
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PEREIRA JUNIOR, A. Tecnologia, práxis e auto-organização: uma 
discussão em andamento. In: GONZALEZ, M.E.Q., BROENS, M.C., 
and MARTINS, C.A., eds. Informação, conhecimento e ação ética 
[online]. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2012, pp. 109-120. ISBN: 978-65-5954-063-1. Available from: 
http://books.scielo.org/id/ddfb2/pdf/gonzalez-9786559540631-09.pdf. 
https://doi.org/10.36311/2020.978-85-7983-344-1. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a 
Creative Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a 
licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo 
licencia de la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 

 

 

Parte I - Informação, auto-organização e ação ética 
 

Tecnologia, práxis e auto-organização: uma 
discussão em andamento 

 
 

Alfredo Pereira Junior 

http://books.scielo.org/id/ddfb2/pdf/gonzalez-9786559540631-09.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


109

tEcnoloGia, práxis E auto-orGanização:  
uMa discussão EM andaMEnto1

Alfredo Pereira Junior

Introdução

Tanto.aqueles.que.defendem.que.a.tecnologia.é.um.instrumento.
de.exploração,.opressão.e.alienação,.quanto.os.que.sustentam.que.a.mesma.
poderia.ser.um.instrumento.de.transformação.no.sentido.da.melhoria.das.
condições. de. vida. da. maioria. da. população. parecem. expressar. parte. da.
verdade..Neste.ensaio,.faço.um.balanço.de.trabalhos.anteriores,.procurando.
evidenciar.que.o.papel.da.tecnologia.depende.das.condições.em.que.é.gerada.
e.utilizada..Identifico.uma.“inteligência.maquiavélica”.das.elites.no.trato.
com.a.tecnologia,.mas.também.uma.“inteligência.construtiva”.dos.agentes.
de. transformação,. os. quais. utilizam. versões. alternativas. da. tecnologia.
existente.em.processos.auto-organizativos.. Interpreto.a. intensificação.do.

1.Agradecimentos:.CNPq.(Bolsa.de.Produtividade,.área.de.Psicologia).e.FAPESP.(Projeto.Temático.“Sistêmica,.
Auto-Organização.e.Informação”).
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ritmo.de.inovação.tecnológica.como.estratégia.da.inteligência.maquiavélica,.
propondo.então.que.os.processos.auto-organizativos.populares.requerem.
um.ritmo.desacelerado.de.inovação.que.seja.adequado.à.aprendizagem.dos.
processos.e.à.criatividade.da.parte.dos.agentes..

do “PaPel da tecnologIa na PráxIs” 

Com. base. em. minha. experiência. como. militante. político,. ao.
final.dos.anos.de.1970.e.início.dos.anos.de.1980,.e.posteriormente.como.
professor.de.Filosofia.da.Ciência.na.UNESP,.elaborei,.a.convite.da.saudosa.
colega. Profa.. Maria. Lúcia.Toralles. (criadora. e. então. Editora. da. revista.
“Interface:.Comunicação,.Saúde,.Educação”),.um.ensaio.em.que.expunha.
minhas.posições.no.debate.sobre.Teconolgia.e.Práxis..Estas. tinham.sido.
anteriormente. apresentadas. em. um. seminário. do. nosso. Departamento,.
quando. me. beneficiei. de. discussão. com. os. colegas,. em. particular. dos.
comentários.do.Prof..Luís.Alfredo.Chinali.

O. ensaio. partia. da. seguinte. questão:. “Seria. a. tecnologia.
intrinsecamente. alienante,. como. foi. proposto. por. diversos. filósofos,. ou.
seria.potencialmente.libertadora,.para.aqueles.diretamente.envolvidos.no.
universo. do. trabalho. produtivo?”. (PEREIRA. JUNIOR,. 2000,. p.. 42)..
Minha.resposta.a.tal.questão.partia.do.pressuposto.de.que.uma.crítica.da.
tecnologia.que.desconheça.a.necessidade.de.métodos.produtivos.eficazes.
e.eficientes,.para.manter.e.aperfeiçoar.uma.sociedade.que.passou.por.um.
processo. de. explosão. demográfica,. tende. para. uma. visão. utopista. e/ou.
exclusivista. (i.é.,. no. sentido. de. se. defender. um. projeto. acessível. apenas.
para. uma. minoria).. O. progresso. tecnológico. consiste. basicamente. na.
transformação. dos. instrumentos. de. trabalho,. utilizados. no. contexto.
produtivo..A.tecnologia.é.comumente.definida.como.a.união.da.ciência.
e.da.técnica,.propiciando.novos.processos.de.transformação.material.e.de.
uso.da.informação..

