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Ser humano versus máquina: quem produz quem?  

Pedrinho A. Guareschi  

O sinal dos tempos hoje, é que vivemos um tempo de sinais! Sábio o 
que consegue se deter, nos dias de hoje, para admirar esse fantástico e 
formidável fenômeno de um mundo cada vez mais simbólico, cuja 
realidade passa a ser quase que um “segundo andar”, rarefeita, fluida, 
escorregadia, em uma mutação constante.  

O mais instigador e provocante de tudo isso, contudo, é que o ser 
humano não passa imune e incólume diante desse fenômeno: ele é 
personagem central nesse drama-tragédia, um protagonista que age e reage, 
sofre e tenta intervir, caminha e luta na trajetória do tempo. Admirável 
mistério o ser humano. Sempre em construção, interminável, infinito, um 
microcosmos sobre quem somos, como é o mundo que nos rodeia. E hoje 
nos perguntamos até mesmo se podemos fazer a pergunta sobre essa 
relação. Milhares de respostas já foram dadas e muitas outras continuam a 
surgir. Há algo de inevitável e ao mesmo tempo misterioso no que diz 
respeito à presença do ser humano nesse mundo: novas facetas da realidade 
vão se revelando e desdobrando diante de nós, com a diferença que hoje 
essas mudanças são precipitadas e estonteantes.  

É sobre essa relação ser humano e mundo, na sua relação-
incorporação, que desejo refletir, com cuidado e humildade, a partir do 
tema acima e de considerações feitas por Margareth Axt e André Parente. 
Pretendo me fixar em três pontos interligados. Primeiramente, uma rápida 
discussão, básica, sociológico-econômica, sobre o fenômeno da 
Informação/Comunicação hoje. A seguir, procuro recuperar alguns apartes 
já oferecidos sobre o tema, mas que passaram desapercebidos e que 
mereceriam uma nova atenção. Finalmente, pretendo oferecer um jeito de 
poder, hoje, lidar com essa problemática, ao menos para conseguirmos 
falar e discutir sobre ela: a questão da “relação”.  
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1. A informação como modo de desenvolvimento: uma chave de 
entendimento da economia moderna  

Em cada formação social, em cada modo de produção, isto é, na 
maneira como conseguimos as coisas para viver e nos reproduzirmos, há 
também um modo de desenvolvimento principal. Esse modo 
desenvolvimento é definido pelo elemento fundamental à promoção da 
produtividade no modo de produção específico. No modo agrário, a fonte 
de incremento de excedente resulta dos aumentos quantitativos de mão-de-
obra e dos recursos naturais, em particular a terra. No modo 
desenvolvimento industrial, a principal fonte de produtividade reside na 
introdução de novas formas de energia e na capacidade de descentralização 
do uso de energia ao longo do processo produtivo e de circulação. Hoje, no 
modo informacional, a fonte de produtividade encontra-se na tecnologia de 
geração de conhecimentos, de processamento da informação e da 
comunicação de símbolos. Apesar de conhecimentos e informação serem 
elementos cruciais em todos os modos de desenvolvimento, o que é 
específico ao modo informacional é a ação de conhecimentos sobre os 
próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade; é a 
melhoria da tecnologia do processamento de informação como fonte de 
produtividade (Castells, 1999, pp.33-34).  

Pode-se constatar com facilidade que quem detém a informação 
hoje, detém também a chave de desenvolvimento. Tudo hoje passa pela 
informação. Se quero comprar um computador, já faço meu pedido através 
da Internet. O pedido é registrado praticamente em tempo real. A partir do 
pedido, o computador começa a ser fabricado. Todas as peças, mesmo a 
embalagem e o suporte material, são construídos através de máquinas que 
são por sua vez controladas por outros computadores baseados na 
informação. Em doze horas todo o computador é construído e montado, da 
maneira específica e singular como eu pedi. A única demora é a entrega, 
mas mesmo ali as distancias estão sendo supressas, na medida do possível, 
novamente através da informação/comunicação. Os jornais que eram antes 
impressos num determinado espaço geográfico e podiam levar horas para 
chegar aos leitores, são agora enviados, eletronicamente, a determinados 
locais para serem impressos ali e mais rapidamente distribuídos, pois as 
distâncias se reduziram. Isso se eu quiser um exemplar impresso, caso 
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contrário, posso ler na Europa os jornais de Porto Alegre antes de eles 
serem aqui mesmo impressos, através dos correios eletrônicos.  

