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SIMPÓSIO 1 — TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 
COMUNICAÇÃO E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO 

A comunicação como nova dimensão da produção de subjetividade  

André Parente  

“A memória é uma ilha de edição” 
(Wally Salomão)  

Félix Guattari (1992) chamou a atenção para o fato de que o 
inconsciente, seja ele freudiano ou lacaniano, nada mais era do que um 
modo de produção de subjetividade entre outros. Longe de ser apenas algo 
como uma “faculdade da alma”, ele é inseparável da produção de signos e 
das instituições. Para ele o inconsciente é um verdadeiro equipamento 
coletivo de subjetivação, uma nova maneira de fazer sentir e mesmo de 
produzir a histeria, a neurose e a psicose, comparável aos sentimentos do 
amor cortês do cavaleiro medieval, do sentimento de classe do 
bolchevique, do sentimento de guerra religiosa do fundamentalista.  

A sociedade e a cultura produzem equipamentos ou máquinas de 
modelização da subjetividade: máquinas iniciáticas, sociais, retóricas, 
afetivas embutidas nas instituições (religiosas, militares, corporativas, 
financeiras), nas tecnologias (língua, escrita, livro, computador) e nos 
dispositivos (câmera escura, panóptico, televisão, realidade virtual).  

Se Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari foram acusados 
de anti-humanismo é porque eles sustentavam que a subjetividade dependia 
cada vez mais de uma infinidade de sistemas maquínicos, entre eles as 
tecnologias de informação e comunicação. Podemos dizer que as diversas 
tecnologias info-comunicacionais formam uma espécie de inconsciente 
maquínico que rivaliza, hoje, com o inconsciente econômico e psicológico. 
Lembremos que na passagem do século XIX ao século XX várias formas 
de inconscientes surgiram como tanto vetores de produção de 
subjetividade: inconsciente econômico com Marx, inconsciente psicológico 
com Freud, inconsciente corporal com Nietzsche, inconsciente linguístico 
com Saussure, inconsciente imagético com Bergson.  
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Para todos estes pensadores, o inconsciente condiciona nossos 
pensamentos, discursos, desejos, sentimentos, comportamentos, etc. Por 
exemplo. para a linguística de origem saussuriana, não podemos sequer 
pensar uma realidade exterior que não seja, desde sempre, pré-
linguisticamente formada. Isto equivale a dizer que quando pensamos, é a 
língua que pensa; quando falamos, é a língua que fala, etc. Língua e 
realidade se confundem: o referente exterior sendo pura miragem. Aliás foi 
exatamente esta ideia que, mais tarde levou Jean Baudrillard (1991) a 
formular sua estética da desaparição, em que o real é uma miragem criada 
pela imagem-simulacro.  

O campo conceitual de subjetivação surge nos trabalhos de Foucault. 
Deleuze e Guattari (1995) associado a dois movimentos. Por um lado, o 
sujeito é processual e não uma essência ou uma natureza: não há sujeito, 
mas processo de subjetivação. Por outro lado, a subjetivação é o processo 
por meio do qual os indivíduos e coletividades se constituem como 
sujeitos, ou seja, só valem na medida em que resistem e escapam tanto aos 
poderes e saberes constituídos. Os poderes e saberes suscitam resistências. 
O que resiste é uma força que ao invés de afetar e ser afetada por outras 
forças vai se autoafetar. Esta autoafecção é a dobra, a autopoiesis (Varela e 
Maturana).  

Por um lado, portanto, há a ideia da produção de sujeito, por outro a 
ideia de que a produção de subjetividade é, desde sempre a da questão da 
produção do novo, ou melhor, daquilo que escapa aos poderes e aos 
saberes. Como extrair dos esquemas sensórios-motores que a sociedade 
produz como condicionamentos, uma força que nos faça acreditar no mundo 
em que vivemos. Acreditar no mundo significa suscitar acontecimentos.  