A.partir.de.seu.papel.chave.nas.esferas.da.produção.e.do.consumo,.
o.componente.tecnológico.tornou-se.elemento.diferencial.nas.transações.
comerciais..“Na.composição.do.capital.e,.consequentemente,.na.estrutura.
do.preço.das.mercadorias,.o.incremento.tecnológico.aparece.em.progressivo.
destaque”.(PEREIRA.JUNIOR,.2000,.p..43).
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Reconhecendo. a. ampla. utilização. da. tecnologia. em. relações.
humanas. caracterizadas.pela.Exploração. econômica,.Opressão.política. e.
Alienação.ideológica.(EOA),.reconheci.o.papel.da.propaganda.na.indução.
de. tais. relações. e. procurei. identificar. os. obstáculos. existentes. para. uma.
utilização.alternativa.da.tecnologia..Neste.sentido,.argumentei.que:

[...].a.reprodução.da.alienação.estaria.vinculada.não.à.própria.tecnologia,.
mas.sim.a.ações.de.grupos.econômicos.interessados.em.obter.lucro.por.
meio.da.inovação.tecnológica..Pelos.métodos.de.convencimento.como.
a.propaganda.em.massa,.o.consumidor.é.induzido.a.gastar.seus.recursos.
de.forma.que.não.condiz.com.seus.reais.interesses..Porém,.tal.artifício.
não.é.consequência.direta.ou. indireta.da. inovação. tecnológica,.pois.a.
propaganda.é.igualmente.utilizada.para.aumentar.a.venda.de.produtos.
tecnologicamente.antiquados..(PEREIRA.JUNIOR,.2000,.p..43)..

Na. sociedade. contemporânea. as. relações. mediatizadas. pela.
tecnologia. constituem. fonte. de. lucro.. No. caso. da. Internet,. este. vai.
para. os. fabricantes. de. computadores,. provedores,. criadores.de. software,.
bancos.cujos.cartões.são.utilizados.para.compras,.dentre.outros;.no.caso.
dos. Shopping. Centers,. para. os. proprietários. de. ‘griffes’,. agências. de.
planejamento,.marketing.e.publicidade,.redes.de.alimentação.padronizada.
etc.;.no.caso.dos.Sistemas.de.Saúde,.para.os.produtores.e.exploradores.de.
equipamentos.médicos,.fabricantes.e.comerciantes.de.drogas.farmacêuticas,.
e.administradores.de.convênios.

Uma.primeira.dificuldade.na.superação.de.tal.uso.da.tecnologia.
seria.o.círculo.vicioso.que.ocorreria.nos.países.pobres:.

A.principal.diferença.entre.a.sociedade.atual.–.que.podemos.chamar.
de.“neocapitalista”-.e.os.mecanismos.clássicos.do.capitalismo.descritos.
no.século.passado.por.Marx.residiria.em.um.“feedback”.entre.processos.
da. infra. e. superestrutura. sociais..A.atividade.científica. se. localiza.na.
superestrutura,.porém.pela.aplicação.do.conhecimento.científico.aos.
processos. de. produção,. por. meio. da. tecnologia,. engendra-se. uma.
dependência. da. infraestrutura. frente. à. superestrutura.. O. fenômeno.
que. nos. países. ricos. poderia. ser. chamado. de. “círculo. virtuoso. da.
produção. econômica. e. da. inovação. tecnológica”. –. isto. é,. o. fato. de.
que.um.PIB.elevado.favorece.o.investimento.em.pesquisa.tecnológica,.
e. esse. investimento. favorece. o. aumento. do. PIB. -. nos. países. pobres.
se.torna.um.“círculo.vicioso”.–.um.baixo.PIB.impede.investimentos.
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ousados. em. pesquisa. tecnológica,. e. a. falta. de. tecnologia. apropriada.
impede.o.crescimento.do.PIB..(PEREIRA.JUNIOR,.2000,.p..44).

