o 
pior (criminalidade, ausência de contato físico, terrorismo, vírus, 
pedofilia, etc.).

Phreakers

Os phone phreakers são conhecidos como os piratas do telefo
ne. A palavra phreak é um neologismo de freak, phone, free. A ação 
dos phreakers começa, nos anos 60, com a apropriação do sistema de 
telecomunicação mundial, tendo como objetivo viajar gratuitamente 
pelas redes. Eles organizavam as famosas party lines, festas em linha 
com várias pessoas de locais os mais diversos.

Jon Engressia é considerado o pai dos phreakers. Cego de nas
cença, queria encontrar outros cegos pelas linhas mundiais de telefonia. 
Um outro phreaker, John Draper, amigo de Engressia e jovem técnico 
da força aérea americana, descobriu, por acaso, numa caixa de cereais, 
um apito que produzia a freqüência de 2600 hz, tonalidade esta que 
permitia realizar chamadas internacionais gratuitas. Draper ficou co
nhecido como Captain Crunch (o nome do cereal). A sua descoberta 
incitou outros phreakers a produzirem equipamentos clandestinos (as 
blue boxes). Draper começou no phreaking em 1969, com a idade de 
26 anos, passando então a construir e comercializar as blue boxes.

O movimento tinha uma conotação política de tipo anarquista, 
cujo objetivo era apropriar-se do sistema telefônico americano para 
fins hedonistas (celebrar a comunicação). O objetivo era conhecer 
pessoas no mundo inteiro através das parties lines ou festas nas linhas 
telefônicas523. Como explica Clough e Mungo, “uma vez, fazendo li
gações ao redor do mundo, Draper primeiro ligou para Tokyo, que o 
conectou à África do Sul, África do Sul para a América do Sul, daí a 
Londres, que o conectou a New York, que o conectou a um operador 
em LA... ”524. Draper é preso duas vezes (quatro meses na prisão fede
ral de Lompoc, na Califórnia, em 1976, e, um ano depois, mais dois
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meses na prisão do estado de Northampton, na Pennsylvania). Hoje, 
o phreaking é atualizado com a pirataria de telefones celulares.

No início, o princípio era se divertir, adquirir uma comunicação 
livre do monopólio das Telecoms e viajar pelas redes a fim de criar 
novas formas comunitárias. A ATT tinha tomado a decisão, nos anos 
50,^áe utilizar um sistema de comutação a partir de freqíiências muito 
precisas, chamado multifreqüência, ou M-F (para motherfucker, na 
gíria dos phreakers). Este sistema transforma os números do dial do 
telefone em sons semelhantes às notas musicais. A fronteira entre os 
phreakers e hackers desaparece hoje e, normalmente, eles passam de 
uma ação a outra.

Em 1971, Mark Bemay é o primeiro a revelar os mecanismos 
necessários para fazer ligações telefônicas sem pagar, quando a revista 
Esquire publica o artigo “Os segredos da pequena blue box” contando 
a história de Joe Engressia. Seu hobbie era o phone-tripping, isto é, 
fazer viagens pela rede telefônica mundial com o objetivo de criar con
ferências online. Buscava-se a subversão do sistema, não a sua destrui
ção. Procurava-se trocar informações, encontrar pessoas, formar co
munidades. Outro artigo, de Ron Rosenbaum na mesma revista, revela 
estas máquinas clandestinas e fornece ao público americano as primei
ras notícias da contracultura high-tech em formação. Assim, “na pas
sagem dos anos 60 aos anos 70, a cultura jovem  -  uma mistura de 

úsica, moda e postura adolescente -  se tomou mais radical’’525.
Em maio de 1971, Abbei Hoffman e Al Bell criam uma publicação 

subversiva, a Youth Internacional Party Une, e alguns anos depois, na 
separação de phreakers-científicos e phreakers-anarquistas, a organiza
ção é rebatizada como TAP (Technological Assistence Program)526. TAP 
é uma paródia de documentos de sistemas da telefônica Bell, de vocação 
anarquista. Ela "...ensinava a fabricar explosivos, indicando como en
contrar certidões de nascimento falsas. Ela publicava os esquemas das 
caixas azuis e era especialista em trocas de números de telefones difíceis 
de obter, como aqueles do Vaticano ou do Kremlin... ”521.

Nos anos 70 as coisas vão esquentar. Em junho de 1972, a revista 
Ramparts publica um diagrama ensinando a construir uma variante da 
blue boxe. Phreakers como Mark Bemay, Joe Engressia e John Draper 
serão os pais da cultura cyberpunk de rua. Nesse mesmo ano é criado o 
PCC (People Computer Company), em Menlo Park, cujo princípio é 
difundir e desmistificar os computadores, tendo como objetivo descen- •
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tralizar o poder tecnocrático e disseminá-lo para o conjunto da socie
dade. Em 1975, aparece o primeiro microcomputador, o Altair, em Al
buquerque, Cidade do Novo México. A passagem do phreaking para o 
hacking é então uma questão de tempo e desenvolvimento tecnológico. 
Os últimos phreakers são os primeiros hackers. Como afirma um phre- 
aker, “não existe nenhuma razão para limitar o telefone celular às 
funções escolhidas e oferecidas pelas indústrias. Isto significa que te
lefones celulares podem ser hackeados! ”528.

Hackers

“Hackito ergo sum”
Cheshire Catalyst

“any technology, no matter how advanced, almost 
immediately falis to the levei Street”

John Markoff

A história da micro-informática está ligada à necessidade de 
descentralizar o poder da informação, como vimos em capítulos 
anteriores. O Altair, o primeiro microcomputador, deveria fazer 
isso: liberar a tecnologia. Mais tarde, dois membros do famoso 
Homebrew Club (Steve Jobs e Steve Wozniak) criam a Apple, sen
do que o micro-computador Apple II  nasce em San Francisco, em 
abril de 1977. Os textos promocionais da Apple diziam: “Nós 
construimos um equipamento que dá às pessoas o mesmo poder 
sobre a informação que grandes coorporações e governos têm  
sobre e la s’’529. Em 1981, a IBM cria o seu PC, tornando-se, mais 
tarde, um modelo mundial com o sistema operacional DOS, que 
fez a fortuna da Microsoft.

A rua vai assim marcar o destino da micro-informática. Serão 
os primeiros hackers (no sentido mais nobre da palavra) os responsá
veis pelo nascimento da “informática para todos”. Estes foram os “vi
ciados” em informática que trabalhavam no MIT.

A partir dos anos 70, a micro-informática começa a disseminar-se 
nos colégios, nas livrarias, nas universidades e nas casas com os primeiros 
jogos eletrônicos. São esses adolescentes que vão aproveitar as possibili
dades da informática e tentar levá-las ao limite530. Eles serão os hackers 
que “saem à descoberta de um mundo mais real e mais excitante do que

220 CIBERCULTURA, TECNOLOGIA  E V IDA SOCIAL N A  CULTURA CO N TEM PO RÂN EA  •



aquele apresentado nos livros ”531. Como mostra Qough e Mungo, “seus 
hábitos eram excêntricos: eles frequentemente trabalhavam toda a noite 
ou 36 horas ininterruptas, então desapareciam por dois dias (...) eles 
eram um ramo anarquista... ”532

Os hackers formam, neste momento, a elite da informática. Em 
um primeiro momento eles pretendem liberar as informações e os com
putadores do poder m ilitar e industrial. Como vimos, a micro- 
informática foi, por si só, uma espécie de rebelião contra o peso da 
primeira informática (grandes computadores ligados à pesquisa mili
tar). Para eles, todas as informações devem ser livres, as redes devem 
ser democráticas e os computadores acessíveis a todos e utilizados 
como uma ferramenta de sobrevivência na sociedade pós-industrial.

Neste intuito, os primeiros hackers visavam demonstrar as fa
lhas das redes, levando assim à invasão dos sistemas de computado
res. A mensagem é simples: “se te dizem que tudo é seguro, que não 
há possibilidades de falhas, desconfiem, pois é provavelmente um 
engodo”. Os hackers alemães do Chãos Computer Club de Ham
burgo, por exemplo, penetraram o sistema da Caixa Econômica lo
cal, retiraram em poucas horas milhares de marcos e, no dia seguin
te, foram à agência devolver e mostrar as falhas do sistema. Por 
isso, os hackers tornaram-se conhecidos como os Robin Wood da 
cibercultura.

O que importa aqui é a constatação. Através da tecnologia, os 
hâckers denunciam a própria racionalidade tecnológica e o poder cons
tituído por grandes empresas e instituições governamentais. Os hackers 
são considerados, ainda hoje, os magos da comunidade digital tentan
do, de todas as maneiras, desvendar mistérios digitais, códigos secre
tos, desbravar novos espaços virtuais. Eles conhecem muito bem o fun
cionamento dos sistemas e nem sempre seguem as regras. Vejamos como 
se auto definem os hackers e o que dizem de suas ações.

From: KAMARO_KID@....com
Newsgroups: alt.cyberpunk
Subject: Re: Hackers and crackers
Date: Wed, 15 DEC 93 21:33:14 EST

>Well.. My idea of a hacker is someone who can take a 64k 
Atari 800x1 and with >outside interference, add 4meg o f ram, a •
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minimum of CGA graphics capability, digital >audio and make that 
1.79mhz machine “blaze” at 1 Omhz..

Yes, now that is a hacker indeed!
>And not some guy that had his mommy buy him a 486 already 

beefed with
>8meg of ram and all the trimmings.
And I  agree, this is not. ”533

Ou,
“Le cyberpunk est la culture des autoroutes de Vinformation, de 

la réalité virtuelle, du multimédia et de rintelligence artificielle. Le 
cyberpunk estpunk car nous sommes impatients. Nous voulons utiliser 
toutes ces technologies dès aujourd’hui. Je suis súr que le cyberespace 
deviendra un univers quotidien. La réalité virtuelle sera le moyen de 
communication duJutur. Vous le créerez pour vous-même et vous pourrez 
contaeterdes personnes réelles et d ’autres de votre inventiorí'.534

“hacking is *not* about breaking things. There was a period in 
the ‘80s when the media used ‘hacker’to mean someone who breaks 
into Computer systems. They were using the word incorrectly. Some 
people who carne o f age during that period believed the media ’s 
incorrect definition, applied it to themselves, and now think they are 
some sort ofglorious outlaw hacker. These people are sadly misguided. 
Perhaps someday they will figure out what hacking is really about. 
Perhaps reading this newsgroup will help”53S.

"an appropriate application ofingenuity. (...) hack is a Creative 
practical jo k e ”536. /

“the free-wheeling intellectual exploration o f  the highest and 
deepest potential o f  Computer systems. Hacking can describe the 
determination to make access to computers and information as free  
as open as possible. (...) the heartfelt conviction that beauty can be 
found in computers, that the fine aesthetic in a perfect program can 
liberate the mind and spirit ”537.

Os hackers agregam-se em torno de uma postura anarquista, de 
rebeldia contra o poder industrial e contra as companhias que contro
lam e detêm o monopólio das telecomunicações. O hacking é um mis
to de romantismo e vandalismo, altruísmo e individualismo, compar
tilhado por um sentimento de grupo. Como afirma Sterling, os “hackers 
têm suas regras.... Estas regras, entretanto, não são na maioria es-
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critas, mas reforçadas por pressão dos pares e pelo sentimento tribal 
(...)• Hackers na sua maior grandiloquência percebem-se como a eli
te de pioneiros do novo mundo eletrônico ”538. Mais ainda, eles são 
“jovens para quem os computadores e as redes telemáticas são uma 
obsessão, e que têm levado esta obsessão para além do que os profis
sionais da informática consideram ético ou advogados consideram 
aceitável. Eles são chamados de hackers”539.

As motivações são as mais variadas, desde o desafio de testar 
grandes sistemas digitais, passando pelo desejo de uma comunicação 
livre e planetária, chegando ao prazer de resolver problemas técnicos. 
Segundo Len Rose (Terminus), participante ativo do grupo america
no Legion ofDoom, o motivo principal é o conhecimento: “O conhe
cimento é a, única busca. Existem ainda muitos hackers verdadeiros 
por a í (...). Aprenda o máximo que você puder. É  importante que 
você saiba que o conhecimento e a informação devem ser livres ”540.

Sobre o papel dos hackers na sociedade contemporânea, as opi
niões são as mais ousadas e ambiciosas. Para BMT (Bill Me Tuesday), 
“existem mais de 20000 hackers por aí, e nessa coletividade, eles têm 
mais poder do que todos os governos “. Ou, os “hackers são anarquis
tas. Governos são institucionalizados, regimentados, sistemas buro
cráticos”. Para os jornalistas Hafner e Markoff, os hackers são a versão 
real do cyberpunk da ficção-científica: “nos romances cyberpunk os 
rebeldes vivem em um mundo de futuro distópico, um mundo domina
do pe la  tecnologia  e form ado  pe la  decadência  urbana e a 
superpopulação (...) alguns deles fazem sua vida comprando, venden
do e roubando informação, a moeda do futuro computadorizado ”541.

Os hackers constroem seu próprio código de conduta, uma éti
ca. O grupo alemão Caos Computer Club, de Hamburgo, criado na 
década de oitenta, é um dos principais porta vozes, mantendo suas 
atividades até hoje. Eles nos propõem o compartilhamento de infor
mações e a ética de nunca destruir ou “bagunçar” os dados alheios542. 
Esta deontologia vai marcar as futuras gerações de hackers543.

A geração dos anos 80 irá popularizar o conceito através dos 
media de massa (jornais, revistas, tv), definindo-os como os “piratas 
das redes de computadores”. A percepção social será elaborada de tal 
forma, que os hackers não serão mais vistos como exploradores do 
ciberespaço, mas como intrusos maliciosos e perversos544. 0  filme War 
Games (1983) ajuda na formação desta cultura dos hackers dos anos •
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80. Pela primeira vez, o grande público via o phone phreaking, o 
hacking, a social engineering e outras práticas que já  estavam nas 
ruas. Antes, em 1982, o filme Blade Runner dá a estética do movi
mento. Vejamos alguns depoimentos de hackers conhecidos:

-  Michael Synergie (hacker): “Eu sou um dependente, um junkie 
sensório. Eu quero incentivos, e imediatamente. Quando eu penetro 
os sistemas de computador eu não olho nada: correio pessoal, arti
gos, notas, programas, etc. Eu preciso aprender. ”

-  The Mentor (membro do Legion ofDoom): “Esse é o nosso 
mundo. O mundo de elétrons, beleza e baud. Usamos os servidores 
existentes sem pagar e eles nos identificam como criminosos. Nós 
exploramos... e você diz que nós somos os criminosos. Nós existimos 
sem distinguir a cor da pele, a nacionalidade, a religião... e você diz 
que nós somos os criminosos. Você constrói algumas bombas atômi
cas, você fa z  a guerra, você mata, você mente e você tenta nos con
vencer que é para nossa felicidade, novamente, nós é que somos os 
criminosos. Meu crime é a curiosidade. Meu crime é ju lgaras pesso
as pelo o que elas dizem ou pensam (...). Eu sou um hacker e esse é 
meu manifesto. ”

-  Emmanuel Goldstein (Editor da Revista 2600): “Os hackers 
são aqueles que fazem muitas perguntas e aqueles que não acreditam 
na obediência às regras todo o tempo. Se alguém dissesse: nunca 
faça isso, eles não aceitariam e fariam o que é proibido fa zer”.

-  Rop Gonggrijp (membro do Grupo tecnoanarquista holandês 
HackTic): “O verdadeiro papel dos hackers é político, quer dizer, 
são as pessoas que fazem  progredir a informática. Os hackers estão 
lutando para conectar qualquer pessoa fora da tecnocracia. Eles 
são os atores da passagem da tecnocultura à cibercultura. ”

Os hackers em ação

O primeiro caso de hacking que resultou em processo penal 
envolveu um grupo de adolescentes americanos, de 15 a 17 anos, que 
penetraram o banco de dados da Ciments Lafarge, no Canadá, em 
1983. Nesta ação eles deixaram algumas mensagens irônicas, resul
tando em vários arquivos apagados. Esta história inspirou a série 
televisiva Les Petits Génies.

Nos E.U.A., no mesmo ano, a polícia procurava a Banda dos
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414, formada por uma dezena de estudantes secundaristas de Milwauke 
(indicativo 414), cujo líder era um engenheiro da IBM545. Este estudan
tes entraram no Centro de Pesquisa em Los Alamos, no Novo México, 
e no Centro Anti-Cancer Sloan Kettering, em Nova York, e apagaram, 
acidentalmente (por falha técnica), arquivos de mais de 6 mil pacientes 
tratados. Um dos piratas, Patrick, de 17 anos, declarou : “O que mais 
nos surpreendeu fo i a facilidade que encontramos para penetrar a 
maioria dos bancos de dados (...) as palavras ‘teste’, ‘demo’ ou ‘siste
m a’ eram suficientes para superaras barreiras”546.

Vários casos se sucederam: em outubro de 1988, um pirata 
belga penetra a rede telemática Bistel e consulta a caixa postal de 
todos os ministros do país. No Reino Unido, Steve Gold, jornalista 
especializado em computador, de 25 anos, é um do primeiro a entrar 
no sistema Prestei, um sistema telemático tipo o videotexto Minitel. 
Gold era herdeiro direto dos phreakers. Paralelamente, Triludan The 
Warrior, amigo de Gold, começa também a invadir a rede Prestei. 
Na primeira intrusão, Triludan tenta a senha 1234 e recebe a mensa
gem: “Bem-vindo à Prestei”541. No hacking do correio eletrônico do 
príncipe Philip eles trocaram a página principal por “/  do so enjoy 
puzzels and games. Ta Ta, Pip ! P ip ! HRH Royal H acker”. Do 
mesmo modo, modificaram a página econômica da bolsa de valores, 
alterando a cotação da moeda (£1=$50). Seis meses após, Triludan 
(Robert Schifreen) e Gold são presos. Não havia nenhuma lei espe
cífica sobre o hacking até aquele momento. Sendo assim, ambos 
foram condenados por falsificação de senhas.

A condenação mais pesada foi aplicada na Inglaterra contra Nick 
Whiteley que, em 1990, é o hacker mais conhecido da Grã Bretanha. 
À noite, este jovem de 21 anos, que trabalha como operador de com
putadores em um empreendimento químico, disfarça-se em Mad 
Hacker e viaja pelo ciberespaço. Em 1988, faz seu primeiro hacking 
aos computadores do Queen Mary College. Segundo depoimentos, 
ele não estava interessado em roubar informações do sistema. Na ver
dade, queria saber como este funcionava e como podería explorar 
todas as possibilidades da máquina e, a partir daí, explorar as comple
xidades da rede.

Para Nick, o ciberespaço era uma obsessão: ‘‘Cinco ou seis ho
ras pareciam cinco minutos. Isto era apenas um jogo: a excitação 
vem quando sabemos que o computador no quarto da casa pode ser •
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usado para entrar em instalações de milhões de Libras. Esta era a 
sensação de passear ao redor do mundo eletronicamente... ”548. Nick 
é o estereótipo do hacker: um adolescente querendo se divertir. Como 
a maioria do hackers, ele deseja descarregar, no teclado, suas fantasi
as. Ali ele não é mais Nick, mas Mad Hacker.

Nos EUA, Pat Riddle ataca a antiga Arpanet, valendo-se da 
técnica do War Dialing, utilizando um software que fornece instru
ções ao computador para continuar compondo as permutações de 
números até chegar à boa combinação, acessando um modem e iden
tificando, assim, o código de acesso. A Arpanet era um jogo para Pat: 
“ele via isso como uma nova fronteira para jogar. Ele pulava de 
computador em computador dentro do sistema, acessando tudo, des
de os computadores do Controle de Rede até os mainframes do 
Pentágono, instalações da Força Aérea, do Exército e dos centros de 
pesquisa. Ele dizia que era como 'andar através de mapas eletrôni
cos, tentando pegar alguma coisa, mas sem saber direito onde' (...). 
Pat diz que ele era fascinado' pelas novas tecnologias. ‘Esta é a era 
da informação', afirma. ‘ Você pode brincar com os computadores' ”349. 
Pat usava o pseudo de Captain Zap por referência ao software Super 
Zap, cujo código fonte ele já  havia anteriormente quebrado.

Atualmente, várias histórias são contadas sobre hackers como 
Pulsen, Mitnik, Fibra Ótica, entre outros. Em todas, podemos resga
tar, de alguma forma, o ativismo anarquista contra instituições gover
namentais e comerciais, em geral, a característica marcante da cultura 
mundial dos hackers.

No Brasil verifica-se, na segunda metade da década de 90, o grande 
boom dos ataques de hackers brasileiros em sites ao redor do mundo550. 
Hoje, a eles somam-se artistas, intelectuais e cidadãos em geral preocu
pados com a liberdade de informação, de expressão, reinvindicando a 
garantia da privacidade e a expansão global da comunicação telemática 
planetária. Segundo estatísticas, no fim de 2000, o hacking a sites com 
domínios “ponto br” batem os de domínio “ponto com”551.

O  Caos Com puter Club: o surgimento do tecno-anarquismo

Há vários exemplos de hacking ético, sem intenção de violar, 
destruir ou espionar dados alheios. Às vezes, a meta é a desmitificação 
da suposta segurança dos sistemas. A ação dos Caos Computer Clube
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(CCC) de Hamburgo é exemplar nesse sentido. Suas atividades co
meçam em 1984 com ataques ao sistema TELEBOX e ao sistema de 
BTX. Através deste sistema, eles desviaram 135.000 DM da Caixa 
Econômica de Hamburgo. No dia seguinte, procuraram o banco e 
devolveram o dinheiro, alertando para as falhas de segurança do sis
tema e para a ignorância dos clientes. Em 1987, os hackers do CCC 
penetram mais de 135 redes, invadindo os vários computadores 
(NASA, navegação aérea, etc.) de nove países industrializados. Eles 
exploravam as falhas de segurança dos sistemas operacionais VMS 
dos computadores VAZ.

O CCC foi criado em fevereiro de 1984 pelo jornalista Herwart 
(Wau) Holand e Steffen Wernery na livraria Schwarzmarkt (câmbio 
negro) de Hamburgo. No programa de base do CCC podemos ler: 
“nós reclamamos o reconhecimento de um novo direito do homem, o 
direito a uma comunicação livre, sem entrave e sem controle, através 
do mundo inteiro, entre todos os homens dotados de inteligência, 
sem exceção ”552.

