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Capítulo 2

REAÇÃO
SIGNO-MEME = SEMIOSE
Enquanto ciborg, o humano perdeu sua virgindade biológica.
(Kempf:1998:221)

A idéia replicada através do signo-meme
O biólogo Richard Dawkins criou o termo meme para explicar a transmissão das informações culturais. Assim como existe o gene, responsável pela
transmissão hereditária, o meme conforma-se como sua contrapartida para
questões da cultura, ou seja, é uma unidade de replicação pela qual ocorre a
transmissão cultural. A palavra é uma abreviatura do termo de raiz grega
“mimeme”, que foi reduzido para assemelhar-se foneticamente ao termo gene,
podendo também assemelhar-se à palavra francesa meme, a qual significa
memória.
O meme pode auxiliar na compreensão das modificações ocorridas em
um sistema. No conceito de meme está implícita a incompletude e o fluxo
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contínuo, tal qual a noção de signo peirceano expõe. Para a Teoria dos Signos
de Peirce “cognição, pensamento e mesmo o homem são semióticos em seu
âmago” (Nöthe, 1990:41). O meme é o signo que trafega na cadeia semiósica,
conforme pode ser proposto à luz da semiótica peirceana. De acordo com
Peirce, do mundo só podemos perceber signos, pois aos seus fenômenos não
temos acesso direto, somente através da mediação do signo. Se assim não
fosse, se a apreensão do objeto ocorresse diretamente, a comunicação não
sofreria ruídos, não haveriam fissuras, todos fariam as mesmas interpretações
de cada fenômeno.

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa
algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo
equivalente, ou talvez, um signo mais desenvolvido. (Peirce, 2000:46). (…) Para
que algo possa ser um Signo, esse algo deve “representar”, como costumamos
dizer, alguma outra coisa, chamada seu Objeto (ibdem, 47).

O signo se realiza como uma ação inteligente e por meio de um processo de continuidade que compreende a tríade signo-objeto-interpretante, nomeada semiose, ou seja, “qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu
interpretante) a referir-se a um objeto ao qual ela mesma se refere (seu objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpretante, por sua vez, em
signo, e assim sucessivamente ad infinitum”. (ibdem, 2000:74).

(…) Um signo tem, como tal, três referências: primeiro, é um signo para
algum pensamento que o interpreta; é um signo de algum objeto ao qual,
naquele pensamento, é equivalente; terceiro, é um signo, em algum aspecto
ou qualidade, que o põe em conexão com seu objeto. (…) Quando pensamos,
a que pensamento se dirige aquele signo-pensamento que é nós mesmos?
Através de uma expressão exterior, a que chega talvez só depois de considerável
desenvolvimento interno, esse signo-pensamento pode vir a dirigir-se ao
pensamento de outra pessoa. Mas quer isso aconteça ou não, é sempre
interpretado por um pensamento subseqüente nosso mesmo. Se, depois de
um pensamento qualquer, a corrente de idéias flui normalmente, esse fluir
segue as leis da associação mental. Nesse caso, cada um dos pensamentos
anteriores sugere algo ao pensamento que se segue, i.e., é o signo de algo para
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este último. Nossa corrente de pensamento, é verdade, pode ser interrompida,
mas devemos lembrar-nos que, além do elemento principal de pensamento
num momento qualquer, há uma centena de coisas em nossa mente às quais
apenas uma pequena fração de atenção ou consciência é atribuída”. (ibidem,
269) [grifo meu]

Nessa explicação sobre o processamento do signo, a semiose, podemos notar também uma ressonância com o inconsciente cognitivo proposto
por Lakoff e Johnson na parte grifada da citação. Essa cadeia sígnica então não
se refere à cópia, mas a replicação. Desta forma, o meme não descreve um
processo de substituição. O meme (o signo-pensamento) carrega a imprecisão como característica, não como defeito.
O interesse deste capítulo é justamente mostrar que os vários inventos
tecnológicos, juntamente com um sistema conceitual metafórico de cada época,
foram sendo replicados de geração em geração, através do conceito desta
unidade de replicação: o meme. Esse processo levou inevitavelmente a uma
transformação do entendimento de máquina. O computador é uma máquina,
mas agora vinculada a um signo-pensamento modificado, transformado pelas
correntes semiósicas por qual passou. Esta mudança ocorreu tanto no tempo
(semiose) como no espaço (troca com o meio).

Da mesma forma como os genes se propagam no “fundo” pulando de corpo para
corpo através dos espermatozóides ou dos óvulos, da mesma maneira os memes
propagam-se no “fundo” de memes pulando de cérebro para cérebro, por meio
de um processo que pode ser chamado, no sentido amplo, de imitação. Se um
cientista ouve ou lê uma idéia boa ele a transmite a seus colegas e alunos. Ele a
menciona em seus artigos e conferências. Se a idéia pegar, pode-se dizer que ela se
propaga a si própria, espalhando-se de cérebro para cérebro. (Dawkins, 1979:214)

Como as cadeias sígnicas não são lineares e enramam-se com os signos
colaterais, o signo/meme, não percorre um caminho de causa e efeito, mas
desenvolve-se em uma rede comunicacional que tende ao infinito. Embora
possa contar com interrupções, perturbações, crises, bifurcações e, até mesmo com seu término, durante todo este processo a mudança está ocorrendo.
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Os caminhos da natureza não podem ser previstos com segurança; a parte
de acidente é neles irredutível e bem mais decisiva do que o próprio
Aristóteles julgava: a natureza bifurcante é aquela em que pequenas
diferenças, flutuações insignificantes, podem, se se produzirem em
circunstâncias oportunas, invadir todo o sistema, engendrar um regime de
funcionamento novo. (Prigogyne & Stengers, 1997:207)