O. segundo. obstáculo. decorreria. da. desigualdade. social. no.
âmbito.dos.diversos.países:.as.inovações.tecnológicas.requerem.uma.série.
de.experiências.de.vida,.como.condição.para.que.o. indivíduo.ou.grupo.
se. capacite. para. exercê-las. plenamente.. Por. exemplo,. para. se. inserir.
competitivamente.no.mundo.da.computação.é.necessário.que.o.indivíduo.
ou.grupo.tenha.uma.experiência.pessoal.continuada.com.computadores..
Evidentemente,. apenas. os. membros. de. classes. sociais. relativamente.
abastadas.podem.ter.acesso.a.essas.experiências.

Um. terceiro. obstáculo. seria. de. natureza. cultural.. Embora.
constitua.condição.necessária.para.o.domínio.da.tecnologia,.a.existência.
de.uma.experiência.prévia.condizente.não.seria.suficiente.para.a.passagem.
de. consumidor. a. produtor. de. tecnologia.. Esta. transição. requer. uma.
mentalidade. empreendedora. e. criativa.. Paradoxalmente,. o. progresso.
tecnológico. tem. aprofundado. a. distância. entre. uso. da. tecnologia. pelo.
consumidor. e. o. domínio. dos. processos. de. geração. de. tecnologia.. Os.
produtos.são.cada.vez.mais.fáceis.de.serem.manipulados.pelo.consumidor,.
enquanto.os.processos.de.produção.tornam-se.cada.vez.mais.sofisticados.e.
incompreensíveis.para.o.não-especialista.

A.partir.da.análise.acima,.cheguei.à.seguinte.conclusão:.
O.processo.de.desalienação...se.identificaria.com.a.passagem.de.mero.
executor/consumidor. para. elaborador,. ou. seja,. com. um. processo. de.
emancipação.no.qual.os.indivíduos.e.grupos.adquirem.autonomia.sobre.
a.produção.de. suas. condições.de. vida..Tal.processo.necessariamente.
implica.um.maior.domínio.sobre.as.tecnologias.utilizadas.nos.processos.
de.produção.e.comunicação,.pois.sem.tal.domínio.os.sujeitos.seriam.
incapazes.de.assumir.o.papel.de.elaboradores..Portanto,.a.tecnologia.
seria. um. componente. necessário. no. processo. de. emancipação..
(PEREIRA.JUNIOR,.2000,.p..44-45).

Dez. anos. após. a. publicação. daquele. ensaio,. sua. conclusão.
foi. discutida. por. um. destacado. teórico. da. Saúde. Pública. brasileira.. Ele.
concorda.com.a.idéia.de.que.a.tecnologia.seria.um.componente.necessário.
da. práxis,. porém. entende. que. a. reprodução. da. alienação. decorreria. da.
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própria.tecnologia..Em.seu.argumento,.parte.de.uma.análise.do.conceito.
de.práxis.em.Aristóteles.e.discute.seu.significado.em.Marx:.

Considero.que,.ao.longo.de.sua.obra,.Marx.trata.do.conceito.de.práxis.de.
forma.ambígua..Ora,.particularmente.na.Ideologia.Alemã,.definindo-o.
como.toda.atividade.por.meio.da.qual.o.ser.humano.cria.e.transforma.
as.relações.sociais.e,.concomitante,.sua.própria.existência;.ora,.Marx.o.
utiliza.como.equivalente.do.trabalho.humano.em.geral,.aproximando-
se,. nessa. vertente,. da. concepção. de. Alfredo. Pereira. Júnior...quando.
Marx.considera.que.toda.atividade.humana.teria.a.lógica.da.práxis,.ele.
subestima.o.grau.de.alienação.que.o.trabalho.organizado.com.base.na.
razão.técnica.produz.(CAMPOS,.2011,.p..3037).

Ao. expor. sua. posição,. o. autor. se. inspira. em. Castoriadis:.
“Aproximo-me.mais.da.posição.sustentada.por.Marx.na.Ideologia.Alemã.e.
depois.reelaborada.por.Castoriadis,.quando.afirma:.

Chamamos.de.práxis.este.fazer.no.qual.o.outro.ou.os.outros.são.visados.
como.seres.autônomos...Existe.na.práxis.um.por.fazer,.mas.esse.por.fazer.
é.específico:.é.precisamente.o.desenvolvimento.da.autonomia...A.práxis.
não.pode.ser.reduzida.a.um.esquema.de.fins.e.de.meios...a.práxis.jamais.
pode.reduzir.a.escolha.de.sua.maneira.de.operar.a.um.simples.cálculo...
ela.é.diferente.da.aplicação.de.um.saber’.(CAMPOS,.2011,.p..3037)..