Em 1986, o CCC é reconhecido como uma associação de utili
dade pública na Alemanha. No seu estatuto, afirmam: “as tecnologias 
de informação e de comunicação modificam as relações do homem 
com a máquina, e dos homens entre eles... O CCC é uma comunidade 
galáctica de seres vivos, independente de idade, sexo, raça ou de 
posição social, que se dedica, para além das fronteiras, a liberar a 
informação, a colocar em evidência os efeitos dessas tecnologias 
sobre a sociedade, assim como sobre os indivíduos, e fa zer progredir 
o saber que perpassa essa revolução”553.

Como vemos, os hackers éticos têm assim uma dupla posição: de 
um lado, atacam o mito do computador e da tecnocracia com uma iro
nia subversiva (mostrando as falhas dos sistemas e o controle da infor
mação), de outro, não abominam seu inimigo. Não são adversários dos 
computadores, acreditando que esta máquina possa ser instrumento de 
comunicação e de convivialidade. O verdadeiro hacker busca assim “ um 
outro uso do computador diferente desse que reina atualmente”55*.

Na primeira edição de sua revista, Die Datenschleuder, em feve
reiro de 1984, registram: “ O CCC é uma comunidade galáctica sem 
estruturas fixas. Os computadores devem ser instrumentos de jogo, de 
trabalho e de pensamento; mas eles são sobretudo o mais importante 
dos novos media e nós o utilizamos de maneira crítica. Nós nos insur-
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gimos contra a política do pânico e de cretinização que aparece em 
matéria de computadores, e contra as medidas de grupos industriais 
internacionais, os monopólio dos correios e dos governos ”555.

Sobre os motivos da pirataria ética afirmam: “ a curiosidade, o 
jogo, o desafio técnico e a atração pelo proibido, isto é, o desejo 
irresistível de buscar aquilo que se esconde nos países de dados. Os 
hackers não querem pilhar, 'mas somente admirar' ”556. Assim, de acordo 
com o CCC, os hackers não são vândalos ou criminosos, já  que têm 
uma regra, uma deontologia própria, expressa em seis pontos: 1. O 
acesso ao computador e tudo que está ligado ao funcionamento deste 
mundo deve ser sem limites; 2. Toda a informação deve ser livre e sem 
restrição; 3. Julgue um hacker de acordo com seus atos e não a partir de 
critérios como o aspecto externo, idade, raça, sexo ou posição social; 4. 
O computador permite a criação artística e estética; 5. O computador 
pode melhorar sua existência; 6. Não bagunce os dados alheios.

Como afirma o hacker francês Mad, “um verdadeiro hacker 
não se comporta como um vândalo. Um vândalo penetra para que
brar, destruir, apagar... É  realmente um infeliz se encontra a í o seu 
prazer"551. Para Wau Holland do CCC, “o hackingfaz parte do quoti
diano. Trata-se, perante uma técnica sofisticada, de se comportar de 
maneira criativa, prática e ...desrespeitosa”558.

Atualmente vários encontros realizam-se nos EUA, na Europa, 
em Buenos Aires, em São Paulo, como o atual DEFCOM559, entre ou
tros. Vamos tratar de dois que aconteceram na Holanda: ICATA e HEU.

ICATA

Icata foi uma das primeiras reuniões de hackers na Europa. Com 
o sugestivo nome foi criada a International Conference o f Alternative 
Use o f Technology, realizada em Amsterdã, em agosto de 1989, em 
um velho teatro, o Paradiso560. Algumas presenças importantes valo
rizaram o evento, como John Draper (Capitan Crunch), Wau Holand, 
Stephen Wémery, Bemd Fix, Pengo (CCC), Joseph Weizenbaum, Steve 
Levy, Lee Feselstein e Marieke Nelissen.

Nelissen, uma das raras mulheres no evento, explicou um dos 
objetivos do congresso: libertar os hackers de sua imagem negati
va561. Em Amsterdã, tratava-se de denunciar a repressão aos hackers, 
mostrando todas as contradições da pirataria do ciberespaço: “de-
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nunciando a centralização dos canais de informação, reclamando a 
liberdade de acesso às redes telemáticas”562.

O pronunciamento de abertura foi de Lee Felsenstein, ativista 
tecnológico, co-fundador do projeto Community Memory em Berkeley, 
Califórnia. Nesta fala ele advoga que os poderes da nova era tecnológica 
devem ser levados em conta com responsabilidade por todos os cida
dãos do planeta. De acordo com Felsenstein, os cidadãos devem agir e 
reconstituir a relação entre a tecnologia e o social, sendo necessário 
restabelecer uma comunicação de mão dupla, sem hierarquia ou con
trole. Busca-se agir para selar o fim da anomia social.

A declaração final do ICATA, lida em 4 de agosto de 1989\ pro
põe a troca livre e sem freio da informação. Reinvindicando que a po
pulação tenha a possibilidade, s.enão de controlar, ao menos de intervir 
nas estruturas constituídas. A tecnologia de informação tem que alargar 
e não reduzir este direito, já  que a informação pertence a todos. Ne
nhum modelo de informatização da sociedade deve ser imposto de cima 
para baixo, aproveitando a estrutura descentralizante do ciberespaço. A 
informatização deve ser um bem que potencialize a emancipação, o 
progresso do bem estar social, a formação profissional e o lazer. A rede 
deve manter suas conexões sem restrições e sem intervenções 
controladoras, a fim de garantir um verdadeiro espaço social.

HEU: H acklng at the End o fth e  Universe

Em agosto de 1993, tivemos a oportunidade de participar do 
Hacking at the End o fth e  Universe (HEU), uma continuação do 
ICATA de 1989, ainda nos Países Baixos, mais precisamente num cam- 
ping na cidade de Lelystad, próxima a Amsterdã. Nesta ocasião, foi 
possível conhecer de perto o mundo dos hackers e constar a força do 
movimento assim chamado de tecno-anarquista. Tivemos a oportuni
dade de ouvir e falar com personalidades como Emmanuel Goldstein 
da 2600, Rop Gonggrijp da HackTick, Andy Mueller-Maguhn do CCC 
de Hamburgo, entre outros. O evento reuniu especialistas, hackers, 
phreakers, jornalistas e estudantes, para a discussão de temas varia
dos: BBS, internet, hacking, engenharia social, paranóia, phone- 
phreaking, criptografia, leis e direitos, etc.

O local foi organizado com uma grande tenda para conferências 
e pequenas tendas para workshops -  que na sua maioria aconteciam •
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ao ar livre, um hackroom (sala com arte eletrônica, stands de revistas 
e vários computadores ligados à internet). O público variava de ado
lescentes, antigos hippies, punks e “mauricinhos” em BMWs. O ambi
ente era bastante masculino e verdadeiramente comunitário (tudo era 
feito em conjunto, desde o café da manhã até a limpeza de banheiros), 
com quase 1000 pessoas (os organizadores esperavam a metade).

Na abertura, E. Goldstein falou sobre a criação da revista 2600, 
também referiu-se ao papel dos media na formação da imagem dos 
hackers, à Operação Sun Devil e ao direito à liberdade da informação. 
2600 foi criada, em 1984, com o objetivo de publicar informação do 
mundo inteiro sobre computadores e sistemas telefônicos. De acordo 
com Goldstein, a imprensa e as publicações eletrônicas na internet de
vem ter a mesma liberdade que as publicações impressas. Para Goldestein, 
as autoridades não entendem a cibercultura: “eles não entendem a dife
rença e o papel das novas formas de comunicações eletrônicas como a 
internet. As publicações eletrônicas têm que ter os mesmos direitos 
que a imprensa escrita ou a liberdade de expressão”**.

Goldstein afirma que a desinformação e a espetacularização dos 
media é evidente e patética: “As pessoas pensam, em geral, que com 
um modem, os computadores podem destruir o mundo. Eu posso fa 
lar por mim e pelo meu círculo pequeno de amigos. Destruir o mun
do, para nós, é a ignorância e o medo difundido na população em 
relação às novas tecnologias de comunicação. Eu acredito que nós, 
hackers, deveriamos mudar esta situação e deveriamos ajudar as 
pessoas a domesticar a tecnologia". Segundo o editor da 2600, é 
muito difícil lutar contra a ignorância e os media ajudam a perpetuar 
esta situação: “É ainda a mesma história. Os hackers podem destruir 
nossas vidas. Eles são atualmente criminosos que podem ler seus 
arquivos e cartões de crédito, eles podem destruir sua vida ”.

Os hackers tentam desmistificar a fé irrestrita na segurança 
tecnológica da qual se vangloriam os tecnocratas. Os hackers têm por 
função fazer a transição de uma mentalidade tipicamente moderna 
(tecnocultura) para a compreensão dos impactos socioculturais da 
cibercultura. Assim, afirma Goldstein, “nós temos que fa lar com as 
pessoas, explicar nosso ponto de vista. Nós estamos interessados em 
mostrar o que acontece. Hoje não podemos mais acreditar nas 
corporações mundiais e os governos ganham força com os computa
dores em suas mãos. Eu acredito que é muito importante, fa lar às
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pessoas, atrai-las para as novas tecnologias. Não podemos deixar 
tudo isto em mãos de tecnocratas. Nós não somos criminosos ”564.

A paranóia é tão importante no meio que havia uma conferência 
específica sobre o tema. Um hacker declara: "Eu sou paranóico. A 
idéia é falar da paranóia. A paranóia é muito ruim porque pode que
brar nossa coesão de grupo e causar desconfianças e dificuldades em 
nossas comunicações. Nós podemos compartilhar aqui nossos medos 
e nossas angústias". Vemos aqui que o sentimento de grupo ou tribo é 
muito importante para os tecno-anarquistas. Uma das poucas mulheres 
depõe: "eles tentam infiltrar-se mais para destruir o grupo, que para 
encontrar informações. A meta é semear a destruição do grupó. Nós 
devemos estar atentos para que os grupos não sucumbam ao terroris
mo da polícia". A solução proposta é a utilização da criptografia de 
massa para driblar o monitoramento das comunicações.

Nos workshops sobre BBSs, mostrou-se claramente o fator social 
como dominante das novas redes telemáticas. As agregações e comuni
dades eletrônicas refletem bem a vida social565. Em outra discussão sobre 
o mito da segurança técnica, um dos hackers afirmou que o seu papel não 
é criminoso, mas político, tentando mostrar os defeitos de segurança dos 
sistemas. "Nós queremos mostrar que as pessoas têm que entender um 
pouco melhor como funciona esse novo sistema tecnológico ". O  mesmo 
aplica-se ao phreaking. Andy, do CCC, afirma que o phreaking e o hacking 
“não têm por objetivo causar danos econômicos, mas realmente mostrar 
os buracos nos sistemas de computador". Ele fala através do telefone 
(talvez um phreaking?) com um phreaker alemão de 18 anos:

-  Muitas pessoas estão interessadas no seu começo. Você pode 
nos fa lar um pouco?

-  Durante o verão 1989, eu ouvi fa lar das blue box e alguns 
amigos me falaram que era um modo de telefonar livremente. Eu 
comprei alguns livros e, programando e reprogramando a noite toda 
essa caixa, de súbito, os telefones soaram e fo i uma sensação muito 
agradável. Foi assim que eu comecei. Todo mundo pode aprender 
isto, em muito pouco tempo.

Outra discussão teve por objeto a prática da social engineering. 
Esta é uma astúcia muito usada por hackers e phreakers. Um hacker 
holandês explica: “é criar uma forma para achar informação que 
não esteja facilmente disponível. A pessoa usa o telefone para, de 
uma maneira simples, adquirir o que deseja ", Definindo esta prática •
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como uma interação social, continua: “É uma forma de adquirir in
formações diretamente. Hackers, phreakers, usam muito. A razão para 
a qual eu a uso, ou eu a usava (risos), é a facilidade para adquirir 
respostas para minhas perguntas de um modo pouco burocrático. É  
muito fá c il”. Na prática, a arte da social engineering é uma mise-en- 
scène, uma forma teatral onde desempenhamos papéis, passando-se 
por outra pessoa para obter informação, de forma ágil e simples.

Os hackers encarnam a atitude cyberpunk ou tecno-anarquista. 
Uma discussão muito interessante aconteceu na mesa redonda Hacking 
the Law. Um hacker alemão explica: “a polícia só se preocupa com 
as leis e não com a forma pela qual pirateamos. Vivemos um período 
quente na metade dos anos 80, quando alguns hackers atacaram sis
temas de segurança de computadores em todos lugares. Eu viajei por 
dez anos ao redor do planeta enquanto trabalhava com sistemas de 
segurança e eu noto isso: há muita distância entre o underground e a 
comunidade de programadores. O underground tem várias formas 
de ação muito complexas. Meu desejo é abrir a comunicação entre o 
underground e o sistema”.

Para Andy do CCC: “O hacking não é ilegal. O objetivo do hacking 
é penetrar os sistemas de computador. De outro lado, as leis são uma 
maneira de prevenir mudanças. Se eu entro em um sistema de computa
dor e eu mudo algo no sistema, há leis e para mim elas são ok. Mas se 
você entra e mostra furos de segurança no sistema, a lei não segue mais ”. 
Dentro desse espírito, Emmanuel Goldstein declara: “Olhem para nós. 
Nós somos atores políticos. Eu penso que a melhor coisa é educar as 
pessoas com o que sabemos. Elas têm que entender nosso ponto de vista, 
não em jornais, em artigos ou na televisão. ” Andy acrescenta: “o hacking 
nos ajuda a mostrar o que acontece hoje. Os hackers mostram proble
mas. Eu não quero causar problemas mas mostrá-los”.

Na segunda metade dos anos 80, vários países instituíram legis
lações contendo restrições ao hacking. Nos Estados Unidos, a primei
ra lei contra a criminalidade de computador data de 1986 (The 
Computer Fraud e Abuse Act). As autoridades tentam proibir todas 
as formas de hacking, mesmo aqueles que não tocam nos dados ou 
que apenas querem mostrar os erros dos sistemas de segurança. Na 
França, a Lei Godfrain, de 22 de dezembro de 1987, foi criada não só 
para punir o hacking criminal, como também para impedir o passeio 
dos hackers pelo ciberespaço.
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Tribalismo dos hackers

Hackers são outsiders da informática que, através de um com
portamento lúdico e criativo, tomam os computadores não como uma 
simples ferramenta de cálculo, mas como um media de comunicação. 
Mais ainda, utilizam as ferramentas da informática e da telemática 
como armas, contra o que identificam como sendo a ameaça do controle 
e do poder sobre a informação e consequentemente sobre a sociedade. 
Como vimos em capítulos anteriores, eles formam uma verdadeira 
tribo, sendo o hacking uma prática (tecnológica e astuciosa) contra a 
sociedade tecnocrática. Podemos então expor algumas características 
destas tribos, mesmo que de forma caricatural.

O computador é a porta de entrada na tribo, onde os encontros 
físicos não são indispensáveis. Podendo entrar em contato com o ou
tro através das redes telemáticas, os hackers utilizam os computado
res como um instrumento de comunhão. Mais ainda, a comunicação, 
livre de constrangimento físicos, econômicos ou sociais, é uma comu
nicação baseada em interesses comuns, caracterizando o que alguns 
autores chamam de comunidades virtuais, como vimos. Assim sendo, 
o lugar de socialização é o próprio ciberespaço, podendo também ser 
festas, convenções e encontros os mais diversos. Na configuração das 
agregações sociais do underground, a preferência está na vida on
line, principalmente nos BBSs e sites da internet. Nesses encontros, 
compartilha-se um conjunto de perícias técnicas, conquistas, códigos, 
software piratas, jogos e contra-senhas.

A socialização se dá assim em torno dos computadores e suas 
redes. Desta forma, o objeto de culto é o computador e todos os 
acessórios que permitem a navegação pelo ciberespaço (scanners, 
telefones celulares, modem, etc.). A paixão cria uma forma de depen
dência, sendo a tecnologia eletrônica associada a uma droga. Pode
mos citar aqui o depoimento de um programador que mostra bem 
essa relação. A prática da programação é para ele “um autêntico culto 
secreto. O jogo da programação nos fascina literalmente. Passamos 
aí noites inteiras. Eu creio que era para nós uma espécie de dro
ga ’’566. Vários autores referem-se aos hackers como Computer addicts 
ou code junkies. O computador é assim um parceiro da criação, da 
comunicação, da democratização e da liberdade da informação, mas 
também um instrumento viciante. •
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Para os hackers, a cibercultura vai questionar os valores do sis
tema tecnocrático, como uma forma de apropriação social dionisíaca. 
Nesta cultura, as ações têm como finalidade explorar todas as 
potencialidades das novas máquinas, como uma espécie de bricolagem 
high-tech. Como m ostra J. Jouêt, “as novas tecnologias e a 
informática particularmente, parecem ter tomado o lugar de outros 
tipos de bricolagem técnica (mecânica, eletricidade...)”* 1. Mais ain
da: “toda sua sociabilidade é construída em tom o da informática 
que abre para eles um círculo de novas relações"**.

O corpo, com a cibernética de Wiener, e hoje com o projeto 
Genoma Humano, é visto como pura informação. Há a influência do 
esoterismo (tipo New Age), onde o corpo é visto como fonte de 
ilusão, devendo ser superado para alcançar o espírito puro. O cibe
respaço e a realidade virtual podem ser vistos também nesta pers
pectiva. Os hackers não estão muito preocupados com seus corpos. 
Eles são conhecidos pelas roupas sujas, cabelos longos e despentea- 
dos e pelo isolamento do mundo externo. Claro que isso é apenas 
uma caricatura, mas como tal, expressa, exagerando, os hackers reais. 
Como diz J. Weizenbaum, “... suas roupas avacalhadas, seus rostos 
mal lavados e mal barbeados, seus cabelos despenteados atestam  
que eles esquecem de seus corpos e do mundo que os envolve”. 
Para Raymond, autor do dicionário dos hackers, estes “vestem-se 
para o conforto, função e manutenção mínima, ao invés de vestir- 
se pela aparência ”569.

A leitura favorita é a ficção-científica. Os hackers não são mui
to ligados aos esportes, mas alguns se aproximam do ciclismo, do 
esqui, do skate, do surf e das artes marciais. Odeiam os mainframes 
da IBM, a burocracia, pessoas incompetentes e as interfaces tipo ja 
nelas e menus. As comidas favoritas são os pratos exóticos e pizzas. 
De tendência centro-esquerda, são próximos do ateísmo e do misti
cismo Zen, ligados a drogas químicas como o ecstasy, a maconha e o 
LSD. Mostram tolerância em relação à sexualidade e são contrários à 
afirmação social pelo dinheiro. As mulheres são raras e o ambiente é 
tecno-masculino, talvez como conseqüência da civilização industrial 
onde os valores da razão imperam com a masculinização da socieda
de. Entretanto, mais recentemente, tanto na internet como nas tribos 
de hackers, a participação das mulheres é crescente.

Impacientes e nervosos, os hackers têm dificuldades para
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interagir em meios sociais; eles são desorganizados em relação às 
coisas do mundo físico. Os pseudônimos são uma mistura de insinu
ação high-tech (Phiber Optic, por exemplo) ou de instabilidades (como 
Perfect Assholé). Para Clough e Mungo : “por detrás destes às vezes 
diabólicos pseudos, frequentemente se esconde um adolescente de 
14 ou 15 anos. (...) Há um grande elemento de role-playing no hacking, 
uma necessidade de ser aceito dentro da comunidade, não como uma 
pessoa que ele é realmente, mas pela pessoa sugerida no pseudo ”s7°.

O pertencimento a tribos é um fato. Como mostra Mad, um hacker 
francês, “Em Paris, por exemplo, tínhamos o Clean Crack Band, o 
KLU, os Pirats, o Stracker... De minha parte, eu pertencí durante mui
to tempo ao Solex Crack Band, que se formou durante o verão de 1984 
e que compreendia uma dezena, de membros. Acontecia às vezes de 
passar de um banda à outra porque nos cansávamos de atacar sempre 
o mesmo sistema... Quando trocávamos de grupo, mudávamos tam
bém o pseudo para cortar verdadeiramente o cordão ”571.

Louis Marie Horeau, do jornal francês Canard Enchainé, explica 
o encontro de duas tribos de hackers: “esses dois grupos informais, 
não estruturados, eram rivais. Eles provocavam uns aos outros quan
do se cruzavam sobre os mesmos computadores. Eles usurpavam as 
conquistas de seus adversários, assinando com seus pseudos ou, ao 
contrário, deixavam referências telefônicas de seus inimigos para que 
pudessem encontrá-los. Eles nunca encontraram-se fisicamente”512.

Como vemos, esse underground high-tech é amorfo, formado 
por tribos em que a palavra chave é a comunicação pelas redes do 
ciberespaço, principalmente os BBSs e os sites da internet. Como ex
plicam Clough et Mungo, eles formam o que advogados americanos 
chamam de “ high tech Street gang ’ ”m . Nos anos 80, as tribos multi
plicam-se a nível internacional. Talvez possamos falar do surgimento, 
a partir da década de 80, de uma contracultura high-tech, formada em 
várias gerações.

A primeira geração era composta por estudantes do MIT e as 
primeiras grandes máquinas onde trabalhavam para produzir novos 
softwares. Eles acreditavam na liberdade de informação e no acesso 
total às novas tecnologias. A segunda geração foi aquela do Steve 
Jobs e Steve Wozniak e o Homebrew Computer Club. A meta era 
mudar as máquinas e torná-las mais interativas, conhecida como ar
quitetura aberta (open architecture). Assim, a primeira geração dos



hackers (1960) desenvolveu software, a segunda (1970) hardware.
A terceira geração (1980), presente na Europa e nos Estados 

Unidos, é formada por adolescentes que receberam de presentes dos 
pais um computador, permitindo travar os primeiros contatos com a 
micro-informática e os jogos eletrônicos. A quarta geração é aquela 
onde os PCs se popularizaram. E esta geração que faz o hacking como 
conhecemos hoje, é a geração do Galactic Hacker’s Party, onde se 
declara que “...a tecnologia do computador não deve ser usada por  
governos ou corporações para controlar e oprimir as pessoas”51*.

Esta geração encarna uma espécie de transfiguração do mito 
puer aeternus. Eles têm, ao mesmo tempo, uma face angelical e endi
abrada, são jovens, puros, ingênuos, alegres e, simultaneamente, vân
dalos, piratas, perigosos, malignos. Eles vivem em função de um ob
jeto (o computador), dentro e fora da materialidade, sem contudo 
deixarem de ser cowboys, aventureiros, circulando em um espaço de 
pura informação, o ciberespaço.