Em Da produção de subjetividade, Guattari põe a questão1:  

Como falar da subjetividade hoje? Uma primeira constatação nos 
leva a reconhecer que os conteúdos da subjetividade dependem, cada 
vez mais, de uma infinidade de sistemas maquínicos. Nenhum 
campo de opinião, de pensamento, de imagem, de afeto, de 

                                                 
1 Texto publicado no livro: Parente. André (Org.). (1993). A imagem-máquina. Rio de 
Janeiro: Ed. 34. 
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narratividade pode, daqui para a frente, escapar à influência invasiva 
da assistência por computador, dos bancos de dados, da telemática.  

Na verdade, muitos dos grandes filósofos franceses contemporâneos 
estão de acordo que uma infraestrutura info-comunicacional estaria 
engendrando profundas transformações no sistema capitalista. Uma série 
de autores pensa a subjetividade em suas múltiplas relações com a história 
do pensamento (Michel Foucault, Michel De Certeau, Gilles Deleuze, Félix 
Guattari), a história do homem e das tecnologias cognitivas (Gilbert 
Simondon, André Lehoi-Gourhan, Pierre Lévy) a história da ciência e das 
tecnologias de comunicação (Jean-François Lyotard, Michel Serres, Bruno 
Latour, Paul Virilio, Jean Baudrillard, Régis Debray).  

Muito já se discutiu sobre os impactos e efeitos das tecnologias de 
informação e comunicação. Há toda uma gradação de posições entre uma 
rejeição crispada de um Baudrillard até uma aceitação quase sem reservas 
de um Pierre Lévy. Todos concordam que vivemos em um tempo de 
mudanças. Os termos empregados para qualificar o nosso tempo — “era da 
informação”, “era do simulacro”, “era do virtual”, “sociedade de controle” 
— já é uma admissão de que as mudanças são causadas em grande parte 
pelas novas tecnologias.  

Concordamos inteiramente com a posição de Guattari (1992) sobre o 
fato de que, até agora, as novas tecnologias resultaram em um processo de 
estranha mistura de enriquecimento e empobrecimento, singularização e 
massificação, desterritorialização e reterritorialização, potencialização e 
despotencialização da subjetividade em sua dimensão autorreferencial 
(singularizante, processual, dissensual).  

Ao invés de fazer como Baudrillard e Virilio cuja estética da 
desaparição nada mais é do que a atualização da metáfora da caverna em 
algo muito próximo da visão desiludida do filme Matrix, Guattari (1992) 
discute as condições de possibilidade do processo de subjetivação. Em 
primeiro lugar, ele afirma que a constituição maquínica da subjetividade 
deveria nos livrar dos temores de que uma pretensa essência humana da 
subjetividade estaria sendo ameaçada pelas máquinas. Em segundo lugar, 
ele nos aponta algumas condições para que as novas tecnologias 
desemboquem em uma era pós-mídia, na qual a massificação cederia lugar 
à singularização da inteligência e à valorização dos afetos. Entre as 
principais condições, citamos: a criação de territorialidades existenciais; a 
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superação dos valores segregativos e disciplinares do capitalismo; a 
tomada de consciência de que a massificação leva ao enfraquecimento das 
vozes da autopoiesis.  

Examinemos rapidamente as ideias de alguns autores para os quais 
as tecnologias avançadas estariam levando a um processo de regressão da 
subjetividade e das relações sociais.  

É curioso que depois de ter se tornado o filósofo da velocidade, 
Virilio (1993; 1994) condene o veículo do ciberespaço sob o pretexto de 
que ele levaria a uma anulação do espaço e a uma inércia polar. Se cada 
veículo produz uma nova relação com o espaço — o espaço que se estende 
diante de nós não é o mesmo se dispomos de um cavalo, um carro ou um 
avião — por que não aceitar as diferenças produzidas pelo novo veículo do 
ciberespaço? Além do mais, as redes, velhas ou novas, não se estendem 
apenas no espaço, o espaço são as redes.  