Deste.modo,.o.autor.chega.à.conclusão.de.que.
[...]. a.hegemonia.da. racionalidade. tecnológica,. apesar.da. importância.
do. desenvolvimento. técnico,. impõe. alienação. e. perda. de. autonomia.
a. trabalhadores. e. às. práticas. sociais. em. geral.. Uma. das. pretensões. da.
medicina.e.da.saúde.pública,.quando.predomina.a.racionalidade.técnica,.
é.o.controle.do.estilo.de.vida.das.pessoas..(CAMPOS,.2011,.p..3037)..

Portanto,.o.autor.não.aceita.a.distinção.entre.dois.tipos.de.condições.
sócio-sistêmicas,.um.deles.em.que.a.tecnologia.possa.ser.instrumento.de.
EOA,.e.outro.em.que.possa.ser.instrumento.de.emancipação.e.construção.
da.autonomia.dos.trabalhadores..Em.um.trabalho.mais.recente,.procurei.
identificar. dois. modelos. da. relação. entre. conhecimento. e. ação,. que. se.
originam.em.Platão.e.Aristóteles,.os.quais.poderiam.embasar.a.distinção.
acima.



Gonzalez,.M..E..q.;.Broens,.M..C.;.Martins,.C..Ap.(Org.)

114

doIs modelos de conHecImento e ação: Hetero-organIzação 
(Platão) e auto-organIzação (arIstóteles)

Em. ensaio. a. ser. publicado. no. primeiro. volume. da. revista.
Perspectivas em Ciências Tecnológicas,.identifiquei.dois.modelos.do.trabalho.
tecnológico,. que. correspondem. parcialmente. a. aspectos. das. filosofias.
de.Platão.e.Aristóteles..Em.Platão,. encontramos.um.modelo.de.hetero-
organização,.em.que.os.seres.do.mundo.material.são.concebidos.como.cópias.
imperfeitas.de.modelos. ideais,. instanciadas.pela. ação.de.um.Demiurgo..
Em.Aristóteles,.encontramos.um.modelo.de.auto-organização,.em.que.a.
forma.e.a.matéria.constituintes.dos.seres.se.influenciam.reciprocamente,.
definindo.sua.identidade.

Contextualizando. estes. modelos,. reconheço. a. hegemonia. do.
modelo.hetero-organizativo.nas.instituições.sociais.modernas,.ao.lado.de.
uma.tendência.contemporânea.de.resgate.do.modelo.auto-organizativo.em.
atividades. inovadoras,. o.que. “transparece.nas. concepções.de. ‘tinkering’..
‘bricolage’,. reciclagem,. ‘remix’,. simbolizadas. na. figura. do. ‘Hacker’. ou.
“gambiarrista”,.aquele.que.reaproveita.um.produto.existente.com.vistas.a.
novas.utilizações,.diferentes.da.original”.(PEREIRA.JUNIOR,.2011).

Na.história.da.ciência.e.tecnologia,.encontramos.diversas.variantes.
dos.dois.modelos.gregos:.

No.arquiteto.ou.engenheiro.que.planeja.um.produto.e.o.executa.de.
modo.rígido,.assim.como.na.música.clássica,.em.que.os.músicos.apenas.
executam.uma.partitura,.é.como.se.-.não.na.escala.cosmológica,.mas.
no.âmbito.da.vida.humana.-.o.agente.assumisse.o.papel.do.Demiurgo,.
trazendo.Idéias.para.o.mundo.material.. Já.em.outras.concepções.do.
processo.de.geração.de.produtos,.como.na.“Astúcia.da.Razão”.discutida.
por.Hegel,. e. respectiva. concepção.do. trabalho.humano,. em.Marx. e.
Lukács,.abre-se.espaço.para.interações.dinâmicas.entre.a.causa.eficiente.
(trabalhador,.artista),.causa.formal,.material.e.final.(as.metas.a.serem.
atingidas,.que.deixam.de.ser.preexistentes.e.passam.a.ser.estabelecidas.
ao.longo.do.processo).(PEREIRA.JUNIOR,.2011).
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O.modelo.de.base.platônica.é.ilustrado.na.Figura.1:

 

Figura.1.-.Esquema.da.cosmologia.platônica.e.respectiva.concepção.de.conhecimento..Na.
ordem.do.ser,.o.Demiurgo.instancia.as.Idéias.no.mundo.material..Na.ordem.do.conhecer,.
o.Homem.parte.das.aparências. sensíveis.para.galgar.o.mundo.das. idéias,.por.meio.do.
método.dialético-maiêutico.
Fonte:.Pereira.Jr.(2012,.p..10).