A parte estável do processo é o que possibilita o seu funcionamento, o
que primeiro garante sua jornada na cadeia evolutiva, pois a sua formação é
dinâmica e transitória. Quando se olha para um cadeira, não se duvida que se
trate de uma cadeira porque nesse processo de reconhecimento de cadeira há
algo que preserva a cadeira, mesmo que ela possa aparecer sob formas muito
variadas e distintas. Cada um poderá fixar-se em um aspecto diferente: a cadeira
como um objeto de arte (para um designer de móveis ou um decorador), sua
confecção (para um artesão), suas dimensões e proporções (para um matemático), suas linhas orgânicas (para um desenhista), e assim por diante.
Para que o signo possa representar alguma coisa, o fenômeno, aqui denominado como objeto dinâmico, que está fora dele, deve ter algo desse
objeto dentro dele (objeto imediato). O signo é um sistema aberto, ou melhor, aberto em algum nível, pois ele manifesta somente parte do objeto, não
o objeto na íntegra, assim como expõe apenas parte do interpretante1. Por
ser sempre incompleto, o signo tende ao um desdobramento na cadeia
semiósica. Por exemplo, o objeto imediato de uma fotografia pode ser o que
está sendo fotografado, a luz do ambiente, o ângulo da câmera, o foco, etc.
O objeto dinâmico é sempre parcialmente representado, pois não é
possível apreendê-lo em sua completude. Caso isso ocorresse, não haveria
mais como desenvolvê-lo e cessaria a sua cadeia semiósica. O objeto imediato é o modo como objeto dinâmico será representado no signo e poderá
indicar em que ponto a semiose se encontra. Justamente por isso, pela
temporalidade que caracteriza a semiose, não há condição de produção de
interpretações idênticas.
O interpretante também reproduz essa mesma estrutura de dentro/
fora. Assim, um interpretante imediato se forma antes mesmo que o signo
encontre um interpretante dinâmico e constitui-se como a propriedade
objetiva deste signo. O interpretante imediato é aquilo que indica que o
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objeto sempre tende a ser interpretado pois carrega um grau de
interpretabilidade. O interpretante dinâmico será o efeito real dessa tendência a ser interpretado que ocorrerá em uma mente interpretadora.
Portanto, o signo é constituído de 3 elementos: o fundamento, que é a
lógica de funcionamento do signo; o objeto imediato, que é a emanação do
objeto dinâmico no fundamento; e o interpretante imediato, que é o grau de
interpretabilidade da manifestação sígnica.
Quando já está automatizado pela recorrência, pela repetição que conduz
ao hábito, o processo sígnico produz um interpretante lógico. Quando não se
tem as regras para deduzir, é necessário abduzir2 para fazer uma nova conjectura,
definições e leis. É através da mudança de hábito que a semiose cresce.
O signo é um sistema aberto, passível de trocas de informação com o
meio, que carrega parte do fenômeno, e que é levado à mente interpretadora
que, por sua vez, o devolverá ao mundo, como um signo modificado que
estará carregando-a também. Portanto, um signo poderá ter vários objetos,
os quais, através do interpretante, poderão desencadear um novo signo, e
assim por diante. Considere-se a frase “Cunningham coreografou para
Baryshnikov”. Tanto o coreógrafo americano como o famoso bailarino são,
cada um, um signo, assim como a coreografia propriamente dita é um terceiro
signo. Destas três possibilidades sígnicas, várias outras podem surgir. Por exemplo: “Cunningham concebeu diferentes postulados para a dança que transformaram a história dessa arte para sempre”; ou “Baryshnkov é um bailarino de
formação tradicional da escola russa de balé”; ou “A antiga União Soviética é
seu país de origem, mas ele é radicado nos Estados Unidos”; ou ainda, “Uma
coreografia da técnica de Cunningham é dançada por um virtuose clássico”; e
assim por diante. Cada um dos signos, somado ainda com seus entrelaçamentos, permite um imenso rio de signos. O fluxo de pensamento é inestancável
e a formação de várias cadeias semiósicas é implacável. Grande parte desse
processo cognitivo dar-se-á de forma inconsciente e metafórica, sendo que as semioses
criadas diante de cada fenômeno construirão o sistema conceitual do indivíduo.
Aqui, neste estudo, consideramos a construção e proliferação de signos/memes como sendo de natureza metafórica. O processo pelo qual o sistema conceitual torna-se metafórico e inconsciente pode ser explicado através da ação inteligente do signo, neste caso, do meme. Ele é o condutor da
semiose cultural desenvolvida neste trânsito de informações entre o indiví75
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duo e o mundo. O signo/meme é o que permite o sistema conceitual metafórico ocorrer e interferir no ambiente cultural. Nesse processo, o indivíduo
passa a ser visto como uma mídia comunicacional, que resulta de arranjo que
responde ao estado da comunicação com o ambiente.
Caminharemos com este modo de compreender o processo sígnico,
porque prioriza o contexto e as metáforas para alinhavar o sistema conceitual
com o qual a tecnologia poderá ser tratada em um sentido dilatado. A semiose
que gera tecnologia não se dissocia do processo geral que mostra o ser humano como integralizado, com corpo e mente não compartimentados. Tratase da mesma cadeia sígnica do mundo visto fora do equilíbrio, do tempo
irreversível e do indeterminismo. Ela pratica um alargamento na forma de
entender o que se passa no mundo, pois absorve que as contaminações
estão em todas as esferas - na economia, na sociologia, nas artes, na ciência.
Nesta última, um bom exemplo encontra-se no nascimento de uma nova
área de investigação: as ciências cognitivas, que nasceu justamente da necessidade de “empréstimo” coletivo de saberes para dar conta de explicar
como o corpo conhece. A compreensão da tecnologia quando parte da
noção de semiose e cadeia sígnica, propõe um outro rumo para a sua relação com o ser humano, a vida, o mundo, a cultura. Pela taxa de complexidade deste entendimento, apenas teorias nascidas deste mesmo traço
transdisciplinar mostram-se adequadas para pesquisar a tecnologia.
Sabe-se que é necessário alguma familiaridade, alguma conectividade
com o que o sistema já traz para que uma nova informação seja selecionada e
passe a fazer parte do sistema conceitual estabelecido. Grudar um fenômeno
a um outro parece, então, ser o método necessário ao ser humano dedicado
a se manter vivo.