Baudrillard (1991) teme que processo de virtualização leve a uma 
estética da desaparição do real, uma vez que na era do simulacro as 
imagens se tornam autorreferentes (sem referente social exterior) e o real 
se torna apenas uma miragem produzida pelo simulacro.  

Lyotard (1990) teme que a informação, cujas mensagens devem ser 
todas codificadas em linguagem de máquina, transforme o saber em pura 
mercadoria para circular em suas redes de reprodução do capital. Lyotard 
problematiza ainda o destino da arte e do nosso corpo num mundo 
dominado pelo cálculo digital, que anulam o aqui e agora, suporte de todo 
sentimento estético.  

Do ponto de vista conceitual, o que há de comum entre estes três 
pensamentos é que eles temem que a experiência do real através do virtual 
venha a ameaçar a experiência do possível. É preciso lembrar que ou o 
virtual é uma categoria estética que se apresenta como uma recriação do 
real recalcado ou é uma categoria tecnológica sem qualquer interesse.  

O problema destas colocações é antes de tudo estratégico: Lyotard 
(1990), Virilio (1993; 1994) e Baudrillard (1991) não perceberam que as 
tecnologias de informação e comunicação constituem um novo espaço de 
lutas entre outros. Um espaço ainda mais importante porque se tornou uma 
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nova dimensão do sistema produtivo e a este respeito não tem outro limite 
senão a finitude de nossos desejos.  

Para outros autores, como veremos a seguir, as tecnologias não 
importam em si mesmo, mas em função dos agenciamentos coletivos que 
nelas se exprimem e produzem novas formas de subjetivação.  

Em primeiro lugar, é preciso evocar Guattari, para quem a 
informática e a tecnociência não são nada mais do que formas 
hiperdesenvolvidas da própria subjetividade. Guattari (1992) observa que 
não são apenas as atuais máquinas informacionais e comunicativas que nos 
permite falar de uma produção maquínica da subjetividade, uma vez que as 
subjetividades pré-capitalistas e arcaicas eram engendradas por diversos 
equipamentos coletivos de modelização das formas de existência. Se a 
máquina resulta de um complexo processo de subjetivação e se a 
subjetividade é fruto de um agenciamento social múltiplo, não há porque 
separar a máquina e o homem sob a base da oposição natural/artificial, 
Todo corpo tem suas artificialidades, toda máquina tem suas virtualidades: 
são os agenciamentos sociais nos corpos e nas máquinas. Não há teoria da 
prótese que resista ao pensamento da hybris que desorganiciza o corpo ao 
colocá-lo em relação com o fora (corpo sem órgãos).  

Devemos considerar também a tecnologia como fato cultural 
multitemporal, ou seja, acontecimentos singulares que remetem ao 
passado, ao presente ou ao futuro, formando um mapa dobrável e 
desdobrável como uma geometria variável. A cada dobra mudamos as 
conexões de seus componentes e extratos se refazem. O desenvolvimento 
da história da tecnologia se parece muito com as descrições das teorias do 
caos do tempo topológico: acontecimentos que parecem afastados estão 
muito próximos, ou o contrário. Na verdade, seria mais exato dizer que a 
multitemporalidade nos leva a uma outra concepção e imagem do tempo. O 
tempo multitemporal passa e não passa, ele escoa, mas não de modo 
uniforme e continuamente. Segundo Michel Serres (1998; 2000), ele 
funciona como um filtro, que ora faz passar e ora impede a passagem. É 
desta forma que as tecnologias remetem ao duplo movimento de aceleração 
e desaceleração, inovação e tradição. Se tomarmos um carro como 
exemplo, vemos que seus componentes remetem a épocas distintas: a roda 
remonta ao neolítico, a mecânica ao século XVIII, o motor e a 
termodinâmica ao século XIX e a eletrônica à contemporaneidade. Além 
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disto, a forma como estes componentes se articulam no carro se modifica 
sem cessar. Diríamos mesmo que o que caracteriza o carro de hoje não é 
apenas o que nele é contemporâneo. É que a contemporaneidade se 
caracteriza cada vez mais pela edição ou a forma como as partes do sistema 
são montadas e articuladas. Se vivemos a época do homem dividido, do 
homem sem qualidades, ou sem essência, é porque operamos cada vez 
mais como um editor ou montador e nossa memória é cada vez mais como 
uma ilha de edição não-linear.  