Já.o.modelo.de.base.aristotélica.é.ilustrado.na.Figura.2:

Figura.2.-.As.quatro.Causas.propostas.por.Aristóteles..Destas,.duas.(formal.e.material).
são.intrínsecas.aos.seres,.e.as.outras.duas.(eficiente.e.final).extrínsecas..Da.combinação.das.
determinações.das.quatro.causas,.poder-se-ia.explicar.os.processos.observados.na.natureza.
Fonte:.Pereira.Jr.(2012,.p..13).
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Em.comentário.à.concepção.aristotélica,.observo.que:
No.exemplo.clássico.da.geração.de.uma.escultura,.temos.que.o.escultor.
seria.a.causa.eficiente,.aquele.que.formula.em.sua.mente.a.forma.a.ser.
conferida.à.estátua.e.atua.no.sentido.de.desencadear.o.processo.pelo.
qual.esta.forma.se.atualiza.na.matéria..Este.processo.não.é.demiúrgico,.
mas. envolve.um. trabalho,.por.meio.do.qual.uma.potencialidade.da.
matéria.é.atualizada..No.exemplo,.a.matéria.seria.o.substrato.no.qual.
a.forma.é.atualizada,.e.que.confere.a.individualidade.do.produto..O.
dinamismo.da.matéria. -.por.exemplo,.bronze.ou.mármore. -.produz.
determinações.no.produto,.e.condiciona.o.processo.de.produção..O.
mármore.pode.ser.esculpido.por.meio.de.um.martelo.e.um.instrumento.
de.corte.(talhadeira),.mas.o.mesmo.método.não.seria.apropriado.para.
o.bronze,.o.qual.poderia.ser.trabalhado.por.meio.de.um.processo.de.
derretimento. e. acomodação. em. um. molde...a. causa. formal. seria. o.
processo.pelo.qual.a.forma.presente.na.mente.do.escultor.determina.a.
forma.atualizada.na.matéria..Este.é.um.processo.complexo.que.envolve.
uma. coordenação. de. ações,. possibilitando. que. as. relações. entre. as.
partes.da.forma.existentes.na.mente.do.escultor.sejam.reproduzidas.na.
matéria..Uma.vez.que.não.é.possível.que.a.escultura.se.faça.de.apenas.
um.golpe,.é.preciso.coordenar.uma.série.de.ações.parciais,.assegurando-
se.que.os.resultados.destas.ações.se.componham.adequadamente....A.
causa.final.consiste.na.meta.ou.objetivo.da.geração.da.escultura;.por.
exemplo,. para. enfeitar. uma. praça. pública. e/ou. prestar. homenagem.
à. pessoa. representada.. Embora. Aristóteles. tenha. considerado. que.
a. cadeia. de. causas. finais. conduzisse. necessariamente. a. um. Primeiro.
Motor,.um.ser.imaterial.e.imóvel.que.teria.grau.máximo.de.perfeição.
e. funcionaria. como. “atrator”. (objeto. de. imitação). para. os. seres. da.
natureza. (incluindo. o. Homem),. pode-se. argumentar. que. tal. visão.
finalista.não.necessariamente. implicaria. em.uma.cosmologia.hetero-
organizada...a.existência.da.causa.final.derivaria.de.uma.carência.dos.
próprios.seres.da.natureza,.que.se.expressaria.por.meio.do.desejo..Nesta.
perspectiva,. podemos. interpretar. as. metas. ou. fins. postas. pelos. seres.
desejantes.como.sendo.produtos.de.seu.processo.de.auto-organização,.e.
não.como.“atrações”.literalmente.exercidas.por.forças.ou.seres.externos..
(PEREIRA.JUNIOR,.2011).

.