Ampliando o quadro, podemos afirmar que vivemos hoje uma 
sociedade midiada, uma cultura midiada (Thompson, 1995, 1998). Todas 
as instâncias de uma sociedade, a partir da economia, passando pela 
educação. pela religião, pela política (Thompson. 2002) etc., são 
incompreensíveis hoje fora da informação/comunicação.  

Mas o ponto que quero enfrentar, a partir dessas constatações 
básicas, é mais desafiante e sério: e o ser humano? Como entra ele nesse 
jogo de forças e relações? Como nos compreendemos e como nos situamos 
diante de tais desafios quase paradoxais?  

Essa sobre essa questão que continuo esta elaboração.  

2. Informação/comunicação e ser humano  

Diante de uma realidade cada vez mais definida e formatada pela 
informação/comunicação, permaneceria o ser humano imune a tal 
situação? Certamente não, e já de há muito, inúmeros pensadores se 
preocuparam com esse tema.  

Gostaria de retomar e, até certo ponto, recuperar aqui as 
contribuições de McLuhan sobre essa questão, apresentadas já na década 
de 1960. Tais aportes sofreram uma espécie de eclipse ao redor da década 
de 1980, mas são agora retomadas, de maneira surpreendente, a partir de 
meados da década de 1990. Tem-se a impressão que aquilo que McLuhan 
dizia, de maneira quase profética, estão agora se constituindo em um 
instigante e eficaz referencial teórico de compreensão da informação e da 
comunicação nos dias atuais.  

A tese central dos livros de McLuhan (1962, 1964, 1969) é a de que 
o tipo de comunicação conforma (institui, dá os contornos) a um 
determinado tipo de ser humano. Analisa três estágios principais, onde se 
constata o predomínio de um determinado tipo de comunicação e como tal 
prática comunicativa influencia na constituição do ser humano.  

O primeiro estágio dessa comunicação é denominado por McLuhan 
como sendo o mundo tribal. O estilo principal de comunicação era 
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fundamentalmente o acústico, baseado no falar e no ouvir. Evidentemente, 
tal tipo de comunicação (e isso é importante) exigia a presença física das 
pessoas e a existência de comunidades humanas. O espaço da comunicação 
era até onde se podia ouvir a fala de alguém. O autor mostra que tal 
comunicação se prestava à construção e existência de um ser humano 
pluridimensional, abrangente, pois o acústico nos propicia falar e ouvir a 
partir de múltiplas direções. Um ser humano capaz de fazer várias coisas 
ao mesmo tempo, no dizer do autor, “de rir e chorar ao mesmo tempo”.  

O segundo estágio é denominado como o mundo destribalizado. Em 
tal estágio predomina o tipo de comunicação baseado na escrita e na 
leitura. E ao ser alfabetizado, o ser humano introjeta as ideias de ordem, 
sucessão, linearidade, construindo um ser humano unidirecional, à 
semelhança das linhas de montagem, um ser humano incapaz de fazer mais 
que uma coisa simultaneamente. Em tal tipo de comunicação a comunidade 
é dispensada e são incentivadas e reforçadas práticas individualistas e 
isoladas: alguém sozinho, fechado em um quarto, pode-se comunicar 
através da escrita e da leitura. McLuhan mostra também que é nessa época, 
na história, que predominam os absolutismos de estado, por um lado, com 
a supressão da organização e mobilização populares; o ser humano se vê 
sozinho, sem defesa, diante dos estados Leviatã.  