O hacker da última geração é a oposição a uma das figuras su
premas da modernidade, o especialista. Este procura o conhecimento 
total, enquanto o hacker, mais próximo do bricoleur, procura sobre
viver na pluralidade banal do quotidiano. O radical tecnológico dos 
nossos dias não é mais, como poderiamos pensar, um cientista objeti
vo, frio, asséptico, mas um adolescente, romântico e aventureiro, sujo, 
ligado a sua pequena tribo e a algumas drogas, assim como ao mundo 
da micro-eletrônica.

Podemos, agora, tentar sintetizar o perfil dos hackers. A deno
minação de hacker corresponde àqueles que superaram diversos está
gios. Mais que uma função, ser um hacker é uma distinção honorífica. 
O hacker é o topo da cadeia que começa com o Lamer (usa alguns 
programas prontos e brinca de ser hacker), passando pelo Wannabe, 
que, como o nome diz, “quer ser” um hacker, começando a fazer 
pequenos programas e entender a complexidade da rede.

O pirata francês Landreth575, membro da cibergang Cénacle, dá a 
tipologia do hacker médio. Há cinco tipos: o novato, o estudante, o 
turista, o vândalo, e o ladrão. Para o “novato”, geralmente jovem entre 
12 e 14 anos, o hacking é um jogo onde ele se sente fazendo algo proi
bido. Estes são, de longe, a maioria. Este é o lamer. O “estudante” 
procura aprender tudo sobre sistemas informáticos e age como uma 
espécie de compensação à busca do conhecimento e de informação576.
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Já o turista, o vândalo e o ladrão procuram o prazer e a aventu
ra. O objetivo é encontrar soluções engenhosas para penetrar siste
mas. O turista gosta de passear pela rede, mostrar falhas, conhecer os 
sistemas. Já o vândalo e o ladrão são crackers e não hackers. O pri
meiro muda páginas, abre contas dentro do sistema, bisbilhota infor
mação alheia. Seu objetivo não é roubar, mas “vandalizar” . O ladrão 
atua bastante em grandes empresas. É o pirata do colarinho branco 
que rouba sistemas estando dentro deles. Há também o ladrão inter
nacional que age espionando e roubando informações.

O vândalo age, às vezes, sem um motivo lógico, sendo guiado 
pelo desejo de destruir o máximo de coisas que puder e, assim, tor
nar-se de certa forma célebre perante seus pares. O ladrão não é con
siderado um hacker pelos hackers. Como explica o hacker Landreth: 
“consideramos que eles não são dos nossos; para nós (o cracker) é 
um criminoso’’511. Segundo os verdadeiros hackers, o hacking é “uma 
prática social alternativa”51*. Mas o cracking...

Crackers

Os crackers encarnam, com força, o segundo termo da expres
são cyberpunk. Eles são aqueles que “quebram” (to crack) tudo na 
fronteira cibernética. São a versão negra dos hackers, sendo por isso 
rejeitados por estes últimos. Aqui, a atitude punk hardcore penetra de 
forma radical, violenta e anárquica no reino asséptico da tecnologia.

Os crackers penetram sistemas com o intuito de apagar e rou
bar informações, inserir poderosos e destrutivos vírus. O objetivo é 
destruir a sociedade da informática e sabotar, ao máximo, os grandes 
sistemas de computadores ou apenas roubar e ganhar muito dinheiro. 
Neste sentido, os crackers são o pesadelo do atual e-business, um 
fenômeno planetário que já  vem mostrando suas garras como no vírus 
“I Love You”, que destruiu sistemas e paralisou empresas em todo o 
mundo, nos roubos dentro de empresas, ou na simples sabotagem de 
sites, fruto de espionagem industrial de ponta.

Os crackers são assim o lado perverso dos hackers, o retrato 
mais fiel do imaginário cyberpunk da ficção-científica. Mas eles são 
bem reais: em maio de 95, um cracker brasileiro penetrou os sistemas 
de computadores de três universidades e um Instituto de Pesquisa no 
país destruindo todos os dados. Deixou a seguinte mensagem: “os
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seus sistemas de computador são lixo. Não há uma segurança. Eu 
estou de volta para semear o terror na internet”. O fenômeno tève a 
cobertura das mídias de massa, sendo uma das manchetes do principal 
jornal televisivo do país.

Cracker é a denominação dada pela geração de hackers para 
se diferenciar dos criminosos do ciberespaço. Como veremos adian
te, trata-se do um grupo de outsiders, (desviantes), dentro de um 
outro grupo de desviantes (Becker). Os crackers são assim desvian
tes para os hackers (já que não seguem a sua regra deontológica), 
que por sua vez não se consideram enquanto tal. Mas a divisão não 
é unânime.

Podemos ver no anarquismo cracker muito dos hackers. Talvez 
a diferença esteja no ato criminoso. Os hackers não roubam ou des- 
troem aleatoriamente. No entanto, com a iminente e já  testada guerra 
cibernética, m ercenários hackers se aproximam dos crackers. 
R.U.Sirius expõe a confusão: “alguns dizem que o cracking repre
senta qualquer forma de quebrar regras, atividades ilegais usando 
um computador. Outros definem o cracking somente como um ato 
criminoso destrutivo particular. Ainda, outros clamam que os pri
meiros hackers eram explicitamente anarquistas e que os atos de des
truição contra ‘o sistema’ fazem parte do ethos dos hackers, sendo o 
termo cracker insultante ”579.

O problema é que a idade de ouro do romantismo dos hackers 
morreu. Agora eles confundem-se numa massa de piratas, explora
dores cibernéticos que vão pilhar de várias formas os novos territóri
os de dados. Como vemos, desde os anos 80, muita coisa mudou e a 
pirataria maléfica, digamos assim, cresceu a ponto de se transformar 
em espionagem internacional, militar e industrial, em guerra ciberné
tica580. Michel Rouzier, da France Télécom, explica que “os piratas 
procuram no começo diversão mas, na medida em que eles tomam 
consciência de seu poder, uma minoria busca, sem dúvida, tirar pro
veito”5*'. Para o comissário Rossion “é verdadeiramente uma pena 
que os hackers sejam considerados como pequenos gênios. Eles ata
cam aspectos fundamentais da sociedade moderna. Eles são tão pe
rigosos como os bandidos da Idade Média que prejudicavam o de
senvolvimento do comércio”5*2.

O hacking criminal, ou o que chamaremos aqui de cracking, é 
realizado hoje para roubo de códigos de acesso, números de cartão de
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crédito, códigos de autorização telefônicos, contra-senhas de compu
tadores, etc. A existência do tráfico internacional de informação atra
vés do cracking é confirmada pela existência de BBS piratas e grupos 
na Usenet (tribos de crackers espalhados pelo ciberespaço).

A história de Leslie Lynne Doucette é muito interessante e mos
tra que as tribos de crackers podem também ser coordenadas por uma 
mulher. Leslie era descrita como a mulher fatal no mundo da 
informática, uma profissional, operando com códigos de acesso rou
bados, cartões de crédito, cartões telefônicos (AT&T, MCI, etc...), 
senhas de computadores e de voice mail (VM). Doucette usava uma 
rede de jovens crackers de 15 a 17 anos pelo país (o EUA). Graças à 
sua rede, ela recebia números de cartões de crédito de várias fontes. A 
quadrilha ficou conhecida comp Baby-sitter, causando danos avalia
dos em US$1,6 milhões. Em 17 de agosto de 1990, Doucette é con
denada a 27 meses de prisão por um juiz de Chicago.

Operação Sun Devil

“...Computer intrusion, as a non profit act of intellectual 
exploration and mastery, is in slow decline, at least in the 
United States ; but that electronic fraud, especially 
telccommunication crime, is growing by leaps and 
bounds”58’.

Bruce Sterling

A operação Sun Devil foi motivada por inúmeros ataques de 
hackers e crackers ao sistema de telecomunicação americano. A cria
ção da Fundação da Fronteira Eletrônica (EFF) está ligada direta
mente às consequências desta Operação, iniciada em 1991, conhecida 
como o Hacker Crackdown (Sterling). O objetivo era por em xeque o 
potencial anárquico que a micro-informática criou há mais de trinta 
anos. Podemos dizer que o início do ativismo político no ciberespaço 
constitui-se a partir da Operação Sun Devil.

A operação Sun Devil, conhecida como a blitz aos hackers ame
ricanos, começou em 15 de janeiro de 1990, quando o sistema de cha
mada de longa distância do operador AT&T americano foi paralisado: 
sessenta mil pessoas ficaram sem telefone e alguns setenta milhões de 
chamadas permaneceram sem respostas. Era o Martin Luther King Day. 
Segundo autoridades da AT&T, o crash de 1990 foi causado por falhas •
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de software e não por hackers, mas segundo Sterling, “hackers fizeram  
isso. Com um vírus. Um cavalo de tróia. Um software bomb”5M.

Nos dias 1 e 2 de julho de 1990, foram atacados os sistemas de 
computadores em Washington, Los Angeles, Pittsburgh e São Fran
cisco. No dia 17 de setembro de 1990, estações de switchs de AT&T 
em Nova Iorque são postas fora de atividade (as baterias de emergên
cia e todo o sistema de segurança não funcionam). Os aeroportos 
(Kennedy, La Guardia e Newark) são privados de comunicações (da
dos e vocal). O FBI reage imediatamente e, em 9 de maio de 1990, 
começa a Operação SunDevil contra as atividades dos hackers e 
crackers, embora eles (policiais, juizes, advogados) não tivessem a 
mínima idéia do que era isso!

Para melhor entendimento dessa blitz cibernética, podemos es
tabelecer uma cronologia mais apurada dos acontecimentos. Tudo 
começou no verão 1988, com a quarta Convenção de Hackers nos 
EUA. Neste momento, a rede CBS 'faz um retrato dos hackers como 
criminosos perigosos. Em novembro, dissemina-se o vírus Worm (ver
me) de Robert Morris Jr. pela internet585. O vírus desconectou 6.600 
computadores e acarretou perdas de 40 a 90 milhões de dólares. Em 
dezembro, um dos membros do Legion ofD oom , grupo de hackers 
americanos, bastante ativo na época, consegue o documento E-911 
que explica o sistema informatizado da telefônica Bell-South e colo
ca-o numa BBS. O autor da façanha é Knight Lightening, pseudôni
mo de Craig Neidorf. Já em novembro de 1989, o grupo NuPrometheus 
quebra o código fonte da Apple e, em dezembro, a revista Harper 
publica matéria sobre uma conferência virtual de hackers na BBS Well, 
uma das mais influentes comunidades virtuais do planeta.

Em 15 de janeiro de 1990, começam os ataques em massa com a 
paralisação do sistema telefônico da AT&T. Alguns dias depois, o ser
viço secreto americano suspeita que Acid Phreak e Phiber Optik, parti
cipantes do Legion ofDoom (LoD), estão envolvidos no ataque à AT&T. 
Em 2 de fevereiro de 1990, o serviço secreto faz uma batida na casa de 
Terminus, pseudônimo de Len Rose, também participante do LoD.

A história da cibergang LoD, criada por Lex Luthor, um líder mis
terioso que vive em algum lugar do sul dos E.U.A., está no coração da 
blitz realizada pelo FBI contra os tecno-anarquistas cyberpunks no verão 
de 1991. A LoD era a melhor e mais ativa gang cibernética dos EUA. O 
hacker mais expressivo é o famoso Marc Abene (Fibra Ótica), um hacker
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completo. Ele tinha 17 anos em 1989 quando entrou para o LoD586.
Em 7 de fevereiro, The Prophet (Robert Riggs), The Leftist 

(Franklin D arden) e The Urville/Necron99  (Adão G rant) são 
imterpelados pelo FBI sob as mesmas acusações. Em 15 de fevereiro, o 
serviço secreto prende Craig Neidorf, suspeito de ter roubado e publi
cado o documento E-911 da Bell South. Ainda nesse mesmo mês, o 
sysop da rede Jolnet é visitado também pelo serviço secreto porque o 
documento foi achado em seu servidor. No começo de março, os fede
rais invadem o escritório de Steve Jackson por causa do jogo (role 
playing game) chamado Gurps Cyberpunk. Dois meses depois, J.P. 
Barlow (letrista do grupo de rock Greatful Deads) é visitado pelo ser
viço secreto por ter recebido um disquete contendo o código da Apple.

Em 9 de maio de 1990, o serviço secreto anuncia 28 batidas, 
chamadas então de “Operação Sun Devil", em 14 cidades, com a apre
ensão de 42 computadores e 23.000 disquetes. Surge aí uma primeira 
reação através da criação, por iniciativa de Mitch Kapor (Lotos), John 
Barlow, John Gilmore (Sun) e Steve Wozniak (Apple), entre outros, 
da Fundação da Fronteira Eletrônica (EFF). Esta nasce para defender 
os direitos dos cidadãos do ciberespaço, os netizens. Seus fundadores 
são apóstolos da contracultura dos anos 60, renovados com os ares 
dos anos 90 que começavam.

O estatuto da EFF propõe: “um novo mundo está surgindo 
na vasta rede digital .. .O s  media de comunicação, baseados em 
computadores como correio eletrônico e conferências, estão se tor
nando a base para novas form as de comunidades. Estas comunida
des, sem uma única e fixa  localização geográfica, compreendem os 
primeiros ajustes da fronteira eletrônica. Enquanto as normas cul
turais e os princípios estabelecidos criam a estrutura e coerência 
dos usos dos media convencionais (...), os novos media digitais não 
são facilmente adaptáveis aos enquadramentos existentes. (...) A 
Fundação da Fronteira Eletrônica fo i criada para ajudar a civili
zar a fronteira eletrônica; para fazê-la verdadeiramente útil e be
néfica, não apenas para uma elite técnica, mas para qualquer pes
soa, de uma form a que mantenha, nas nossas sociedades, o livre e 
aberto fluxo  de informação e comunicação ”587.

A Operação Sun Devil é, assim, a primeira guerra do ciberespaço, 
mas não a última. Recentemente, ataques a grandes sites trazem de 
novo a caça aos hackers. Como vemos, a história não é nova, mas pela •
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primeira vez, a mídia globalmente sintonizada fica com medo dos 
hackers. Em fevereiro de 2000, quase 10 anos depois da Operação Sun 
Devil, os principais sites do comércio eletrônico mundial sofreram ata
ques do tipo DDS (Distributed Denial ofService) que os paralisaram588. 
A técnica é simples e já  se suspeita de um hacker de 15 anos do Canadá, 
codinome mafiaboy, como um dos responsáveis. Desde então, ataques 
hackers estão se proliferando, chegando ao estrago mundial criado pelo 
vírus I Love You, disseminado a partir das Filipinas, em maio de 2000.

Em 1990, os hackers, e diversos ativistas da fronteira eletrôni
ca, diziam estar pregando a liberdade de informação e provando que 
aquilo que é vendido como seguro não o é (eles chamam de “seguran
ça pela ignorância”). Eles penetram os sistemas mais sofisticados e 
importantes (sites governamentais, militares, educacionais e agora, 
empresariais) com o intuito de desmoralizá-los, seja modificando suas 
páginas Web (com escritos de contestação, links bizarros ou imagens 
pornográficas ou escatológicas), seja paralisando completamente um 
servidor, como aconteceu recentemente.

O grupo (pelo menos as informações afirmam que mais de um 
hacker estava em ação) utilizou um software que foi livremente colo
cado na rede e, com procedimentos considerados simples, programou 
computadores “escravos” (ou zumbis) servindo como fonte dos ata
ques aos sites. Destes computadores partiu o ataque aos sites da CNN, 
e-bay, e-trade, buy.com, Amazon, Yahoo, dentre outros.

Até onde sabemos, parece que tudo começou quando o jovem 
hacker canadense mafiaboy criou a ferramenta de “denial o f  Service” 
Trinoo. Este foi um dos programas utilizados no ataque. O FBI des
cobriu mais tarde que o programa TFN2K (Tribal Flood NetWork 
2000), uma variação do Trinoo, também usado, tinha a assinatura de 
seu criador, o hacker alem ão M ixter. Em en trev ista  ao site 
cnetnews.com, ele confirma a autoria do programa, mas nega a res
ponsabilidade sobre os recentes ataques.

Uma outra variação do Trinoo, talvez inventada pelo hacker 
alemão Randomizer, foi também utilizada, o programa Stacheldraht. 
Para Mixter, criar um programa e colocá-lo na rede significa chamar a 
atenção para a possibilidade de ataques desse gênero. Ele vai mesmo 
além, ao afirmar que “o problema real é a insegurança da maior 
parte dos servidores e não as pessoas que estão explorando isso. (...) 
Eu acho assustador quando o presidente Clinton pensa destinar $240
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milhões no único propósito de grampos e controle doméstico ”589. Aqui 
encontramos o mesmo espírito dos hackers do LoD, que causaram 
estragos em grandes instituições americanas em 1990.

Como vemos, o medo da ciberguerra não é novo, mas só agora a 
internet é popular o bastante para merecer destaque nos jornais e TVs 
do mundo inteiro. É compreensível o frenesi americano, já  que eles 
dominam o emergente, e já milionário, comércio eletrônico. Consequen
temente, os governos americano e europeus estão mobilizando esfor
ços policias, financeiros e legais para manter funcionando, sem proble
mas de segurança, o que é considerado hoje a grande revolução da era 
informacional: o e-business. Segundo o FBI, os dados são alarmantes: 
em 1998 registraram-se 547 invasões e em 1999,1.154.

O presidente Clinton reuniu-se com 25 executivos das mais po
derosas empresas de informática americanas para traçar um plano de 
segurança para a rede. Mesmo assustado, afirmou que não foi um 
“Pearl Habor digital”. Por ironia, logo após pronunciar essa frase, 
participando de um chat na CNN, o presidente foi hackeado em pleno 
bate papo. Um hacker colocou outra frase, como se o presidente a 
tivesse dito: “Pessoalmente, eu gostaria de ver mais sites pornôs na 
internet”590. Este é o primeiro hacking ao vivo de um presidente (e 
ainda mais dos EUA), no auge da discussão acerca da criação de me
canismos de segurança para garantir a hegemonia americana nos ne
gócios on-line.

O diretor do FBI, Louis Freeh, e o Advogado Geral, Janet Reno, 
solicitaram um acréscimo de $37 milhões sobre os $ 100 milhões já  des
tinados a combater o cibercrime. O objetivo era criar um organismo de 
segurança e perseguir os supostos invasores. É bom lembrar que, du
rante a operação Sun Devil, vários jovens foram presos sem nenhuma 
prova convincente. O mesmo pode acontecer agora. O FBI já  suspeita 
de Mixter, Randomizer e mafiaboy como vimos, e também do hacker 
americano Coolio, membro da cibertribo Global Hell, e que, suposta
mente, teria hackeado computadores da universidade da Califórnia em, 
Santa Barbara, e da Universidade de Stanford, de onde partiram os 
ataques contra a e-bay e a CNN, assim como o servidor da UCLA, 
origem da investida contra a Amazon.com. Coolio é também suspeito 
de ter invadido um servidor na Rússia e o web-site da RSA Security, a 
mais importante firma de segurança por criptografia dos EUA.

Recentemente, o FBI contra-atacou colocando, através do seu •
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Centro de Proteção de Infra-Estrutura Nacional (NIPC), um alerta e 
um software que ajuda, não a evitar ataques tipo DDS, mas a detectá- 
los. É a primeira vez que o FBI empreende esse tipo de ação (restrita 
a apenas 2,6 mil indivíduos). O programa disponibilizado serve para 
detectar se uma máquina esta sendo usada como “escrava” para fazer 
os ataques. No caso de fevereiro de 2000, haviam máquinas escravas 
espalhadas pelo mundo. Agora o Pentágono anunciou que tomará parte 
das investigações e começará a checar os 7600 sistemas militares e 
identificar se foram utilizados no ataque como “escravos”.

O cerco está se fechando e as dimensões do ciberespaço assustam: 
320 milhões de usuários, $32 bilhões em transações eletrônicas e 43 mi
lhões de servidores dividindo informação. Os hackers afirmam que “co
nhecer o programa é uma forma de poder se defender dele", e que se 
diferenciam, pela ética, do criminoso, do vândalo, do cracker -  aqueles 
que destroem dados, roubam informações vitais ou dinheiro. Juntam-se a 
estes, os criminosos de colarinho branco da informática (bancos e empre
sas) que representam o grosso da criminalidade no ciberespaço.

Assim, os hackers éticos, ou os que assim se dizem, comparam- 
se a um pesquisador que isola um vírus e o mostra à comunidade 
científica. Ele não está buscando incentivar os usos indevidos do vírus 
(armas, tráfico, etc.) e sim a cura. Mas os hackers vão além desta ética 
médica. Para os hackers é comum uma postura micro-política, anar
quista, visando derrubar ou modificar sistemas. O objetivo é revelar a 
insegurança e, assim, desmoralizá-los enquanto instituições.

Não devemos esquecer que os hackers éticos são responsáveis 
pela micro-informática, pelo modem, por vários programas da internet, 
sendo os líderes de opinião em questões como segurança, criptografia, 
direito autoral, cibercrimes, etc. O mais famoso deles, Kevin Mitnick, 
quando sai da prisão de Lampo, Califórnia, depois de 5 anos declara 
que o que faz é inofensivo. Ele explica: “eu queria conhecer tanto 
quanto eu pudesse sobre como as redes de telefonia trabalhavam e 
todos os pormenores sobre segurança de computadores. Não há qual
quer evidência e certamente intenção de minha parte de fraudar qual
quer pessoa”59'.

Ciberanarquismo ou cibercriminalidade? A questão é ambígua e 
muito polêmica, e fica, às vezes, muito difícil identificar quem está de 
que lado. O medo do ciberterrorismo aumenta devido a possibilidade 
de os ataques serem, não obra de hackers, mas sabotagem industrial

244 CIBERCULTURA, TECNOLOGIA E VIDA SOCIAL NA CULTURA CONTEMPORÂNEA •



realizada por concorrentes. Assim como os hackers passaram, na dé
cada de noventa, a trabalhar para empresas, teme-se que, nos próxi
mos anos, eles possam vir a atuar como mercenários para governos 
ou empresas em guerras cibernéticas. Parece ficção científica, mas 
não é. Há anos já  se registram casos de hacking envolvendo o Mussad 
(polícia secreta de Israel), a DST francesa e KGB russa, caracterizan
do espionagem industrial internacional. Os ataques aos gigantes do e- 
business podem ter sido deflagrados não por hackers, mas por 
ciberterroristas.