.Em.suma,.ao.longo.da.histórica.ocidental.podemos.observar.dois.
modelos.de.relação.entre.conhecimento,.desenvolvimento.de.tecnologias.e.
ação.produtiva,.o.primeiro.simbolizado.pela.figura.do.Demiurgo.platônico,.
e.o.segundo.pela.figura.do.Hacker.contemporâneo:.“Enquanto.o.Demiurgo.
apenas.instancia.um.modelo.pronto.e.acabado.na.matéria,.obtendo.uma.
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cópia. imperfeita.do.modelo. ideal,.o.Hacker.parte.de.produções.prévias,.
as. desconstrói. em. seus. elementos. úteis,. e. recombina. estes. elementos,.
produzindo. uma. nova. unidade. funcional,. de. acordo. com. requisitos. de.
ordem.pragmática”.(PEREIRA.JUNIOR,.2011).

Após. considerar. a. figura. contemporânea. do. Hacker. (que. não.
seria.propriamente.o.invasor.de.sites.da.Internet,.mas.o.“gambiarrista”.da.
informática,. como.retratado.no.parágrafo.anterior),. cheguei.no.artigo.à.
conclusão.de.que.considerando-se.a.possiblidade.de.ação.auto-organizativa.
no.âmbito.do.desenvolvimento.de.tecnologias.e.suas.aplicações,.podemos.
em.princípio. superar.as.determinações.da. razão. instrumental,. sem.abrir.
mão.de.produtos.que.possam. ser.úteis. para. a. vida.humana,. como,.por.
exemplo,.os. computadores,. a. informática,. a. Internet,. a. telefonia.móvel,.
os.automóveis.e.possivelmente.até.a.biotecnologia..O.trabalho.humano,.
nestes.contextos,.não.seria.necessariamente.alienante,.embora.exista.sem.
dúvida.um.padrão.de.relações.humanas.dominante,.no.qual.a.tecnologia.
serve. como. instrumento. de. exploração. econômica. e. condicionamento.
ideológico.(PEREIRA.JUNIOR,.2011).

duas formas de utIlIzação da tecnologIa

A. reutilização. (ou. reciclagem). da. tecnologia. existente,. com.
finalidades.emancipatórias,. requer.uma.concepção.minimamente.clara.e.
precisa.sobre.os.tipos.de.estratégias.político-sociais.nas.quais.a.tecnologia.
está.envolvida,.e.das.condições.necessárias.para.que.estas.estratégias.possam.
ser.exercidas..

Identifico. uma. “inteligência. maquiavélica”. (OBS.:. este. termo.
não.procura.expressar.o.pensamento.de.Maquiavel,.apenas.uma.de.suas.
conotações). das. elites. no. trato. com. a. tecnologia,. mas. também. uma.
“inteligência.construtiva”.dos.agentes.de.transformação,.os.quais.utilizam.
versões.alternativas.da.tecnologia.existente.em.processos.auto-organizativos..
O.maquiavelismo,.neste.contexto,.consiste.no.uso.de.inovações.tecnológicas.
como. meio. de. maximização. dos. lucros. dos. agentes. privados,. seja. pela.
geração.de.novos.produtos,.seja.pela.diminuição.dos.custos.de.produção,.
seja.como.forma.de.depreciação.da.força.de.trabalho.não.qualificada..Neste.
tipo.de. estratégia,. predomina.o. segredo. e/ou. a.proteção. (via. patentes. e.
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direitos.autorais).da.tecnologia;.é.essencial.que.a.informação.e.o.saber.fazer.
tecnológicos.fiquem.restritos.a.uma.elite.dominante,.não.sendo.absorvidos.
pelos.trabalhadores.que.executam.as.tarefas.produtivas..

Já.na.inteligência.construtiva,.o.conhecimento.teórico.e.prático.
do.processo.tecnológico.é.compartilhado.e.apreendido.pelos.trabalhadores,.
possibilitando.que.os.mesmos.se.auto-organizem.no.ambiente.de.trabalho,.
para.dar. conta.das.principais. questões.da.Economia.Política:.que.bens.
produzir.e.em.que.quantidade?.Como.produzi-los?.Para.quem.produzi-
los?.Estas.questões.escapam.ao.controle.dos.trabalhadores,.quando.as.elites.
dominantes.utilizam.sua.inteligência.maquiavélica.