Cada época lida com a tecnologia mais recente recorrendo às representações
mentais de coisas mais antigas e mais familiares. Em geral, isso assume a forma
de uma analogia entre máquinas e organismos. Dickens viu as fábricas de
Manchester como selvas mecânicas, povoadas por “serpentes de fumaça”, e
uma máquina a vapor lhe parecia ter uma “cabeça igual a de um elefante”.
Thoreau especulou sombriamente sobre “aquele diabólico Cavalo de Ferro”
que cruzava a paisagem dos Estados Unidos, enquanto Thackeray imaginava o
sistema ferroviário britânico como artérias que percorriam o corpo político.
O próprio termo computador deriva de raízes low tech: computadores eram
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calculadores humanos que precederam o código digital, trabalhadores
especializados no uso da régua de cálculo e na ultrapassada divisão de grandes
números. (Johnson, 2001:18)

Todo signo força sua presença efetiva para poder conquistar permanência. O processo dessa conquista dá-se entre desequilíbrios e mudanças,
mesmo que ínfimas. Mesmo depois de selecionado, o processo de modificação por contágio de qualquer signo continuará.

Uma semiose da tecnologia
Posto toda a explanação acima sobre a semiose, o processo sígnico
proposto por Peirce, e a idéia de Meme postulada por Dawkins, o intuito
deste capítulo não é um levantamento histórico e, tampouco, a consideração
de sequências causais. Não quero aqui priorizar a idéia de computador como
mais uma máquina. Ao contrário, o objetivo é justamente mapear os vários
inventos que nortearam a realização do computador para, por um lado,
apresentá-lo como uma outra possibilidade de máquina, não mais configurada
como suas antecessoras; por outro lado, esclarecer que os experimentos que
antecederam diretamente a construção de um computador, como o conhecemos hoje, já possuiam essa nova compreensão da máquina de propósitos
gerais, uma manipuladora e produtora de signos. O objetivo, portanto é proporcionar ao leitor um entendimento de rede de pensamentos, de semioses,
que através de suas interações no e com o ambiente durante o processo
evolutivo, galgaram para o momento atual que vivemos. Além disso, acredito
que estas informações serão de grande valia para os leitores de maior interesse nesta pesquisa: o da dança. Considerando o interesse ainda recente e tímido dos departamentos de dança das universidades brasileiras e a busca crescente de artistas interessados na dança com mediação tecnológica, acredito
que esta exploração contextualizadora será útil para toda a dança e para os
outros profissionais da arte ou das áreas em demanda neste campo, fornecendo uma rica reflexão sobre a Cultura Digital na qual se inserem.
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A dança com mediação tecnológica trafega por um relacionamento delicado entre duas partes ricas em pré-conceitos e mistificações e que, a princípio, parecem ser antagônicas. Estas são as duas faces de Frankenstein apresentadas no capítulo 1, em que uma refere-se ao culto à tecnologia e, portanto,
sustenta-se pelos que a superestimam; a outra é forjada pelos tecnoclastas, os
que a subestimam. De acordo com as argumentações aqui apresentadas,
a qual propõe um corpo em relação de troca e contágio mútuo com seu
ambiente e com a tecnologia tratada em um sentido expandido, poderá ser
percebido que não há antagonismo entre essas duas faces. As duas carregam
um entendimento dualista que as fazem olhar para o mesmo ponto - a
tecnologia - mas sob uma condição separatória em que natureza se opõe à
cultura. Assim como a dança que ainda escorrega para o entendimento
cartesiano do corpo, a idéia geralmente difundida de tecnologia sofre com o
mito de Frankenstein, temido por alguns e defendido por outros. Superestimada por um lado e subestimada por outro.
A maneira mais apropriada, então, para abordar a dança com mediação
tecnológica é compreender de que corpo e de que tecnologia se trata. Feito
isto, e só então será possível entender como estas duas partes se relacionam
dentro da moldura montada que apresento neste livro. Ou seja, não estou me
referindo aqui a colagem ou justaposição de duas (ou mais) partes, mas da
relação entre elas.
O capítulo 1 apresentou a relação corpo-mente e corpo-ambiente de
acordo com os conceitos desenvolvidos por George Lakoff e Mark Johnson,
os quais afirmam que o sistema conceitual humano é metafórico e formado
por um inconsciente cognitivo. As faces do mito de Frankenstein também
foram expostas. Resta agora elucidar a visão ampliada proposta aqui para a
tecnologia, que descarta uma definição de tecnologia apoiada em computadores, pois estes serão observados apenas como dispositivos físicos de um
tipo de pensamento. Entretanto, é importante que se perceba que por traz de
cada projeto vislumbrado para a construção de máquinas de informação - o
arcabouço de conhecimento (portanto a tecnologia) que escorava cada invento - estava o grande fator de transformação. O mérito, portanto não está
no dispositivo per si (na coisa maquínica), mas no ato criativo de transformar o
conhecimento existente em um novo e inusitado.
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Tanto a face que estima quanto a que repudia a tecnologia tendem a
convergir seus entendimentos do que é a tecnologia para a existência dos
computadores. Entretanto, ao invés de máquina, ou de um amontoado de
dispositivos eletrônicos-digitais (lembrando que também há muito de analógico
neles), o computador deveria ser entendido muito mais como um “prestador
de serviços”, cuja capacidade vai além dos processos mecânicos realizados
pelas máquinas tradicionais. O que o singulariza é a relação, ao mesmo tempo
aberta e complexa, que se estabelece entre os âmbitos do software e hardware
com o ambiente, incluindo aí o usuário. Isso é o que potencializa a configuração do computador de forma tão poderosa hoje em dia.
É preciso compreender que a tecnologia, seja ela de qualquer natureza,
não pode ser reduzida aos seus componentes físicos. Um omputador não é
simplesmente um chip dentro de uma caixa-preta, conectado a outros tantos
componentes e dispositivos. O que torna esses elementos uma tecnologia,
é um conjunto de relações, de conceitos, uma lógica que rege o seu funcionamento e sua interação com o ambiente. Como diz Mark Brader (1994),
“o computador, como nós agora entendemos a palavra [no sentido ampliado], foi muito mais [e ainda é] um desenvolvimento evolutivo do que
uma simples invenção”.
Quando se entende que não foram os dispositivos eletrônicos-digitais
que deram existência física ao computador como o conhecemos hoje, mas
que a idéia de computação já existia enquanto um pensamento lógico, possível e coerente, fica mais fácil escapar de um entendimento de tecnologia
moldado pelos temores do mito de Frankenstein, assim como também entender que corpo e máquina não são elementos antagônicos, ao contrário, são
implicados, pois trocam informação e contaminam-se mutuamente.
O interesse aqui está em abordar as transformações que ocorrem no
mundo como um processo evolutivo continuamente em ação. Diferente de
um paleontólogo que, ao olhar um fóssil estará se deparando com as mudanças que ocorreram num grande intervalo de tempo, através de muitas gerações, o objeto de estudo aqui é, em primeira instância, o corpo humano em
relação aos seus inventos e a semiose que isso gera em cada ponto do fluxo.
Portanto, deve-se olhar para os instantes de tempo e não somente para as
eras, como fazem os paleontólogos.
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O papel que a tecnologia exerce hoje em um contexto voltado ao
tecnocentrismo e rodeado por dispositivos eletrônicos e digitais, faz com que
ela seja, frequentemente, tomada como a responsável por toda a transformação que vem ocorrendo na sociedade e com os homens. Embora não se
possa negar a relevância de seu papel nesse processo, sua real importância é
compreendida de forma mais acurada se for considerada dentro do sentido
ampliado proposto nesta investigação. Equívocos originam-se diante das faces do monstro, metáforas que tomam de assalto o entendimento sobre a
tecnologia e leva a caminhos engonosos.

As subculturas […] refletem as questões centrais que atravessam a cibercultura,
como a intersecção literal e metafórica da biologia com a tecnologia ou a
minguante relevância dos sentidos corporais ao ser substituído pela simulação
digital. Cada uma delas intenta encontrar um significado, ou um sem sentido,
da dialética que enfrenta os tecnófilos da New Age, exemplificados pelo
diretor da Wired, Kevin Kelly, que pensa que a tecnologia é “absolutamente,
cem porcento, positiva”, e os tecnófobos do juízo final como John Zerzan, o
teórico do anarquismo que sustenta que a tecnologia que está “no coração do
mal crônico da sociedade”. Cada subcultura segue uma trajetória entre o
escapismo e a implicação, entre o tecnotranscendentalismo e as políticas
realistas dentro da cibercultura de cada dia. (Dery, 1998:24)