A ciência e a tecnologia são, para Bruno Latour, uma mega rede 
heterogênea que mobiliza homens e coisas e criam um campo de tensão e 
forças disparatadas. É impossível compreender a dinâmica da ciência, ou 
de qualquer outra rede, sem conhecermos as instituições — bibliotecas, 
museus, centros de informação, centros de pesquisa, centros de formação 
— os veículos materiais e os atores que intermediam a relação entre a 
periferia e centro das redes. O conjunto desta galáxia emaranhada, das 
redes e seus centros, funciona como um verdadeiro banco, dotando os 
capitalisadores de uma vantagem considerável, na medida em que eles 
estão ao mesmo tempo afastados dos lugares e interligados aos fenômenos 
por uma série reversível de transformações.  

Se quisermos compreender como certas visões de mundo se impõem 
e se tornam dominantes, não podemos dispensar o processo de 
transformação do mundo em informação nas redes, sejam elas quais forem. 
A verdade sobre Deus, a verdade sobre a natureza e uma certa tendência na 
arte não existem fora das redes em que circulam, como se fossem 
fenômenos que falariam por si só.  

A ciência não se aplica a partir das ideias de seus gênios. A ciência 
se replica, como o social, mas para que isto ocorra é preciso investimentos 
enormes. É verdade que as tecnologias apenas tornam mais visível a 
infraestrutura da rede da ciência.  

Quando medimos as informações em bits e bauds, quando somos 
assinantes de um banco de dados, quando, para agir e pensar, nos 
conectamos a uma rede de comunicação, é mais difícil continuar 
vendo o pensamento científico como um espírito flutuando sobre as 
águas. Hoje a razão, que nada tem de natural, se assemelha muito 
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mais a uma rede de comunicação, uma rede de telemática do que às 
ideias platônicas.2 

Por fim, o trabalho de Latour nos leva a perceber que as tecnologias 
de informação e comunicação podem ser entendidas como tecnologias 
cognitivas menos por projetar ou exteriorizar a riqueza e complexidade dos 
processos cognitivos do pensamento do que por revelar o quanto sua 
complexidade deriva não apenas das capacidades naturais do homem, 
sejam elas biológicas ou psicológicas, mas também dos objetos, suportes e 
dispositivos técnicos que nos circundam e compõem as redes de 
informação. O que está em jogo é menos uma extensão de habilidades 
cognitivas dadas, uma prótese que prolonga e potencializa nosso 
pensamento e seus processos de produção, tratamento e transmissão de 
informações, que um processo contínuo de delegação, partilha e 
distribuição das atividades cognitivas que formam uma rede com os 
diversos dispositivos não-humanos.  

O conceito de rizoma criado Deleuze a partir da concepção que 
Barthes é utilizado por Pierre Lévy (1993) como um novo paradigma para 
entender as redes hipertextuais e telemáticas. Resumindo, ao modo de 
Barthes, a rede não tem unidade orgânica (ex. início, meio e fim); na rede 
abundam muitas redes que atuam sem que nenhuma delas se imponha às 
demais; ela é uma espécie de galáxia mutante, com diversas vias de acesso, 
sem que nenhuma delas possa ser qualificada como principal; os códigos 
que mobiliza se estendem até onde a vista alcança, são indetermináveis. 
Estas características das redes podem ser aplicadas aos organismos, as 
tecnologias, aos dispositivos, mas também à subjetividade. Pois o 
pensamento rizomático é o pensamento que faz da conectividade seu único 
princípio. Somos uma rede de redes (multiplicidade), cada rede remete a 
outras redes de natureza diversa (heterogênese).  