Se for mesmo comprovado serem os hackers, parece muito pro
vável que o ataque tipo DDS realizado seja a persistência da dimen
são ativista e micro-política do underground digital contra o novo 
“sistema”, a nova classe virtual (Kroker) formada por jovens e já  mi
lionários do e-business. Lembrem-se que, no começo de 2000, o mai
or provedor de internet no mundo, a AOL, comprou o grupo Time- 
Wamer. Não há limites às fusões e ao crescimento do comércio ele
trônico. Como forma de expressar um descontentamento contra a di
mensão comercial da internet, dimensão esta que estaria invadindo e 
destruindo a agregação comunitária do ciberespaço, eles atacaram os 
sites (para desmontar a falácia da segurança e bloquear os servidores, 
gerando prejuízo e medo). Ainda é cedo para sabermos ao certo o que 
aconteceu, mas o ataque foi sugestivo.

A história se repete. Como no nascimento da micro-informática, 
nos ataques que resultaram na Operação Sun Devil, nas batalhas con
tra o chip CLIPPER de vigilância, contra a censura, contra a violação 
da privacidade, contra os spammers e agora contra o e-business; tra
ta-se de uma mesma dinâmica de guerrilha micro-social contra o peso 
dos grandes sistemas e instituições governamentais.

A questão é preocupante já que o que o governo americano está 
preparando uma série de ofensivas contra a privacidade e o anonima
to na internet. As medidas são draconianas e não atingem o cerne da 
questão: sabemos que o aviso sobre as possibilidades de ataques como 
estes foram feitos desde 98 e que, em 99, a Carnegie Mellon sofreu 
algo parecido592. Deve-se estar atento e vigilante para mostrar, aos 
poderes públicos, que segurança não é incompatível com liberdade de 
expressão, privacidade e com uma rede democrática e aberta. O peri
go está aí: o advogado Jean Reno já  solicitou um reforço do Computer 
Fraud Abuse Act, acionando medidas não só para autorizar juizes a •
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grampear e retraçar comunicações de todos os servidores america
nos, mas também, para aumentar as penas.

A m ensagem  dos hackers faz sentido nesta  sociedade 
informacional. Estamos numa fase de transição de um modelo centra
lizado, mecânico e linear (a estrutura piramidal da era industrial), para 
um outro, mais complexo, aberto, orgânico e multilinear. Vejamos 
dois exemplos recentes que ilsutram a complexidade da situação.

Em 16 de janeiro de 2000, hackers russos593 anunciam que estão 
vendendo CD-Rom com informações pessoais (endereço, telefone, 
imposto de renda, etc.) de mais de 7 milhões de pessoas. Afirmam que 
compilaram os dados, de forma legal, a partir do cruzamento de catá
logos telefônicos e outras bases de dados. Alguns juristas consideram 
ilegal e provavelmente estão certos. No entanto, o problema é mais 
complexo: como nossas informações podem ser acessadas legalmente 
sem que saibamos?

Outro caso foi o processo aberto contra o site mp3.com  que 
fornece um serviço de criação virtual de uma juke-box pessoal. O seu 
CD, transformado em MP3, é enviado para site criando sua juke-box. 
Através de qualquer computador conectado a internet no mundo, você 
pode acessá-la. Segundo os administradores do site, nada é ilegal já 
que os usuários compraram os CDs e estão gravando para uso pró
prio. A RIAA, agência que congrega as principais gravadoras, solici
tou o fechamento do site. Podem? Mais uma vez estruturas de poder 
ultrapassadas buscam, pela via mais simples, perpetuar o status quo.

O fundamental, mais uma vez, é esquecido. Não há compreensão 
dos desafios da complexidade da sociedade da informação. Como afir
ma Bruce Sterling, no seu Manifesto de 3 de Janeiro de 2000: “Isto é 
confuso e parece carecer de seriedade moral -  mas apenas segundo os 
padrões rígidos o último século, amargamente obcecado com eficiên- 
cias definitivas e soluções finais malignas. Agora precisamos de opor
tunidades, não de eficiências. Precisamos de improvisação inspirada, 
não de soluções. ”594

Vírus

Vírus são muito usados por hackers e crackers, fazendo parte 
dessa “jovem sub-cultura ”595. Como uma antecipação da cibercultura 
contemporânea, as suas maiores expressões aparecem da ficção-ci-
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entífica. Em 1979, John Brunner publica Schockwave, onde aparece 
um vírus de tipo Worm. Em 1984, Fred Cohen, baseado em teorias 
matemáticas dos anos 60 (tratamento matemático de epidemias) pu
blica sua tese Computer Viruses: theory and experiments. Em 1984, 
aparece o jogo Core War, que é uma batalha entre vírus. Em 1985, o 
CCC publica o artigo de Cohen e começa discutir a questão de vírus 
que disseminam-se pelas redes telemáticas e/ou através de disquetes. 
Em 1986, aparece a primeira infecção viral em um sistema de compu
tador da universidade de Berlim e um ano depois, o vírus Noêl é de
tectado na Universidade de Delaware em Newark, Delaware.

Podemos dizer que existem quatro tipos de vírus: Armadilha, 
Cavalo de Tróia, Verme e Bomba Lógica. O vírus Armadilha, como 
explica Landreth, é composto de “«ma série de instruções especiais 
incorporadas ao vasto programa que é o sistema operacional, per
mitindo contornar todos os procedimentos normais de segurança e 
ter acesso diretamente a todos os arquivos de um computador”596. Já 
o Cavalo de Tróia, como o recente I  Love You (que também é um 
Worm) " é um programa que contém uma astúcia e que permite ao 
hacker entrar no sistema. O mais simples e eficaz é dissimular o 
Cavalo de Tróia em um jogo... ”597. A Bomba Lógica é uma espécie 
de Armadilha, com hora certa para detonar, a partir de uma ação es
pecífica. O Verme ou Worm é um programa que se reproduz e se dis
persa, passando de computador a computador, na maioria das vezes, 
a partir da lista de endereços da pessoa contaminada. O mais conheci
do dentre os pioneiros foi o de R. Morris Jr em 91. Hoje temos Melissa, 
Chernobyl, I Love You, entre outros.

Há vários problemas causados por vírus. Alguns bloqueiam o , 
sistema, outros destroem software, outros fazem a máquina ficar len
ta, etc. A contaminação se dá por vias de disquetes ou da rede mundi
al de computadores, vindo sempre através de um executável598. Mas 
os vírus são acima de tudo programas e existem, grosso modo, dois 
tipos de programas : os manipulados e os manipuladores. Os primei
ros são aplicativos que agem de forma independente de outros, e os 
segundos são feitos para modificar outros programas. Um processador 
de texto vai ser modificado para ajustar-se a um ambiente do sistema 
operacional.

Os vírus são programas que modificam negativamente o funcio
namento de outros softwares e, consequentemente, da máquina. Dessa •
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forma, “podemos considerar essas modificações como manipulações 
típicas dos sistemas informáticos (...) um programa de vírus é sem
pre manipulante, já  que ele modifica programas que são para eles 
estrangeiros, multiplicando-se ao mesmo tempo”599. Por exemplo, 
Cohen tentou produzir um vírus positivo (vírus de compressão) redu
zindo o tamanho do software na memória.

O problema principal dos vírus é que eles “vivem suas próprias 
vidas, sobre a qual aquele que o concebeu tem uma influência limita
da uma vez que a propagação começou ”600. Como mostra o jornal do 
CCC, de fevereiro de 1986, “não são os vírus que causam proble
mas, mas as catástrofes engendradas pela dependência em relação à 
tecnologia”60'.

Cypherpunks

Os cypherpunks (neologismo formado a partir de cyberpunks e 
criptografia -  cypher) são tecno-anarquistas que lutam pela manuten
ção da privacidade no ciberespaço através da difusão de programas 
de criptografia de massa (proibidos até bem pouco tempo em vários 
países). Buscam garantir a liberdade individual e a proteção da priva
cidade dentro das redes de computadores.

Estes ciber-rebeldes se organizam contra as tentativas governa
mentais ou empresariais de retraçar nossas vidas a partir das pistas 
deixadas quando utilizamos qualquer sistema eletrônico, como car
tões de crédito, banco eletrônico ou redes de computadores. Segundo 
Peter Meyer, a criptografia é “a  arte ou a ciência da escrita secreta, 
ou mais exatamente, a ciência de estoque de informação sob uma 
form a que permite ser revelada apenas àqueles que você quer que 
tenham acesso. Um sistema de criptografia é um método para alcan
çar este objetivo. Criptoanálise é a prática para defender atentados 
a informações privadas. Criptologia inclue tanto criptografia quan
to criptoanálise”601. Para o jornalista C. Fiévet, os cypherpunks “es
forçam-se para, ativa e concretamente, defender, às vezes com o 
desrespeito às leis em vigor, a confidencialidade das informações 
que transitam pelo ciberespaço ”m .

O program a PGP  (Pretty Good Privacy)604 criado por P. 
Zimmermann, os remailers anônimos e outros sistemas, são as armas 
fundamentais dos cypherpunks. Podemos encontrar também a mística
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da cabala e do pensamento hermético em consonância com a 
criptografia de dados eletrônicos. Dentro desse mesmo espírito 
esotérico se organizam os tecnopagãos: os ravers e os zippies, como 
veremos adiante.

Em seu Manifesto Cypherpunk, Eric Hughes afirma: “A priva
cidade é  necessária para uma sociedade aberta na idade eletrônica. 
Privacidade não é segredo. Um assunto privado é algo que uma 
pessoa não quer que o mundo inteiro saiba, mas um assunto secreto 
é algo que uma pessoa não quer que qualquer pessoa saiba. Privaci
dade é o poder de seletivamente revelar-se a si mesmo para o mundo. 
Nós os Cypherpunks dedicamos nosso trabalho a construir sistemas 
anônim os. N ós estam os defendendo nossa p rivacidade com  
criptografia, com sistemas de encaminhamento anônimo de correio, 
com assinaturas digitais, e com dinheiro eletrônico ”605.

P. Zimmermann, criador do PGP (sistema de chave-pública, 
praticamente inviolável, cuja exportação está sendo proibida nos 
EUA), acredita que a criptografia tem que funcionar como o siste
ma postal tradicional, garantindo ao grande público acesso livre. 
O governo americano está proibindo o uso da criptografia, pois 
teme que a mesma impulsione o desenvolvimento do terrorismo 
eletrônico e, para isso, pretende impor o sistema de criptografia de 
poucos bits. Segundo Zimmermann, “se a criptografia é ilegal, 
apenas os fora-da-lei terão criptografia. Agências de inteligên
cia têm acesso a bons sistemas tecnológicos de criptografia. O 
mesmo se aplica as grandes exércitos e traficantes de drogas. (...) 
Mas as pessoas comuns e as organizações políticas de base não 
devem ter acesso ao grau militar da tecnologia de criptografia de 
chave-pública. A té agora. ”m

Mas uma vez, o espírito de apropriação social da tecnologia 
aparece nas ações dos Cypherpunks, mostrando o caráter constestador 
e social das tecnologias da cibercultura. Assunto urgente e emergente 
a nível mundial, o debate no Brasil ainda é muito incipiente.

Ravers

Herdeiros diretos da contracultura dos anos 70, os ravers utili
zam o que os hippies identificaram como o inimigo: a tecnologia. 
Para esses neo-hippies dos anos 90, a tecnologia é, e deve ser, um •
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parceiro para atingir os valores da era de Aquário. Assim, os compu
tadores e as redes telemáticas, são percebidos como vetores de forta
lecimento comunitário (as comunidades virtuais), de uma gnose ou 
pensamento mágico (a manipulação mística de dados), de uma estéti
ca (imagens de síntese, realidade virtual, hologramas), da festa e do 
prazer corporal (a dança, o sexo, as drogas, a música).

Os ravers (do inglês to rave), simbolizam, talvez, a mais bela 
síntese da cibercultura. Através da música tecno, misturada ao 
hedonismo do corpo e do espírito pela dança, une-se o primitivo ao 
tecnológico. Eles se agregam em mega-festas (as raves) com o intuito 
de dançar horas a fio. Música tribal (repetitiva, percursiva), drogas do 
amor (o ecstasy) e todo um aparato de telefones celulares e de redes 
de computadores para escapar do controle policial (as raves foram 
proibidas e agora são objeto de controle em vários países) mostram 
como as novas tecnologias se aproximam, pelo uso, a formas de agre
gação social. Mais uma vez confirmarse a relação social potencializada 
pelas tecnologias da cibercultura. O movimento rave é assim ao mes
mo tempo cultural, social e político.

O termo parece ter origem na expressão “tecnorebeldes”, reti
rada do livro “A Terceira Onda”, de Alvin Toffler. O movimento pode 
ser entendido como a convergência da ideologia do “paz e amor” dos 
anos 60, da estética “disco” dos anos 70, da ironia e do cinismo da 
década de 80 e das novas tecnologias dos anos 90. A mistura de 
tecnologia high-tech e hedonismo, a marca central do movimento, 
conjuga música tecno-eletrônica, imagens e projeções visuais, dança 
(livre de todas as imposições gestuais), drogas, moda Street (clubber) 
e smart drinks. Mais um expoente da cibercultura, a cena tecno-rave 
é um mistura de tecnologia eletrônica e socialidade gregária. Como 
explica Jean-Yves Leloup, redator da revista francesa Coda, o movi
mento rave “leva à globalidade de trocas e de criação. Essencialemte 
instrumental a música abole as barreiras linquísticas. A informática, 
o surgimento da rede internet -  media tecno por excelência -, facili
tam ainda a circulação de sons, de imagens, de informação. Nesse 
meio, rejeitamos o ego dos grupos de rock para privilegiar o anoni
mato dos criadores ” . Mais ainda: “a  filosofia tecno é levada por uma 
espécie de ideal universalista e coletivo”601.

Como diría McLuhan, a eletrônica devolve a nossa cultura 
tecnológica a dimensão tátil e simultânea que a invenção de Gutenberg
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tentou destruir pela narcose. A micro-electrônica, fruto da tecnocracia 
apolínea, parece transformar-se em vetor dionisíaco de agregações 
sociais. Para Paul Hartnoll, do grupo Orbital, a atitude tribalista, 
efêmera, lúdica e hedonista da cena tecno-rave difere de engajamentos 
políticos tradicionais: “...ao invés de estarmos tentando lutar contra 
o sistema, parece ser mais interessante desenvolver uma atitude de 
'esquecer o sistema e termos apenas o que desejamos’. As pessoas 

fazem  esta coisa tribal de estarem juntas em grandes grupos, passan
do um bom momento e dançando por seis, sete horas no embalo ’,6<)8.

A origem do movimento tem raiz na música eletrônica dos anos 
70. Esta é particularmente influenciada pela fusão eletrônica do funk 
americano e pela música maquínica do grupo alemão Kraftwerk, sen
do uma derivação da house music, nome advindo das Wharehouse 
parties em Chicago, a partir de 1986. A cena tecno-rave contemporâ
nea é também herdeira da música concreta feita na academia, a partir 
de 1950. Um dos seus pioneiros é Pierre Schaeffer, que lançou os 
princípios do samplerím, afirmando, em meados dos anos 50, ter in
ventado o instrumento de música universal. Em 1970, o sampler se 
impõe junto com o Mélotron (teclados e fitas magnéticas), concebido 
para ajudar na concepção de música para filmes. O Synclavier, do 
compositor John Apelton, em 1976, foi a primeira workstation musi
cal. A empresa Akai oferece, em 1986, esse equipamento por $ 6.000.

A música eletrônica vai, pela primeira vez, usar a tecnologia 
eletrônica em uma dimensão estética, sendo depois adaptada para o 
ambiente da dança (dance music) dos anos 70-80.0  termo tecno vai 
marcar a cultura musical de rua dos anos 80 e 90. Baseada nos princí
pios racionais e estruturantes da máquina, a música tecno supera os 
limites meramente constituintes da tecnologia e vai caracterizar-se 
pelo potencial de agregar ruídos e instâncias hipnótico-sensórias.

Nascidas em Ibiza, em 1986, as festas house popularizam-se, 
sendo exportadas para a Inglaterra. O caráter subterrâneo das raves 
levou à repressão policial e os participantes utilizavam velhas 
tecnologias (emissoras de rádio que revelavam números de telefone 
portáteis, por exemplo) e novas (telefones celulares, scanners e rádi
os móveis) articulados em uma enorme rede de comunicação para 
fazer a festa e escapar ao controle policial. O movimento é assim so
cial e político.

Um dos organizadores do evento sobre arte eletrônica E-Werk •
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de Berlin, Ralf Regitz, afirma “pela primeira vez, com a música tecno 
e house, tratamos a tecnologia pelas vias do sentido. E  conseguimos 
daí retirar imagens e criatividade. Resultado, o original não existe 
mais. Os meios de comunicar, de fazer arte, estão se modificando", 
Para Peter Rubin, também do mesmo evento, “Chromapark é muito 
calorosa, muito humana. Para mim é uma tentativa de sucesso. Pes
soas, todo um grupo, toda uma cultura que vive em um ambiente 
tecnológico, passa a utilizar a tecnologia para comunicar global
mente. Que tipo de comunicação? Eles agrupam-se, dançam, reunem- 
se em um ambiente caloroso, em um ambiente criativo, uma combi
nação entre tecnologia e filosofia ”610.

O DJ, figura suprema da cena, não é só aquele que escolhe e faz 
as músicas através de samplings, drum machines, vocoders e 
sintetizadores. Ele é mais que isto, uma espécie de tecno-xamã, um 
alquimista, capaz de modificar, eletronicamente e, em tempo real, o 
ambiente do qual faz parte. Como sabemos, os antigos xamãs são técni
cos que entram em contato com o mundo dos espíritos. Eles agem pelo 
transe, com alteração dos estados de consciência. A técnica xamânica 
é, assim, uma manipulação simbólica (cânticos, palavras, combinação 
de ervas...). Embora a comparação pareça exagerada, a música eletrô
nica e o DJs trazem para as raves o espírito tribal, ritualístico e xamânico 
(ritmos repetitivos, transe coletivo, manipulação de sons...)611.

O DJ's situam-se entre o músico e o ouvinte, sendo um dos 
principais produtos da civilização da informação. Na música tecno, o 
valor da informação está ancorado na circulação de sons e nas 
recombinações infinitas, superando o limite físico dos instrumentos. 
A informação, como em todos os exemplos da cibercultura, entra em 
um tempo circular, sendo destruída e recriada em espiral, superando a 
noção de sociedade do espetáculo. Com a cena tecno-rave, todo o 
sistema da sociedade do espetáculo está ameaçado por circuitos e 
selos independentes612. Os DJ's não são músicos, no sentido canônico 
do termo. Assim, os DJs “são editores da rua, usando a tecnologia 
para estruturar uma realidade sonora alternativa ”613.

As fronteiras entre consumidores, compositores, músicos, intérpre
tes e produtores fica cada vez menos definida. A característica comum 
dessa música é a manipulação de informação, tomada como manipulação 
do espetáculo -  ter as melhores fontes, cortar pedaços e colar ao infinito, 
interferir em tempo real na manipulação das amostras de sons, fazer
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scratchs. Assim, o DJ manipula e edita os produtos da sociedade do espe
táculo, sendo uma espécie de hacker musical. Como mostra o DJ Spooky 
“scracthing é reinterpretar o som...colocando sua presença nele. Você é 
uma espécie de destruidor do objeto recebido da cultura corporativa, co
locando a sua própria visão nele. Ao invés de ser um consumidor passivo 
que apenas recebe, você começa a transmitir. Em um certo sentido, isto 
pertence ao hacking. Isto é o hacking da realidade ”614.

Podemos dizer que um bom DJ será aquele que opera com des
treza suas máquinas e que tem uma bagagem musical e de informações 
que lhe permita fazer as melhores edições e mixagens de sons. Eles 
produzem os novos sons da cibercultura, apropriando-se da cultura 
musical legada pela tecnocultura do espetáculo. Os DJs manipulam, 
desta forma, a realidade musical, transformando-a, à vontade, em infor
mação digital, intercambiável, como uma forma de destino entrópico 
do ritmo.

Para Marc Dery615, a cultura rave enquadra-se no que podemos 
chamar de tecnopaganismo, uma mistura de neo-paganismo (série de 
religiões politeístas contemporâneas -  New Age) e as tecnologias di
gitais, fazendo uma ponte entre a cibercultura dos anos 90 e a 
contracultura dos anos 60. Um outro exemplo de tecnopaganismo 
tem forte expressão no fenômeno dos zippies.

Zippies

Surgido em 1987, o movimento zippie é tipicamente inglês, 
embora tenha ganhado aderentes em várias partes do mundo. O movi
mento foi criado por Frase Clark com o intuito de utilizar o potencial 
das novas tecnologias para reforçar laços comunitários. Hoje existem 
mais de 200.000 zippies no Reino Unido. Segundo Frase Clark o zippie 
é “alguém que tem balanceado seus hemisférios para adquirir a fu 
são do tecnológico e do espiritual”616.

Zippie significa Zen Inspired Pagan Professionals, herdeiros 
dos travellers (hippies nômades) e da cena house que cria, por sua 
vez, o movimento tecno, os zippies representam a fusão entre os hippies 
e ravers, entre oflowerpower e as tecnologias cibernéticas, deixando 
de lado o medo ou rejeição naturalista da tecnologia. Segundo Vivian 
Sobchak, o zippie “sente o terror e a promessa da situação do plane
ta e está preparado para usar qualquer form a de violência -  magia, •
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tecnologia, habilidades empreendedoras -  para criar uma nova era, 
no menor tempo possível”611.

Os zippies fazem parte da fase inglesa da música tecno, para a 
qual é importante somar as tecnologias do ciberespaço, com o movi
mento new age e o anarquismo pós-punk. Há, atualmente, mais de 
300 BBSs na Inglaterra e na Irlanda sobre o movimento. Segundo um 
sysop do BBS Fast Breeder, Mike Steventon, “neste momento as 
comunidades online são verdadeiramente comunidades, (...) porque 
em todos os lugares pessoas dividem informação e o fazem  de uma 
maneira aberta ”618. Mesmo tipicamente inglês, podemos dizer que os 
zippies já  fazem parte de um fenômeno mundial.

Os zippies, como os ravers, são uma mistura de vários movi
mentos como a cena squatt inglesa, os fanzines, os covers designs, os 
hackers, o ciberespaço, a música eletrônica. Para Marshall, os zippies 
desenvolvem “...uma confiança de que a tecnologia pode -  na verda
de deve -  ser  colocada a serviço de objetivos esp irituais e 
hedonistas ”619. 0  marco do movimento zippie é a publicação do fanzine 
Encyclopedia Pscychedelica International pelo ex-hippie Frase Clark.

