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4
Adão e Galileu

Num exercício imaginativo, retorne para o novo Éden e para o nosso pré-
-tecnológico novo Adão. O que nosso Adão nu poderia ver e contemplar a olho 
nu dos céus noturnos? De nossa situação atual nós sabemos que esta questão é 
duplamente suspeita. Não apenas pedimos isto a partir de nossa perspectiva de 
mundo tecnologicamente constituída, mas também devemos suspeitar que a 
própria imaginação de uma percepção “inocente” é, no mínimo, uma abstração.

O céu noturno é um paradigma virtual e uma ambiguidade perceptiva. Se 
fôssemos imaginar a visão nua de Adão, poderíamos ser tentados a caracteri-
zar tal percepção como uma vastidão sombria, um campo perceptivo escuro 
com ponto de luz com variação de grau e intensidade e padrões aleatórios. Se 
o nosso Jardim do Éden é no Hemisfério Norte, haveria certa esbranquiçada, 
mas amorfa, área que atravessa o meio. Nós poderíamos ir adiante e caracteri-
zar esta visão como uma base microperceptiva à qual poderiam ser atreladas 
interpretações macroperceptivas. Nosso Adão pré-tecnológico poderia ver em 
nível de visão microperceptiva.

Mas tão logo nós comecemos nossas variações a partir de nosso tempo 
cientificamente saturado, mesmo ao nível de uma consciência científica mini-
mamente mediada pelos documentários televisivos, deveríamos suspeitar que 
tal Adão não existe. Ao contrário, em cada caso de pré-científica, se não pré-

-tecnológica, cultura, nós encontramos alguma visão sobre os céus mais rica-
mente descrita. Com efeito, o despojamento de tal micropercepção presumida 
provavelmente não seria reconhecida por nosso Adão afinal. Onde nós fomos 
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de certa forma criticamente precisos, ele poderia dizer que tal linguagem cla-
ramente pertence de um modo único à nossa própria tribo, porque certamente 
ninguém olha para os céus de tal maneira reducionista!

O que nós tomamos como uma visão nua já contém a mesma relação se-
creta à macropercepção. As histórias da percepção nos ensinam que cada ver-
são da micropercepção já está situada junto a e nunca dissociada do humano e 
da macropercepção cultural que já a contém. Não existe um simples enxergar; 
existe apenas um enxergar situado que é igualmente um enxergar como ______ 
e um enxergar a partir _______. Ainda aqui existem pistas iniciais para o exa-
me fenomenológico.

Qualquer Adão empírico veria os céus como ______, no âmbito de alguma 
macropercepção concreta. As cosmologias descritivas antigas tais como aque-
las do Oriente Médio tomam nosso céu visível como sendo um domo, escuro 
à noite, azul durante o dia, mas obviamente “sólido”. Não há nenhuma ruptu-
ra em seu ser colorido ou em estar a esta ou aquela distância da terra. As luzes 
deste domo celeste podem ser buracos no domo por meio dos quais os fogos 
extracelestes aparecem, ou podemos achar que o sol, as demais estrelas ee a lua 
são viajantes ao longo do domo. Contrariamente, quando estudamos as cos-
mologias do Oriente Próximo, podemos descobrir que o céu é o aberto. Ele vai 
indefinidamente além da visão. Ambas essas versões descritivas são microper-
ceptivamente possíveis.

De modo similar, se tomarmos o que inicialmente descrevemos como sen-
do padrões aleatórios (ou variantes macroperceptivas) de nosso Adão empírico 
ancestral, nós deveríamos descobrir que existem agrupamentos que também 
são vistos como sendo ______. Existem figuras do zodíaco dos gregos e roma-
nos, as cerâmicas de nossos ancestrais norte-americanos, ou a baleia, a foca e o 
peixe dos povos do Norte longínquo. Cada tribo agrupa as estrelas em padrões, 
não aleatoriamente, não consistentemente um com outro, ainda assim sempre 
em grupos. Os agrupamentos, frequentemente, refletem padrões de vida e ações 
de um grupo de pessoas. Em uma sociedade agrícola, os padrões estrelares são 
correlatos aos vários ciclos das estações e da reprodução. Se a atividade for a na-
vegação, as estrelas devem ser correlatas às rotas e aos destinos. Questões acerca 
das distâncias relativas das estrelas para a terra, por exemplo, não estarão apenas 
ausentes, mas não farão nenhum sentido no âmbito de tais paradigmas culturais.

Ao nível microperceptivo, a ausência de tais questionamentos faz seu pró-
prio sentido. Objetos localizados a grandes distâncias são escorçados. Nós não 
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percebemos (microperceptivamente) distâncias relativas entre as estralas, e esta 
é talvez uma razão pela qual as cosmologias antigas posicionavam as estrelas 
muito próximas à Terra do que as cosmologias mais recentes o fazem. Os sur-
preendentes resultados obtidos pelos gregos, que antecipam medições moder-
nas, surgem igualmente de suas crenças matemáticas e de seu uso primitivo de 
instrumentos de medição. Suas percepções já iam se tornando em parte tecno-
logicamente mediadas, mas o uso de instrumentalização permanecia altamente 
restrito. Não havia, de modo algum, tecnologias óticas.

Os antigos observavam dinamicamente, sutilmente. Eles não apenas co-
nheciam os padrões que eram “constelações”, mas também mapearam os movi-
mentos das estrelas e de outros corpos celestes de modo muito perspicaz. Agora 
nós sabemos que eles empregaram amplos e monumentais “compassos siderais”, 
tal como Stonehenge no intuito de elaborar tais mapeamentos. Estes círculos de 
pedras estavam alinhados para localizar precisamente as posições, indicando 
os tempos exatos dos solstícios ou do nascente e poente de importantes estrelas 
e planetas. As tecnologias relativas aos calendários, túneis para observação da 
localização solar e outros instrumentos eram empregados para o detalhamento 
de movimentos cruciais aos padrões variáveis da vida diária, tal como os ciclos 
das estações e os assuntos astrológicos. Não havia percepções puras, embora 
todas as suas percepções contassem com as observações a olho nu, feitas para 
se enquadrar nas formas de vida que se estendem para os céus a partir da terra.

O que, agora, é percebido ao passo que nós nos voltamos para nossa pró-
pria variação. A criança precoce de hoje pode dizer que os céus são constituídos 
por galáxias de diversos formatos, espirais ou círculos concêntricos; que existem 
buracos negros ocultos e estrelas radioativas lá fora; que as estrelas não são todas 
de um mesmo tamanho, mas que incluem anãs brancas, gigantes vermelhas, ao 
infinito. Tais descrições, no entanto, não se entrosam facilmente com as visões 
antigas do céu noturno, mas contrastam com elas. Existe uma distância entre o 
que é visto olhando para cima numa noite clara distante das áreas urbanas po-
luídas com luzes artificiais e o que é apresentado para nós em fantásticas foto-
grafias e representações das nebulosas e galáxias. E aqui nós podemos descobrir 
uma “distância” entre a velha versão do mundo da vida da percepção imediata 
e do mundo científico que nos distancia do primeiro.

Se fôssemos chegar a esta conclusão, no entanto, nós deveríamos deixar 
de lado precisamente o fator que contribui para a distância e simultaneamente 
para a proximidade da instrumentação tecnológica. Isto é assim porque existe 
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uma diferença essencial entre nossa visão tecnologicamente incorporada e aque-
la de nossos antepassados. Nossas percepções não são nuas, mas mediadas. Nós 
enxergamos através de meios, primeiramente óticos, radioativos, espectrográ-
ficos e outras visões tecnologicamente incorporadas (ou ouvimos, ou tocamos). 
Enquanto existe uma grande distância visível entre a visão a olho nu do céu no-
turno e a representação dos céus na astronomia contemporânea, tal distância 
em si é mensurada por meio de nossas tecnologias sensoriais. Isso é o que nos 
distancia de nosso Adão mítico.

Igualmente a distância e a proximidade do tecnologicamente mediado e da 
visão nua são importantes. Não melhor do que nossos ancestrais, nós podemos 
microperceber as distâncias entre as estrelas. Nossa visão do céu noturno, sem 
o auxílio da ótica, não pode diretamente nos dizer que Rigel está mais próxima 
ou mais distante da terra do que Polaris; apenas que aquela é mais distante que 
a outra. Suas distâncias relativas não podem ser percebidas mesmo através de 
poderosos telescópios. Nós descobrimos as pistas para as vastas distâncias em 
parte porque o tamanho aparente dos discos estrelares permanecem os mesmos 
nos telescópios primitivos. No entanto, a lua e os planetas viajantes sofreram 
breves modificações. Ainda que, macroperceptivamente, nossa imagem seja o 
que é por meio da instrumentação que nos distancia de todos os Adãos, seus 
arranjos não são “errados” ou os nossos “certos”; eles são simplesmente inco-
mensuráveis. Ambos são limitados ao relativismo que se liga ao visualizador e 
à visão, embora numa visão instrumentalmente mediada existam novos fatores.

Não apenas nossas percepções mudaram incomensuravelmente daquelas 
por meio de nossa instrumentalização incorporada em qualquer grau, mas tam-
bém a nossa práxis. Apenas vestígios permanecem da ligação do mundo agrí-
cola antigo em nossa visão. Nós suspeitamos que os ciclos das manchas solares 
podem estar relacionados, em certo sentido, a padrões climáticos de longos pe-
ríodos. E estes, em contrapartida, aos ciclos de chuva e à estiagem, mas nossas 
inclinações instrumentais adentram em nossas práxis de maneira descontínua 
com os mundos dos antigos. Nós procuramos pelas próprias fronteiras, se é que 
exista alguma, do universo. A busca em si é possível apenas através do desenvol-
vimento de instrumentos cada vez mais poderosos. Esta inclinação não apenas 
é possível pela visão tecnologicamente incorporada, mas advém no âmbito do 
contexto da incorporação instrumental. Nossa episteme é diferente da de Adão, 
mas existem resquícios de interstícios de intersecção.
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Os interstícios repousam entre os caminhos flexíveis e ambíguos em que 
as micro e macropercepções estão conectadas. No entanto, por mais complexos 
e multifacetados que eles possam ser, existem aspectos estruturais discerníveis 
para a fenomenologia da percepção. Os que serão isolados aqui dizem respeito 
às diferenças entre as percepções tecnologicamente mediadas e nuas. Iniciarei 
permanecendo junto ao domínio daquilo que é familiar. Isto inclui o uso ha-
bitual de exemplos visuais, os quais ecoam nas várias metáforas que nós temos 
usado para descrever a ciência como uma “visão de mundo”.

A diferença entre o novo Adão e nós mesmos é a diferença entre a micro-
percepção mediada e não mediada. Não precisamos voltar ao Jardim do Éden; a 
despeito de nosso próprio mundo tecnologicamente entrelaçado, continuamos 
tendo percepções não mediadas a nível micro: eu passeio ao ar livre no verão, 
em direção à praia. Lá, eu me dispo com exceção de um modesto traje de banho; 
primeiramente, eu sento na areia e me percebo. A sensação tátil da brisa, o calor 
da areia, o som das ondulações vindo das ondas, a visão dos arbustos nos limites 
da praia, as árvores plenamente cobertas de folhas ao longo da costa, tudo isto 
se apresenta para os meus sentidos de maneira não mediada. E chamarei isto 
simplesmente de (micro) percepção direta da situação. Eu tomo isto como certo. 
É familiar. E isto usualmente não é examinado. É uma forma fundamental na 
qual eu vivencio meu ambiente imediato ou mundo circundante. Formalmen-
te denominarei tais percepções diretas ou não mediadas de relações eu-mundo.