A grande maioria das observações apressadas que fazemos sobre as 
diferenças entre o hipertexto impresso e o hipertexto eletrônico só se 
coloca na medida as pessoas não se dão ao trabalho de pensar o livro como 
uma rede que supõe a biblioteca, por um lado, mas também ao ato de 
leitura, por outro, que pode ser encarado como pensamento rizomático. A 

                                                 
2 Cf. Latour, Bruno (1994). Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Ed.34.  
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única grande mudança entre o livro impresso e o livro eletrônico é a 
velocidade de acesso de seus nós. Não é a toa que muitas das imagens 
utilizadas por Borges para falar dos livros, da biblioteca e da literatura se 
tornaram conceitos ou algoritmos que podemos utilizar para entender as 
mudanças que emergem com a hipertextualidade telemática.  

Como mostra muito bem o filósofo Michel Serres (1998; 2000), 
existem apenas dois tipos de ciência, que se distinguem ponto a ponto, e 
cujos modelos são a geometria e a geografia. A primeira é a ciência do 
geral, a segunda a do particular. Uma privilegia o esquema, sempre virtual, 
a outra a cópia, reprodução do real. Enfim, uma cria, por meio de modelos, 
explicação e previsão, enquanto a outra cria, por meio de imagens, 
descrição e providência.  

Para a ciência exata, dos modelos, o que caracteriza o real são as leis 
regulares, a ordem por detrás das aparências. Para a outra ciência, das 
imagens, o que caracteriza o real é a proliferação singular de detalhes, sua 
desordem. Enfim, o modelo faz desaparecer o particular, o detalhe, para 
ressaltar o mesmo, aqui e lá. A imagem, ao contrário, valoriza as 
multiplicidades que os modelos fazem desaparecer. De um lado, o 
esquema, a lei, o modelo, o inteligível, a arte da geometria. Do outro, a 
imagem, a reprodução, a cópia, o sensível, a arte da cartografia.  

Ora, hoje, uma imagem fractal não pode se reduzir completamente a 
nenhuma das duas ciências apresentadas, por uma razão muito simples: a 
imagem fractal é fruto de uma nova ciência, onde o modelo e a imagem, o 
inteligível e o sensível, se dão as mãos para fabricar uma nova 
fenomenologia científica. Não geométrica, diz Serres (2000), certo,  

porque reproduz as folhas das árvores e as crateras dos montes até os 
últimos detalhes; muito pouco geográfica, entretanto, porque não 
pode se fazer passar por quadro, retrato, mapa ou estampa e não 
representa nenhum lugar da terra em particular: ninguém nunca 
jamais viu, de fato, em lugar ou tempo algum, estas nuvens, estas 
montanhas, estas árvores... Saída toda armada de um computador e 
gerada por um algoritmo, uma verdadeira matemática a produziu.  

De fato, a visualização computacional inaugurou uma era pós-
kantiana, transformando as condições, práticas e teóricas, da experiência. 
Que nome dar a esta nova imagem, a esta nova representação, se ela 
abandona sua antiga função fenomenológica, uma vez que não é mais 
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determinada pelos horizontes espaço-temporais de nossa experiência 
sensível? Que cor atribuir a um sinal recebido em faixas de ondas 
exteriores àquelas do espectro visível? Como qualificar o olhar quando ele 
faz face a uma imagem fractal, que se situa em uma zona intermediária 
entre o sensível e o inteligível? Quem vê, um outro órgão que o olho? 
Quem calcula, um outro órgão que o cérebro? Como chamar de imagem 
esta dimensão flutuante, entre o sensível e o inteligível? Sim, sem dúvida, 
entramos no campo da experiência do possível e do virtual.  

É verdade que a simulação é um novo instrumento do pensamento 
científico, completamente diferente da lógica e das narrativas. Os sistemas 
dinâmicos de visualização científicos são uma poderosa ferramenta 
técnico-científica da atualidade. Sem ela, muitas das novas descobertas no 
campo da biotecnologia, da nanotecnologia, da astrofísica não poderiam 
ser realizadas, assim como as teorias não poderiam jamais se desenvolver 
sem a escrita e a lógica.  