Interessante constatar que tais afirmações de McLuhan se vêem, até 
certo ponto, confirmadas por psicólogos que se preocupam em ajudar as 
pessoas a ler com mais rapidez. As causas principais de as pessoas lerem 
com vagar deve-se ao fato de estarmos acostumados, devido à 
alfabetização, a ver apenas uma coisa depois da outra, uma letra depois da 
outra, uma palavra após outra. No momento em que tentamos ver várias 
palavras ao mesmo tempo, uma frase inteira, ou uma coluna toda do texto, 
podemos progredir com muito maior rapidez na apropriação do texto. Por 
que podemos ver uma imagem num lance de olhos e gravar tal imagem e 
não podemos fazer o mesmo com uma frase, um parágrafo, ou até mesmo 
com parte de uma página? A tudo isso se agrega o costume de soletrarmos 
mentalmente as palavras, o que torna a leitura ainda mais demorada. No 
momento em que tentarmos, então, vermos várias coisas ao mesmo tempo 
e não nos preocuparmos em soletrar mentalmente as palavras, poderemos 
ler com muito mais rapidez. Alguns analistas, baseados em McLuhan, 
tentam explicar também o fenômeno instigante, constatado nas guerras 
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napoleônicas, de que os alfabetizados aprendiam a marchar em pelotões, 
regimentos, etc, com apenas algumas horas de treinamento, ao passo que os 
analfabetos demoravam dias e semanas para incorporar a “ordem unida”. A 
explicação dada por esses analistas é que os alfabetizados introjetaram, 
com a alfabetização, as ideias de regularidade, ordem, sucessão, 
equidistância. Se tal explicação não é definitiva, é ao menos provocante e 
nos instiga a aprofundar fenômenos tão singulares.  

Finalmente, na análise de McLuhan, chegamos a um terceiro estágio 
na história da comunicação, denominado por ele como o mundo 
retribalizado. É o tipo de comunicação que se faz presente com a criação 
dos meios de comunicação eletrônicos e a junção da imagem, texto e som. 
O mundo se transforma, na sua expressão original, em uma aldeia global e 
o ser humano passa a receber diariamente milhares de bombardeios 
comunicativos eletrônicos, provindos de todas as direções.  

A primeira e importante constatação desse tipo de comunicação é a 
de que a comunicação assume um direcionamento vertical e de mão única, 
por um lado e massiva e profundamente envolvente, por outro. As pessoas 
se transformam em receptores quase inertes e passivos, com sérias 
possibilidades de serem manipuladas, sem tempo, às vezes, e sem 
possibilidades de retroagirem. É a isso que Thompson (1998) chama de 
quase-interação midiada. Os atores da mídia se transformam em novos 
indivíduos dentro de nossas casas e passamos, em muitas situações, a nos 
relacionarmos mais com eles do que com os próprios membros da família. 
Não é difícil constatar que muitas crianças e adolescentes, hoje, passam 
mais tempo em contato com personagens midiáticos do que com os 
próprios pais e irmãos. Mas é importante darmo-nos conta, como veremos 
no ponto a seguir, que consequências tal tipo de “comunicação” acarreta. E 
isso terá a ver diretamente com o tema que nos estamos propondo a discutir 
nessa apresentação, isto é, os novos modos de subjetivação.  

Há, contudo, uma outra consideração importante que se torna 
necessário discutir para podermos compreender melhor o último ponto: é a 
mudança que está se dando, a partir da informação/comunicação, nos dias 
de hoje, em três dimensões fundamentais que se apresentam à consciência 
do ser humano e que nos marcam profundamente: a dimensão da distância, 
do espaço e do tempo. Tais dimensões, em nosso mundo marcado pelo 
avanço profundo das novas tecnologias, modificam seu sentido, ou melhor, 
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passam a ser percebidas diferentemente pelas pessoas, influenciando, de 
maneiras diferenciadas, a construção de sua subjetividade, sua 
subjetivação.  

No que se refere à distância, ela passa hoje a ser encurtada, o mundo 
se torna uma aldeia. Tomamos café em um continente, almoçamos em um 
segundo e jantamos em um terceiro. Vencemos a velocidade da terra e 
chegamos antes da hora de partida. A terra se sente comprimida. As 
informações saem e chegam, aos turbilhões, sem intervalos, num tempo 
que se esvaece e se restaura em segundos. Tudo hoje é “penúltimo” — o 
último está para chegar a qualquer momento. Normal, pois, que os 
equilíbrios estremeçam. Dados, sons, imagens: tudo se propaga 
ininterruptamente.  