Interpreto.a.intensificação.do.ritmo.de.inovação.tecnológica.como.
estratégia.da.inteligência.maquiavélica,.impossibilitando.aos.trabalhadores.
a.absorção.dos.processos.produtivos..Consequentemente,.pode-se.inferir.
que.os.processos.auto-organizativos.populares.requerem,.como.condição.
de.possibilidade,.um.ritmo.desacelerado.de.inovação,.que.seja.adequado.à.
aprendizagem.dos.processos.e.à.criatividade.da.parte.dos.agentes..Cito.como.
exemplo. o. curioso. caso. da. proibição. da. comercialização. de. automóveis.
novos.em.Cuba,.a.qual.paradoxalmente.favoreceu.o.domínio.da.tecnologia.
automotiva.dos.anos.1950.pelos.mecânicos.populares..Estes.conseguiram.
fazer. os. carros. daquela. época. funcionarem. até. o. início. do. Séc.. XXI,.
evitando-se.ao.mesmo.tempo.o.problema.–.que.afeta.os.grandes.centros.
urbanos.de.todo.o.mundo.globalizado.-.da.superprodução.de.automóveis.e.
engarrafamento.do.tráfego,.consequências.nefastas.da.estratégia.capitalista.
de. excessiva. e. intensiva. inovação. tecnológica. e. propaganda,. levando. os.
consumidores.a.adquirir.e.trocar.de.modelos.em.ritmo.frenético.

No.Manifesto.Comunista.de.1848,.Marx.e.Engels.descreveram.
de. modo. contundente. como. a. burguesia. teve. um. papel. construtivo. na.
história.recente.da.humanidade,.utilizando-se.da.tecnologia.e.do.trabalho.
humano.para.amplificar.as.“forças.produtivas”:.

A.domesticação.das. forças. da. natureza,. as.máquinas,. a. aplicação.da.
química. à. indústria. e. à. agricultura,. a.navegação. a. vapor,. as. estradas.
de. ferro,.os. telégrafos.elétricos,.a.exploração.de.continentes. inteiros,.
a. canalização. dos. rios,. populações. inteiras. brotando. da. terra. -. qual.
dos. séculos. passados. pôde. sequer. suspeitar. que. semelhantes. forças.
produtivas.estivessem.adormecidas.no.seio.do.trabalho.social?.(MARX;.
ENGELS,.1999,.p..15)..
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Estas. conquistas. abrem. o. caminho. para. que. os. trabalhadores.
possam. se. organizar. como. classe. e. efetuar. as. transformações. que.
possibilitariam.uma.superação.das.contradições.intrínsecas.ao.capitalismo:.

Por.vezes,.os.operários.triunfam;.mas.é.um.triunfo.efêmero..O.verdadeiro.
resultado. das. suas. lutas. é. menos. o. sucesso. imediato. do. que. a. união.
crescente. dos. trabalhadores.. Esta. união. é. favorecida. pelo. crescimento.
dos.meios.de.comunicação.que.são.criados.pela.grande.indústria.e.que.
permitem. aos. operários. de. localidades. diferentes. contatarem. entre. si..
Ora,.basta.esse.contato.para.que.as.numerosas.lutas.locais,.que.por.toda.
a.parte.revestem.o.mesmo.caráter,. se.centralizem.numa.luta.nacional,.
numa.luta.de.classes..Mas.toda.a.luta.de.classes.é.uma.luta.política,.e.a.
união.que.os.burgueses.da.Idade.Média.demoraram.séculos.a.estabelecer.
através.dos.seus.caminhos.vicinais,.os.proletários.modernos.realizam-na.
em.poucos.anos.graças.às.vias.férreas.(MARX;.ENGELS,.1999,.p..22).

Portanto,. podemos. notar,. já. neste. clássico. Manifesto,. que.
a. tecnologia. pode. ser. utilizada. pelos. movimentos. emancipatórios..
Não. haveria. um. maquiavelismo. inerente. à. tecnologia,. mas. diferentes.
possibilidades.de.sua.utilização,.de.acordo.com.as.condições.existentes.e.os.
interesses.em.jogo.

comentárIos fInaIs

A.inovação.tecnológica.acelerada.faz.parte.da.espinha.dorsal.da.
sociedade. capitalista. contemporânea.. Seria. também. a. espinha. dorsal. de.
projetos.de. transformação.desta. sociedade,. rumo.a.uma. sociedade.mais.
igualitária.no.que.se.refere.à.propriedade.dos.meios.de.produção.e.gestão.
do.sistema.econômico?