Tais relações já incluem uma complexidade multidimensional. O que eu 
vivencio, qualquer coisa no mundo próximo a mim, é igualmente visto como e 
visto a partir de. Ondas, árvores, arbustos, areia, todos são “coisas” familiares 
da experiência, seres ordinários diante dos quais meus sentidos flexíveis pos-
sam ser direcionados. Eu não vivencio algo como uma construção destas coisas 
imediatas; elas já estão lá, sejam o que forem. Mas eu as vivencio no âmbito de 
um panorama, um campo disposto. As árvores estão do outro lado da ensea-
da, com a árvore de faia à esquerda do bordo sicômoro. A gaivota voa acima do 
cisne que está nadando diretamente diante de mim. O panorama se estende até 
as bordas do que eu vejo ao meu redor.

Eu vivencio as diferenças entre o que se destaca no panorama em relação 
direta com a minha atenção e direção do olhar. Eu sou atraído, por curiosidade, 
ao caranguejo-ferradura que agora se aproxima lentamente ao limite da praia, 
acompanhado por seu insistente parceiro. Quando eu estou assim, direcionando 
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meu olhar, aqueles itens à distância se tornam menos distintos e mais como cam-
po de fundo ao drama imediato próximo aos meus pés.

Eu posso não estar explicitamente consciente da intencionalidade desta mi-
nha mirada ou das relações de forma entre o foco em primeiro plano e o cam-
po de fundo, mas isso pode ser facilmente recuperado numa reflexão. Ademais, 
eu posso recuperar minha visão dinâmica como sendo simultaneamente uma 
visão a partir de. Aquele panorama imediato reflexivamente me localiza. O que 
está diante de mim reflexivamente de volta para um ser-aqui que é concreto, a 
espacialidade corporal que eu sou; mas este espaço corporal não é distinto. É, 
também, flexível e multidimensional.

Eu vivencio minha presença como sendo corpórea, um tipo de ambiguida-
de com a qual eu sinto da mesma forma o que está diante de mim e o que está 
ao fundo. Meu passo em direção à agora aquecida areia pelo sol repentinamen-
te muda meu foco de consciência para a interface entre os pés e a areia, e eu me 
encaminho rapidamente para a água para mudar o quente em frio. Mas agora 
aliviado, eu volto a concentrar-me totalmente nos caranguejos acasalando. Estou 
imerso no mundo circundante, mas esta imersão é tão flexível e dinâmica quan-
to o panorama sobre mim. Este é o quiasma, o entrelaçamento da carne sobre o 
qual Merleau-Ponty falou em suas últimas interpretações a respeito da percepção.

Tudo isto é o interstício que eu compartilho com nosso novo Adão imagi-
nado. O que ele não compartilha comigo, no entanto, é o mediado, a experiência 
perceptiva incorporada que eu tenho quando eu deixo o Éden. Pouco de minha 
vida é vivido nuamente; e quando o é assim vivido, nunca o é muito distante das 
vestes materiais que são nossa incorporação tecnológica. De fato, meu mundo 
distante se apresenta para mim durante meus anos médios com certa ambigui-
dade visual que eu não conhecia em minha juventude. Até mesmo para a praia 
agora eu levo meus óculos de sol, com meu traje de banho, o que preserva o de-
coro da modesta civilização tecnologicamente re-vestida em Poquott1.

Nem nosso Adão vivenciou a diferença entre seu mundo nuamente per-
cebido ou o nosso. E aqui repousa a pista do que no novo Éden poderia ser a 
perda da inocência, mas, uma vez sobre a terra, torna-se mais que o conheci-
mento sobre o bem e o mal. E o conhecimento nasce a partir das diferenças, das 
variações que guardam os segredos para um mundo igualmente mais e menos 
inocente do que o de Adão. Mas tal como a própria familiaridade com a nossa 

1 Nota do Tradutor: Poquott é uma vila litorânea localizada na cidade de Brookhaven, na costa norte de Long Island, 
parte da área metropolitana da cidade de Nova Iorque, NY, Estados Unidos.
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dimensão Adâmica pode ser deixada sem exame e sem ser discernida, assim 
também pode, da mesma forma, a qualidade de nossa relação mediada para com 
o mundo e a sua diferença da nossa relação nua com o mundo. Analisar ambas 
as mediações e suas diferenças é adentrar na fenomenologia.

O primeiro conjunto de variações é ótico e pode ser localizado sobre o que 
pode ser chamado de um continuum ótico. Imagine nosso Adão escalando um 
promontório do seu reino (jardim) e descobrindo o panorama da selva. Seus 
correspondentes contemporâneos podem fazer isto de um modo diferente, por 
exemplo, ao tomar o elevador para os andares mais altos de um arranha-céu e 
visualizar o skyline urbano através de uma janela de vidro recém-limpa.

Aqui nós temos o que pode parecer, numa primeira análise, uma diferença 
mínima entre uma visão direta ou nua do mundo e uma visão tecnológica (nes-
te caso ótica) e mediada. Formalmente, nós podemos notar que a janela ocupa 
uma posição entre o observador e aquilo que é observado. A relação eu-mundo 
é transformada em eu-janela-mundo. Isto é mais que mudança formal; o modo 
como o mundo é vivenciado é transformado ontologicamente.

Isto, no entanto, pode não ser imediatamente aparente. De fato, a visão 
acrítica pode muito bem ser tentada a dizer que o panorama é exatamente o 
mesmo através da visão mediada pelo vidro incorporado e da visão a olho nu. 
À primeira vista, o que parece ser impressionante é a própria transparência do 
meio. O vidro permite que eu olhe, através dele, o mundo. O vidro, retoman-
do a terminologia heideggeriana, “se distancia” do objetivo projetado da visão. 
Pode até ser dito, do modo como eu vejo, que o mesmo ocorre com os óculos. 
E, e se formalizarmos a relação eu-janela-mundo mais especificamente, pode-
mos bem diagramá-la como sendo

(eu-janela)-mundo

Aqui os parênteses significam que a janela se distancia de tal modo que é, 
no máximo, o meio e, claramente, não o objeto da minha visão.

Existe, na maioria das situações deste tipo, certa quantidade de brilho re-
fletido, possivelmente alguma translucidez residual quase imperceptível nas 
melhores placas de vidro, o suficiente para uma delicada variação entre os dois 
pontos de vista, revelando que o distanciamento da janela nunca é total. Existe 
sempre um ligeiro, mas perceptível achatamento da profundidade do panorama, 
mas, imaginativamente, há várias destas extremamente sutis diferenças entre 
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uma tentativa (mas nunca de fato obtida) transparência pura e algum grande 
grau de translucidez como um continuum em direção ao opaco.

Uma opacidade total não permitiria à nossa experiência visual ser mediada 
através do vidro. A placa de vidro em si seria transformada de meio para objeto 
da experiência. Ela seria o término da mirada visual. Apenas quando ela per-
manece ao menos parcialmente transparente é que pode ser tomada em nossa 
visão de modo tal que possamos ver através e para além dela. Entre a total opa-
cidade e o mais alto grau de transparência existem muitas outras possibilidades, 
e estas possibilidades devem todas ser transformações mais agudas sobre qual-
quer outra forma prévia de ver o mundo com os olhos desarmados. Uma vidra-
ça pintada transforma a coloração do panorama, uma vidraça com polaroide 
transforma a luz e apresenta relações junto ao panorama, etc. Pode-se imaginar 
aqui uma variedade não diferente daquelas multiplicidades de estilos de pin-
tura e suas variações sobre a paisagem. A analogia não ocorre sem as nuances 
do mundo cientificamente e tecnologicamente incorporado no qual habitamos. 
Ao variar-se a coloração na sombra, ou fazendo as sombras azuis ou verdes em 
vez de cinzas (tal como os impressionistas na arte), nós aprendemos a enxer-
gar diferentemente. O mesmo ocorre nas variações científicas contemporâneas 
com “cores falsas” ou por fotografia infravermelha. Nós aprendemos algo novo 
do mundo físico por meio de tais diferenças, e há “verdade” em cada variação.

Vamos continuar, no entanto, junto à trajetória que varia apenas no âmbito 
da transparência incolor. Nossa janela de vidro pode conter algumas pequenas 
curvas e superfícies desiguais, tal como as velhas janelas de vidro das casas de 
New England. Em tal caso, nossas visões mediadas ou nuas poderiam variar em 
distorção. Então, em algum lugar na história do século XI, alguém descobre que 
certas curvas ampliam o que é visto, e as lentes foram inventadas. Ampliação, 
uma vez descoberta, sugere uma nova trajetória. Se uma pequena ampliação 
mostra algo como sendo “maior”, o que uma maior ampliação poderia mostrar? 
Aqui o exame deve seguir lentamente porque há muito que pode ser perdido 
pelo próprio rubor inicial de uma fascinação com as possibilidades tecnológicas.

O emprego das primeiras lentes foram lentamente adaptadas para o uso 
mais familiar que fazemos delas hoje, monóculos (século XIII), ou óculos, que 
no século XX se tornaram lentes de contato e até mesmo lentes implantadas 
numa incorporação ainda maior. Mesmo no século XIII não havia apenas mo-
nóculos, mas mesmo lentes compostas e um tratado sobre lentes (VITELLIO, 
1270). Os óculos, que mais tarde pareceriam apenas uma relativamente pequena 
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ampliação, demandam uma breve consideração inicial: primeiramente, eles são 
ainda melhores exemplos da relação (eu-vidro)-mundo do que a placa de vidro. 
Em uso, nós dificilmente nos damos conta deles; eles se distanciam e se tornam 
a transparência pela qual nós vemos o mundo. Mas, tal como o martelo de Hei-
degger, eles podem se tornar notáveis por estarem ausentes, por estarem que-
brados, ou por não mais servirem ao propósito tal como a prescrição apropriada. 
Todos esses casos são uma obstinada obstrução funcional. Então, o significado 
dos óculos muda de meio a objeto da experiência.

Na capacidade de ampliação dos óculos, há, de certa forma, a “intencio-
nalidade” tecnológica. A ampliação seleciona o panorama em certo sentido, e 
no processo há uma mudança tanto do tempo quanto do espaço. Minha visão 
tal como é ampliada enxerga como tal. E quando uma nova prescrição é dada, 
a pessoa precisa reaprender a usar sua visão através da lente a partir dos peque-
nos ajustes que foram feitos, e isto pode ser vivenciado mais dramaticamente 
quando alguém usa lentes muito mais fortes do que as necessárias. Aqui a va-
riação de uma atividade motora normal é bem mais marcada.

Isso ocorre porque toda a nossa visão tal como é também é uma visão a 
partir de; e a transformação da visão através das lentes muda, mesmo que su-
tilmente, nosso senso de espacialidade corpórea. O que antes era longe, agora 
é próximo; e quando a mobilidade é envolvida, isto requer um novo ajuste. A 
mais radical dessas variações é o bem conhecido experimento de inversão das 
lentes no qual aquele que vê enxerga o “mundo” de ponta cabeça. São necessá-
rios vários dias para que o agente da visão reaprenda sua forma de interagir tal 
como o mundo pareça estar “certo” novamente, mas ele parecerá.

A fisiologia tem uma dificuldade responsável por este fenômeno. Uma fe-
nomenologia mais orientada pela forma reconhece que eu sou certa constelação 
de relações junto ao mundo e que esta constelação é aprendida e reaprendida 
dinamicamente. Estar em pé ou de ponta cabeça são relatividades junto ao con-
texto da mobilidade corpórea, tal como Merleau-Ponty já apontou. 