O espaço se transforma profundamente. Cria-se um novo espaço, o 
ciberespaço, praticamente infinito e, paradoxalmente, sem ocupar um 
lugar. É a grande invenção das novas tecnologias da informação e da 
comunicação. Bibliotecas inteiras são armazenadas em trilhões de bits que 
cabem em pequenos discos.  

Mas é na dimensão do tempo que se notam as mais profundas 
transformações. Ninguém jamais conseguiu definir o tempo. Perguntado 
sobre ele, Santo Agostinho responde: “Se não me perguntarem o que seja o 
tempo, eu sei o que é; mas se me perguntarem, já não sei”. É que o tempo é a 
percepção que temos do tempo. E o percebemos hoje como um tempo 
precipitado, acelerado (Gurvitch, 1964) presentificado. Mas o mais 
preocupante disso tudo é que o “aqui” e o “agora” passam a assumir valores 
de “realidade” e de “verdade”: o que existe é apenas o aqui e agora, o que é 
verdade é apenas o aqui e agora. Os assessores de comunicação dos 
governantes não estão mais interessados em desmentir fatos: o segredo é 
substituir os fatos. Devido à força e importância dessa presentificação do 
tempo, se algo é noticiado, se está na mídia, essa é a realidade e essa é a 
verdade.  

Mas há algo ainda mais provocador nessa percepção do tempo hoje: 
inúmeros filósofos, pesquisadores, analistas e psicólogos que se debruçam 
sobre essa realidade do tempo hoje, estão se dando conta da existência de 
determinados fatores, bem sutis e delicados, mas nem por isso menos 
centrais e importantes, presentes na comunicação em nossos dias. 
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Misteriosa nossa vida em sociedade em hoje! Eles estão se dando conta da 
importância e das consequências da intensidade comunicacional em que 
vivemos. Chegaram até a criar novos termos, para designar essa nova 
realidade. Um autor belga, Joel de Rosnay (1997) diz que vivemos hoje 
uma época de “cronofagia”, isto é, uma época em que temos necessidade 
de nos alimentar do “tempo”, do “novo”, uma época em que muitos se 
transformam em devoradores de coisas novas. Na mesma linha de ideias, 
fala-se hoje de um novo tipo de adição, a “dataholics”, que consiste em nos 
viciarmos em notícias, em coisas novas. Não conseguimos mais viver sem 
buscar incessantemente as últimas novidades. Podemos verificar isso em 
nós mesmos, quando, por exemplo, ligamos a televisão e vemos uma 
notícia que já tínhamos visto ontem. Nossa reação imediata é: “Isso eu já vi 
ontem! Será que não há nada de novo hoje?” Que significa isso? Tal estado 
de ânimo sugere, no entender dos analistas, que muitos sofrem de uma 
ansiedade e necessidade de buscar continuamente um novo manjar. 
Antigamente as notícias de uma semana eram ainda “novas”. Hoje, o de 
ontem é antigo e ultrapassado. Isso pode levar a criar ansiedades nas 
pessoas, dentro de um tempo acelerado, um tempo precipitado.  

Não é fora de propósito trazer ainda aqui algumas reflexões 
questionadoras de Donna Haraway, em seu Manifesto ciborgue: ciência, 
tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX (apud Kunzru e 
Haraway, 2000). Dentro desse amplo contexto, ela sugere que estamos 
diante de “quebras de fronteiras” (p.44) e discute três delas: a fronteira 
entre o humano e o animal, entre o animal-humano (organismo) e a 
máquina e entre o físico e o não físico (para ela um subconjunto da 
segunda fronteira). Desenvolve seu pensamento mostrando que em nossa 
época as máquinas tornaram ambígua a diferença entre o natural e o 
artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que 
é externamente criado. Na sua expressão, “as máquinas são 
perturbadoramente vivas e nós mesmos assustadoramente inertes” (2000, 
p.46). Ao discutir as dominações, mostra que elas não funcionam mais por 
meio da medicalização e da normalização, mas através de redes, do 
redesenho da comunicação, da administração do estresse. ‘‘A normalização 
cede lugar à automação, à absoluta redundância” (2000, p.112).  