Qtakus

O fenômeno dos Otakus é tipicamente japonês. Eles são jovens 
que vivem na sociedade pós-industrial e recusam-se a sair da adoles
cência. Os Otakus são coletores e colecionadores de informação nos 
seus mais variados formatos (monstros, ídolos, bonecas, vídeo eróti
co, etc.). Segundo algumas estimativas, existem aproximadamente 100 
mil Otakus no Japão. Estes são jovens que trabalham de dia e, à noite, 
se isolam em seus quartos para contemplar e manter as suas várias 
coleções, frequentemente, com um comportamento niilista e anti-so
cial. Os Otakus são a caricatura mais perversa desta sociedade hiper- 
informatizada que é o Japão.

O termo Otaku foi criado pelo escritor japonês Akio Nakamori. 
Como ele mesmo explica: “em japonês Otaku significa o ‘vous’, a 
educação, a polidez, mas também a casa. Há Otakus colecionadores 
de revista em quadrinhos, de vídeos, em suma, todos aqueles que 
vivem seus hobbies como uma paixão. Eu não sei se os Otakus des
prezam completamente ou potencializam a sociedade de informação. 
Mas eles são o reflexo. Eles a encarnam verdadeiramente ”620.
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Os Otakus são dependentes da cibercultura, presos à paixão em 
armazenar informação, participando de pequenas tribos onde podem 
compartilhar com outros essa experiência. Eles estão, assim, fecha
dos em um mundo de altas tecnologias que lhes permitem inscrições, 
armazenamentos, produções, circulações e manipulações de informa
ção, como uma forma de passatempo. Há uma fascinação pela infor
mação, mas não qualquer uma. Eles buscam as mais estranhas ou di
fíceis a serem obtidas. Sua notoriedade está, justamente, em deter a 
informação mais difícil sobre um determinado tópico. Por exemplo, 
um Otaku de modelos, como Claudia Schieffer, irá procurar as infor
mações mais absurdas como, digamos, o número de calcinhas pretas 
que ela possui ou quantas vezes ela vai ao cabeleireiro.

A internet é o local privilegiado de pesquisa de informação. Como 
para os hackers, aqueles que detêm a informação, adquire a notorie
dade e pode subir na escala hierárquica do grupo. Segundo Volker 
Grassmuck, pesquisador na Universidade de Tóquio, os Otakus "for
mam um underground, mas eles não se opõem ao sistema.. Eles mo
dificam, manipulam e subvertem produtos fabricados, mas ao 
mesmo tempo eles são a apoteose do consumismo e do ideal da força  
de trabalho do capitalismo contemporâneo”621. Segundo Zero, um 
Otaku de 25 anos, "Eu me sinto mais confortável com os computado
res do que com as pessoas. Muitos Otakus vivem suas vidas em cam
pos relativos às novas tecnologias, como designers de programas, 
engenheiros de sistemas, infografistas ”622.

Ciber-rebeldes?

Todas as tecnologias criam novos rebeldes. No começo do sécu
lo XIX, os luddites ingleses quebraram máquinas nas indústrias com 
medo de serem substituídos por elas. O cinema popularizou os “rebel
des sem causa” da geração baby-boom. Hoje, novos rebeldes utilizam 
as tecnologias micro-eletrônicas, como vimos. Se a revolução industri
al viu a emergência dos luddites, a cibercultura vai criar os rebeldes do 
fronte cibernético: os ciber-rebeldes. Suas figuras mais importantes são 
os phreakers, os hackers, os crackers, os cypherpunks, os ravers, os 
zippies e os Otakus. São estes os novos cowboys da fronteira eletrônica.

Os rebeldes da cibercultura nos mostram como a rua, na sua 
dimensão quotidiana, encontra formas de “descarregar” todo o seu •
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vitalismo (para o melhor ou o pior), a partir da utilização das tecnolo
gias do ciberespaço. A tecnologia, até então vista como um fator de 
separação, de homogeneização e de racionalização, se vê investida 
pelas forças (simbólicas, imaginárias, socioculturais) inibidas ao lon
go de dois séculos de modernidade industrial. A mensagem é simples: 
“se um retorno a uma época pré-tecnológica é impossível, o melhor 
a fazer é tomar as tecnologias nas mãos".

No entanto, se o futuro não existe mais, e se as ideologias se 
esgotaram, não existe mais uma rebelião possível, mas rebeliões 
efêmeras, estéticas e lúdicas, presas ao aqui e agora. Assim, os ciber- 
rebeldes não podem buscar “a” revolução, mas pequenas guerrilhas 
pontuais. A esquiva, o descaso e a maleabilidade são mais importan
tes que um ataque frontal. Afinal, se não existem mais ideologias, 
certezas ou esperanças, contra quem, e com que objetivo, podería 
haver uma revolução?
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C a pítulo  V I I
O  e s p í r i t o  d a  c i b e r c u l t u r a : e n t r e  a p r o p r i a ç ã o ,

DESVIO E D ESPESA IM PRODUTIVA

O hacking é o símbolo maior da cibercultura, podendo ser visto 
pela ótica da astúcia dos usos (Perriault), do desvio (Becker) e da 
despesa improdutiva (Bataille). Neste sentido, as novas tecnologias 
da cibercultura estão em relação estreita com a dinâmica social con
temporânea. Vamos mostrar que esta dinâmica estabelece-se quando 
a micro-informática é apropriada pela vida social, alimentando as in
dústrias do virtual. Esta apropriação se dá como um método de im
provisação, onde os desvios do uso são responsáveis pelos desenvol
vimentos na indústria da informática e por sua popularização. Assim, 
a sociedade da informação entra numa fase de excesso e de profusão 
desenfreada de informações.

A forma como os media tradicionais tratam o fenômeno do 
hacking reforça a infantilização desta cultura, como um modo de tomá- 
la trivial e com isso neutralizá-la. Como vimos, o hacker pode ser 
visto como um amador que mistura negligência e interesse, marcado 
por uma nova relação entre a contracultura e as tecnologias micro- 
eletrônicas. Se a contracultura dos anos 70 foi baseada, como mostra 
Ross, numa tecnologia do folclore (orientalismo, misticismo, idéias 
anti-tecnológicas, natureza) a cibercultura seria uma cultura baseada 
numa espécie de folclore da tecnologia (realidade virtual, ciberespaço, 
pós-humanismo). Para Ross, a cultura contemporânea deve ser capaz 
“de reescrever os programas culturais e reprogramar os valores sociais 
que fazem  o terreno das novas tecnologias; um conhecimento hacker, 
capaz de gerar novas narrativas populares ao redor de usos alterna
tivos da ingenuidade humana ”623.

a

E a partir da idéia do hacking que forma-se o imaginário da 
cibercultura. Notamos a popularização e até mesmo a trivialização 
deste imaginário onde a máxima é: “tudo pode na internet, a rede é 
livre, a informação deve ser livre, a privacidade é um direito  
inalienável, etc". O acesso às redes de computadores, à realidade 
virtual, aos jogos eletrônicos, às imagens de síntese, às manipulações •
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digitais na música eletrônica, vão exprimir este espírito transgressor, 
desviante e apropriador, chegando a sua disseminação pelo corpo so
cial, atingindo, mesmo indiretamente, todas as pessoas que têm aces
so às novas tecnologias. A cibercultura é a popularização da atitude 
dos cyberpunks, tendo no hacking seu emblema fundamental. Este é a 
expressão de uma astúcia do quotidiano, permitindo a apropriação 
social da tecnologia em um contexto de desvios e excessos.

Apropriação

Podemos dizer que a cibercultura nasce pela apropriação 
tecnológica. Como afirma Castells, a cibercultura, ou a sociedade 
informacional, é fruto da sinergia da Big Science, dos militares e do 
underground624. A cibercultura é, diferentemente da atmosfera eletro- 
mecânica do começo do século XX, favorável a novas formas de apro
priação social dos objetos tecnológicos. O quotidiano é o terreno onde 
se desenvolve uma maneira, senão inteiramente nova, ao menos inusi
tada, de relação entre os homens e a tecnologia: a atitude cyberpunk 
(raiz da cibercultura) é expressão desta batalha contraditória entre os 
homens e seus artefatos.

Estamos no coração da sociedade pós-industrial, associando 
assepsia científica e tecnológica ao caos urbano e ao lado dionisíaco 
da socialidade contemporânea, como mostramos em capítulos anterio
res. Assim sendo, o imaginário tecnológico da cibercultura parece estar 
em ruptura com os paradigmas que legitimaram o imaginário da 
modernidade. Para os principais expoentes da cibercultura, como vi
mos, o hacking mostra a apropriação quotidiana da técnica no presen
te, sem engajamento perenes ou idéia de utopia tecnológica.

As novas possib ilidades oferecidas pela revo lução  da 
informática permitem que a rua possa influenciar os destinos da 
tecnologia. Podemos dizer que há um processo de diferenciação so
cial produzido por micropoderes, por ações de grupos ativistas 
(hackers, cypherpunks, zippies, ravers, etc.) que vão compor o 
mosaico de forças entre a tecnologia e a vida social. Ao desencanta- 
mento do mundo (Max Weber), os cyberpunks propõem a seguinte 
solução: “sobreviver graças a truques (hacks), piratarias, tráfico 
de signos, de linguagens, de conexões”625.

A análise da lógica dos usos, desenvolvida por Jacques
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Perriault, será útil aqui para entendermos a cibercultura e, mais es
pecificamente, a real participação dos cyberpunks. De acordo com 
Perriault, o uso dos objetos tecnológicos não é apenas tributário das 
estratégias de empreendimentos de acordo com a objetividade da 
função do objeto, ou de acordo com uma racionalidade técnica in
trínseca aos modos de usar (as bulas e manuais técnicos). Sua hipó
tese é de que os “usuários têm uma estratégia de utilização dessas 
máquinas de comunicação ”626.

A sociologia dos usos visa assim entender o modo pelo qual 
usamos os objetos técnicos no quotidiano, descrevendo uma perspec
tiva que flutua entre a etnometodologia e a psicologia. Talvez seja 
mais apropriado falar em astúcia dos usos, já  que este termo, mais 
aberto ao imprevisto, escapa.à idéia de “lógica”, como sustenta 
Perriault. Sabemos, com De Certeau627, como os usuários inventam o 
quotidiano, como eles investem conteúdos simbólicos, imprimindo seus 
traços na mais banal ação do dia-a-dia. Não há uma lógica, mas antes 
uma dialógica complexa (Morin) entre os objetos, os usos e as obri
gações funcionais destes mesmos objetos.

A apropriação tem sempre uma dimensão técnica (o treinamen
to técnico, a destreza na utilização do objeto) e uma outra simbólica 
(uma descarga subjetiva, o imaginário). A apropriação é assim, ao 
mesmo tempo, forma de utilização, aprendizagem e domínio técnico, 
mas também forma de desvio (deviance) em relação às instruções de 
uso, um espaço completado pelo usuário na lacuna não programada 
pelo produtor/inventor, ou mesmo pelas finalidades previstas inicial
mente pelas instituições628.

Pela apropriação, está em jogo um certo esvaziamento do tota
litarismo do objeto. Como mostra Schwach629, a sociologia do uso 
tem por objetivo descortinar o usuário sob o ponto de vista psicológi
co e sociológico, com o mérito de ter retirado desses estudos os pre
conceitos anti-tecnológicos. Sabemos que o uso de um objeto 
tecnológico, do mais simples aos mais complexos, nunca está dado, 
sendo, também, determinado por suas utilizações.

Os sociólogos do uso trabalham com “ideais tipo” weberianos, 
estando mais interessados em descrições ancoradas, em geral, sobre a 
vida social e psíquica de cada usuário. As categorias sócio-econômi- 
cas rígidas identificam os usos de acordo com velhos diagramas que 
não consideram nem a subjetividade, nem as influências psicológicas, •
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nem as mudanças culturais mais sutis. De acordo com Schwach, é 
necessário deixar as portas abertas a uma transdisciplinaridade em 
três níveis: a funcionalidade técnica, os mecanismos psicológicos de 
apropriação e o fazer coletivo, sociológico.

O século XIX é o palco de grandes invenções para a comunica
ção: animação, fotografia, cinema, máquinas de calcular, fonógrafo, 
telégrafo e telefone. Segundo Perriault, haveria uma linhagem que 
uniría as máquinas de comunicação aos seus respectivos usos. Esta 
linhagem é marcada, em toda a história dos media, por um desejo de 
simulação (désir de simulation). A cibercultura estaria, dessa forma, 
marcada pelas tecnologias da simulação, proporcionando o sentimen
to de descolamento do aqui e agora, do espaço e do tempo. As 
tecnologias do virtual seriam então um resultado desse desejo onde 
“o uso das máquinas de comunicação favorece a criação de redes de 
sociabilidade 630

Sendo assim, ao analisar os usuários, devemos superar a perspec
tiva do uso correto ou não das máquinas de comunicação, marcados 
para sempre pelo estigma do consumidor passivo e envolvido por uma 
rede de estratégias dos produtores. Devemos vê-lo como agente. Hoje, 
se observarmos a dinâmica social da internet, poderemos identificar, na 
evolução do uso das máquinas de comunicar, uma certa busca de 
tactilidade, reforçando ainda mais a apropriação social destas.

Como vimos anteriormente, a tactilidade social potencializada 
pela micro-eletrônica pode ser comprovada pelas inúmeras agrega
ções sociais. Ela é fruto de uma utilização não programada das novas 
tecnologias, e não um projeto de instâncias superiores. Várias ferra
mentas disponíveis na internet foram criadas por usuários de forma a 
potencializar o lado táctil das novas tecnologias. Assim, o expoente 
da racionalidade científico-militar transforma-se numa busca planetá
ria por informação e contato. Parece que a afirmação dos processos 
irracionais (a festa, a violência, a paixão) encontra-se potencializada 
pelos novos recursos tecnológicos.

Desvio e o utsiders

Podemos considerar os expoentes da cibercultura sob o prisma 
do desvio social, pela ótica do outsider ou, como propõe Howard 
Becker631, pela lógica da devience (“desvio”). Os outsiders da
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cibercultura vão operar um desvio na lógica da produção e consumo 
das novas tecnologias contemporâneas. Embora minoritários, sua in
fluência não é menor, sendo mesmo dominante no uso dos intemautas 
hoje. De certa forma, todos encarnamos o espírito do hacking, ao 
lutarmos contra os spams, contra a invasão de privacidade, pela liber
dade de expressão no ciberespaço, contra a censura, etc.

Becker lança a hipótese segundo a qual os cientistas (sociais e 
bio-médicos) criariam uma concepção artificialista e, ao mesmo tem
po, elitista do desvio social. Esta é a maneira de enquandrá-los como 
outsiders ou desviantes, já  que estes pensam o desvio a partir das 
seguintes premissas: os desviantes são aqueles que não fazem parte 
da média, da normalidade social. Assim, os desviantes são “doentes” 
(portadores de uma patologia).que não se integram às regras gerais da 
normalidade social. Mas esta normalidade não é, por assim dizer, na
tural. Ela não é, necessariamente, patológica neste sentido, nem pro
duto de uma enfermidade mental, mas um constructo, uma teoria.

A função de um grupo social, ou de uma organização, é defini
da em um contexto histórico-político e não pela natureza intrínseca 
do grupo. Entender o fenômeno da deviance, de acordo com Becker, 
requer aceitar que a visão funcional é inoperante, limitando a compre
ensão do fenômeno. A deviance é produto da sociedade, é uma falha 
na obediência às regras impostas. Os grupos sociais criam a deviance, 
fazendo suas próprias regras. Nesse sentido, a deviance não é uma 
qualidade do ato, mas a consequência da aplicação de regras comuns 
a grupos tidos como tal. Aí estão os outsiders.

Um ato é considerado como anticonvencional em relação a ou
tros de acordo com a reação, tendo por parâmetro as regras gerais da 
moral e dos bons costumes. No entanto, variações desta percepção se 
dão em função do tempo (a ocorrência e a frequência de atos), do 
grau do ato (a relação entre quem comete o ato e o que é suposto de 
ser um ato anticonvencional), e das consequências sociais do ato. A 
deviance é um processo de interação entre pessoas (ou grupos), entre 
aqueles que cometem um ato e os outros que os julgam, não sendo, 
assim, um problema “natural” ou patológico, mas um conflito políti
co-social.

Becker propõe então algumas categorias para os atos de desvios. 
Há o anticonvencional que é visto como tal mas, em verdade, obedece 
a regras do grupo. Estes são os conformados anticonvencionais (por



exemplo, criminosos que são vistos como tal, mas não se importam). O 
desviante puro é aquele que realmente está fora das regras impostas, 
mas que mantém, de forma conveniente, seu desvio no segredo (fuma
dores de maconha, por exemplo). Podemos aplicar a análise de Becker 
aos desviantes da cibercultura, aos hackers e outros outsiders da era da 
informação, aos cyberpunks em geral.

Estes são anticonvencionais em relação aos analistas profissio
nais. Mais ainda, hackers ou crackers também são considerados como 
desviantes por seus pares. Um hacker  considera um cracker  
desviante, mas não se enquadra enquanto tal. Alguns atos são leva
dos em conta sem que a pessoa saiba que tal ato é proibido ou 
anticonvencional. Os primeiros hackers afirmam que suas ações fo
ram realizadas na pura legalidade, que não fazem nada de doloso e 
que, em uma sociedade científica, tecnológica e de informação, o 
desejo de saber (os sistemas de computador), de liberdade (de infor
mação) e de apropriação (da técnica) não podem ser vistos como 
ilegais ou anticonvencionais.

De acordo com Becker, um anticonvencional é alguém que não 
vive de acordo com as regras da maioria do seu grupo social. Os 
hackers estão nesta categoria de desviantes, estranhos aos programa
dores profissionais, legisladores e políticos. Eles não se vêem como 
criminosos mas “como exploradores em um mundo eletrônico cujas 
regras não são claras”6*2. Os cyberpunks não compartilham posições 
do grupo dominante (a tecnocracia) e a imagem que lhes oferece os 
mass media.

De fato, o desenvolvimento do viver em sociedade é instituído 
por um jogo progressivo de atos pró e contra as normas e institui
ções. As leis e as regras morais evoluem neste embate e, por isso, 
caracterizam-se como um processo aberto, sendo fruto de lutas e 
processos sociais complexos. No caso de hackers, suas ações são 
atos de diferenciação, de destaque, para uma elite de infonautas (é 
assim que um hacker é admitido e, sendo brilhante, adquire um status 
de mestre).

A deviance cibernética tem um valor simbólico. De acordo com 
Becker, esse curso iniciático é realizado dentro de um grupo organi
zado, como os BBSs piratas, por exemplo. Os grupos ou tribos ten
dem a reforçar a deviance porque isto os une. Ao mesmo tempo, o 
discurso dos paladinos da era da informação mostra como esses grupos
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tendem, também, a racionalizar as suas práticas e a encontrar justifi
cativas plausíveis, tentando escapar do rótulo de outsider. Becker 
chama isto de razão ego-justificada ou ideologia.

Despesa e excesso

Uma outra noção importante para compreendermos a cibercultura 
é a noção de despesa (dépense) e de excesso, particularmente com res
peito aos cyberpunks. Trata-se aqui do excesso de informação, tão fala
do, causado pela popularização global da internet. A sociedade con
temporânea institui-se como uma disseminação virótica de dados biná
rios sob diversas formas: samplings musicais, vírus, pirataria, colagens 
digitais, etc.

G. Bataille633 vai mostrar que uma sociedade só existe se deixar 
um espaço reservado para despesas improdutivas, para perdas e ex
cessos. Esta noção de excesso está na contramão do moralismo mo
derno, já  que a acumulação capitalista e produtivista é a norma. Se
gundo Bataille, não há nada que nos permita definir o que é útil aos 
homens, já que os julgamentos, em geral, repousam sobre a produtivi
dade social que, por sua vez, baseia-se no princípio em que todo os 
esforços e atividades devem ser redutíveis às necessidades materiais 
de produção e de conservação. Os prazeres furtivos, como a arte ou 
os jogos, são então concessões, tendo um papel subsidiário na vida 
social. Como mostra Bataille, “nesse sentido é triste dizer que a hu
manidade consciente continua sendo minoria: ela reconhece o direi
to a adquirir, a conservar, ou a consumir racionalmente, mas ela 
exclui, em princípio, a despesa improdutiva"63*.

Para Bataille, há duas formas de consumo: uma primeira, consi
derada útil, direcionada para a continuação da vida e das atividades de 
produção, e uma segunda, representada pelas atividades improduti
vas, festivas, orgiásticas, excessivas. Esse autor propõe, então, que 
esta atividade improdutiva assuma seu caráter nobre e seja vista, como 
mostram sociólogos e antropólogos em estudos sobre as mais diver
sas sociedades primitivas, como um excesso que garante o verdadeiro 
cimento social.

A noção de despesa como perda é ligada, aqui, à noção de sa
crifício e destruição, fonte das coisas sagradas, dos jogos agonísticos 
e da arte em geral. Podemos ver no Potlatch essa característica do
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sacrifício, do dom e da destruição, já  que a festa das Ilhas Polinésias 
“é o contrário do princípio de conservação: ela coloca um fim  à 

estabilidade das fortunas tal qual existia no interior da economia 
totêmica, onde a posse era hereditária”635.

Bataille usa o termo consumação para fazer referência ao ato de 
consumir a história e a vida. É no excesso que encontramos vida no 
planeta, já  que vivemos graças as energias emanadas do Sol, aquele que 
dá sem nada receber, permitindo a efervescência e a multiplicação das 
formas de vida em toda a sua diversidade. As noções de despesa e sacri
fício estão na contramão das concepções racionalistas e econômicas do 
século XVII, sendo que, no limiar do século XXI, a cibercultura parece 
crescer nesse excesso. Não é à toa que Bataille vai afirmar “o ódio à 
despesa é  a razão de ser e a justificação da burguesia: ele é, ao mesmo 
tempo, o princípio de sua assustadora hipocrisia”636.

A cibercultura fornece vários exemplos de uma despesa exces
siva, não acumulativa e irracional de bits. Dançar por horas em festas 
tecno, viajar por vínculos banais e efêmeros do ciberespaço, produzir 
vírus, penetrar sistemas de computador, trocar informação frívola em 
bate papos e grupos temáticos, etc., refletem essa orgia de signos que 
preenchem nossa realidade quotidiana desse fim de século. Muitos 
intelectuais contemporâneos criticam a internet justamente por esse 
carater frívolo, de despesa e excesso improdutivo.