O espaço corpóreo da visão se aplica até mesmo para situações menos mo-
toras e pode ser notado em observações fixas. Existe até mesmo um sentido no 
qual nossa descrição usual sobre aquilo que a ampliação faz seja errado. Nós 
dizemos que o microscópio faz o microscópico “maior”, mas isto é apenas em 
uma relação comparativa entre o que nós vemos com o olho desarmado e o que 
é visto por meio do microscópio. Colocado de maneira mais fenomenológica, o 
que muda é o sentido de distância ou proximidade para com o objetivo da visão. 
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O paramecium visto através das lentes não é maior ou menor em meu campo 
visual do que outras coisas que eu coloco perto do meu nariz; mas eu, em um 
sentido corpóreo parcialmente irreal, estou agora “mais perto” do paramecium. 
O que eu tomo como meu “real” ou espaço corporal desarmado é transformado 
através do microscópio. Esta transformação da corporeidade espacial é notável, 
mas menos dramática no caso dos óculos. Porque os óculos são mais usados 
para corrigir a visão, para retraduzir o mundo turvo em outro distante e claro, e 
nós alegremente o aceitamos. Mas a mudança não é sem custo para aquele que 
não prefere ver o mundo claramente sem eles? Simultaneamente com o novo 
mundo corrigido, existe sua redução. Existe, por exemplo, o preço muito pe-
queno de carregar o equipamento em si para nossa mediação: agora eu preciso 
ter cuidado com os meus óculos ou minhas lentes de contato e com toda a pa-
rafernália que os acompanha. Mais ainda, particularmente com os óculos, meu 
mundo agora me é dado enquadrado, invadido, talvez quase imperceptivelmente, 
com os reflexos que ocorrem, com a poeira ou com as manchas de água que se 
acumulam e com a remota consciência de que o mundo visto através das lentes 
é, mesmo que levemente, modificado. Com lentes de contato, que estão ainda 
mais próximas do meu corpo, a situação é aprimorada e tais efeitos colaterais 
como reflexos ou enquadramentos desaparecem, mas, novamente, ao custo de 
uma nova “invasão” tátil ou pelo contato do meu corpo que as lentes trazem 
(porções do anteriormente imperceptível pó agora são tacitamente ampliados 
como irradiações, etc.), ainda que poucas pessoas que necessitem óculos parem 
de pagar este preço. Mas para cada transformação reveladora existe simultanea-
mente uma ocultadora transformação do mundo, que é dada através da media-
ção tecnológica. Tecnologias transformam a experiência, ainda que sutilmente, 
e esta é uma raiz de sua não neutralidade.

Pode-se suspeitar que se a trajetória rumo a uma maior ampliação é segui-
da e é latente na própria descoberta da lente, pode-se também esperar encontrar 
uma maior e mais óbvia estrutura de ampliação/redução à visão incorporada. 
Pelos nossos padrões, estes instrumentos primitivos foram relativamente pobres; 
mas eles ilustram ainda melhor o fenômeno da ampliação/redução.

Olhar através de uma lente mais poderosa é obter uma ampliação maior. 
O objeto visto parece estar mais perto, mais detalhado; minha posição corporal 
em direção a ela é simultaneamente colocada junto a uma grande sensação de 
quase proximidade. O objeto também é trazido mais focado para o centro da 
minha visão, ainda que esta proximidade seja simultaneamente acompanhada 
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por mudanças que reduzem outros aspectos do objeto que é visto. Por exemplo, 
quanto maior for a ampliação, quanto mais fino for o plano focal, então o senso 
de profundidade se perde ao passo que a ampliação aumenta. Assim é a exten-
são e localização do objeto em seu próprio ambiente. Ver a lua através de um 
telescópio é vê-la mais próxima, mas também é perdê-la em sua posição no céu. 
Tecnologias de lentes transformam o próprio senso de espaço que eu vivencio, 
numa modificação significativa igualmente do espaço corporal e do mundo. Ela 
transforma o “mundo” numa espécie de irreal, achatando-o e estreitando-o. Seu 
distanciamento é sempre uma forma peculiar de distância-proximidade. Mas 
nós “esquecemos” disso ao passo que aprendemos a incorporar a tecnologia no 
âmbito de nossas ações familiares.

A despeito dessa redução, a qual é perceptível, continuamos a seguir a fas-
cinante trajetória da mais dominante dimensão da ampliação da visão incorpo-
rada. Virtualmente é possível contemplar a redução em si e aqui repousa outro 
segredo para a saída de Adão do Jardim: o que a ampliação mostra, ao passo 
que se torna mais forte, é genuinamente novo, não descoberto. Ser visualmente 
incorporado através das lentes é adentrar em macro e micromundos que eram 
anteriormente desconhecidos, e isto se dá tecnologicamente.

Eu estive descrevendo fenomenologicamente a visão tecnologicamente in-
corporada, a visão do mundo mediada através de variações sobre a ótica, uma 
ótica simples e até primitiva comparada à diversidade da ótica no final do sécu-
lo XX. Latente nos nossos primeiros movimentos a partir do Éden, já se encon-
travam diferentes formas de visões de mundo. No âmbito do contexto das sim-
ples tecnologias óticas, pode-se reposicionar a figura paradigmática de Husserl 
usada para a sedimentação da ciência moderna: Galileu.

Nos últimos anos, tem aparecido uma infinidade de livros sobre Galileu, 
muitos dos quais debatem os assuntos tradicionais sobre a teoria em relação à 
experimentação. Eu não devo entrar nestes debates, mas, ao invés disto, tomar 
dois outros temas interpretativos que correspondem ao mundo da vida e à ên-
fase perceptual desta investigação. Talvez Husserl demonstrou primeiro, antes 
de Kuhn, como Galileu tornou um novo paradigma da ciência possível.

 O Galileu de Husserl descobriu a matematização indireta do universo, mas 
neste processo também originou o grande esquecimento do mundo da vida, o 
qual Husserl posiciona à porta do renascimento de Galileu de uma antiga de-
preciação dos sentidos. Galileu, antes de Descartes, distinguiu entre qualidades 
primárias, qualidades que estavam nos ou pertenciam aos objetos, e secundárias, 
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que estavam localizadas no sujeito ou observador, fazendo assim certas quali-
dades “objetivas” e outras “subjetivas”. Essa doutrina, ainda não inteiramente 
apagada da ciência sedimentada, é pré-fenomenológica. Onde quer que estejam 
localizadas, extensão em forma e formas coloridas estão igualmente presentes 
para a experiência microperceptiva; a organização sistêmica da percepção, po-
rém, tal como as histórias da percepção de Michel Foucault têm demonstrado, 
é altamente variável. O próprio Galileu fez esta organização epistêmica clara:

Tão logo eu formo uma concepção da substância material ou corpó-
rea, simultaneamente eu sinto a necessidade de conceber que tal con-
cepção possuir limites de alguma forma ou de outra; esta relatividade 
aos outros, se é maior ou menor; se esta neste ou naquele lugar, nes-
te ou naquele tempo; se está em movimento ou repouso; se esta ou 
não em contato com outro corpo; se é única, rara ou comum; e nem 
por qualquer ato de imaginação eu posso dissociá-la de tais qualida-
des. Mas eu não me encontro completamente compelido a apreendê-

-la como sendo necessariamente acompanhada por tais condições 
tal como se deve ser branca ou vermelha, amarga ou doce, sonora 
ou silenciosa, com odor agradável ou desagradável; e se os sentidos 
não demonstrarem estas qualidades; linguagem e imaginação por si 
mesmas jamais chegariam até elas. Desta forma eu penso que estes 
gostos, cheiros, cores, etc., no que diz respeito ao objeto no qual eles 
aparentam residir, não são mais do que meros nomes. Eles existem 
apenas no corpo sensitivo. ... Eu não acredito que exista nada fora dos 
corpos que excite gostos, cheiros e sons, etc. exceto tamanho, forma, 
quantidade e movimento.2

Aqui nós temos a notória doutrina do sujeito/objeto e das qualidades pri-
márias e secundárias. Hoje é fácil desconstruir esta episteme arcaica, ao ver atra-
vés dela, como ela era.

Como Husserl viu, é do isolamento de um conjunto de possibilidades per-
ceptivas, aquelas localizadas nas metafísicas geométricas, que se forma a epis-
teme da ciência moderna inicial. Agora é fácil de ver que Galileu não foi muito 
cuidadoso com a interface entre imaginação e percepção. Ver é de fato ver junto 
a um campo de algum conjunto de formas correlatas, extensões e corpos, mas 
apenas quando se volta para as variações imaginativas é que tais formas podem 
ser modificadas. Na imaginação, o quadrado poderia muito bem ser um círculo 
ou um amontoado amórfico e caótico de bolhas. A percepção não pode eliminar 

2 GALILEI, Galileo. On Motion, trans. I. E. Drabkin. Madison: University of Wisconsin Press, 1960, p. 48.
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a cor; mas, novamente, quando a imaginação entra em cena, pode-se sempre 
presenciar algo em cores diferentes das que estão ali. (Eu poderia argumentar, 
no entanto, que não existe tal coisa como uma imaginação visual incolor, em-
bora o campo de fundo da imaginação visual possa ser colorido por alguma cor 
distinta). Se isto é assim, então, as variações imaginativas sobre forma de qual-
quer objeto particular podem ser indefinidamente reformuladas imaginativa-
mente, ainda que qualquer que seja a forma, existe uma forma-presença junto 
à presentificação visual. E o mesmo se aplica às cores. E mesmo que a cor da 
coisa varie, ao extremo do aparentemente incolor ou transparente objeto, resta 
ainda a mesma constância da cor-presença. O fundo, entretanto indistintamen-
te colorido (cinza, sombreado, etc.), permanece uma constante cor-presença. 
Microperceptivamente, ao menos, nenhuma das qualidades secundárias nun-
ca está ausente como qualidades do pleno. Isola-se, então, extensão geométrica 
numa abstração especial ou ato redutivo ao qual é dado o status de “preferido”, 
tal como Husserl reconheceu. Assim, Galileu teve que tomar como sendo sua 
seleção, por um ato de abstração, um conjunto favorito de qualidades e deslocar 
as outras para, assim, obter o seu “mundo” geométrico.

Galileu substitui, para parte do pleno sensório do mundo da vida microper-
ceptivo, sua seleção de uma abstração do “mundo” geométrico. Este movimento 
torna possível uma nova aquisição, mas, simultaneamente, encobre outra mais 
antiga. Se Husserl está certo, como se pode recuperar não o que Galileu diz so-
bre sua visão, mas sua relação secreta daquela visão que abre caminho para seu 
novo “mundo”? A resposta, eu asseguraria, repousa numa reinterpretação his-
tórica sensitiva não do que Galileu diz sobre sua teoria, mas sobre o que deve 
ocorrer ao nível da práxis. Para isto eu troco Galileu de Husserl para Galileu de 
Derek Price; no Galileu de Price encontra-se a ciência em íntima proximidade 
ao continuum ótico e suas estruturas fenomenológicas.