Tais suposições, enganosamente polarizadas, assumem as mudanças da
contemporaneidade por um prisma impreciso e, às vezes, inexistente. O sistema conceitual acaba, então, sendo construído por metáforas incorretas e,
portanto, não fazendo juz ao seu contexto e não encontrando coerência interna. A dança com mediação tecnológica sofre abordagens neste viés por
parte de muitos daqueles que a produzem e, igualmente, por muitos que acompanham as suas produções. Para admitir tais afirmações, faz-se necessário voltar um pouco na história e recuperar alguns elos perdidos.
As idéias que estiveram circulando nas mentes de indivíduo a indivíduo durante toda a história da humanidade produziram seres evolutivamente preparados
para conceber o computador. O meme da “divisão de tarefas”, dentre outros, de
Charles Babbage3, assim como o do “método completamente mecânico” de David
Hilbert4, fermentaram a “Máquina de Turing”5 e desembocaram no ENIAC,
80
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O primeiro computador realmente digital, como veremos a seguir6. Tais
teorias e conceitos servirão para enfatizar a compreensão da tecnologia como
algo não apenas físico, mas também conceitual. Isto significa que estes conceitos, de certa forma os mesmos da semiose que o próprio computador passou
a gerar, criaram cadeias signicas desde aquela época. O computador é apenas
um dos resultados desses signos (estes conceitos) colocados no mundo. Desta
forma, serão apresentados e priorizados em meio aos vários inventos maquínicos
os trabalhos de Babbage, Hilbert e Turing, aqui considerados como os três pilares
conceituais a estabelecer a semiose desencadeadora da tecnologia computacional,
assim como de outras semioses que ficaram ocultas à nossa atenção durante esse
percurso. Entretanto, mesmo parecendo paradoxal, não podemos esquecer de
realçar também o aspecto determinístico que estes mesmos pilares conceituais
carregam. As metáforas ocultas novamente são encontradas.
O processo evolutivo possibilitou a emergência do computador. Este,
por sua vez, é um exponenciador da produção sígnica, uma “máquina” da era
digital que retira os signos do mundo transformando-os em um número imenso de outros signos. Detalhe: o signo “roubado” do mundo pode ser devolvido com outras formas. Entra texto, sai imagem. Entra música, sai gráfico. Entra
filme, sai som. Há uma proliferação de novos signos, os quais, por sua vez,
modificam o próprio homem, ele mesmo produtor de novos signos que vão
modificar o mundo. Estes signos, então, adentram uma cadeia contínua que,
não sendo interrompida, fluirá ad infinitum.
As resumidas histórias7 descritas abaixo fazem parte da cadeia semiósica
que pavimentou a highway onde todos somos infonautas. Essa trajetória histórica, aqui apresentada somente como sobrevôo, tanto quer alertar para o significado da configuração da tecnologia - divergente do mito de -Frankenstein-,
como também, chamar a atenção para os fenômenos como sendo processuais
e dependentes de seus contextos. Tudo está em contínua transformação todo
o tempo. A “revolução tecnológica”, da era digital, como é identificada por alguns, não passa de mais uma revolução dentre tantas, quando vista pela idéia de
meme de Dawkins e de semiose de Peirce. Isto não despreza nenhuma marca
temporal, nem qualquer outro momento importante da história da humanidade,
apenas enfatiza o inevitável fluxo contínuo e evolutivo. E, conforme afirmei anteriormente, a dança, portanto o corpo e a tecnologia neste caso , incitam um
olhar para este fluxo evolutivo.
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Para Brian Wiston (1998), a Revolução da Informação não passa de um
termo hiperbólico que acaba por negar a importância de formações sociais
pré-existentes, pois nada indica que tais invenções não tenham sido geradas
anteriormente. E ainda, de acordo com ele, se existe Revolução Digital significa concordar que também existiu uma era não-digital. Impossível, portanto,
delimitar o que é somente digital. “Tal consciência histórica revela a ‘Revolução da Informação’‚ como sendo largamente uma ilusão, um truque retórico e
uma expressão de ignorância tecnológica”. (Winston, 1998:2)
Quando David Hilbert afirmou ser necessária a idealização de um modelo
completamente mecânico para fugir dos perigosos paradoxos que apavoravam os
matemáticos desde o início dos tempos, colocou no mundo um signo que Alan
Turing desenvolveu na famosa máquina conceitual que, por sua vez, continuou a sua
ação inteligente chegando à primeira máquina nomeada hoje como computador.
Em junho de 1945, o EDVAC (Eletronic Discrete Variable Automatic Computer)
foi concebido por John von Neumann (1903 - 1957), notório pela sua habilidade
em cálculo mental. Esta é a primeira descrição de um projeto de computador com
programa de estocagem. Até hoje, os computadores utilizam a famosa arquitetura
idealizada por von Neumann. Em novembro do mesmo ano, o ENIAC (Electronic
Numerator, Integrator, Analyzer, and Computer) foi criado como parte de um projeto
secreto para o Laboratório de Pesquisa de Balística do Exército dos EUA. O ENIAC
foi concebido por John W. Mauchly (1907 - 1980) e Presper Eckert (1919 -) e sua