Há ainda outros psicólogos que discutem essa relação entre ser 
humano e as tecnologias da informação/comunicação e como isso 
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influencia os modos de subjetivação, como por exemplo Carvalho (2000). 
O próprio Guattari (1992), ao discutir a produção de subjetividade, 
apontava que “as produções semióticas da mídia, da informática, da 
telemática, da robótica, etc.” não podem ser tomadas fora da subjetividade 
psicológica, pois 

as máquinas tecnológicas da informação e a comunicação operam no 
núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio das suas 
memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos 
seus afetos, dos seus fantasmas inconscientes (1992, p.14).  

3. Como, então, nos aproximarmos do ser humano?  

Entendo e assumo o ser humano como construído historicamente 
através de milhões de relações. Seleciono dois conceitos para melhor 
compreender o processo de contínua construção e subjetivação do ser 
humano: o de singularidade, com o qual procuro mostrar que somos seres 
absolutamente únicos, irrepetíveis; e o de subjetividade, com o qual designo 
o conteúdo desse ser humano, o estofo com que somos construídos. Nas 
peripécias da vida, nos milhões de relações que estabelecemos, recortamos 
singularmente partes diferentes do tecido social, com o qual vamos tecendo 
e construindo a colcha de retalhos de nossa subjetividade, nesse processo 
infinito de subjetivação, cujas maneiras e estratégias vão se transformando 
sem cessar e hoje, através das novas tecnologias de informação e 
comunicação, assumem facetas novas e desafiadoras.  

Como tentar compreender e ser solidário com o ser humano em tal 
situação? Não vejo, na medida em que reflito e medito, a partir tanto da 
tradição ocidental como a oriental, outra alternativa que não seja a da 
reflexão crítica sobre quem somos, por que somos o que somos, por que o 
que nos rodeia é assim. E é a partir disso que defino a consciência, baseado 
nas considerações de Lane (1981), numa época de recuperação de uma 
psicologia social crítica: “Somente quando formos capazes de, a partir de 
um questionamento desse tipo, descobrirmos as razões de por que somos o 
que somos e do contexto... é que podemos desenvolver uma autêntica 
consciência crítica”. O que constitui a consciência é a resposta que consigo 
a esses questionamentos. É importante dar-se conta de que consciência não 
é nenhum epifenômeno, que não existe consciência em si, corporificada. 
Ela é sempre consciência de, por isso sempre relacional e social. Fazemos 
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parte, construímos e somos construídos por inúmeras práticas relacionais, 
numa dialética constante e infinita.  

Num passo adiante, a partir da reflexão acima, pode-se arriscar dizer 
que é essa dinâmica relacional de “prendermos” e “sermos presas”, de 
mútua compreensão (cum — prehendere= segurar junto), que podemos 
nos aproximar desse algo misterioso a que chamamos liberdade e arriscar 
dizer que é esse processo da consciência que nos leva à liberdade, que só é 
livre quem tem consciência. E que é ainda a partir dessa reflexão, sobre o 
processo de construção da consciência que nos leva à liberdade, que é 
possível podermos chegar a falar de uma verdadeira responsabilidade, que 
vem de dentro, do que há de mais profundo e misterioso no ser humano: 
sua consciência e liberdade. A responsabilidade não é entendida e posta em 
prática, então, a partir de fora, das normas, das pressões e coações externas, 
mas é fruto de um processo de consciência que nos liberta. É a partir daí 
que podemos também dar conta das inúmeras “práticas”, de todo tipo, que 
continuamente tentam nos formar e conformar; é essa reflexão crítica que 
nos garante a liberdade, a singularidade, a possibilidade de criação e de 
transformação.  

São as novas práticas informacionais e comunicacionais que devem 
se tornar, hoje, tema de nossa contínua reflexão. Em um momento histórico 
em que as dimensões mais próximas de nós, como a distância, o espaço e o 
tempo, os a priori kantianos, se modificam e tomam novos sentidos, é 
urgente que nos deixemos admirar por tais práticas e façamos a pergunta 
corajosa, libertadora e responsável: Quem somos nós? Quem continuamos 
a ser? Como estamos sendo construídos e reconstruídos incessantemente 
por fluxos e fenômenos cambiantes, misteriosos, que, como todo mistério, 
são impossíveis de serem vistos, tocados, falados?  
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