Price reforça o papel do telescópio para a práxis de Galileu. Ele nota que, 
independentemente da ciência como tal, o emprego da lente tinha chegado ao 
ponto em que as lentes eram fortes o suficiente para que mesmo a diminuição 
fosse possível. Ele sustenta que existe uma ligação forte e espontânea entre filo-
sofia da ciência e história da tecnologia. Tal ligação é o desenvolvimento atual 
da instrumentalização:

O arquétipo deste fenômeno é o mais antigo causador de uma ruptura, 
nomeadamente, o uso do telescópio por Galileu. Sob o ponto de vista 
da história da tecnologia nós podemos ver que o telescópio se tornou 
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possível quando o componente crucial das fortes lentes de diminuição 
se tornaram comumente disponíveis durante o final do século XVI. 
A produção de lentes tinha sido um ofício honrado e comum para a 
fabricação de óculos no final da Idade Média; mas as lentes para pes-
soas míopes foram fruto de um desenvolvimento tardio, e os óculos 
com uma capacidade muito forte de diminuição tinham muito pou-
ca utilidade comercial.3

O argumento de Price, uma versão sobre o lema histórico de que o motor 
a vapor tem mais a ver com o desenvolvimento da ciência do que com motor a 
vapor, demonstra o uso inicial de tais lentes fortes num domínio outro que não 
a ciência, tal como: “Na Renascença, com a preocupação sobre a perspectiva dos 
artistas e outras ilusões, sob tal perspectiva os óculos atraíram interesse, desde 
que eles mostravam o mundo em miniatura como um microcosmo.”4

Isto ecoa a observação de Michel Foucault de que a Renascença estava mais 
preocupada com o espetáculo do que com a ciência em si. Mas a própria prática 
de criar perspectivas junto aos óculos primitivos teve que ter sido tomada jun-
to à ciência. O que precisa ser levado em conta é que o modo de ver que era ver 
através destes óculos é parte de um paradigma familiar ao tempo de Galileu. E 
o mesmo se aplica à presença das lentes.

O uso de lentes era comum, um fenômeno tido como certo. Era parte do 
cotidiano do mundo de Galileu, o macroperceptivo mundo da época. Mais ain-
da, existe uma relação estrutural, epistêmica, entre a fascinação da Renascença 
com o microscópio e perspectivas e o mundo geométrico que Galileu ajudou a 
transformar em uma visão de mundo. A perspectiva renascentista, uma das vá-
rias formas para se representar a espacialidade, já era em si “geométrica”. Isto é 
dizer que tal modo de ver as coisas já era parte do mundo da vida no qual Galileu 
estava localizado. Não se trata apenas de uma forma de visão, mas uma práxis.

Price observa que o tipo de fascinação com lentes usadas para a produção 
de poderosas lentes de diminuição foi a base para o uso posterior que Galileu 
fez dos telescópios. De fato, o primeiro uso não foi totalmente desenvolvido 
para os propósitos de Galileu. Os primeiros telescópios foram desenvolvidos 
por fabricantes de lentes flamengos e havia igualmente microscópios e telescó-
pios compostos no tempo de Galileu. Não diferentemente das tecnologias nos 

3 PRICE, Derek de Solla. “Notes Towards and Philosophy of the Science/Technology Interaction,” in The Nature of 
Technological Knowledge: Are Models of Scientific Change Relevant? ed. Rachel Laudan. Dordrecht: D. Reidel Pu-
blishing Co., 1984, p. 106-107.

4 Ibid., p. 107.
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nossos dias, no entanto, as esperanças comerciais dos desenvolvedores eram pri-
meiramente direcionadas para o melhor uso comercial de seu produto: o militar. 
Price observa que, “como tecnologistas, os fabricantes de lentes tentaram ven-
der sua invenção como um dispositivo militar ao Pentágono mais rico do seu 
tempo. Eles estavam equivocados, tal como inventores usualmente estão, sobre 
a utilidade de seu invento. Isto se deu anos antes do telescópio ser usado para 
a guerra, mas apenas para a sinalização em vez de servir para a espionagem.”5

De acordo com Price, nem mesmo Galileu inicialmente fez uso delibera-
do de seu telescópio para seu propósito eventual. Novamente num vislumbre 
marcante da versão neomoderna da combinação ciência-indústria-governo:

Quando Galileu duplicou o dispositivo, ele não tinha ideia de que o 
mesmo seria de muito mais valia para ele próprio do que uma sim-
ples forma de ganhar alguma comissão dos patrões Médici. O telescó-
pio de Galileu tinha um campo de visão tão refinado que ver através 
dele por dois buracos de fechadura em conjunto jardas de distância 
não seria difícil.6

Ainda que ele tenha olhado através dele, mesmo com sua já seletiva visão, 
a macrovisão da seletividade geométrica e perspectiva, Price argumenta:

Mesmo que provavelmente Galileu tenha visto apenas a Lua em sua 
primeira noite e que talvez não tenha muito mais do que se divertido 
ao ver a ilusão de que a Lua parecia como se tivesse montanhas nela ao 
invés da face de uma na Lua A ideia brilhante o atingiu apenas quando 
ele olhou novamente alguns dias depois e viu que as sombras das mon-
tanhas ilusórias agora pareciam completamente diferentes do modo 
como pareciam antes. Galileu sabia o suficiente de astronomia para 
se dar conta que uma conta rápida seria o suficiente para ele calcular 
o peso daquelas montanhas. Ele levou adiante os cálculos e descobriu 
que elas eram do mesmo tamanho que as montanhas da terra e isto 
deu a ele o que em alguns momentos é chamado de “click”; tudo fez 
sentido. Ele sabia que as montanhas eram reais e não ilusão. Ele sabia 
que pela primeira vez na história e havia visto algo que não poderia 
ser atestado pelas experiências comuns dos sentidos.7

5 Ibid., p. 107.
6 Ibid., p. 107-108.
7 Ibid., p. 108.
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Em suma, aqui nós descobrimos, por aproximação, a macrovisão seletiva 
de Galileu e sua nova micropercepção. O domínio das sombras, das medições e 
dos ângulos dera a Galileu os meios para ver as montanhas da lua em distância 
similar àquelas da terra. Mas, contrariamente à sua depreciação dos sentidos, 
foram também as sombras coloridas (que se todas fossem “qualidades secundá-
rias” teriam sido invisíveis?) que tornaram as medições possíveis. A visão, em-
bora já no secretamente favorito “preto e branco” no pensamento da geometria 
moderna inicial, enquadrava o pleno em uma nova maneira. Aqui se encontra 
uma mudança dramática de paradigma junto à visão, mas esta é uma mudança 
paradigmática igualmente perceptiva e que envolve tecnologia. A tecnologia do 
telescópio possibilitou a mudança da percepção em si.

Price argumenta que aqui repousa a pista para a junção entre filosofia da 
ciência e a história da tecnologia. Mudanças de paradigmas não são simples-
mente apenas revoluções intelectuais. Na minha terminologia, elas são também 
novas formas nas quais a visão científica pode ser incorporada. Price estende 
sua argumentação:

A magnitude desta descoberta não pode ser subestimada. Que a Lua 
tinha montanhas foi uma descoberta importante, mas ofuscada a uma 
relativa trivialidade quando comparada com a natureza do experimen-
to em si. Galileu concluiu que ele havia manufaturado para si mesmo 
um conhecimento revelador do universo que fez do seu pobre cére-
bro mais poderoso que o de Platão, Aristóteles e de todos os Padres 
da Igreja somados. O princípio da revelação artificial foi o que foi ao 
ponto de preocupar a Igreja sobre o comportamento para além dos 
limites da tolerância e do aceitável para um Católico devoto. ... Seu 
pequeno tubo com lentes vestiram o olho nu, permitindo-o exceder 
toda a experiência humana anterior.8

A saída de Galileu do Éden foi dramática. Ela tomou a forma de uma ci-
ência incorporada tecnologicamente em contraste – e muito além – ao que foi 
alcançado pela ciência dos gregos antigos. Equipamentos para a medição, inci-
dentais para a ciência grega, vieram a ser um dos fatores centrais num novo con-
junto de relações perceptivas do que se tornaria um grande mundo em expansão.

O que Galileu viu ele não havia previsto e nem buscado. Ele viu um novo 
mundo astronômico que incluía não apenas as montanhas da lua, mas as fases 

8 Ibid., p. 108-109.
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de Vênus, os satélites de Júpiter e as estrelas mais distantes e mais numerosas 
do que as disponíveis para o olho nu. Price observa, novamente em um ato de 
antecipação do status moderno do aspecto da propensão da ciência à publicida-
de, que Galileu imediatamente começou uma campanha para fazer conhecidas 
as suas novas descobertas. Mas mais importante: o que a revelação artificial de 
Galileu através da ótica alcançou foi uma forma de fazer da nova ciência mais 
simples e mais imediata pela via perceptiva do que por meio de cálculos.

Saindo da mudança tecnológica para a científica, vamos considerar a 
natureza das observações atuais de Galileu e seus efeitos sobre a teo-
ria. Claramente, desde que ele não sabia o que esperar, ele não pode 
iniciar as suas observações com o propósito de testar a teoria de Co-
pérnico. ... [Mas, uma vez vistas,] estas imagens inesperados, de uma 
inquestionável realidade [percebida], fez-se óbvio quase sem argumen-
tação e certamente sem matemática que o universo era copernicano.9

Price salienta o bem-conhecido fato de que, com base na teoria e simplici-
dade eficiente, Copérnico foi, efetivamente, não mais capaz de dar conta mate-
maticamente do movimento estelar do que Ptolomeu, mas com as novas obser-
vações tecnologicamente incorporadas ajudar a resolver este caso. Assim, para 
além de qualquer coisa que Husserl possa reivindicar, Galileu também alcançou 
um novo e tecnologicamente mediado paradigma para a visão científica:

Voltando a Galileu, há pouca dúvida de que o retumbante sucesso do 
telescópio ... compartilha da nova forma de fazer filosofia que se dá 
pelas revelações artificiais ao invés do poder do cérebro. ... Ele “obser-
vou a Natureza nua” e aprendeu a partir da experiência que isto pode-
ria ser feito de novo e de novo. Seu insight foi que o novo auxílio aos 
seus sentidos poderia ser generalizado para outras experiências; isto 
mudou o pensamento para a Nova Filosofia da ciência experimen-
tal. Isto não foi o teste de teorias, mas a tentativa de novas técnicas 
para ver o que elas poderiam fornecer, esperando pelo inesperado. 10

O que Galileu diz sobre seu método de observação é obtido por aquilo que 
ele faz na situação observacional. Pelo menos, a descoberta da revelação artifi-
cial tão significante quanto a indireta matematização da natureza.

9 Ibid., p.109.
10 Ibid., p. 110.
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Embora não seja tão radical quanto a afirmação de Heidegger, Price en-
xerga a tendência em enfatizar o teórico sobre as condições materiais como 
sendo a origem de certas concepções equivocadas acerca da ciência em si. Ele 
argumenta que o que temos denominado de o modelo nomológico de interpre-
tação assume a função de experimento a ser confirmado pela teoria. Aqui está 
um exemplo concreto de como a instrumentação ocupa um papel secundário e 
aplicado junto ao velho paradigma. Price localiza esta tendência a minimizar o 
papel dos instrumentos como uma característica do tipo específico de episteme 
associada com a velha filosofia da ciência.

Eu sugiro que esta infeliz posição... evoluiu a partir do que agora me 
parece uma linha principal equivocada dentro da filosofia da ciência 
na qual se supõe que a função da experiência científica consiste em 
testes de hipóteses e teorias. Esta suposição originada num período 
atípico no início do século XIX quando experimentos com eletricidade 
e magnetismo eram comuns, e ele continuou a florescer porque aque-
les que tiveram sua experiência de ciência obtida em livros ao invés 
do banco de laboratórios naturalmente consideram a história da ci-
ência como se fosse um empreendimento intelectual, puro e simples.11

Price argumenta que é muito mais o processo de revelação artificial que 
se encontra na articulação entre ciência moderna e tecnologia que cria as con-
dições para subsequentes mudanças de paradigmas.

Cada inovação radical nesta tradição artesanal dá origem não para o 
teste de novas hipóteses e teorias, mas sim para a prestação de nova 
informação que afeta o que as teorias científicas devem explicar. Este 
processo, que eu descrevo como “revelação artificial”, está na origem de 
muitas mudanças de paradigmas, talvez não de todos, mas da maioria.12

Em suma, nova instrumentalização proporciona novas percepções, as quais, 
num contexto kuhniano, vai ser minimamente a fonte de novas possíveis anoma-
lias. Mas mais fortemente, esta nova e agora necessária ligação da instrumenta-
lização entre ciência e tecnologia é em si a extensão da visão científica que vem 
a ser a forma de todo um novo contexto.