Ao mesmo tempo em que os indivíduos humanos são inteligentes, 
por possuírem estas capacidades (de perceber, de lembrar, de aprender, de 
imaginar e de raciocinar), não podemos esquecer que a inteligência possui 
uma dimensão coletiva ou social e técnica ou tecnológica, que em geral 
não são levadas em consideração. É impossível exercermos nossa 
inteligência independentemente dos sistemas semiológicos-línguas, 
linguagens e sistemas de signos e notações — bem como dos meios — 
fala, escrita, livro, fotografia, cinema, multimídia, redes telemáticas — que 
herdamos através da cultura.  

Desde sempre e por meio das tecnologias mais diversas, 
transformamos o mundo em informação: textos, desenhos, plantas, mapas, 
estampas, listas, gráficos, fotografias... Mas o que é informação? Segundo 
Bruno Latour,3 a informação não é um signo, mas uma relação estabelecida 
entre dois lugares, uma periferia e um centro, sob a condição que entre eles 
circule um veículo, uma inscrição. Por que transformar o mundo em 
informação? Por que a informação permite resolver de forma prática — por 

                                                 
3 Ver o excelente texto de Bruno Latour (1996). Ces réseaux que la raison ignore: 
laboratoires, bibliothèques, collections. In M. Baratin & C. Jacob (Orgs.). Le pouvoir des 
bibliothèques. Paris: Albin Michel. 
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meio de operações de seleção, de extração, de redução e de inscrição — a 
contradição entre a presença e a ausência em um lugar. A informação não é 
uma forma no sentido aristotélico, mas uma relação prática e material entre 
dois lugares: o centro negocia com a periferia o que deve ser produzido 
para que a ação à distância sobre ela seja mais eficaz.  

Desde que uma informação goza das vantagens do inscrito, do 
cálculo, da classificação, do superposto, disto que se pode inspecionar com 
o olhar, ela se torna comensurável com todas as outras inscrições 
pertencentes às realidades até então estranhas umas às outras. 
Compreendemos melhor, hoje, este fenômeno, porque utilizamos todos 
computadores e redes hipertextuais que nos permitem combinar, traduzir, 
integrar desenhos, textos, fotografias e gráficos, até então separados no 
espaço e no tempo.  

A rede é a imobilidade necessária para recolher o que deve nela 
transitar. Consideremos a topologia especial destas redes. Redes de 
transformação fazem chegar aos centros de cálculos, por uma série de 
deslocamentos, um número exponencial de inscrições (informações). Estas 
informações circulam, mobilizando toda a rede sociotécnica disponível 
entre o centro e a periferia: esta é a única maneira de garantir a fidelidade e 
a precisão dos dados. Quando seguimos os seus traços, nós atravessamos a 
distinção usual entre as palavras e as coisas: não navegamos apenas no 
mundo, mas também através de diversas matérias de expressão.  

Enfim, acreditamos que o atual sistema de produção de riquezas é 
assegurado por uma comunidade biopolítica (Negri, 2001). Todos, 
trabalhadores e não trabalhadores, participam do momento em que 
participam da produção de afeto e subjetividade. Essa riqueza é hoje, em 
grande parte, produzida pela atividade comunicacional na medida em que a 
comunicação é a dimensão essencial para a reprodução social geral. Por um 
lado hoje é cada vez mais importante preparar para o consumo, não 
esqueçamos que produção é imediatamente consumo e vice-versa. Por outro 
lado, o trabalho foi separado de sua potência política desde o momento em 
que o vínculo entre produção de riqueza e trabalho assalariado foi rompido. 
Em parte porque o trabalhador não precisa mais de capital fixo ou de 
ferramentas, pois a sua principal ferramenta é o cérebro ou a subjetividade 
(Negri, 2001). Eis porque não podemos pura e simplesmente abandonar o 
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campo de lutas que é a comunicação sob o pretexto que comunicação é 
domínio do monstro da mídia sobre os zumbis prisioneiros.  
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