equipe da Moore School of Electrical Engineering, da Universidade da Pensilvânia
(Filadélfia, EUA). Foi o primeiro computador totalmente eletrônico e digital. Com
ele, surgia a primeira máquina de propósitos gerais. Pesava 30 toneladas, ocupava
uma área de 93 m2 , possuía 17.468 válvulas, consumia 130 ou 140 quilowatts de
eletricidade e necessitava de um enorme sistema de refrigeração. O projeto inicial
permitia manipular números com até 10 dígitos utilizando 10 bits para representar
cada dígito. Uma unidade do ENIAC poderia realizar uma multiplicação em aproximadamente 3 milisegundos enquanto outras partes poderiam fazer divisão e raiz
quadrada. A máquina também dispunha de um sistema de registros atualizados
constantemente.
A programação era feita diretamente no hardware, não havendo outra
intermediação entre a máquina e o usuário. As conexões internas necessárias
eram realizadas nos próprios dispositivos do aparelho (cabos, conectores),
modificando suas configurações de acordo com a função pretendida. Naque82
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la época, caso a palavra “usuário” fosse empregada, identificaria apenas os
especialistas da computação - ou melhor, daquele computador específico.
A possibilidade de manipulação por parte de um cidadão comum era, na
ocasião, ainda inimaginável. De fato, o termo usuário popularizou-se somente
com a chegada do computador pessoal.
Em 1947, o transistor é implementado, permitindo uma maior agilidade
e estabilidade. Apenas em 1950 a manipulação passa a ser realizada por cartões: o input, ou seja, a entrada de dados torna-se possível por um cartão de
leitura, e a saída, o output, acontece por cartões perfurados. Isso garantiu que
diferentes tarefas pudessem ocorrer sendo necessário apenas entrar com um
programa específico, através do cartão de leitura na memória do computador.
O ENIAC foi apresentado ao público apenas em 1946, com direito à luzes
acopladas em sua estrutura para auxiliar o registro do batalhão de fotógrafos
maravilhados com a velocidade que a máquina realizava as tarefas.
É possível ver neste projeto a evolução dos signos/memes disseminados pelos antecessores da computação, como a idéia de divisão de tarefas
idealizada por Charles Babbage, ou o processo de perceber e manipular dados
fixos da Máquina de Turing.
A ação inteligente do signo prossegue e muitos outros vieram após o
ENIAC. As tecnologias atuais, incluindo-se aí os computadores, são o resultado de uma semiose que se dá de um modo complexo e não-linear, sujeito ao
acaso e a imprevisibilidade. Os memes circulam por uma rede de idéias que
acabam contaminando-se umas às outras. Eles são ingredientes que auxiliam
na fomentação do novo.
Por exemplo, as realizações que conferiram a Charles Babbage o reconhecimento como pai da computação moderna, só podem ser compreendidas se confrontadas com um grande número de formulações, descobertas e
invenções anteriores. Uma delas, já colocada como de grande importância na
introdução e no capítulo 1, é a eletricidade. É justamente da emergência dessas novas configurações do sistema que surgem novos tipos de organização e
possibilitam a ocorrência de fenômeno até então inusitados.
Em 1820, o francês Charles Xavier Thomas de Colmar (1785 - 1870) construiu seu Arithmometer, o qual fazia multiplicação usando a mesma abordagem
geral da calculadora de Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 - 1716). E mais, com
a assistência do usuário o dispositivo poderia também realizar divisões.
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Leibniz tinha sido o co-inventor do cálculo e projetou seu Stepped
Reckoner (Calculador Escalonado) que podia multiplicar traduzindo os dígitos
inseridos através de processos de adição. O usuário tinha que puxar uma
manivela uma vez para cada unidade, em cada dígito no multiplicador. O protótipo, infelizmente, não funcionava perfeitamente.
Entre Leibniz e Colmar muitos inventos ocorreram. Anterior a Colmar,
J.H.Mueller, em 1786, fez sua “máquina de diferença” e o inglês Charles Earl
Stanhope, em 1775, teve sucesso com uma máquina de multiplicar similar
à de Leibniz.
Talvez o ramo principal desta cadeia evolutiva tenha sido o do astrônomo alemão Willelm Schickard (1592-1635), que inventou a primeira calculadora automática digital em 1623. Este amigo do astrônomo Kepler inventou
sua Calculating Clock, um dispositivo com 6 dígitos que poderia somar e subtrair. Logo após, o filósofo Blaise Pascal (1623-1662) concebeu em 1644/5, na
França, uma calculadora de 5 dígitos chamada Pascaline. Mas é Charles Babbage
o primeiro a receber um título de cientista da computação.
Não há contradição aqui em eleger um fato como uma espécie de ignição. Se considerarmos um certo parâmetro para o grau de parentesco com o
computador como, por exemplo, os mecanismos que realmente realizam aritmética, deveremos considerar também os que a fazem digitalmente, assim
como foi aqui elencado.
A cadeia semiósica segue seu fluxo para frente, para trás e para os lados.
Além desta rede de relações dos inventos práticos e conceituais, o sistema
também se articulava com outros campos como a economia, a política, as
artes e com a própria sociedade.