11 Ibid., p. 105.
12 Ibid., p. 106.
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Este foco sobre o desenvolvimento da instrumentalização, que Price toma 
como sendo o conector entre a filosofia da ciência e a história da tecnologia, su-
gere outra nova interpretação do papel da tecnologia na ciência. Se Price está 
certo, pode-se facilmente ver que não só são alegações epistêmicas negativas de 
Galileu sobre os sentidos na melhor heurística, mas que sua própria experiência 
tem uma nova forma em um novo arranjo das próprias qualidades primárias e 
secundárias como mediadas por tecnologias de observação. Isto leva Price a dizer:

Eu alego uma considerável vantagem sobre a descrição de Kuhn das 
revoluções paradigmáticas e da interpretação do filósofo da ciência 
sobre o experimento como sendo um servo para testar teorias. Eu 
acredito que a história da produção da ciência experimental é o elo 
perdido entre a história da tecnologia e a da ciência.13

O mesmo insight vem de uma fenomenologia da visão incorporada.

O que as instrumentações perceptivas fazem é colocar o observador em to-
das as novas posições no que diz respeito ao universo, seja aos níveis macro ou 
micro. O espanto ocasionado pelas descobertas iniciais de Galileu é recorrente 
na astronomia. Apenas neste século muitas novas anomalias e variados novos 
fenômenos têm sido “vistos”. Mais ainda, muito da astronomia moderna deve 
sua profunda penetração a um conjunto de dimensões múltipla-sensitiva adi-
cionado. Radiotelescopia, um ouvido “artificial” instrumental, começou a “ou-
vir” há algumas décadas algum tipo de atividade estelar nas áreas até então “es-
curas” ou “vazias” dos céus. Esta revelação artificial é a versão high-tech de uma 
experiência muito mais ordinária de ouvir algum ruído no escuro, que apenas 
depois é então visualmente identificado (talvez com a ajuda de uma lanterna). 
Não é apenas nova teoria que nos separa de nossos antepassados, mas também 
a nova percepção ampliada que acontece através da incorporação instrumental. 
Para ancorar o fato inversamente, tire fora toda a instrumentalização da comu-
nidade científica e pergunte se seria possível saber. Seus limites seriam rapida-
mente reduzidos justamente àquelas admiráveis, mas na melhor das hipóteses, 
noções especulativas, de nossos antepassados gregos.

A descoberta de Galileu, então, não foi apenas a indireta matematização da 
natureza, mas também, seguindo a noção de Price, a artificialmente adicionada 

13 Ibid., p. 110.
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percepção da natureza. Sua percepção, incomensurável em relação a qualquer 
dos antigos padres da Igreja, estava na vanguarda da nossa tradição da ciência 
moderna tecnologicamente incorporada que caracteriza o nosso tempo.

Se o foco que está no centro da nova ciência de Galileu é a percepção in-
corporada por revelação artificial, o campo no qual ela ocorre é no âmbito de 
um mundo da vida (lifeworld).

Os historiadores Price, Lynn White Jr. e, anteriormente, Lewis Mumford 
nos deixaram sutilmente muito mais cientes da rápida acumulação das tecno-
logias “modernas” que, primeiro a Renascença, e depois os primeiros cientistas 
modernos tomariam como certos. Mas esta consciência também pode ser pre-
nunciada por um atento olhar fenomenológico sobre aquilo que repousa latente 
na práxis, em macropercepção cultural.

Observe, inicialmente, algo sobre a textura da vida tecnológica do século 
XVII. A enorme extensão de invenções é impressionante.

Ótica, que levou à percepção astronômica e depois microcósmica dos an-
teriormente insuspeitados aspectos do universo, começou já no século XI. Tec-
nologia relativa à ótica era comum em óculos nos idos do século XII, e lentes 
foram compostas para telescópios e microscópios por volta do século XVII.

Havia maquinaria, mais frequentemente para a madeira do que para o ferro 
para grandes obras, menores no caso do ferro, que bem antecipa o advento da 
ciência moderna. As terras baixas foram drenadas; as catedrais foramconstruí-
das; havia enormes guindastes, elevadores, moinhos de vento e de água, todos 
comuns a partir do século XIII em diante. Nem devemos esquecer-nos do fre-
quentemente primário emprego das tecnologias, o militar. Canhões apareceram 
no século XII e eram sofisticados no tempo de Galileu; e rifles enquanto armas 
de fogo já estavam em uso. Existia até mesmo o taxímetro. Em suma, a textura 
tecnológica da Europa pós-medieval era impressionante. Era parte da vida co-
tidiana de, ao menos, todo cidadão urbano.

Ademais, tal textura foi enriquecida pela exploração e pelo comércio, que 
iniciou antes da descoberta do Novo Mundo por Colombo. Ouro e especiarias 
afluíam para a Europa durante muitos séculos antes de Galileu ter visto o lustre 
como um pêndulo. Tal era o relativamente sofisticado tecnológico mundo da 
vida da alta Renascença. Um olhar sensível para o tempo de Galileu apresenta a 
impressionante matriz das tecnologias já comuns, mas também sugere que esta 
infraestrutura disponível adquiriu a forma de vida comum.
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A matriz, no entanto, é muito complexa para demonstrar imediatamente a 
práxis que se tornaria concentrada no nascimento da ciência. Eu devo me vol-
tar para um campo mais estreito de análises. O que Price chama de revelação 
artificial e eu denomino visão incorporada tomou forma em muitos lugares. O 
visualismo da Renascença, eu sugiro, embora preceda historicamente o uso que 
Galileu faz dele, já estava bem consolidado como sendo o sentido privilegiado; 
ele havia se transformado a partir das perspectivas artísticas e teatrais da Re-
nascença na ciência moderna. As “leis da perspectiva” já eram interpretações 
geométricas de profundidade. Isto era sabido por volta de 1440. E Leonardo da 
Vinci, que foi muito mais engenheiro do que um cientista teórico, já havia trans-
formado uma velha anatomia tátil em sua anatomia visual e artística. A fascina-
ção não com o microcosmo, mas com a posição de observação sob a perspectiva 
do voo do pássaro14 era virtualmente bem difundida como sendo a perspectiva 
dominante dos séculos XV e XVI. Em suma, a redução da micropercepção para 
uma posição preferida de visão já havia começado. Além disso, o modo como 
os artistas olhavam os espaços geométricos tinha preparado o terreno para a 
modificação inicial da visão. Galileu pode tomar como sendo verdadeiro na já 
estabelecida modelagem da percepção.

Para obter um ponto de vista mais preciso, no entanto, examinarei algumas 
tecnologias especiais, particularmente como elas se relacionam com os sentidos 
e com a percepção do espaço e do tempo. Começarei com a percepção do tempo 
e as tecnologias relativas ao relógio e seu papel no mundo da vida.

A. Técnicas do Mundo da Vida: percepção do tempo

Uma famosa passagem da filosofia do tempo de Santo Agostinho precede 
a era da cultura do relógio: “O que, então, é o tempo? Se ninguém me pergunta, 
eu sei; mas se eu tento explicar isso para alguém, então eu não sei.” Esta afirma-
ção implica algo como uma forma intuitiva de acesso direto, mesmo que ine-
fável, ao tempo. Ainda que o mundo da vida seja cheio de indicadores da per-
cepção do tempo, que nas culturas modernas são predominantemente relógios.

O relógio é reconhecido há muito tempo como uma importante tecno-
logia para o Ocidente. O capítulo de Lewis Mumford em Técnica e Civilização 
sobre “O Monastério e o Relógio” (1934) é provavelmente uma das melhores 

14 Nota do Tradutor: Toda perspectiva (cônica ou paralela) que adote o observador muito acima da linha do horizonte 
como se estivesse a mirar o chão, é chamada de voo de pássaro ou olho de pá-ssaro. 
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exposições conhecidas sobre a relação entre a tecnologia e uma forma de vida. 
Ele argumenta:

O relógio, não o motor a vapor, é a máquina chave para a moderna era 
industrial. Para cada fase de seu desenvolvimento, o relógio é igual-
mente o fato marcante e o típico símbolo da máquina: mesmo hoje 
nenhuma outra máquina é tão ubíqua. Aqui, na gênese das técnicas 
modernas, apareceu profeticamente a precisa máquina automática que, 
apenas depois de séculos de esforço posterior, serviu também para 
provar a consumação final destas técnicas em cada departamento da 
atividade industrial. 15

A exposição de Mumford primariamente relaciona o relógio a uma mu-
dança do tempo social. Primeiro, no monastério, o relógio regula o movimento 
social, fazendo-o igualmente melhor ordenado e mais uniforme. Os primeiros 
relógios usados nos monastérios serviam apenas para dizer as horas. Estas, por 
sua vez, regulavam as horas de trabalho e devoção dos monges. Mumford nota 
que isso também mudou nossa percepção de tempo, ao menos em contraste 
com as culturas que não fazem uso do relógio. Tal mudança aumenta a quanti-
ficação. “A aplicação dos métodos quantitativos de pensamento para o estudo da 
natureza apareceram primeiro na medição regular do tempo; e a nova concep-
ção mecânica do tempo surgiu em parte no âmbito da rotina do monastério.”16

O mesmo argumento foi apresentado antes ainda, por Martin Heidegger em 
Ser e Tempo (1927). Tal como acontece com as ferramentas para ele, tecnologias 

“levam em conta” a natureza em certo sentido. A plataforma coberta da ferrovia 
leva em conta o clima chuvoso; a iluminação, da escuridão; e o relógio, dos rit-
mos do tempo. Tempo, Heidegger aponta, é um fundamento da existência. Ele 
é baseado no senso humano de finitude, e a contagem do tempo é a contagem 
sobre aquilo que se pode fazer com o tempo de finitude; também, a temporali-
dade surge da pré-ocupação. Isto, ele argumenta, define igualmente as culturas 
que fazem e as que não fazem uso do relógio, mas em ambos os casos o tempo 
é figurado em relação ao que humanos concretamente encontram no mundo. 
Nas culturas sem relógio, estes são fenômenos primários tal como o surgir e o 
pôr do sol e o movimento das estações. Existe uma analogia quase natural entre 

15 MUMFORD, Lewis. Technics and Civilization. New York: Harcour, Brace and Co., 1962, p. 14.
16 Ibid., p. 12.



90

o movimento natural e o relógio. “E porque a temporalidade na qual o Dasein 
deve ser tomado em seu tempo é finito, seus dias já estão contados.”17

Agora nós notamos como Heidegger toma o reino dos equipamentos como 
sendo aquilo que é próximo da vida cotidiana. O mesmo se aplica aos relógios. 
Para o jovem Heidegger, relógios são baseados na temporalidade existencial. 

“Temporalidade é a razão para o relógio. Como sendo a condição para a possi-
bilidade que o relógio é factualmente necessário, temporalidade é como a con-
dição para que possa ser descoberto.”18 O tempo de Heidegger, paralelamente 
ao tempo de Mumford, é também um tempo social. O tempo é intencional de 
modo que ele é sempre direcionado; é tempo para ______, tempo-em-relação-

-a ______, tempo para o qual, etc. “Apenas agora, em todo caso, pode o tempo 
com o qual nos ocupamos ser completamente caracterizado por sua estrutura; 
ele é datável, mensurado e público; e por ter tal estrutura, ele pertence ao mun-
do em si.”19 Nesse sentido, relógios apontam de maneira reflexiva novamente 
para uma base existencial primitiva.