Esse espírito conservador está na contramão das práticas so
ciais da cibercultura. A despesa é, como propõe Baudrillard, aquilo 
que vai evitar, por introduzir pequenos desastres, o desastre total de 
uma racionalização da vida social, o deserto tecnológico do real. A 
despesa eletrônica da cibercultura é a possibilidade final de resis
tência à ditadura da tecnocracia, à prisão e à lógica da utilidade e da 
acumulação eficaz. Nesse sentido, não é a falta, nem o excesso, 
mas a abundância preservada e sem distribuição que representa pro
blemas para o homem e para o planeta.

No que concerne a cibercultura, toda a ação de cyberpunks con
siste em gastar o máximo de informação e colocar excessos no siste
ma. Contra o segredo e a acumulação da informação, os cyberpunks 
propõem a orgia de dados, a dança de bits pelo ciberespaço, a conta
minação improdutiva de vírus, o transe, a colagem, as piratarias. Como 
afirma Bataille, a consumação inútil “é o que me agrega (...). A con
sumação é a via pela qual seres separados comunicam”631. .
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Do cybemanthrope ao cyberpunk

Segundo Henri Lefebvre638, a vida social caracteriza-se por um 
conjunto de instâncias diferentes, em que os poderes constituídos como 
a Igreja, o Estado, a família, o exército sempre tentaram combater 
elementos residuais que causam resistência ao sistema homogeneizante. 
Se utilizamos essa perspectiva de análise, podemos dizer que a 
cibercultura foi criada por uma espécie de resistência ao poder da 
tecnocracia, tratando-se mesmo de uma diferenciação em relação à 
utilização da tecnologia.

Usando a term inologia de Lefebvre, a grande figura da 
modernidade foi o cybemanthrope, que não é um robô, mas o huma
no robotizado. O cybernanthrppe é, para o sociólogo francês, o 
tecnocrata preso a uma fascinação cega pela técnica e a sua correlata 
racionalidade instrumental. O robô é, como em um jogo de espelho, o 
trabalho do cybemanthrope, não o próprio cybemanthrope.

As tecnologias modernas reforçam a requisição energética da 
natureza, o controle da vida social pela administração racional a 
cargo de especialistas técnicos, a padronização dos costumes, a con
vicção em ideologias progressistas e a percepção do destino históri
co. A figura que comanda esse espetáculo é o cybemanthrope. Fi
lho da tecnologia moderna, não sendo o autômato, mas o homem 
automatizado que, cego, só vê o mundo pelo prisma autocentrado 
de sua razão onipotente. O cybemanthrope é então o oposto da 
figura que poderiamos identificar como a mais emblemática da 
cibercultura, o cyberpunk.

O cybemanthrope quer o controle, a restrição, a estabilidade. 
Ele é asséptico, austero, objetivo, racional. Como explica Lefebvre, 
“o cybemanthrope ignora o desejo. Se ele o reconhece é  para iludi- 
lo. O dionisíaco lhe é estranho"639. Em oposição, o cyberpunk parece 
mais preso a uma certa magia da informática do que à rigidez 
racionalista, mais dionisíaco do que apolíneo. Um hacker, embora seja 
um viciado em artefatos técnicos complexos, não está muito preocu
pado em seguir as regras do sistema.

O cyberpunk aceita a cultura técnica do cybemanthropes no 
que ela tem de mais radical. O desespero é óbvio: se não podemos 
escapar ao mundo tecnológico, devemos tornar as tecnologias ferra
mentas de prazer, de comunicação e de conhecimento. É esta a men- •
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sagem dos cyberpunks contra os robotizados cybernanthropes. As 
novas tecnologias da cibercultura devem nos ajudar a fazer diaria
mente de nossa vida uma obra de arte, aqui e agora; a tecnologia deve 
tomar-se um instrumento fundamental de compartilhamento de expe
riências, de prazer estético e de busca de informação multimodal e 
multidirecional.

Os cybernanthropes, ao contrário, têm uma missão histórica, 
enquanto que os cyberpunks navegam no presente mais urgente. Po
demos dizer que a estratégia do cyberpunk, através das suas diversas 
ações, será assim “fundada sobre as perturbações da ordem e dos 
equilíbrios cybernanthrópicos. Ele deverá perpetualmente inventar, 
se inventar, se reinventar, queim ar as p istas e os mapas do 
cybernanthrope, decepcioná-lo e surpreendê-lo. Para vencer, e mes
mo para engajar-se na batalha, ele só pode valorizar suas imperfei
ções: desequilíbrios, problemas, esquecimentos, lacunas, excessos, 
desejos, paixão, ironia... ”640.

A cibercultura, com o arquétipo do hacker-cyberpunk, substi
tui a tecnocultura moderna com o seu especialista-cybernanthrope. 
Hoje, ao contrário do que acreditam pensadores de renome como 
Virilio e Baudrillard, não existe um sistema tecnológico que aniquile a 
vida social. É a rua que vai dar formas ao novo sistema técnico da 
cibercultura. Esta é a expressão do uso subversivo da tecnologia e, 
consequentemente, produto de uma atitude ativa em relação aos dis
positivos técnicos. Este fenômeno está presente em todas as ações da 
vida diária, marcando a falência dos cybernanthropes.
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C a p í t u l o  VIII
O  IMAGINÁRIO D A  CIBERCULTUR A. EN TRE N E O -LU D D IS M O , 

T E C N O -U T O P IA , TECN O R EALISM O  E TECN O SU R R EALISM O

“Your idea is crazy, but it isn’t crazy enough to be true”
Neils Bohr

O imaginário da cibercultura é permeado por uma polarização 
que persegue a questão da técnica desde os tempos imemoriais: medo 
e fascinação. Vemos hoje, com a  seu desenvolvimento (internet, rea
lidade virtual, cyborgs, hipertextos, etc.) o acirramento da querela 
entre o que Umberto Eco chamou de apocalípticos e integrados641. O 
que surge nesse final de milênio é a radicalização dos debates intelec
tuais entre aqueles que são taxados de neo-luddites (contra a euforia 
tecnológica) e os que são chamados de tecno-utópicos (promotores 
dessa mesma euforia).

Com o objetivo de esgotar a querela e instaurar o consenso, 
um grupo de intelectuais americanos criou, em março de 1998, 
uma corrente de pensam ento e posicionam ento em relação à 
tecnologia batizada de “Tecnorealismo”; uma espécie de movimento 
intelectual pelo bom senso e pela frieza nas observações e análises 
sobre a cultura tecnológica contemporânea. Nem luddites (pessi- 
m istas-apocalípticos) nem utópicos (otim istas-integrados), os 
tecnorealistas, como o nome expressa, pretendem-se realistas (?), 
sendo a voz da razão, da objetividade e, mais do que isso, da neu
tralidade. Eles buscam encontrar a posição do meio, plantar-se no 
centro do debate sobre os impactos sociais das novas tecnologias 
de comunicação, instaurando (impondo?) o consenso. Mais do que 
nunca, a questão da técnica emerge dessa mistura esquizofrênica 
de amor e ódio.

Trataremos aqui da polarização do imaginário social da técni
ca contemporânea, tentando mostrar que o movimento tecnorealista 
não passa de uma cruzada contra as posições extremadas de otimis
tas e pessimistas, buscando a via racional da cibercultura. Nesse sen
tido, talvez estejamos mais próximos de um tecnosurrealism o •
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(R.U.Sirius) do que da unanimidade da visão tecnorealista. Como 
vimos na pequena digressão histórica dos primeiros capítulos (ne
cessária para compreendermos a origem dessa tensão), essa polari
zação não é um fato novo na história da técnica.

Neo-luddismo e tecno-utopia

A cibercultura contemporânea vai acirrar a ambiguidade an
cestral que está na origem do fenômeno técnico. Estamos hoje no 
fogo cruzado entre intelectuais que associam uma postura “críti
ca” à uma visão negativa da tecnologia (por exemplo Virilio, 
Baudrillard, Shapiro, Postman) e aqueles ditos utópicos, que vêem 
nas novas tecnologias um enorme potencial emancipatório, fonte 
de criação de inteligentes coletivos, de resgate comunitário e de 
enriquecimento do processo de aprendizagem (Negroponte, Lévy, 
De Rosnay, Rheingold).

Como vimos, essas posturas não são novas, mas fruto do 
desenvolvimento da tecnologia e de seu imaginário nas sociedades 
avançadas. Por um lado, os neo-luddites que insistem em regular e 
manter sob controle social as novas tecnologias, alertando contra 
o seu potencial destruidor (da sociedade, do homem e da nature
za). Por outro, os tecno-utópicos tentando mostrar como as novas 
tecnologias criam possibilidades inusitadas para a humanidade, 
sendo uma espécie de panacéia contra os males da tecnocracia 
moderna.

O neo-luddismo é inspirado no movimento Luddites dos ope
rários ingleses do século XIX, liderados por Ned Ludd (que deu 
nome ao movimento), “a revolta dos luddites tornou-se exemplo 
legendário de um movimento anti-tecnológico” M2. O movimento 
começou em Nottingham, em 1811, e se espalhou pelas fábricas de 
Yorkshire e Lancashire, continuando até 1816, quando começou a 
enfraquecer. Hoje eles estão presentes na internet com o intuito de 
desacelerar os ritmos da informatização da sociedade, alertando 
contra os malefícios da cibercultura. Um dos seus expoentes é o 
pensador francês Paul Virilio que, entre outros livros, publicou um 
de entrevistas com o sintom ático título de “Cybermonde. La 
Politique du Pire” 643. No site dos luddites on-line encontramos 
essa introdução644:
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“D o you loathe com puters? D oes advanced industrial 
society really annoy you? Looking fo r a bike lane on the 
inform ation superhighw ay? Luddites O n-Line is the only 
p lace in cyberspace devoted  exc lusively  to  luddites, 
technophobes and other refugees from  the Inform ation 
Revolution. O ur user-friendly graphic interface allow s 
you to d iscuss strategies fo r underm ining the grow ing 
cybourgeoisie and explore luddite-related  links on the 
hated internet. We even have t-sh irts (prin ted  by hand 
o f  course). Feeling like roadkill on the infobahn? Tune 
in, tum  off and click  here.”

Os tecno-utópicos, embora não reivindicando o rótulo, são consi
derados intelectuais para os quais as novas tecnologias representam um 
novo patamar no desenvolvimento tecnológico do ocidente, abrindo pos
sibilidades até então inexistentes de comunicação não massificada, de 
acesso hipertextual à informação e de criação de coletivos inteligentes. 
Para os tecno-utópicos, as novas tecnologias de comunicação (digital, 
multimodal e imediata)645 causam uma reestruturação e descentralização 
das estruturas de poder vigentes (mediático, político, social), descentrali
zando-o. Não é por acaso que Negroponte clama por uma “Vida Digi
tal”646 e Pierre Lévy por uma “Inteligência Coletiva”647.

Tecnorealismo

“As technorealists, we seek to expand the fertile middle 
ground between techno-utopianism  and neo-Luddism . We 
are technology “critics” in the sam e way, and for the same 
reasons, that others are food critics, art critics, o r literary 
critics. We can be passionately optim istic about som e 
technologies, skeptical and disdainful o f  others. Still, our 
goal is neither to  Champion nor dism iss technology, but 
rather to understand it and apply it in a m anner more 
consistent with basic human values.”

M anifesto T  ecnorealista

O movimento tecnorealista surge nos EUA com o objetivo 
de encontrar o caminho do meio, alternativo tanto a tecno-utópi
cos como a neo-luddites. O movimento foi criado em 12 de março 
de 1998, a partir de um encontro de 12 escritores e intelectuais no 
Bistrô Les Deux Gamins, no Greenwich Village, em Nova York648. •
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O m ovim ento surge a partir de um docum ento proposto por 
Shapiro, Shenk e Johnson649. Atualmente o movimento tem um 
site na internet (www.technorealism.org), uma lista de discussão 
(getreal-1650) e mais de 1500 assinantes.

Através do seu manifesto, o movimento expõe sua visão sobre a 
cultura tecnológica contemporânea e define sua posição:

“ the heart o f  the tech n o rea lis t ap p ro ach  invo lves a 
continuous criticai examination o f how technologies -  
whether cutting-edge or mundane -  might help or hinder 
us in the struggle to improve the quality o f  our personal 
lives, our com m unities, and our econom ic, social, and 
political structures. In this heady age o f rapid technological 
change, we all struggle to m aintain ou r bearings. The 
developments that unfold each day in Communications and 
c o m p u tin g  can  be th r ill in g  an d  d is o r ie n tin g . O ne 
understandable reaction is to wonder: Are these changes 
good or bad? Should we welcome or fear them? The answer 
is both. Technology is making life m ore convenient and 
enjoyable, and many o f  us healthier, wealthier, and wiser. 
But it is also affecting work, family, and the econom y in 
unpredictable ways, introducing new form s o f tension and 
distraction, and posing new threats to the cohesion o f  our 
physical com m unities.”

O manifesto tem oito pontos assim explicitados652:
1. A tecnologia não é neutra. “Uma grande incompreensão 

de nosso tempo é a idéia de que as tecnologias estão completamen
te livres de influências -  porque são artefatos inanimados, elas não 
promovem certos tipos de comportamentos em detrimento de ou
tros. Em verdade, as tecnologias seguem de maneira intencional ou 
não intencional as inclinações sociais, políticas, e econômicas. Toda 
ferramenta proporciona para seus usuários uma maneira particu
lar de ver o mundo e caminhos específicos de interação com o ou
tro. É  importante para cada um de nós considerar as influências 
das várias tecnologias e procurar aquelas que refletem nossos va
lores e aspirações ”.

2. A internet é revolucionária, mas não utópica. “A rede é uma 
ferramenta de comunicação extraordinária que provê oportunidades
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novas para pessoas, comunidades, negócios e governo. Como o 
ciberespaço se torna mais povoado a cada dia, ele assemelha-se a 
uma grande sociedade em toda sua complexidade. Para todo aspec
to potencializador e iluminador da rede, haverá também dimensões 
que são maliciosas, perversas, ou bastante ordinárias".

3. O governo tem um papel importante na fronteira eletrônica. 
“Ao contrário de algumas reivindicações, o ciberespaço não é fo r 
malmente um lugar ou jurisdição separada da Terra. Os governos 
deveríam respeitar as regras que surgiram no ciberespaço, eles não 
deveríam abafar este mundo novo com regulamentos ineficientes ou 
censura; é tolo dizer que o público não tem nenhuma soberania em 
relação ao que um cidadão errante ou uma corporação fraudulenta 
fazem on-line. Como representante das pessoas e o guardião de va
lores democráticos, o Estado tem o direito e a responsabilidade de 
ajudar a integrar o ciberespaço à sociedade convencional. As inova
ções tecnológicas e as questões de privacidade, por exemplo, são 
muito importantes para serem regidas apenas pelas forças do mer
cado. As empresas de software têm pouco interesse em preservar pa
drões abertos que são essenciais para que uma rede interativa funci
one. Os mercados encorajam a inovação, mas eles não necessaria
mente asseguram o interesse público".

4. Informação não é conhecimento. “Ao redor de nós, a informa
ção está se movendo mais rapidamente e está ficando mais barato 
adquirí-la, e os benefícios são manifestos. Isso dito, a proliferação de 
dados também é um sério desafio e requer novas medidas de disciplina 
humana e ceticismo. Nós não devemos confundir a excitação em ad
quirir ou distribuir rapidamente a informação com a tarefa mais as
sustadora de converter isto em conhecimento e sabedoria. Embora 
com o avanço dos nossos computadores, nós nunca deveriamos usá- 
los como um substituto das nossas próprias habilidades cognitivas bá
sicas de consciência, percepção, argumentação e julgamento".

5. Interligar as escolas não as salvarão. “Os problemas com as 
escolas públicas da América -  fundos, promoção social, classes in
chadas, infra-estrutura deficiente, falta de padrões -  não tem quase 
nada a ver com a tecnologia. Por conseguinte, nenhum aporte de •
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tecnologia conduzirá à revolução educacional profetizada pelo Pre
sidente Clinton e outros. A arte de ensino não pode ser reproduzida 
por computadores, a rede, ou por 'educação à distância'. Estas fe r 
ramentas já  podem, claro, potencializar experiências educacionais 
de alta qualidade. Mas confiar nelas como qualquer tipo de pana- 
céia seria um engano”.

6. A inform ação quer ser protegida. “É verdade que o 
ciberespaço e outros recentes desenvolvimentos estão desafiando 
nossas leis de proteção aos direitos autorais e à propriedade intelec
tual. A resposta, entretanto, é não esmagar os estatutos e os princípi
os existentes. Ao contrário, temos que atualizar leis e interpretações 
antigas, de form a que a informação receba a mesma proteção que 
existe no contexto das velhas mídias. A meta é a mesma: conferir aos 
autores controle suficiente sobre o trabalho deles, deform a que te
nham incentivo para criar, mantendo o direito do público de fazer  
livre uso daquela informação. Em nenhum contexto a informação 
quer ‘ser livre’. Ela precisa ser protegida”.

7. O público possui as ondas aéreas. “O público deveria bene
ficiar-se do seu uso. A recente abertura do espectro digital deu mar
gem para o corrupto e ineficiente abuso dos recursos públicos na 
arena da tecnologia. O cidadão, deforma coletiva, deveria benefici
ar-se do uso de frequências públicas e deveria reter uma porção do 
espectro, para acesso público a usos educacionais, culturais. Nós 
deveriamos exigir mais uso privado da propriedade pública. ”

8. Compreender a tecnologia deveria ser um componente es
sencial de cidadania global. “Em um mundo dirigido pelo fluxo de 
informação, as interfaces -  e o código subjacente -  que fazem a 
informação visível estão se tornando uma enorme e poderosa força  
social. Entender as forças e as limitações e, até mesmo participar na 
criação de ferramentas melhores, deveria ser uma parte importante 
na constituição de um cidadão engajado. Estas ferramentas afetam 
nossas vidas tanto quanto as leis e nós deveriamos sujeitá-las a um 
mesmo escrutínio democrático”.
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Realistas?

A partir dos oito pontos acima descritos, várias reações surgi
ram no ciberespaço, a exemplo do site “tecnosentimentalismo”653, que 
faz uma paródia do movimento, ou do artigo “tecnosurrealismo”654, 
de R.U.Sirius, tentando mostrar o delírio da imposição do realismo. 
Vamos voltar mais tarde a esse ponto.

Pretendemos, agora, fazer uma análise crítica do movimento, a 
partir de suas premissas básicas e dos pontos explicitados no seu ma
nifesto655. Alguns críticos reterão dessa proposta algo próximo do que 
diz Gunn: “nós somos críticos da tecnologia, da mesma maneira e 
pelas mesmas razões que outros são críticos gastronômicos, críticos 
de arte ou críticos literários.”65.6

Poderiamos começar nossa análise explorando o próprio nome 
do movimento. Várias questões emergem: em meio à falência das ideo
logias (os meta-relatos da modernidade) será possível sustentar mais 
um “ismo”? Numa época de profundas transformações e incertezas, 
será possível atingir a “realidade” das coisas, ainda mais levando em 
conta as rápidas metamorfoses do fenômeno técnico? Os tecnorealistas 
parecem dizer que sim, ao querer instaurar um “racionalismo realista” 
com a pretensão de criar o consenso. A questão aqui é epistemológica: 
será possível instaurar um novo projeto racionalista em meio a uma 
contemporaneidade em que o real, há muito, deixou de ser uma evi
dência em vários campos (da física à biologia, das mídias de massa à 
realidade virtual...)? Será possível instaurar o consenso? Nesse senti
do, não seria o movimento tecnorealista um resgate da perspectiva 
moderna (“crítica”), tentando dar um ponto final a essa suposta 
infantilidade que consiste em ser simplesmente contra ou a favor? Para 
responder a isso, o movimento tecnorealista argumenta: “...o debate 
sobre a tecnologia tem sido dominado por vozes extremistas, um novo, 
mais balanceado consenso tem se configurado. Este documento bus
ca articular algumas das crenças compartilhadas por detrás do con
senso, o que temos chamado de tecnorealismo ”6S1.

Em primeiro lugar, embora o movimento se pretenda planetário 
(e não é por acaso que se propaga via internet) ele é nitidamente ame
ricano. A questão da educação (ponto 5) é uma resposta explícita à 
política americana de interligar todas as escolas e bibliotecas à internet. 
Os oito princípios revelam, também, apenas o óbvio e, tanto utópicos •
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como Luddites poderíam estar de acordo com quase todos eles.
Que a  “tecnologia não é neutra” todos sabemos. Esse alerta foi 

dado há algumas décadas por pensadores como Ellul, Mumford, Elias, 
Habermas, entre outros. Tanto utópicos como pessimistas concor
dam com tal princípio, divergindo das conclusões daí derivadas. Para 
uns, a apropriação social resolve essa não neutralidade, para outros 
ela é fonte de poder e controle.

Afirmando que a “internet é revolucionária mas não utópica”, 
os tecnorealistas sublinham que as novas tecnologias estão mudando 
a nossa maneira de ver e estar no mundo, mas que, em si, elas não são 
utópicas. Ora, o revolucionário é a essência mesma da utopia. A uto
pia, depois de Thomas More, é o “não lugar” inalcançável, imprevis
to, ou “o” lugar, o destino último. Fundamental mente, a internet é 
utópica justamente por ser revolucionária. Mas parece evidente que 
os realistas estão chamando a atenção para o fato de não ser possível 
insistir na capacidade de uma mudança de cunho tecnológico (o 
ciberespaço) em resolver os problemas crônicos da sociedade.

A questão da técnica é, desde sempre, uma questão social. Que 
os “governos tenham um papel importante na fronteira eletrônica” 
nos parece o mais óbvio e o mais unânime dos argumentos. Mais uma 
vez, utópicos e pessimistas têm plena consciência desse fato. Uns lu
tam por regulamentações (censura, controle, normas, leis), outros pela 
não intervenção total e pela regulação socialmente sustentada, além 
da garantia de acesso amplo e irrestrito às tecnologias da cibercultura.

O quarto ponto do manifesto chama a atenção para que não 
confundamos informação com conhecimento. Mais uma vez, esse ar
gumento faz unanimidade. Os pessimistas sabem disso, ao afirmar que 
o que existe no ciberespaço é uma mera circulação de informações, 
sem necessariamente aportar um conhecimento articulado sobre um 
determinado assunto. Já os otimistas diríam que as informações, antes 
privilégios de poucos, estão, no ciberespaço, disponíveis a todos. A 
partir daí, têm a possibilidade de reuni-las, por caminhos próprios 
(hiperlinks), na construção de um conhecimento autônomo. Tanto na 
crítica como na exaltação do excesso de informação está explicito o 
reconhecimento de que informação não é conhecimento.