No.contexto.da.militância.política.de.Marx,.há.indicações.de.um.
possível.papel.construtivo.da.tecnologia.no.movimento.emancipatório.dos.
trabalhadores,.porém.pode-se.questionar.se.em.sua.Economia.Política.haveria.
a.possibilidade.de.se.considerar.a.tecnologia.como.uma.força.produtiva..A.
teoria do valor-trabalho. se. baseia.na. tese.de.que.o. valor.de. troca.de.uma.
mercadoria.é.determinado.pelo.tempo.de.trabalho.socialmente.necessário.
para.se.produzi-la..Críticos.do.marxismo.têm.contraposto.a.esta.tese.a.teoria 
do valor marginal,.que.sustenta.que.o.valor.das.mercadorias.depende.da.oferta.
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e.da.procura.das.mesmas,.e.também.das.vantagens.que.ela.confere.a.quem.as.
possui..Por.exemplo,.uma.Ferrari.tem.um.preço.por.volta.de.15.vezes.maior.
que.outros.carros.esportivos.produzido.em.série,.devido.a.sua.exclusividade,.
e.não.devido.a.que.o.tempo.de.trabalho.necessário.para.produzi-la.fosse.15.
vezes.maior.que.o.tempo.para.produzir.os.outros.carros.

Ora,. a. consideração.da. tecnologia. implica. em.um. terceiro. fator.
que.teria.impacto.sobre.o.valor.das.mercadorias..Um.computador.da.Apple.
custa.mais.que.um.PC.não.apenas.devido.a.um.maior.tempo.de.trabalho.
necessário.para.produzi-lo,.ou.pelo. ‘status’.que.confere.a.seus.donos,.mas.
pela.tecnologia.nele.embutida,.que.é.-.por.muitos.-.considerada.como.sendo.
melhor.e.mais.amigável.ao.usuário.(‘user-friendly’).que.a.de.outras.empresas..
Portanto,.é.importante.se.desenvolver.a.discussão.sobre.a.tecnologia,.pois.
se.trataria.de.um.novo.fator.central.da.estrutura.da.produção.na.sociedade.
contemporânea,.impactando.as.relações.sociais.tanto.no.âmbito.da.produção.
quanto.do.consumo..Sem.o.devido.entendimento.deste.fator.e.de.como.tratá-
lo. no. contexto. dos. projetos. sociais. auto-organizativos,. será. praticamente.
impossível.atingir.um.novo. tipo.de.organização. social.em.que.o.valor.de.
uso.dos.produtos.se.sobreponha.a.seu.valor.de.troca..Para.tal,.pode-se.prever.
que.será.necessário.que.os.trabalhadores.tenham.controle.sobre.as.decisões.
relativas.à.tecnologia,.de.modo.que.esta.não.seja.um.instrumento.de.EOA,.
mas. redirecionada. para. projetos. produtivos. que. tenham. como. principal.
meta.a.satisfação.das.necessidades.da.maioria.da.população.

referêncIas

CAMPOS,.G..W..S..A.Mediação.entre.conhecimento.e.práticas.sociais:.a.racionalidade.
da.tecnologia. leve,.da.práxis.e.da.arte..Ciência e Saúde Coletiva,.Rio.de.Janeiro,.v..16,.
n.. 7,. p.. 3033-3040,. jul.. 2011.. Disponível. em:. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
81232011000800002>..Acesso.em:.27.out..2011
MARX,. K.;. ENGELS,. F.. Manifesto Comunista.. 1999.. Disponível. em:. <http://www.
ebooksbrasil.org/adobeebook/manifestocomunista.pdf>..Acesso.em:.27.out..2011..
PEREIRA. JUNIO,. A.. Uma. discussão. do. papel. da. tecnologia. na. práxis.. Interface: 
Comunicação,.Saúde,.Educação,.Botucatu,.v..4,.n..6,.p..41-48,.fev..2000.
PEREIRA. JUNIOR,. A.. Do. Demiurgo. ao. Hacker:. tecnologia. e. auto-organização..
Perspectivas em Ciências Tecnológicas. v.. 1,.n.. 1,. fev.. 2012..Disponivel. em:.http://www.
fatece.edu.br/revista/perspectivas/pdf/Alfredo%20Pereira%20J%C3%BAnior.pdf..
Acesso.em:.23.nov..2012.