Relógios, no entanto, uma vez desenvolvidos, transformam a percepção 
do tempo. Por exemplo, a medição em si se torna uma atividade focal possível. 
Relógios são a condição para fazer tais medições mais explícitas, mesmo se fun-
dadas sobre a temporalidade existencial. Mas com a emergência da medição que 
leva em conta sua própria trajetória de possibilidade, relógios também podem, 
junto ao enraizamento social, abrir o caminho para a separação do tempo so-
cial da cultura sem-relógio:

Comparações apontam que, para o Dasein “avançado”, o dia e a pre-
sença da luz solar não mais possuem aquela função especial tal como 
possuem para o Dasein “primitivo” sobre o qual a nossa análise do 
cômputo do tempo natural foi baseada; pelo Dasein “avançado” ter a 

“vantagem” de mesmo ser capaz de transformar a noite em dia. Simi-
larmente, nós não mais precisamos olhar explícita e imediatamente 
para o sol e sua posição para determinar o tempo. A própria fabrica-
ção e uso de equipamentos de medição permite ler o tempo direta-
mente por um relógio produzido especialmente para este propósito.20

 Aqui está a temporal saída tecnológica do Jardim do Éden.

17 Martin Heidegger, 1962, p. 466.
18 Ibid., p. 467.
19 Ibid., p. 468.
20 Ibid., p. 468
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O relógio não apenas muda o que é enfatizado na contagem do tempo, mas 
é uma aquisição do mundo da vida. Ele torna possível outros movimentos que 
diferem da percepção da contagem do tempo sem-relógio. Heidegger nota que 
a natureza é lida diferentemente via relógio: “Nosso próprio entendimento do 
relógio natural desenvolve-se com a descoberta da natureza e nos instrui assim 
para novas possibilidades de um tipo de medição do tempo que é relativamen-
te independente do dia e de qualquer observação explícita do céu”.21 Em termos 
heideggerianos, o relógio igualmente muda a variável em contagem do tempo 
(ele torna as medições em si um tema da dimensionalidade temporal) e abre o 
caminho para um tipo de autonomia que parcialmente distancia da “natureza”. 
Galileu pode tomar ambas estas aquisições como garantidas. Elas já eram parte 
da forma de vida característica do mundo da vida do século XVII. Lynn White 
Jr., também apontou como o relógio foi central para a consciência do Ocidente, 
ainda mais especificamente para o Ocidente Latino. Ele nota que o relógio era 
assimilado de maneira bastante diferente na práxis cultural no Ocidente Latino 
em comparação com o Oriente Bizantino:

Em um prédio separado fora da Hagia Sophia, Justiniano colocou 
uma clepsidra e relógios solares, mas relógios nunca foram permiti-
dos juntos a ou em igrejas orientais; coloca-los lá seria o mesmo que 
contaminar a eternidade com o tempo. No entanto, tão cedo quanto os 
relógios mecânicos foram inventados no Ocidente, eles rapidamente 
se difundiram não apenas para as torres das igrejas latinas, mas tam-
bém para os seus interiores.22

Uma vez que o tempo pode ser percebido através da percepção do relógio, 
igualmente medidos e distanciados dos “relógios” naturais, tais como o sol ou 
a estação ou movimentos dos corpos celestes, pode-se também tomar o mo-
vimento mecânico como sendo paradigmático. De fato, compreender o movi-
mento celeste como sendo um “relógio” é anacronismo, mas compreendê-lo é 
ou pode ser uma metáfora para o entendimento focando em si mesmo. E este 
movimento aconteceu cedo, muito antes da ciência de Galileu:

É nas palavras do grande eclesiástico e matemático Nicolas de Oresme, 
que morreu em 1382 como Bispo de Lisieux, que nós encontramos pri-
meiro a metáfora do universo como sendo um vasto relógio mecânico 

21 Ibid., p. 468.
22 WHITE JR, Lynn. “Cultural Climates and Technological Advance in the Middle Ages”, Viatot 2, 1971, p. 171.
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criado e colocado em movimento por Deus e assim “todas as engre-
nagens se movem o mais harmoniosamente possível”. Era uma noção 
com um futuro: eventualmente a metáfora tornou-se uma metafísica.23

Natureza em si foi assim lida como sendo um relógio, e sua ontologia as-
sim interpretada, mesmo que o relógio tenha chegado mais tarde à cena. Ni-
colas foi muito rápido em adaptar sua metáfora-metafísica, desde que relógios 
com divisões em minutos e a perfeição do relógio mecânico têm sido datados 
em 1345 e 1370, respectivamente. Pode-se suspeitar que esta rápida fascinação 
pelo artefato humano esconde uma tentação que ainda persiste no final do sé-
culo XX. Em nosso tempo, não apenas o universo, mas também nós mesmos 
somos lidos por meio de nossas tecnologias.

Essas observações preliminares são indicativas do papel difuso do relógio 
junto ao mundo da vida da ciência nascente. As fenomenologias implícitas da 
história e filosofia dos relógios podem ser feitas mais explicitamente. Primeiro: 
ler o tempo através de um relógio substitui o que é lido; lê-se o relógio ao invés 
dos céus. Mesmo que os ritmos da natureza não sejam totalmente abandona-
dos, eles gradativamente tornam-se um pano de fundo em vez de possuir uma 
significância primária. Segundo: o tipo de movimento do relógio em si (até os 
recentes elétricos) toma uma forma diferente, uma forma notada desde o iní-
cio; o movimento dos primeiros relógios era “irregular”, pois se dava por saltos 
mecânicos. A descrição de Turing sobre uma máquina de estado finito, basea-
da nos movimentos discretos do relógio, o próprio modelo para o computador, 
se aplica muito bem para o relógio medieval:

[Máquinas de estado discreto] se movem por saltos súbitos ou cliques 
de um estado definido para outro. Tais estados são suficientemente 
diferentes para a possibilidade de confusão entre eles ser ignorada. 
Falando estritamente, não existem tais máquinas. Tudo realmente 
se move continuamente. Mas existem muitos tipos de máquinas que 
podem proveitosamente serem considerados como sendo máquinas 
de estado discreto.24

Relógios medievais progrediram através de mãos que saltavam de um instan-
te para outro, e o mesmo movimento de salto ocorre nas atuais versões a quartzo.

23 Ibid., p. 125.
24 TURING, A. M. “Computing Machines and Intelligence”, Minds and Machines, ed. Alan Ross Anderson. Englewood 

Cliffs: Prentice Hall, 1964, p. 11.
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Oresme, nos anos 1300, fez a conexão entre os céus e o relógio; outro uso 
metafórico foi praticado por Galileu. Diz-se que ele usou, para medir o tempo 
em seus experimentos de aceleração, não um relógio, mas seu pulso. Mas ele já 
havia feito a conexão entre seu pulso e um relógio: ele lia seu pulso como sen-
do um relógio, indicando que o digital ou quantitativo já tinha começado sua 
forma de ler o tempo.

Terceiro: a precisão e regularidade do relógio, a despeito de sua analogia 
na metáfora da corrida harmoniosa das esferas, também contrasta com os mo-
vimentos celestes. De fato, uma vez que a regularidade do relógio se tornou ins-
trumental igualmente nos níveis micro e macroperceptivos da medição científica 
moderna inicial, a própria descoberta das anomalias celestes se tornou possível. 
O movimento “perfeito” circular e regular como o de um relógio foi logo des-
coberto como não sendo o movimento dos céus. A descoberta de Kepler dos 
movimentos elípticos e as descobertas tardias de perturbações em movimentos 
planetários são anomalias em contraste com o movimento instrumental suge-
rido ou de fato instanciado pelos relógios. Aprende-se, nesse sentido, tanto pela 
diferença entre a “intencionalidade” instrumental quanto pelas similaridades 
que usualmente dominaram as aquisições iniciais do mundo da vida.

Igualmente, representações discretas e circulares do relógio contando te-
riam separado o Novo Adão de qualquer percepção monodimensional do Jar-
dim; mas a separação nem é total e nem é sem a possibilidade de algum tipo de 
recuperação. Pode-se enxergar a olho nu os movimentos do sol e das estrelas, 
como muitos têm feito no século XX para propósitos especiais, mas uma vez 
que se deixou o Jardim as formas antigas de se obter conhecimento são mais 
frequentemente perdidas ou esquecidas. Pouquíssimos de nós “sabem” o que 
qualquer camponês teria conhecido sobre tempo de semeadura ou ter em con-
ta com a mesma seriedade a passagem das estações. Nossa práxis irreversivel-
mente foi modificada.

Note, agora, muitos aspectos da percepção do tempo na leitura do relógio: 
a percepção do tempo através de um relógio é uma percepção hermenêutica. Se 

“lê” o relógio e, indiretamente através dele, o tempo; mas como todas as leituras, 
a “intencionalidade” ou a inerente pré-fornecida “interpretação” do tempo já é 
seletiva. Primeiro, observe que a representação do tempo em um relógio bem 
como face à sua percepção espacial é temporal. Se fosse possível simplesmen-
te reduzir o movimento temporal como uma característica perceptível em re-
lógios, o já notado estranho ou irregular movimento do tempo poderia muito 
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bem ser selecionado. Mas tempo é sempre tempo-espaço, então num sentido 
mais fundamental a quase espacialidade da representação do tempo não é em 
si algo como uma distorção total. Quando isto é levado em conta, pode-se per-
ceber que relógios tradicionais representam duas dimensões de tempo – simul-
taneamente e visualmente.

Uma dimensão é o instante do tempo. Esta é a representação localizada 
analogicamente na posição precisa das mãos. Em relógios de ponteiro único, 
aquele instante em si poderia ser considerado algo “amplo” no que a mão po-
deria ser posicionada em algum clique, sobre ou entre as horas. A outra dimen-
são é o “vão” ou duração do tempo, que é representado pela face do relógio, seja 
circular (tal como em algum relógio de água muito antigo) ou seja um círculo 
parcial ou arco (como nos relógios solares).

Além disso, o instante do tempo em que o ponteiro se encontra é localiza-
do junto ou sobre o campo da representação de duração do tempo. Essas duas 
dimensões permanecem constantes na evolução dos relógios até recentemen-
te. No entanto, houve refinamentos na evolução dos relógios que apontam para 
uma trajetória particular. Essa trajetória segue precisamente aquelas tendências 
já notadas igualmente por Mumford e Heidegger.

Relógios de ponteiro único, que fazem a discriminação entre horas, foram 
substituídos logo cedo por relógios com dois ponteiros, que depois dividiam 
ou quantificam o tempo em minutos. Duas coisas aconteceram com este refi-
namento da medição: não apenas o tempo foi mais finamente quantificado em 
unidades menores, mas num senso muito sutil, pode-se dizer que os minutos 
gradualmente se tornaram mais “importantes” do que as mais amplas unidades 
hora. A trajetória se dá rumo ao instante, fazendo-o mais focal e consequente-
mente colocando a duração do tempo mais para o segundo pano.

Se se deseja saber “exatamente” que horas são, olha-se para o ponteiro da 
hora e simultaneamente para o campo do ponteiro do minuto. Pode-se ver num 
relance, na forma visual familiar, que são dez para as doze. Depois, ainda, um 
terceiro ponteiro foi adicionado, e uma forma mais avançada de precisão do ins-
tante se tornou possível, o segundo. Eu não preciso destacar a importância desta 
gradual precisão do instante para a práxis da ciência e para a arte das medições, 
além de indicar que isto é também outra exemplificação da ciência tecnológica 
tal como ela emerge historicamente.