Da mesma maneira que informação não é conhecimento, a sim
ples ampliação do fluxo informativo não garante melhoria na educa
ção. Esse é o argumento do quinto ponto, que parece também não ser
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algo de divergências entre apocalípticos e integrados. Os pessimistas 
vêem, com razão, a informatização da educação, que atinge hoje várias 
escolas e universidades, apenas como uma investida de marketing. Estas, 
na maioria das vezes, contentam-se em disponibilizar equipamentos 
de acesso a internet como um forma de modernização, sem necessaria
mente promover alguma melhoria das condições de ensino, não se preo
cupando com aspectos pedagógicos ou treinamentos de professores. 
Por outro lado, os otimistas têm consciência de que interligar escolas 
não irá salvá-las, mas compreendem o quanto é fundamental que uma 
escola aproveite o manancial disponível hoje na internet.

O sexto ponto do manifesto é o mais polêmico e, ao mesmo tempo, 
o mais conservador. Diferente da atitude cyberpunk que marcou o início 
da micro-informática e do ciberespaço, pregando que “toda informação 
deve ser livre”, os tecnorealistas buscam proteger a informação (“a infor
mação deve ser controlada”). A máxima cyberpunk nos parece muito 
mais arrojada, projetiva e crítica do que aquela tecnorealista. Os realistas 
estão preocupados, com justeza, com questões como Copyright, privaci
dade e segurança das trocas de informação. Mas, da mesma forma, estão 
também os pessimistas. O que toma o ciberespaço um fenômeno social é 
a disponibilidade dos intemautas em fornecer livremente informações as 
mais diversas, seja em listas, e-mail, grupos de discussão ou páginas Web. 
O que mantém vivo o ciberespaço é a livre circulação de informação e 
não o seu controle. A generalidade da argumentação a toma inócua (é 
claro que devem existir informações livres e controladas).

O sétimo ponto também não suscita discórdias entre utópicos ou 
pessimistas. Ali afirma-se que o público possui as ondas aéreas, devendo 
utilizá-las em seu benefício em atividades educacionais, culturais e afins. 
Em Technologies o f  Freedomfó8, Ithel de Sola Pool mostra como a utili
zação de emissões por ondas aéreas ou terrestres depende da tecnologia 
e da estrutura social que a organiza. Não há nada de radical ou inovador 
nesse ponto. O mesmo podería ser dito do último item do manifesto 
sobre a necessidade de “entender que a tecnologia é um componente 
essencial da cidadania global”. Quem podería negar essa afirmação? 
Tanto neo-luddites como tecno-utópicos fazem coro nesse ponto. Os 
primeiros vão afirmar que a tecnologia é importante, mas que pode estar 
atrofiando a dimensão pública e política, ao isolar cidadãos que, a partir 
de então, apenas comutam informações. Já os tecno-utópicos, argumen
tarão que o ciberespaço pode proporcionar aos cidadãos uma nova espé- •
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cie de “ágora-eletrônica”, um espaço para formação comunitária e cria
ção de coletivos inteligentes, distribuindo e potencializando novas for
mas de organização social. Vemos, assim, que não há qualquer novidade 
(ou radicalidade) em reconhecer que as relações entre as novas tecnologias 
e a vida social são fundamentais para o exercício da cidadania.

Podemos, então, concluir que o movimento tecnorealista afir
ma, em seus oito princípios, apenas obviedades que, necessariamente, 
não o diferenciam de utópicos ou pessimistas. Ele tenta chamar aten
ção para si próprio, criando mais um “ismo” e tentando resolver a 
dualidade dos que acham tudo bom ou tudo ruim (não teríamos o 
direito de amar ou odiar a tecnologia?), numa perspectiva meramente 
elitista, como mostra Katz659.

O tecnorealismo parece ser uma ideologia de tipo moderno que 
tenta desacreditar seus opostos (rapidamente tachados de otimistas 
ou pessimistas) como excessivos, forçando-os a entrar na realidade 
das coisas, a ver o “real” impacto da tecnologia digital na cultura 
contemporânea. Como mostra Gunn, os tecnorealistas querem dirigir 
os debates, aparar arestas e instaurar a hegemonia660. 0  tecnorealismo 
rejeita o que há de visionário ou de desmesura, desabonando opiniões 
divergentes, neutralizando-as no seu suposto excesso retórico. Como 
mostram alguns autores, o tecnorealismo é um movimento próximo 
do legal realism de 1900 nos EUA, que pretendeu desenvolver um 
pensamento crítico em relação ao mercado. A máxima parece ser: 
“minha argumentação é realista, logo ela é racional, neutra, objeti
va, diferente dessas outras, excessivamente utópicas ou pessimistas”.

É interessante notar ainda que autores como Shapiro, Borsook 
ou Sparkman, criadores do movimento, parecem em seus textos mui
to próximos dos neo-luddites. Shapiro denuncia o caráter não neces
sariamente democrático da rede e insiste em afirmar o quanto esque
cemos a riqueza do “face a face”; Paulina Borsook mostra os proble
mas do Copyright e vai argumentar que a arte eletrônica é plagiarismo\ 
e R. Sparkman vai questionar o papel do computador na escola, res
saltando que sua presença não representa qualquer revolução na edu
cação. Assim, parece que o movimento tecnorealista foi formado por 
“neo-luddites reformados” que, sem querer aderir à crítica radical, e 
reconhecendo certos benefícios das novas tecnologias, pretendem-se 
hoje realistas. Isso beira o tecnosurrealismo.
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Tecnosurrealismo

Contrapondo a euforia tecnorealista, R.U. Sirius (que se pro
nuncia “are you sirius”, ou “você é sério”) editor da revista Mondo 
2000 e cyberpunk convicto, propõe que a cibercultura já  atravessou 
quatro fases, chegando agora à tecnosurrealista. A primeira delas é 
conhecida como “Nerdismo Puro”, durou de 1976 a 1988, e caracte
rizou-se por uma sub-cultura da informática, pregando que toda in
formação deveria ser livre, que o ciberespaço era de todos e que os 
computadores deveríam ser acessíveis e de fácil utilização. A segun
da, denominada “Tecno-anarquista”, de 1989 a 1992, representa a 
fase do amadurecimento do ciberespaço e da celebração do caráter 
rizomático e anárquico da rede. Foi a época do apogeu da revista 
Mondo 2000661. A terceira fase caracteriza-se pelo “Tecno-liberalis- 
mo”, tendo como expoente a revista Wired662, mostrando a força dos 
conglomerados do capitalismo pós-industrial e a entrada da internet 
na era do comércio eletrônico (e-commerce, e-business, e-money).

Usando da sagacidade e ironia que lhe é particular, Sirius sus
tenta que a quarta fase da cibercultura é a do tecnorealismo, já  supe
rada (durou apenas uma semana: de 12 a 19 de março de 1998). 
Para Sirius, todo realismo sem imaginação é mero reducionismo, 
sendo preciso muita imaginação para viver num fluxo de informação 
caótico que supera, em muito, nossa capacidade de entendimento. 
Não existe, portanto, tecnorealismo, já  que não é possível, em meio 
a essa explosão da informação, a existência de um consenso sobre 
qual o método real, objetivo, imparcial de conhecermos nossa reali
dade socio-técnica.

O tecnorealismo nasceu e morreu tendo sido o desejo de um pe
queno grupo da inteligência norte-americana de encontrar, no entendi
mento dos impactos tecnológicos, um norte em uma época hiperbólica, 
uma linearidade em uma época hipertextual, uma “tecnopomposidade”, 
como mostra Katz663. No fundo o problema, como afirma Sirius, não 
está na escolha legítima entre ser um otimista ou um pessimista. O real 
problema da cibercultura está no tecnosurrealismo dos que acreditam 
em tudo e dos que não acreditam em nada. •
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C o n c l u s ã o :
ClBERCULTURA

Para finalizar esse livro, gostaria de retomar alguns pontos e 
esboçar uma visão global da cibercultura. Como vimos, os impactos 
das novas tecnologias obrigam-nos a reconsiderar o fenômeno técni
co em sua totalidade. Hoje, computadores são meta-máquinas, dispo
sitivos de simulação, não mais equipamentos industriais nem ferra
mentas de produção, no sentido de manuseio de matérias primas e 
energia. A conquista  da natureza e sua transform ação pelo 
industrialismo é substituída agora pela simulação digital, numérica do 
mundo, pela requisição informacional da natureza. Embora seja ex
cessivo falar de substituição, algo está muito próximo da visão do 
guru N. Negroponte sobre a tendência dos bits tomarem a cena dos 
átomos. Na cibercultura, como afirma com pertinência Lévy, não po
demos falar de lógica de substituição nem de simples transposição, 
mas de um fenômeno global de mudanças socioculturais complexas. 
É neste terreno que cresce a atual cibercultura planetária.

Podemos dizer que a dominação energético-material da nature
za foi uma conquista da modernidade e que algo está em mudança na 
contemporaneidade. Com a cibercultura, estaríamos além da domina
ção técnica de tipo industrialista que dessacralizou a natureza e de
sencantou o mundo. A cibercultura cresce no terreno da dominação 
energética e material do mundo, no reino do Ge-stell, como mostrou 
Heidegger (provocação da natureza, extração das energias/matérias 
disponíveis na natureza), mas vai se sedimentar, pouco a pouco, sob 
uma natureza já  dominada e transformada.

Não é ao acaso que constatamos que toda a cultura contempo
rânea passa pelo processo de desmaterialização (os medias on-line, a 
arte eletrônica, o entretenimento, etc). Nesta cibercultura, ruas reais 
são aumentadas, e não substituídas, pela força do ciberespaço, como 
o projeto cyberstreet em Londres; pilotos treinam em terrenos virtu
ais e em simuladores, cientistas simulam fenômenos e sistemas do 
meio biológico, próteses digitais e nanotecnologias são implantadas 
no corpo humano... Os exemplos são inúmeros.
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As novas tecnologias tornam-se onipresentes ao ponto de não 
podermos discernir claramente onde começam e onde terminam (chips 
em geladeiras, automóveis ou relógios, cartões eletrônicos, smart 
cards, celulares, etc.). Nas artes (música, filmes, televisão, vídeo, etc), 
nos media, na medicina, na economia, em todas as esferas da cultura, 
a cibercultura encarna a transformação da sociedade de consumo e da 
sociedade do espetáculo. O fenômeno técnico contemporâneo parece 
apropriar-se dos detritos, restos e sobras da tecnocultura, traduzindo- 
os pela manipulação digital, pela informação. As tecnologias deriva
das da micro-eletrônica desmaterializam a natureza pela numerização, 
situando-se aí a particularidade da cibercultura, com suas implicações 
socioculturais e políticas correlatas.

A cibercultura é fruto de novas formas de relação social. A vida 
social moderna foi concebida segundo imperativos da racionalidade 
administrativa e tecnocrática, cuja face emblemática é o que descre
vemos como tecnocultura. A anomia social foi detectada como uma 
das consequências nefastas dessa modernidade. Parece paradoxal que 
a cibercultura, mesmo estando em sintonia com os parâmetros da 
racionalidade moderna, potencializa um certo vitalismo social que nos 
impede de falar de deserto do social, de morte da comunicação ou de 
homogeneização cultural. Vemos assim, a expressão de uma estética 
social (Maffesoli) com a efervescência das relações no ciberespaço 
(chats, fóruns, listas, comunidades virtuais, etc.) onde o internauta/ 
consumidor vai inventar o ciberespaço (De Certeau).

De alguma forma, a sociedade de consumo é problematizada pela 
simulação e o espetáculo, sampleada através das novas máquinas digi
tais. Trata-se mesmo de uma apropriação, de um hacking, um zapping 
de signos da sociedade do espetáculo. Não é por acaso que todas as 
formas canônicas da cultura do espetáculo começam, pouco a pouco, a 
emanar do indivíduo comum, escapando aos monopólios deste mesmo 
espetáculo (a polêmica em tomo do formato musical MP3, por exem
plo). A tecnologia digital toma-se media de contato. Ela retribaliza o 
mundo como queria McLuhan e como afirma Maffesoli.

A cibercultura, misturando tecnologia, imaginário e socialidade, 
está no cerne dos impactos sócio-culturais, pondo em jogo essa mistura 
inusitada e paradoxal entre razão aplicada, busca de tactilidade (agre
gações as mais diversas) e pensamento mágico-religioso. A idéia de 
ciberdelia, como junção de cibernética e psicodelia, não é aqui um •
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exagero. Podemos encontrar pistas e exemplos concretos que demons
tram as novas possibilidades estéticas, tanto no sentido da fusão com 
a arte, como no sentido de um compartilhamento social. Se a 
tecnocultura dessacralizou a vida social, a cibercultura contemporâ
nea parece possibilitar (e é de possibilidades que estamos falando e 
não de certezas ou causalidades fechadas) novas formas de re-encan- 
tamento social, através das diversas agregações eletrônicas e do fazer 
artístico. A cibercultura potencializaria uma espécie de “fase mágica” 
da tecnologia -  conexão generalizada, desmaterialização, ubiqíiidade, 
telepresença, complexificando a noção de sociedade do espetáculo.

A cibercultura não é mais sociedade do espetáculo, no sentido 
dado pelo situacionista francês Guy Debord. Para Debord, a socieda
de de consumo constituiu-se como uma sociedade do espetáculo, onde 
a realidade se esvazia na sua representação imagética. O real torna-se 
apêndice de seus simulacros.

Tentamos mostrar que a sociedade de informação, berço da 
cibercultura, não pode mais ser traduzida nesses termos. Podemos 
mesmo afirmar que a sociedade do espetáculo preparou o terreno para 
a sociedade da simulação, a cibercultura. Assim, evitamos pensar esta 
última como a negação da primeira.

Com a sociedade do espetáculo, a imagem substitui o mundo, 
tomando-o irreal. É, portanto, uma sociedade da cópia, do simulacro, 
da representação (falsa) da realidade. Como descreve Debord, essa é 
a sociedade da reificação dos homens e das coisas, criando o fetichismo 
em relação aos objetos, ao consumo trivial e banalizado, acarretando 
assim um pseudo-gozo. A sociedade do espetáculo aniquila, pelo po
der técnico-mediático, a realidade. A tecnologia é, sem dúvida, nesta 
perspectiva, uma ferram enta sutil de controle das massas, de 
racionalidade tecnocrática e de homogeneização social. A sociedade 
do espetáculo lança os germes da sociedade de simulação.

A cibercultura, por sua vez, vai radicalizar a sociedade do espetá
culo, já  que os media de massa, principais atores do espetáculo, serão 
problematizados com a emergência dos novos media digitais, detento
res de estrutura e funcionamento diferenciados. A sociedade do espetá
culo é resultado do modo de produção capitalista industrial aplicada ao 
entretenimento e à comunicação. Como afirma Debord, o espetáculo é 
a meta do consumo capitalista, sendo a negação de vida. A cibercultura 
parte do terreno constituído do espetáculo para superá-lo. Na
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modernidade, o espetáculo destinou-se a tomar o mundo reificado, sendo 
resultado direto da requisição energética e material da natureza.

A passagem da sociedade do espetáculo para a sociedade de 
simulação corresponde à passagem gradual de tecnologias de repre
sentação analógicas -  os media clássicos, para os novos media digi
tais. Se a sociedade do espetáculo manipulou as representações 
massivas do real (a televisão, o cinema, o rádio), a cibercultura parece 
crescer sob a manipulação dos ícones da sociedade do espetáculo 
(samplings, colagens digitais, hacking, apropriações, etc). Não sendo 
mais representação, a cibercultura, pela simulação, é uma manipula
ção das representações do mundo criadas pela sociedade do espetá
culo. A simulação digital manipula o espetáculo analógico.

A cibercultura, em todas suas manifestações, caracteriza-se pela 
manipulação de informações binárias. Ela é a simulação do mundo 
pelos pós-medias (redes de computador, telefones móveis, televisão 
interativa, satélites, etc.). O espetáculo difundiu-se pelo fluxo 
unidirecional de mensagens, pela difusão centralizada ao receptor dis
perso, homogeneizado e tido como passivo (embora estudos de re
cepção m ostrem  o contrário). Já a cibercultura é produto da 
digitalização dos media, do advento de um fluxo de mensagens plane
tário, multimodal e bidirecional, em que o receptor toma-se, também, 
um emissor potencial.

A imprensa, o rádio e a televisão nos entregam diariamente no
tícias dessa frente cibernética (internet, celulares, pagers, PDA, CD- 
Rom, realidade virtual, etc.), como um reflexo de nossa sociedade 
que se torna, cada vez mais, impactada e transformada pela simula
ção, pela comunicação em rede e pelas micro-máquinas que coloni
zam nosso quotidiano. Vimos isso ao longo deste trabalho. Através 
da cibercultura, associamos comportamentos e ações que surgem (no 
princípio dos anos 80) a partir da confluência das tecnologias digitais 
e dos mass media de comunicação em sua relação direta e simbiótica 
com a dinâmica social, redefinindo, indubitavelmente, em nossas so
ciedades contemporâneas, a noção de espaço e tempo, sujeito e obje
to, comunidade e indivíduo, natureza e artifício, real e virtual.

A análise da cibercultura, desenvolvida ao longo deste livro, mostra 
que esta caracteriza-se por uma atitude social de apropriação criativa 
(vitalista, hedonista, presenteísta) das novas tecnologias. Exemplos desta 
atitude estão entre nós: a febre dos jogos eletrônicos, a efervescência •
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das agregações sociais no ciberespaço, o ativismo político de tecno- 
anarquistas, o hedonismo das raves, a potência dos vírus e o erotismo 
do cibersexo, entre outros. Se a tecnocultura moderna foi o paraíso de 
Apoio, a cibercultura pós-modema é o teatro digital de Dionísio.

Essa atitude global da cibercultura mostra que os potenciais 
comunitário, artístico e ativista contemporâneos não são inibidos pelo 
desenvolvimento tecnológico. Atualmente é difícil não ver que, mes
mo com a ameaça perene do Big Brother, a tecnologia torna-se ins
trumento de conquista do mundo (abolição do espaço, real tempo, 
onipresença) e de formação comunitária (chats, Muds, listas, BBSs, 
etc.). A cibercultura seria precisamente uma tendência que se esboça 
com a sinergia da revolução da micro-eletrônica e da vida quotidiana.

A geração da década de 80 viu surgir o walkman, a MTV, os 
jogos eletrônicos, os videotextos...A geração da década de 90 já  está 
acostumada ao multimídia, à realidade virtual e às redes planetárias 
telemáticas. A geração X, do caos (Ruskoff), encontra-se inserida na 
sociedade de simulação, das imagens de síntese e da informação gene
ralizada. Esta geração não é mais literária, individual e racionalista, como 
a cultura enciclopédica dos livros. A nova geração eletrônica é simultâ
nea, como dizia McLuhan, presenteísta, tribal e estética, como afirma 
Maffesoli e é seu próprio simulacro, como explica Baudrillard. Ela acei
ta o desafio da sociedade de simulação jogando, através de colagens e 
zappings, com imagens e ícones da sociedade do espetáculo.

A modernidade tecnocrática tentou excluir a dinâmica empática, 
hedonista e tribal da socialidade, já que esta representava tudo aquilo 
que a humanidade carrega de trágico, violento, erótico e lúdico. Estas 
características foram consideradas como inimigas de uma sociedade 
racional, técnica e objetiva que o projeto moderno pretendia fundar. A 
cibercultura não é formada pela exclusão técnica da socialidade, mas 
auto-organizada pela sinergia da socialidade nas diversas expressões da 
tecnologia contemporânea. Assim, ela não é apenas a cibemetização da 
sociedade, mas também uma forma de tribalização da cibernética. Pas
samos, como vimos, do cybemanthrope ao cyberpunk.

A  tragédia da cibercultura

A cibercultura tem suas raízes no surgimento dos mass media, 
mas ganha contornos definidos na atualidade com o computador pes-
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soai, a micro-eletrônica de massa e as redes telemáticas. É esta sinergia 
entre condição pós-modema e as novas tecnologias que vai marcar a 
cultura contemporânea.

Podemos tomar o termo cultura em sua conotação mais forte, a 
saber, como aquilo que se cultiva, que faz nascer, que dá forma. A 
cultura é, então, o conjunto das formas sociais que emergem do con
flito entre o homem e a natureza, construindo o que chamamos tem
porariamente, de realidade.

Como vimos, podemos analisar a cibercultura a partir da pers
pectiva formista. A cultura moderna, ou tecnocultura, está marcada 
por uma relação específica entre o sujeito e o objeto, entre a natureza 
e o artifício. A cibercultura vai, por sua vez, ser um novo estilo da 
cultura tecnológica na contemporaneidade. Conceitos de vida e for
ma são m uito im portantes para caracteriza-la. Com o m ostra 
Jankélévitch, Simmel “concebia a vida como o movimento e o esfor
ço pelo qual nossa consciência busca acrescentar um conteúdo à 
uma forma  ”664. Para o que nos interessa aqui, podemos ver como o 
fenômeno técnico expressa bem este ajuste.

Durante a história da técnica vimos como ela adapta-se a conteú
dos sociais, ao mesmo tempo em que os molda. O conteúdo da forma 
técnica da modernidade é o que chamamos de tecnocultura. Hoje, essa 
forma técnica adquire novos conteúdos, estabelecendo o que estamos 
nomeando, ao longo desse trabalho, de cibercultura. A tecnologia não é 
uma forma a priori que determinaria os conteúdos da vida social. A 
verdade do fenômeno técnico está nessa inter-relação dinâmica entre 
formas “imutáveis e absolutas” e conteúdos empíricos de nossa ação 
diária. Como mostra Simmel “o segredo da forma é que ela limita, ela 
é ao mesmo tempo o objeto enquanto tal e a subtração do objeto, o 
lugar onde o ser e o não-mais-ser do objeto são apenas um...,,66S A 
vida social contemporânea é incompreensível através de sínteses 
unificadoras: “toda a história da sociedade tem por linha de combate o 
compromisso, as diversas conciliações, lentamente conquistadas e ra
pidamente perdidas, entre a tendência a fusionar com nosso grupo 
social e a tendência a dissociar-se dele individualmente ”.666

Como já  analisamos nos primeiros capítulos, a técnica é tekhnè, 
arte, saber fazer. Toda a arte expressa uma combinação dinâmica en
tre formas e conteúdos, entre a subjetividade e a objetividade. O va
lor estético de um objeto é, talvez, o grau mais alto desta relação •
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entre formas e conteúdos. Mas esse esteticismo não é propriedade 
exclusiva das belas artes: podemos encontrá-la nos objetos técnicos e 
no desenvolvimento da micro-informática. A análise de David 
Gelemter em The Machine Beauty667demonstra a influência de um 
pensamento estético influenciando a micro-informática.