Meme número N: Charles Babbage
Século XIX, Londres, Inglaterra. Era o ano de 1823. A grande maioria da
população londrina não sabia ler e a aritmética ainda era acessível para poucos.
Foi neste contexto que o matemático Charles Babbage teve a idéia de construir
uma calculadora de propósitos gerais, ou seja, uma máquina para calcular automaticamente tabelas numéricas. Babbage pensou, àquela época, que poderia
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ser um dispositivo mais barato, mais rápido e mais confiável do que os próprios
matemáticos para auxiliar em várias tarefas do cotidiano e de especialistas.
O tempo era de guerra e de exploração marítima. Sendo assim, uma
máquina que auxiliasse nos cálculos para as cartas de navegação seria muito
útil para minimizar o custo de tantos navios perdidos pela falta de dados para
orientação. O governo britânico, especificamente as Forças Armadas, investiu
no projeto por quase duas décadas.
Babbage trabalhou em sua idéia inicial por nove anos, mas acabou por
desistir. Apenas mais tarde, em 18348 um novo projeto surge em sua mente.
Era uma época em que a escravidão acabara de ser abolida no Reino Unido, mas
ainda persistia nas Américas, e Babbage concebeu o que pode hoje ser considerado um primeiro computador. No final de seus projetos, as partes físicas principais de um computador moderno já tinham sido previstas, a saber, a forma de
manipular os dados, como ler e escrever estas informações e uma forma de
relembrá-las. Por isto, Charles Babbage é considerado hoje o pai da computação moderna. O sistema conceitual desta segunda máquina de Babbage, a
Analytical Engine, encontrou na divisão de tarefas um ponto de partida, uma
idéia tirada da Ciência Econômica, provavelmente tendo essa inspiração surgida
do seu outro trabalho como economista político (Rawlins9, 1997), mais uma vez
comprovando que os fenômenos não estão isolados no mundo. Se essa idéia
não existisse, muito provavelmente o projeto não teria se desenvolvido.
A idéia era que a máquina tivesse: 1) a possibilidade de realizar qualquer
tipo de aritmética: 2) uma forma de armazenar os números - uma memória; 3)
um processador para fazer a aritmética; 4) um processamento apenas dos
números próximos ao processador e não todos da memória e, por fim; 5) um
dispositivo que poderia copiar números da memória e enviá-los ao processador
e deste, de volta para a memória. Esses princípios são justamente a base do
que, ainda hoje, reconhecemos como sendo um computador.
O matemático foi ainda mais longe. À princípio, o processador seria
dividido em uma parte da máquina, sendo cada uma para cada tipo de aritmética, o que era complicado demais. O grande insight de Babbage foi atentar ao
fato que a multiplicação nada mais é do que a repetição da adição, e a divisão
é a subtração repetida. Logo, concluiu que bastava converter todas as operações numéricas em sequências de adição e subtração, podendo ainda reduzir
a subtração da adição. A questão estava resolvida.
85