A trajetória rumo à primazia do instante pode também ser ilustrada em 
termos do tempo público. A análise do tempo da Revolução Industrial, no qual 
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estudos sobre o movimento-tempo se tornaram os próprios exemplares da me-
dição, e tempo digital ou atomizado na práxis da fábrica enfatizaram acerca da 
percepção e uso do tempo. Pode-se notar uma experiência ainda mais ordinária. 
Quanto dura o quociente de ansiedade se compará-lo no espaço das culturas 
com e sem relógio? Tome como exemplo o simples encontro marcado para um 
almoço. O habitante da cultura sem-relógio talvez concordasse em encontrar 
o outro “sob a árvore do Baobá quando o sol estivesse alto no céu.” O primeiro 
a chegar não vivenciaria o esperar como uma ansiedade ou se afligiria por um 
longo período, por horas em alguns casos, porque a sensação do tempo aqui 
não é apenas focada no instante, mas porque toda a concepção do tempo cultu-
ral se perdeu. Contrariamente, o homem de negócios na Trade Tower começará 
a ficar ansioso em questão de minutos, certamente em muito menos que meia 
hora, se o seu cliente se atrasar.

O término desta trajetória é alcançado com a introdução do relógio digital 
ordinário. Agora o instante e com ele a irregularidade do salto de um número 
para outro foram tão enfatizados que a representação do campo ou da duração 
do tempo desaparecem totalmente. Logo foi reconhecido que tal dispositivo não 
se tratou apenas de uma magnificação de alguma dimensão do tempo, mas a eli-
minação virtual e o deslocamento ou a redução total perceptiva na representação 
do tempo. Ao rejeitar esta perda, as pessoas optam novamente por modelos de 
relógios que são tanto digitais quanto analógicos. De passagem, pode-se notar 
também que o processo de leitura em si muda. Um relógio analógico encaixa-

-se na forma da percepção visual, pois é lido num relance em que igualmente 
o instante e o campo são simultaneamente dados. O relógio digital representa 
apenas o instante, e assim a duração precisa ser inferida, demandando, dessa 
forma, um diferente processo mental.

As culturas que fazem uso do relógio leem o tempo através do relógio. A 
percepção do tempo é mediada, percepção hermenêutica. Nós observamos que 
para a Europa Ocidental esse tempo práxis já foi sedimentado antes da Renas-
cença e do surgimento da ciência moderna. E este é o maior fator das diferenças 
culturais, particularmente aquele que contrasta com as culturas do relógio solar.

B. Técnicas do Mundo da Vida: percepção do espaço

Se a ciência de Galileu poderia pressupor o contexto da cultura do relógio 
em suas sutis transformações no que diz respeito ao tempo, então ela poderia 
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assumir uma percepção do espaço tecnologicamente mediada e matematicamen-
te interpretada. Mais uma vez eu sugiro que Galileu foi, de fato, quem apontou 
tardiamente certas consequências para uma já estabelecida práxis de mundo da 
vida, embora isto de forma alguma lance dúvidas sobre sua genialidade científica.

O exemplo da percepção espacial aqui é encontrado nas navegações de 
longa distância. Pelos padrões mundiais, europeus eram navegadores transoce-
ânicos retardatários. Navegadores do Pacífico Sul de fato se espalharam pelo Pa-
cífico um milênio antes mesmo de Leif Ericson; os chineses foram os senhores 
do comércio do Pacífico Norte e dos oceanos indianos; e os árabes cobriram os 
oceanos séculos antes de Cristóvão Colombo descobrir o Novo Mundo. Tam-
bém de maneira precedente às viagens que viriam a preencher nossas histórias, 
existem evidências de longas viagens acidentais, tais como aquelas nas quais 
esquimós encalharam na Irlanda em tempos medievais e destroços de galeões 
romanos recentemente foram encontrados na costa brasileira. Também é pro-
vável que muitas migrações pré-históricas aconteceram via barcos. As viagens 
transoceânicas da Europa moderna se deram relativamente tarde.

 Estimulados pela fome por bens que viriam a alimentar o apetite dos eu-
ropeus desde as Cruzadas, os primeiros navegadores praticaram navegação 
costeira durante séculos antes de Colombo. Mas navegação costeira é ampla-
mente uma operação feita a “olho”. Os navios não precisam se distanciar muito 
da costa; eles podem ancorar ou aportar em tempo adverso; e eles podem fazer 
assim uma viagem prazerosa e relativamente segura. Isto não é dizer que técni-
cas às cegas para certas travessias não existiam; elas podem ser encontradas já 
nos tempos dos fenícios, gregos e romanos. Mas a navegação transoceânica de 
longa duração apresenta muito mais problemas difíceis de orientação espacial.

Excluindo-se as lendas, tal viagem primeiramente documentada foi a de 
Leif Ericson e de seus parentes, os vikings, que descobriram a Groelândia e a 
Terra Nova e ali desenvolveram suas colônias. Infelizmente, pouco se sabe de 
tais métodos de navegação utilizados, mas existem algumas dicas de que tão 
cedo quanto estas viagens uma forma primitiva de mediação tecnológica pode 
ter sido empregada.

Polaris, a Estrela do Norte, era, sem dúvida, familiar. Para os navegadores 
do Hemisfério Norte, esta estrela fixa fornecia uma constante não disponível 
para o Hemisfério Sul. Um segundo fenômeno fortuito é o Polo Norte magné-
tico, que, grosso modo, corresponde à posição espacial de Polaris. Tais pontos 
fixos podem ser muito úteis para orientação espacial e foram assim usados em 
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tempos antigos. Existem dicas de que os vikings podem ter tido um ímã pri-
mitivo. Ele pode ter sido um dispositivo de mediação tecnológica. (Os chine-
ses definitivamente tiveram a bússola e fizeram dela central para muito de suas 
técnicas de navegação.) Tal dispositivo, tal como o relógio, permitia certo dis-
tanciamento do fenômeno imediato natural. Por exemplo, num nevoeiro, nem 
o Sul ou Polaris poderiam ser vistos, e o ímã poderia, assim, prover uma cons-
tante pela qual podia se direcionar.

É remotamente possível que os vikings tiveram um dispositivo anteriormente 
desconhecido por nós, a pedra azul. Os navios vikings têm sido frequentemen-
te descobertos e dentro da desordem encontrada no interior dos cascos estão 
várias pedras. Grandes pedras deveriam ser, sem dúvida, o lastro. Mas em meio 
a estas pedras grandes encontram-se um número de pedras planas, em forma-
to de disco, estriadas com linhas paralelas de quartzo ou algum outro mineral. 
Tem sido sugerido que tais pedras foram usadas na neblina ou em nevoeiros le-
ves para localizar a posição solar da qual eles refletiam efeitos visíveis, mesmo 
quando o sol não podia ser visto. Um conhecido meu, piloto da Scandinavian 
Airline System (SAS), afirma ter usado tais pedras azuis para tal propósito e con-
firma que elas de fato funcionam. Tais auxílios para a navegação poderiam su-
gerir que os vikings já haviam seguido o que se tornaria a trajetória dominante 
europeia da navegação tecnologicamente mediada.

Se tomarmos Colombo como nosso exemplo, contudo, esta conclusão é 
evidente, e é paralela à transformação da percepção do tempo com o relógio, a 
navegação transoceânica europeia foi para eles igualmente tecnológica e mate-
maticamente mediada. Ele usou cartas de navegação divididas em meridianos 
similares aos que são usados atualmente. Do século XIII em diante, Portula-
nos, que eram cartas náuticas das costas demarcadas pelos padrões dos ventos 
dominantes, já eram familiares. Aqui a perspectiva do voo de pássaro já estava 
estabelecida, uma prática que contém implicações sutis, mas profundas para a 
orientação espacial. E Colombo calculou sua latitude por meio de indicações 
astronômicas e aferiu seu posicionamento em conformidade a isto (medições 
longitudinais surgiram séculos depois até que relógios marítimos de alta pre-
cisão surgiram para mediar estas medições). Este cálculo foi auxiliado por ins-
trumentos como, ao menos, um simples astrolábio. Outros instrumentos de 
medição também eram comuns, tal como a barquinha ou barca, uma corda 
com uma prancha na ponta, na qual eram feitos nós para se medir a velocidade. 
Quando lançada ao mar, a velocidade do navio podia ser calculada com base 
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numa medição em uma ampulheta, de acordo com quantos nós eram contados 
num determinado tempo. “Nós” e “barca” tornaram-se termos da navegação a 
partir deste dispositivo.

Em suma, Colombo empregou, com base numa práxis familiar, uma série 
de instrumentos para calcular simplesmente em termos matemáticos a posição 
onde ele se encontrava. A peculiaridade desta práxis não será evidente até que 
variações contrárias aos modos de navegação fossem estabelecidas; mas no con-
texto imediato, basta notar que a forma tecnologicamente mediada da percep-
ção espacial já era familiar um século antes de Galileu e, portanto, era parte do 
mundo da vida cotidiana, pelo menos, para os navegadores da época.

As tensões sobre o quão distante o Oriente deveria estar vieram à tona 
não tanto porque indivíduos temiam cair fora dos limites do mundo (todas as 
pessoas educadas sabiam que a terra era redonda), mas porque o tamanho da 
terra era seriamente subestimado. Essa crença na pequeneza não foi corrigida 
durante alguns séculos, mas a crença pode estar relacionada com as prévias su-
bestimações acerca do tamanho dos céus feitas já mesmo antes dos gregos. Eu 
suspeito que o escorço que pertence à micropercepção desempenhe algum pa-
pel neste fenômeno de crença.

Para dizer se Colombo já era “tecnológico” em sua ciência de navegação, 
ainda resta detectar alguns aspectos sutis do mundo da vida das percepções que 
pertencem a sua práxis. E há um aspecto muito peculiar que pode ser encon-
trado nas práxis navegacionais europeias (e depois de todo o Ocidente) no que 
diz respeito ao da qual, ou posição a partir da qual a localização é determinada. 
Eu me refiro ao que pode ser chamado de posição do voo do pássaro. Colom-
bo não declara estar posicionado simplesmente “aqui” (a bordo, encarnado, lo-
calizado junto às percepções circundantes imediatas). Antes disso, ele “lê” a si 
mesmo como estando em alguma posição sobre um mapa como se ele estivesse 
de alguma forma acima do navio no qual estava viajando e julga esta posição a 
partir de uma perspectiva imaginativa ou desencarnada (disembodied) que, de 
fato, ele não ocupa.

Eu descrevi o caso deliberadamente dessa forma, porque a premissa da 
perspectiva do voo do pássaro é tão familiar para nós que automaticamente 
acompanhamos suas peculiaridades como sendo uma segunda natureza prá-
xica. A situação pode ser mais cuidadosamente analisada se atentarmos para a 
fenomenologia da leitura de mapas.
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Um mapa ou carta de navegação é literalmente lido de cima. Enquanto ele 
representa o terreno, tal terreno é visto a partir dos céus. É o mesmo que “ver” 
a terra a partir de uma posição que eu de fato não ocupo. E porque isto é assim, 
para fazer a leitura intuitiva de mapas, para constituir a intuição, eu preciso 
aprender a fazer um salto hermenêutico. Imagine nosso Colombo com um mapa 
sobre águas desconhecidas (Figura 3).

Ele conhece, a partir de experiências anteriores e pela cartografia vigente, 
os aspectos costais da Europa. Ele navega para o Oeste ao longo de uma latitu-
de de aproximadamente um paralelo, traçando o seu progresso com distâncias 
estimadas. Mas ele continua a localizar a si mesmo neste gráfico, do alto. Agora, 
esta é, efetivamente, sua posição de leitura e, nessa medida, a micropercepção é 
encarnada, mas esta não é sua posição de fato no que diz respeito ao ambiente 
imediato do oceano. Para estabelecer isso, precisamos correlacionar a posição 
do voo do pássaro com uma segunda posição encarnada; e isso demanda um 
ato hermenêutico específico.