Podemos pensar também a estética como aquilo que põe em 
relação, que proporciona a catarse pelo prazer compartilhado, pela 
com unicação . Com  as novas tecno log ias, a esté tica , com o 
compartilhamento, vê-se radicalizada. Assim, a definição de Simmel 
sobre a moda pode ser muito bem aplicada à técnica. A cultura técni
ca contemporânea seria então uma solução particular do conflito en
tre o sujeito e o objeto, entre a tecnologia que escraviza e o social que 
reage. A cibercultura é o resultado desse processo no campo da 
tecnologia contemporânea.

A tecnologia faz parte da cultura humana e não podemos pen
sar o aparecimento do ser humano sem a dimensão da tecnicidade. 
Em momentos da história da humanidade, o fenômeno técnico tem 
um conteúdo específico; como a magia nas técnicas primitivas, como 
razão científica da tecnociência moderna, e hoje, a cibercultura. For
mamos um ecossistema complexo com nossos objetos técnicos. A 
forma técnica transforma a vida, ao mesmo tempo em que é perma
nentemente transformada por ela. A cibercultura faz parte desse mo
vimento de vai-e-vem entre formas e conteúdo. Próximo das teses de 
Simmel e Stiegler, Simondon afirma que os objetos técnicos têm um 
modo de existência que lhe são próprios.

Tentamos mostrar ao longo desse livro que a cibercultura tenta 
reverter, como uma revolta da vida sob uma forma estagnada, a lógica 
mortífera da padronização tecnológica. Esta é mesmo a “situação 
problemática, tão característica do homem moderno”666, já  que, du
rante a modernidade, vivemos uma espécie de “auto-gozo da técnica, 
tendo perdido o caminho que leva aos sujeitos”669.

A cibercultura tem mostrado que a oposição entre a cultura e a 
tecnologia não é mais sustentável. Esta oposição é o resultado de uma 
perspectiva errônea que consiste em separar e reduzir para compre
ender. É esta oposição que nos priva de uma compreensão de todas as 
facetas complexas da tecnologia contemporânea. Assim, este corte 
reduz a complexidade do fenômeno, colocando-o como um universo 
isolado, como se as realizações tecnológicas tivessem uma dinâmica
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própria e independente das outras esferas da atividade humana. Esta 
oposição permitiu a identificação da tecnologia como o inimigo nú
mero um, a encarnação radical do racionalismo moderno670.

Podemos partir da hipótese de que a atividade tecnológica é 
fruto da cultura e, enquanto tal, procura manter sua estabilidade em 
suas formas próprias, ficando assim vulneráveis às ações da vida. Se 
retirarmos a tecnologia do campo da cultura, como sinalizou Simondon, 
então não poderemos mais ver as ações da vida, mas apenas um siste
ma técnico, isolante e homogeneizante. Aliás, as correntes da crítica 
da tecnologia contemporânea, de Platão à Heidegger, sendo atualiza
da hoje com Virilio, Baudrillard e outros neo-situacionistas, têm insis
tido nesta visão que não vê o mundo da vida671. Porém o que falta a 
esta corrente “crítica” é a consideração de vida social.

A dinâmica da sociedade contemporânea nos obriga a buscar 
outras perspectivas para pensarmos o fenômeno tecnológico contem
porâneo. A vida vem sempre lutar contra a cristalização mortal e moral 
das formas, contra as fortalezas solidamente organizadas. A tecnologia 
não é, e nunca foi, imune à desorganizações da vida. Esta está sempre 
tentado achar uma passagem pequena, um defeito minúsculo, para po
der expandir-se. É aqui que o cyberpunk ultrapassa o cybemanthrope.

A cibercultura é um exemplo forte dessa vida social que se quer 
presente e que tenta romper e desorganizar o deserto racional, objeti
vo e frio da tecnologia moderna. É necessário assim, estarmos atentos 
para não sucumbir a um academicismo pessimista que isola ou a um 
otimismo histérico que só vê maravilhas. •
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while before VR tech gets to the point of being complex and subtle enough to stimulate 
one’s erogenous zones with any degree of sensitivity or realism. Remember, sex is a two- 
way Street, and even BAD sex has to have some sort of intrinsic mutual feedback; any VS 
program would have to not only provide stimulation, but also respond to the user’s cues of 
timing and arousal. Otherwise, it would be like hooking yourself up to a milking machine. 
Could even be fatal...; -  Doug”

387 A palavra teledildonic foi forjada por Theodor Nelson (o inventor do termo 
hipertexto e mentor do projeto Xanadu) em 1974 para descrever uma máquina inventada 
por um hacker de São Francisco, How Wachspress. Esta máquina era capaz de converter 
sons em sensações táteis. Desta forma, máqitlmwtetediWônieas são aquelas que podem
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tm irm itir r rnnvrtrr iiwputsoirTWHlLuu on» üensaçõaa ■otpowiis. Hoje experiências com 
teledildos são realizadas com capacetes com telas de cristal líquido 3D, fones de ouvidc 
estéreo, luvas sensórias e roupas de dados com sensores nas zonas de erógenas, permitindc 
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interpret having VRsex the same way as getting someone into the sac with you no strings 
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389 Veja a paródia de cibersexo no site FuFme em <http: www.fufme.com>
390 Springer, Claudia. Sex, Memories, and Angry W omen., in Dery, M. Flame 

Wars..., op.cit. p. 716. Vejamos também o que diz R.U.Sirius, editor da revista Mondo 
2000 em mensagem na Usente. Em 1348 S13/Meet MONDO 2000; 14-Jun-93 15:35:11; 
#1162-Virtual Sex/Teledildonix; Fm: R. U. Sirius 70007,3242; Tb: Johnny ...r 100042,560. 
Yeah, the mind is the primary erotic oigan. Virtual Sex, when it’s ready, will be a different 
but in some ways superior form of intimacy. When you’re slapping the flesh, you’re also 
usually having fantasies... you and she, he or it might become different persons, minerais 
or vegetables and you might be envisioning different circumstances, all in rapid succession. 
Well, a sufficiently intuitive virtual System would allow the lovers to share some of the 
content of one and others fantasies in ways that mere words don't express. And as we 
know, communication at a distance tends to liberate people to express aspects of themselves 
that they don’t in the flesh, largely due to instinctive biological fears of getting slapped 
‘cross the face...

391 Kroker, A. Glint Chip Eye. in <http://ctech.concordia.ca/hacking/glint.html>. 
(06/08/96).

392 Aronowitz, A; Menser, M. On Cultural Studies, Science, and Technology, in 
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396 Manzine, E. op.cit. p. 44.
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et la Parole I. op.cit..
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a técnica é uma tática vital no combate entre o homem e a natureza. Spengler, O. L’Homme 
et la Technique, Paris, Gallimard, 1958.

400 Scheer, L. LaCivilisation du Virtuel, in Sociétés, Dossier Technosocialité, no. 
51, Paris, Dunod, 1996.

401 Utilizamos propositadamente a noção de “requisição/provocação” no sentido 
dado por Heidegger. Ver Heidegger, M. La Question de la Technique, op.cit.

402 Bataille, G. La Part Maudite. Paris, Les Editions de Minuit, 1967.
403 Ver Kroker, Arthur e Marilouise. Body Digests. in Canadian Journal of Political 

and Social Theory, vol. XI, n. 1-2, Montreal, 1987. •
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405 Kroker, A. Synapse Lapse. in “Body Digests”. in Canadian Journal o f Political 

and Social Theory, vol. XI, n.1-2, Montreal, 1987. p. 30.
406 Ver Haraway, D. Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. 

NY, Routledge, 1991.;e Ross, Andrew. Strange Weather: Cülture Science and Technology 
in the age o f Limits. NY, Verso, 1991.

407 A máquina vital surge na “quarta descontinuidade”, após as rupturas de 
Copémico (homem e cosmos), Darwin (homem e vida) e Freud (homem e inconsciente). 
Ver Channell, David F. The Vital Machine. in Gray, C.H. (ed). The Cyborg Handbook, NY, 
Routledge, 1995.

408 Figueroa-Sarriera et alli. Cyborgology. Constructing the Knowledge o f 
Cybemetic Organisms. in Gray, C.H. (ed). The Cyborg Handbook, op.cit. p.7.

409 Kroker, A. e M.. Body Digest. Theses on The Disappearing Body in The Hyper- 
Modem Condition. Body Digest. Fashion, Skin & Technology, Canadian Journal of Political 
and Social Theory, v.XI, no. 1-2, Montréal, 1987.

410 Kroker, A. Panic Cyberspace. <http://www.freedonia.com/panic/cyberspace/ 
cyberspace.html>, (08/06/96). Ver também, Kroker, Arthur e Marilouise. Code Warriors, 
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do corpo humano. De caráter hiper-liberal, os extropians buscam lutar contra a entropia 
através da razão, da ciência e da ordem. Ver More, M. The Extropians Principies v. 2.6. in 
<http://www.primenet.com/~maxmore/extpm26.htm>, (08/06/96).

411 Um exemplo interessante de “neuro-hackers” é do engenheiro japonês Masahiro 
Kahata que conseguiu ligar uma interface MIDI no seu sistema nervoso e assim ele pode 
visualizar suas ondas cerebrais na tela de seu Macintosh. Ver Branwyn, G. The Desite To 
Be Wired. in Wired, n°1.4. set/oct, 1993. p.65.

412 Ver Deleuze, G.; Guattari, D. Capitalisme et Schizophrénie. op.cit..
413 Nesse sentido a realidade virtual seria, ao mesmo tempo, o desaparecimento 

do corpo ffsico substituído por um simulacro virtual e, ao mesmo tempo, exaltação e 
reaparecimento do corpo biológico como fonte de recepção das sensações virtuais.

414 0  filme da brasileira radicada em Nova Iorque Iara Lee, “Synthetic Pleasures”, 
vai discutir a questão do cyborg, e as transformações sofridas pelo corpo na era do digital. 
Ver <http://www.caipirinha.com/Book/book.htm>. (06/08/96).

415 Ver Bukatman, Scott. Terminal Identity: The Virtual Subject in Post-Modern 
Science Fiction. Durham and London; Duke University Press, 1993. pp. 258.

416 O Instituto Nacional de Prótese Neurológica dos EUA acaba de desenvolver 
um olho mecânico com câmera e chips implantados no córtex cerebral. Ver Dimenstein, G. 
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could communicate with each other over the global internet using a special eye-movement 
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and Space em 1960) e pode ser definido çomo “the melding of the oiganic and the machinic, 
or the engineering of a union between separate organic systems”. Citado por Gray, C.H.; 
Mentor, S. Figueroa-Sarriera, H. Cyborgology... op.cit. p.2.

421 A diferença entre robôs, replicantes e cyborgs proféticos está na estrutura. O 'i 
robô é formado de matéria inorgânica, os replicantes de matéria orgânica (manipulação 
genética) e os cyborgs proféticos de matéria orgânica e inorgânica.

422 Ver Rollins, E. The Camage of Identity: Cyborgs and Women in Science Fiction 
and Horror Film. in <http://violet.berkeley.edu/%7Erollins/cyborg.html>, (03/08/96).

423 Ver Lemos, A. Cultura Cyberpunk. in Textos de Cultura e Comunicação, no.29, 
FACOM/UFBA. 1993, pp.25-39.

424 As nanotecnologias são tecnologias do infinitamente pequeno. Essas micro- 
máquinas são utilizadas na criação de novas moléculas, na fabricação de micro-dispositi- 
vos que podem ser implantados no corpo humano e nos mais diversos ambientes perigosos 
ao trabalho humano. O termo foi criado por Eric Drexler no livro Engines of Creation. Ver 
Merkle, R.C. Drexler, K.E. OverView of Nanotechnology. in <ftp.planchet.rutgers.edu>.

423 Rucker, R. Sirius. R.U. Mu, Q. Mondo 2000. A Users Guide to the New Edge, 
NY. HarperCoIlins, 1992. p. 100.

426 Haraway, D. A Manifest for Cyborgs. op.cit.
427 Ver Gray, C.H. (ed). The Cyborg Handbook, op.cit.
428 Haraway, D. A Manifesto... op.cit. p. 65.
429 Idem, p.66. Se você não está ainda muito convencido do discurso dos cyborgs 

que tal tentar esse pequeno teste proposto por Chislenko, respondendo “sim” ou “não”? Se 
você responder “sim” à maioria das questões então, para o melhor ou o pior, você já  é um 
cyboig. “Are you dependent on technology to the extent that you could not survive without 
it? Would you reject a lifestyle free of any technology even if you could endure it? Would 
you feel embarrassed and “dehumanized” if somebody removed your artificial covers 
(clothing) and exposed your natural biological body in public? Do you consider your bank 
deposits a more important personal resource storage System than your fat deposits? Do you 
receive most of your knowledge about the world through artificial symbolic language, rather 
than natural sensory experience? Do you identify yourself and judge other people more by 
possessions, ability to manipulate tools and positions in the technological and social systems •
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than primary biological features? Do you spend more time thinking about —  and discussing 
— your externai “possessions” and “accessories” than your internai “parts”?”. Ver Chislenko, 
A. Legacy Systems and Functional Cyborgization of Humans. in <http://lydia.bradley.edu/ 
las/soc/syl/391/papers/contra_spaces.html>, (21/11/96).

430 O desenvolvimento das tecnologias do cyborg deve-se, em grande parte, a 
pesquisas militares, em primeiro lugar, e a pesquisas na área médica. As áreas mais propi
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431 Haraway, D. op.cit. p.67.
432 Ver a esse respeito Springer, C. Sex, Memories, Angry Women. in Dery, M. 

Flame Wars. op.cit.
433 Ver MafTesoli, M. O Fundo das Aparências, op.cit. principalmente o capítulo VII.
434 Ver Dery, Mark. Cyborging the Body Politic. in Mondo 2000, n°6, p.101,1992.
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437 Ver Gray, C.H. et alli. The Cyboig Handbook, op.cit. A distinção “interpretativos 

e protéticos” foi proposta por Johnson, A; Wyman, M. in <http://www.realid.com/ 
ModernIdentity/RefHaraway.htm> (08/05/96).

438 Citado por Jamison, P.K. Contradictory Spaces: Pleasure and Seduction of the 
Cyborg Discourse. <http://www.lucifer.com/~sasha/articles/Cyborgs.html>, (21/11/96).

439 Ver Mitchell, W.J. City of Bits, capitulo 3, Cyborg Citizens. in <http:// 
mitpress.mit.edu/city_of_bits/>, (27/08/96).
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sound and flashing light activated, was swallowed and guided down tethered to it’s flexidrive 
cable attached to the control box outside the body. Once inserted into the stomach, we used 
an endoscope to inflate the stomach and suck out the excess body fluids. The sculpture was 
then arrayed with switches on the control box. We documented the whole performance 
using video endoscopy equipment. Even with a stomach pump, we still had a problem with 
excess saliva. We had to hastily remove all the probes on several occasions”. in, Atzori, P. 
Woolford, K. Extended-Body: Interview with Stelarc. in http://www.ctheory.com/A29- 
Extended_body.htm>, (08/06/96).

441 Dery, M. Cyborging.... op.cit. p.104. Ver também Stelarc. Portrait Robot de 
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442 Debord, G. La Société du Spectacle. op.cit..
443 Kroker, A. Weinstein, M. op.cit.
444 Guillaume, M. Télésptectres, op.cit.
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Nouvelles Technologies. Un Art sans Modèle?. in Art Press, n.12. Paris, 1991.
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carne”. Case é ao mesmo tempo um espião, um cyborg, um hacker, um drogado, um cowboy do 
ciberespaço. Leary, T. Quark of the Decade?. in Mondo 2000, n°7, 1989, p.59
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505 Porush, David. Frothing The Synaptic Bath., in Mc Caffery, Larry (ed). Storming 

the Reality Studio, op.cit. p.331.
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508 Hollinger, V. op.cit. p.210.
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que serão absorvidas pela epiderme, ou mesma nos manter secos debaixo de chuva.
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534 Depoimento de um hacker gravado de uma emissão da TV francesa em 1993.
535 Segundo a FAQ do newsgroup alt.hackers na Usenet
536 Raymond, E. The New Hacker Dictionnary., NY, MIT Press, 1993. p.467.
537 Sterling, B. The Hacker Crackdown..., op.cit. p. 53.
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565 Vejamos os diálogos do workshop sobre os Free BBSs gravados pelo autor:
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575 Landreth, B. op.cit. p.54.
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Autrement, n°113, Paris, mars 1990, pp.278-285, p. 279.

579 R.U.Sirius, MU, Queen. op.cit. p.54.
580 Ver Adams, James. The Next World War. Computers are the Weapons and the 
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592 In <http://www.cert.oig/incident_notes/IN-99-07.html>.
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Penley, C. Ross, A. (Ed). Technoculture, op.cit. p. 109.

599 Landreth, B. op.cit. p. 1-26/27.
600 Idem, p. 3-49.
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605 Hughes, Eric. A Cypherpunk’s Manifesto, op.cit.
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608 Marcus, Tony. Orbital, iD, march 1994. p.22.
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610 Depoimento retirado de uma emissão francesa no canal ARTE, em Paris, 1994.
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sociabilizante, comunitária. Segundo um raver, “au contraire de beaucoup de drogues, 
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essentiellement ludique et festive Para o DJ Mix Master Morris, “la techno c*est la perte 
du moi, on est noyé dans la masse...”.

612 Ver, por exemplo, a polêmica em tomo do formato MP3 e suas consequências 
para o mercado fonográfico. Wired, MP3, in <http://ww.hotwired.com>
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n°2.08, p.86.

614 Gallagher, Hugh. op.cit. p.87.
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623 Ross, A . op.cit. p.132.
624 Castells, M. op.cit.
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Paris, Flammarion, 1989, p.13.
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compreensão desta lógica de usos dos objetos técnicos põe o homem, e não a máquina, no 
centro da investigação.

629 Ver Schwach. V. Micropsychologie des rapports homme/machine dans la vie 
quotidienne. Thèse d ’Etat, Université de Strasbourg, 1995.

630 Perriault, J. La Logique..., op.cit. p. 197-198.
631 Becker, Howard S. Outsiders. Studies in the Sociology o f D eviance., 

Macmillan, 1966.
632 Hafner,K.;Markoff,J. Cyberpunk..., op.cit. p.12.
633 Bataille, Georges. La Part Maudite. Paris, Editions de Minuit, 1967.
634 Idem, p.25.
635 Idem, p.34.
636 Idem, p.38.
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637 Idem, p.103.
638 Lefebrve, H. La Vie Quotidienne dans le Monde Modeme. Paris, Gallimaid, 1968.
639 Lefebvre, H. op.cit. p. 197.
640 Lefebvre, H. op.cit. p. 212-3.
641 Eco, U. Apocalípticos e Integrados. SP, Perspectiva, 1979.
642 Veja texto The Luddite Movement. in <http://www.webpointers.com/ 

luddites.html>.
643 Virilio, P. Cybermonde. La logique du Pire. Entretien avec Philippe Petit. 

Paris Les éditions Textuel, 1996.
644 Ver “Life was better before sliced bread”. in <http://www.ludittes.com>.
645 Lévy, P. Cyberculture. Paris, Éditions Odile Jacob. 1997.
646 Negroponte, N. op.cit.
647 Lévy, P. L’Intelligence Collective. op.cit.
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Biggs, Paulina Borsook (autor de “Cyberselfísh”), Marisa Bowe, Simson Garfinkel, Steven 
Johnson (Feed), Douglas Rushkoff (autor de “Cyberia”), Andrew Shapiro (Harvard Law 
School), David Shenk (autor de “Data Smog”), Steve Silberman, Mark Stahlman e Stefanie 
Syman (Feed).

649 Para uma visão geral veja a FAQ em <http://www.technorealism.otg>
650 Para assinar a lista mande e-mail para <mailto:majordomo@mindshare.net> e 

no corpo do e-mail escreva “subscribe getreal-l” (sem aspas)..
651 Ver o manifesto em <http://www.technorealism.oig>.
652 De acordo com o manifesto disponível no site citado acima. Tradução do autor.
653 Sobre o tecnosentimentalismo veja “Technofeelism. An OverView.”, in <http:/ 
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654 Sirius, R.U. Techno Surrealism: Today’s Trendiest Cyberthing. in <http:// 

www.disinfo.com/prop/diss/prop_diss_techsur.htmI>
655 Manifestos na grande rede são frequentes: a ética dos hackers do CCC, a 

independência do ciberespaço de Barlow, o manifesto dos cypherpunks, etc.
656 Gunn, Angela, Naive Realism: Taking on the Technorealists Practical 

development of the Internet comes from doing practical things. in <http://home.zdnet.com/ 
icom/content/columns/1998/05/techno.realists/>.

657 Manifesto em <http://www.technorealism.org>
658 Pool, Ithiel de Sola. Technologies of Freedom. op.cit.
659 Katz, John. Way-New Technopomposity, in <http://www.wired.com>.
660 Gunn, Angela, op.cit.
661 Ver <http://www.mundo2000.com>
662 Ver <http://www.wired.com>
663 Katz, John. Way-New Technopomposity. op.cit.
664 Jankélévitch, V. Georg Simmel, philosophe de la vie. introduction à Simmel, 

G. TYagédie.. op.cit. p.19.
665 Simmel, G. op.cit. p.170.
666 Simmel, G. op.cit. p.90.
667 Ver Gerlernter, D. The Machine Beauty, op.cit..
668 Simmel, G. op.cit. p. 212.
669 Simmel, G. op.cit. p. 214.
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670 Simmel, G. La Philosophie de la M odemité, op.cit.
671 Podemos encaixar aí a ação dos media criticada pela Escola de Frankfurt; os 

perigos do instantâneo e da simbiose entre o homem e a técnica, como analisadas por 
Virilio; a perspectiva tecno-nihilista de Baudrillard; a globalização do sistema técnico de J. 
Ellul, entre outros. •
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“A internet é um espaço de comunica
ção propriamente surrealista, do qual ‘nada 

é excluído’, nem o bem, nem o mal, nem 
suas múltiplas definições, nem a discussão 
que tende a separá-los sem jamais conse
guir. A internet encarna a presença da 

humanidade a ela própria, já que todas as 

culturas, todas as disciplinas, todas as pai
xões aí se entrelaçam. Já que tudo é possí
vel, ela manifesta a conexão do homem 
com a sua própria essência, que é a aspira
ção à liberdade.”

Pierre Lévy
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