MIOLO.pmd

85

9/2/2011, 18:17

Outros dois pontos foram pensados por ele, como por exemplo, a necessidade de testar, por comparação, a grandeza de um número e de repetir instruções.

Nós podemos recolocar qualquer computador, não importa quão complexo,
por outro que segue sequências longas de somente três instruções simples:
adicionar, testar e repetir. Contrariamente, qualquer coisa que pode seguir
essas direções simples é um computador justamente tão poderoso como
qualquer outro, embora talvez não tão rápido. (Rawlins, 1997:8)

A idéia de uma máquina programável também vem do visionário
Charles Babage. A sua máquina teria a possibilidade de ler e executar informações através de cartões perfurados. Como ele mesmo gostava de expressar, “a máquina comeria seu próprio rabo”. Era o mito da serpente com
o rabo na boca. Ela se come para se reproduzir. Apesar das idéias de Babbage
terem ficado adormecidas por muito tempo, elas foram levadas por uma
cadeia semiósica que levou à construção do computador como o conhecemos hoje.
É interessante notar que a estrutura em que se baseia o computador
convencional é, por princípio, totalmente determinista. A informação é codificada e processada de maneira precisa e não ambígua. Cada procedimento
leva a uma única solução. É um processo de sintaxe e não de semântica. É
justamente nesse modo de funcionamento que esbarram as tentativas de produzir comportamentos não-deterministas que coincidem com o surgimento
da disciplina conhecida como Inteligência Artificial.
Demorou um bom tempo para que fosse possível implementar dentro
da arquitetura do computador tradicional os agentes10 inteligentes, ou seja,
programas em alguma medida adaptáveis ao meio. Sua forma de
processamento não mais completamente fixada permite que eles “aprendam
com o ambiente no qual interagem”. Desde os programas utilizados na navegação pela Internet que agem como filtros os quais ressaltam as informações
que são “percebidas” como de interesse para o seu “dono” – o usuário, até
programas mais sofisticados de reconhecimento de formas e padrões, através
de operações não determinísticas, esses aplicativos implementam processos
que se aproximam, em alguma medida, daquilo que chamamos de aprendiza86
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do, inteligência ou tomada de decisões. Mesmo que suas ações sejam simples,
estas máquinas comportam-se como se reconhecessem o nome de seu usuário, o gosto pessoal de indivíduos cadastrados nos comércios online, passando a oferecer-lhes artigos de seu interesse específico, ou filtrando e-mails
indesejados em sua caixa-postal.
“Apesar de tudo, até as mais sublimes evocações da Ascensão Póshumana parecem obscurecidas pelas dúvidas. O sonho do software sem o
hardware, da mente sem o corpo, encalha na nossa profunda ignorância à
respeito da natureza, da consciência e sua relação com o corpo”. (Dery, 1998:
347). De qualquer forma, a invenção de Babbage, mesmo deixando uma herança determinística em um modelo centrado no racionalismo, já apresentava
prenúncios de uma outra possibilidade de organização e interação com o
mundo. Tal possibilidade intrínseca contribuiria para modificar a forma de relacionamento entre as coisas, os seres e seus ambientes.
Lá não estava apenas a “máquina computadora”, mas um sistema
conceitual que memética e semioticamente impregnou o mundo. O computador não é a carcaça recheada de componentes, mas o processo de organização de informação.
Charles Babbage foi mais um visionário incompreendido. Entre 1847 e
1849, o brilhante matemático melhorou e simplificou sua máquina de diferença,
a Difference Engine 2, mas não conseguiu respaldo e nem credibilidade de
nunhuma parte. O projeto da máquina de diferença de 7a. ordem e com números de 31 dígitos acabou nos caixotes do seu sotão por muitos e muitos anos.
Alguns suspiros foram dados em vão11. Em 1871, ele construiu uma pequena parte da CPU e da impressora da Analytical Engine. Em 1879, entusiasmou-se com uma expectativa positiva da análise de uma comissão, mas o
parecer foi negativo afirmando que a construção da máquina era inviável.
Desacreditado pelo seu país, Charles Babbage morreu em 1871, triste, recluso e com suas idéias enterradas em seus escritos.
Entretanto, em 29 de novembro de 1989 sua máquina Difference Engine
n.2 foi construída pelo London Science Museum, utilizando os mesmos métodos que seriam possíveis na Inglaterra vitoriana. A conclusão foi um pesado
maquinário de 3 toneladas, que gastou uma verba de $500.000 mil dólares,
confirmando a existência do meme lançado por Babbage.
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Meme número N’x1: David Hilbert
Após o cancelamento oficial das verbas destinadas aos projetos de Babbage,
em 1843, George e seu filho Edvard Scheutz produziram uma máquina de diferença de 3a. ordem, com impressora, e receberam ajuda financeira do governo
sueco para continuar com a pesquisa. Em 1853, eles conseguem concretizar sua
máquina de diferença batizando-a de Tabulating Machine. Uma outra foi
reproduzida pela Brian Donkin, de Londres, e as duas foram vendidas para os