A questão pode ser clarificada através de uma série de possíveis variações 
cartográficas. Mapas precisam não ser elaborados a partir da perspectiva do voo 
do pássaro. Alguns mapas são simplesmente leituras de direções: “Para alcançar 
minha casa a partir da universidade, tome a saída do fundo da nossa universi-
dade, vire à esquerda para a Nicolls Road até alcançar o semáforo, então vire à 
direita para a 25A.” Aqui, uma instrução escrita funciona como um mapa. Ou 
um mapa pode ser desenhado para representar, como se fosse uma foto, uma 
série de representações perceptivas que podem ser isomórficas no que diz res-
peito à posição do motorista e da paisagem circundante. Neste caso, eu posso 
ter instruído o motorista para olhar em sequência para um conjunto de fotos 
que deu a ele mostrando primeiro a partir da posição do motorista a saída da 
universidade, depois o semáforo na intersecção, etc. Tal série pode, de maneira 
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isomórfica, representar o que pode ser visto a partir do assento do motorista 
em tal-e-tal estágio da viagem.

Nossos mapas usuais, no entanto, fazem algo mais. Eles estabelecem po-
sições ao requerer uma percepção hermenêutica, e a posição do mapa pode ser 

“lida” junto a nossa posição perceptiva corpórea. A dificuldade que isto acarreta 
é óbvia para qualquer um que tenha navegado longe da costa, particularmen-
te em condições obscuras e num território não familiar. O que o mapa revela é 
retratado a partir do alto – e então se pode traduzir que esta marcação aqui no 
mapa deve ser aquela torre ali na costa (?). Mesmo que fosse para se ler o mapa 
a partir da posição de um avião voando à baixa altitude, deveria ainda assim 
haver mais que um modelo de isomorfismo, mesmo que nós façamos tais atos 
hermenêuticos em contexto bastante ordinários. O próprio processo de leitura 
tornou-se uma aquisição de nosso mundo da vida que faz com que um aspecto 
de nossa própria noção de perspectiva seja habitual.

No caso de Colombo, esta breve descrição deve ser suficiente para de-
monstrar que a localização já estava geometricamente estabelecida; e que o es-
tabelecimento de tais localizações demandam percepções hermenêuticas; e que 
junto a este contexto hermenêutico, a instrumentalização é usada para mediar 
as percepções. Este é o paralelo prático para as técnicas da Renascença no que 
diz respeito à perspectiva e à geometrização. Colombo e da Vinci foram, afinal, 
contemporâneos. Esta práxis já era comum um século antes de Galileu utilizá-

-la em um novo contexto. Ela era parte do mundo da vida que ele pode assumir 
e tomar como certo.

C. Artefatos e tecnofatos

Nossas ações são incorporadas nas múltiplas formas em que interagimos 
com nossas tecnologias e as pressupomos, ainda que esta multiplicidade per-
maneça perceptiva e praxiologicamente ambígua. O que existe sobre os artefa-
tos que empregamos? A junção humano-tecnologia apresenta uma ambiguida-
de enigmática. Imagine que existe, sobre minha mesa de centro, uma pedra em 
forma simétrica. Ela é de forma ovalada com uma das pontas mais afiada que a 
outra, achatada por ter sido lascada, de forma que uma marca afiada corre por 
toda a circunferência. Meus convidados chegam; e depois da primeira rodada 
de drinques, alguém pega a pedra e pergunta: “O que é isto?”
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O artista que está na festa toma a pedra e pronuncia que ela é um objet to-
ruvé (um objeto escolhido aleatoriamente considerado esteticamente agradável). 
É uma espécie de objeto artístico. O escritor, que nota que a brisa está agora agi-
tando as páginas da revista sobre a qual a pedra estava colada, rebate dizendo 
que a pedra é meramente um contrapeso para papel, um objeto prático. Mas o 
antropólogo zomba deles, e com deduções como as de um detetive afirma que 
ela é, na realidade, um machado de mão acheuliano. Ele nota não apenas que o 
objeto é formatado apropriadamente, mas que objetos deste tipo são uma parte 
familiar ao conjunto de ferramentas da Idade da Pedra, encontrados desde as 
margens do Rio St. Acheul na França até o Rio Vaal na África do Sul.

A dificuldade latente a este questionamento é genuína. O que é o objeto? O 
objeto é ou pode ser qualquer das coisas denominadas, ou pode se tornar algo 
a partir da forma como for usado. Isto, também, é uma ambiguidade essencial 
às tecnologias. Sendo um objeto, o machado de mão acheuliano pertence a um 
variado número de contextos de uso; mas o antropólogo replica: ele foi projeta-
do para ser um machado de mão, e assim tem sido tomado por décadas pelos 
classificadores no campo.

Todavia, outro convidado informado menciona ter lido um artigo em uma 
recente edição da Revista de História Natural sobre este mesmo machado. Pa-
rece, depois de décadas de noções aceitas sobre o seu uso projetado que existe 
uma anomalia para o machado de mão, a circunferência afiada teria sido certa-
mente perigosa para o usuário. E em uma pequena mudança de forma, o autor 
propôs que talvez o “machado” era de fato um projétil, que servia para ser lan-
çado como um disco. Empregando uma boa prática científica contemporânea, 
o autor do artigo pediu para que arremessadores de discos profissionais lanças-
sem o objeto e assim constatou que a parte pontuda e afiada tocou o chão pri-
meiro em 31 de 45 arremessos! Uma nova interpretação sobre o uso projetado 
começa a tomar forma.

O que nós temos neste exemplo poderia ser reconhecido pela literatura 
humanista como sendo o correspondente antropo-arqueológico de uma falácia 
intencional. Em círculos literários, faz tempo, muito antes de deixar de ser moda, 
que se parou de procurar pelas “intenções” de um autor em uma estória escrita; 
de fato, tem sido argumentado que sequer é possível fazer isto. Neste caso, as 
intenções do designer são procuradas, mas permanecem em questão. De modo 
similar, em qualquer bom exercício interpretativo (hermenêutico), o humanis-
ta viria a reconhecer que enquanto existirem intenções, a estória pertence a um 
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diferente contexto e é possível para múltiplos contextos. Então, do mesmo modo, 
acontece com a pedra. As intenções do designer desempenham apenas um pe-
queno papel para a subsequente história do artefato. Afinal, foi a intenção de 
Nobel, com a invenção da dinamite, que ela fosse usada para a mineração e em 
benefício da humanidade. Design, na história da tecnologia, usualmente ocupa 
uma posição secundária junto à multiplicidade de usos, poucos dos quais foram 
intencionais no momento de seu lançamento.

Até mesmo em um nível mais profundo, esta multiplicidade de usos revela 
uma pista fenomenológica inicial que precisa ser seguida. Não existe a “coisa-

-em-si”. Existem apenas coisas em contextos, e contextos são múltiplos. Pode-
-se facilmente voltar para o nosso ex-machado de mão e ir além, imaginando 
a pedra numa estória primal de caçadores da Idade da Pedra, escondendo-se 
junto aos juncos dos antigos rios, agora emergindo como um grupo da “artilha-
ria” bombardeando ou apedrejando um rebanho de antílopes ou um bando de 
gansos. Agora podemos localizar a pedra em inumeráveis contextos. Eu poderia 
tê-la utilizado como uma pedra angular em alguma de minhas lareiras em Ver-
mont; os meus vikings poderiam tê-la colocado no porão do navio, como um 
lastro; ou alguém poderia tê-la cimentado, com a ponta para cima, ao longo do 
topo das cercas de pedra, tal como os europeus faziam.

A ambiguidade dos objetos acheulianos é a ambiguidade da tecnologia em 
geral. Existe outra razão por não começar com um objeto como sendo objeto. 
Um objeto tecnológico, qualquer que ele seja, torna-se o que ele “é” por meio de 
seus usos. Isto não dizer que as propriedades técnicas dos objetos são irrelevan-
tes, mas é dizer que tais propriedades em uso tornam-se parte da relatividade 
humano-tecnologia. E nem isto é negar que existe um tipo específico da histó-
ria para o desenvolvimento das propriedades técnicas.

Técnicas animais são frequentemente o uso temporário de simples objetos 
encontrados (espinhos, gravetos, etc.) e este é, sem dúvida, o caso dos primei-
ros humanos. Mas gravetos não permanecem gravetos. Eles se tornam lanças, e 
neste processo há uma formatação e manufatura em artefatos tecnológicos. Os 
aborígenes australianos regularmente arrancavam as longas e retas hastes de 
certas plantas para suas lanças, mas em seguida eles prendiam pontas de ma-
deira endurecida pelo fogo nas extremidades das lanças, usando colas e rejun-
tes vegetais. Eles começaram a transformar a qualidade simplesmente “encon-
trada” em tais objetos.
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Transformações mais complexas ou de alta ordem também começaram a 
ocorrer no passado, mas foram aceleradas nos contextos atuais de alta-tecnologia. 
O que eu chamarei de tecnofatos é um objeto no qual a matéria em si tenha so-
frido níveis de transformação. Plásticos, agora onipresentes, simplesmente não 
ocorrem na natureza. (Embora substâncias similares possam ser aproximadas 
ao plástico. Eu lembro-me de ter visto pisos pretos e brilhantes nas tradicionais 
cabanas em forma de colmeia dos zulus, e notado o quanto estes materiais se 
pareciam com o plástico. Quando eu perguntei como eles eram feitos, a respos-
ta foi “formigueiro e esterco de vaca.”)

Uma vez que a trajetória tecnológica tenha começado, artefatos e tecnofa-
tos se tornaram gradativamente diferenciáveis dos produtos naturais. Mas isto 
também é um sinal da entrada na relatividade humano-tecnologia. Mesmo as 
propriedades técnicas adquirem uma significância no contexto do uso. Pedra, 
uma vez formatada, adentra na práxis. A dureza se torna dureza para ______; 
ponta afiada, ponta afiada para ______. Assim o que é “natural” na pedra se tor-
na artifactual junto à relatividade. 

Se a ambiguidade do objeto é um lado do problema, então o outro lado 
é que virtualmente qualquer objeto pode se tornar finalmente uma tecnologia, 
se puder ser trazido junto à variedade da práxis humana. E se nosso machado 
de mão pode ter sido ou pode ter se tornado um objeto em uso em uma varie-
dade de contextos, o inverso também é o caso. Qualquer contexto de uso tam-
bém pode utilizar qualquer número de artefatos ou tecnofatos. Se o martelo de 
Heidegger pode ser usado como um martelo (seu propósito projetado), mas 
também como a arma de um assassino, um objeto de arte, um contrapeso, etc., 
então qualquer número de itens pode ser usado para martelar, incluindo o ma-
chado de mão acheuliano.

Esta ambiguidade de objetos em contextos de uso é abundantemente ilus-
trada nas histórias de transferências tecnológicas. A roda de oração hindu (um 
moinho de vento que é uma máquina de oração autômata, que faz com que a 
oração vá para os céus toda vez que o vento gira a roda), de Lynn White, tor-
nou-se uma fonte de energia para drenar as terras baixas holandesas. Os con-
quistadores espanhóis bastante cientes usaram sinos de aves (pequenos sinos 
de bronze utilizados na falcoaria) e espelhos, ambos projetados para diferentes 
propósitos, como bugigangas para o comércio e a fascinação dos indígenas da 
América Central e do Caribe. Quando o objeto é transferido, seu uso pode ser 
bem diferente daquele de seu contexto cultural prévio.
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Todas estas ambiguidades podem ser notadas antes de uma fenomenolo-
gia mais rigorosa das relações humano-tecnologia. O propósito de tal fenome-
nologia, no entanto, é reduzir a abertura notada junto à ambiguidade para uma 
análise estrutural que atravessa e representa a variedade de possibilidades que 
ocorrem dentro da ambiguidade essencial da tecnologia.