Estados Unidos.
Em 1878, Ramon Verea inventou uma calculadora com uma tabela de multiplicação interna. Residindo em Nova York, Verea não estava interessado em
comercializar sua idéia, mas apenas em mostrar que um espanhol podia conceber
um invento tanto quanto um americano. Como dito antes, nada está separado, os
sistemas se bifurcam e se misturam. E esse é um dos muitos exemplos possíveis.
Praticamente de forma simultânea e independente, em 1885, começa a
produção em massa da calculadora de multiplicação do americano Fank S.
Baldwin e do sueco radicado na Rússia, T. Oldner. No ano seguinte, Dorr E.
Felt, outro americano de Chicago, constrói o Comptometer, a primeira
calcuradora de botões de pressão. Após 3 anos, ele mesmo produz a primeira
calculadora de mesa com impressão.
Em 1890, o censo americano é totalmente realizado por ajuda mecânica, ou seja, por meio dos tabuladores de cartões perfurados que eram lidos
eletricamente. Isto permitiu uma enorme economia de tempo para o cálculo.
O responsável é Herman Hollerith, do Massachusetts Institute of Tecnology MIT. Seu nome ficou imortalizado pelo sua relação com o termo ‘salário’.
Além da construção da CPU da Analytical Engine, realizada pelo filho de
Babbage, inicia-se em 1892 a produção industrial das calculadoras de escritório, tendo como modelo a máquina de William S. Burroughs. Mais um signo
jogado na semiosfera.
Um importante personagem a contribuir com novos e importantes signos nesta cadeia evolutiva da computação foi o alemão David Hilbert nos
anos de 1900. O grande matemático daquela época desafiou a racionalidade,
ou melhor, a filosofia e a existência incontrolável dos paradoxos.
Para compreender as agonias e temores de Hilbert, é necessário saber primeiro sobre os paradoxos da matemática. Esta ciência, através do
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seu pensamento abstrato, busca e conduz à verdade objetiva. Nesse percurso, todavia, há uma pedra no sapato: os paradoxos do grego Zenão. Um
deles propõe, em termos gerais, que se para sair de casa deve-se percorrer
certa distância, deve-se, primeiro, percorrer metade da distância que separa
o sujeito da porta e, para fazer exatamente isto, deveria-se cobrir a metade
desta metade, ou seja, um quarto de distância entre o indivíduo e a porta, e
assim sucessivamente. Logo, não se poderia sair de casa já que haveriam
infinitas metades para caminhar. Um outro exemplo seria a máquina do tempo construída para assassinar o tataravô. Entretanto, se fosse cometido tal
homicídio, nunca nasceria o tataraneto para executar tal ação. Quem, então, teria matado o tataravô?
“O coração do problema do paradoxo é que alguma coisa necessariamente não existe apenas porque nós podemos falar sobre ela em sentenças
bem formadas. Boa gramática não garante bom sentido.” (Rawlins, 1997: 85).
A maneira como o computador foi construído lembra um pouco tudo isso,
pois seu funcionamento determinístico acabou se tornando um de seus limites. A tecnologia vem buscando outros rumos que não apenas o das regras
de trajeto controlado e introduzindo aquelas que se constróem processualmente e sob o risco do acaso.
O paradoxo impõe dúvidas sobre o reinado da objetividade e da precisão matemática. Foi por temer o fantasma inventado por Zenão que Hilbert
procurou um método puramente mecânico e completamente infalível pelo
qual seria possível livrar-se do infortúnio dos paradoxos. Este seu invento se
ofereceria como uma das partes mais fundamentais da matemática dedutiva,
adormecida por milênios após Tales e Pitágoras. Os símbolos matemáticos
utilizados neste método passariam a não ter uma significação. Os símbolos
seriam definidos de acordo com as combinações de regras e hipóteses utilizadas, as quais deveriam ser testadas por vários caminhos até encontrar o resultado. Para Hilbert, apenas através desta “designificação” seria possível escapar
do paradoxo.
Modelos que consideram apenas os símbolos como parte de um sistema matemático formal, esquivando-se de tratar também dos seus significados,
fazem parte do ponto de vista matemático denominado formalismo, que leva
a um processo de computação algorítmica fechada. A quase totalidade da
computação, ainda hoje, está apoiada neste modelo.
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A forma como os computadores foram construídos baseia-se no “método completamente mecânico” requerido por Hilbert. A codificação em
números binários para a manipulação das informações atua no viés deste modelo. Os 0s e 1s convencionalmente utilizados, neles mesmos, não possuem
significado algum (de fato, poderiam ser utilizados quaisquer outros símbolos
nessa representação). É essa representação implementada na forma de arquivos e programas que atualiza e potencializa o computador. “A idéia de Hilbert
era fazer todas as coisas seguirem somente poucas regras fixadas e suposições, o que é exatamente a forma de funcionamento dos computadores de
hoje.” (Rawlins, 1997: 86). A preocupação de Hilbert foi a de buscar um método completamente mecânico, que permitisse chegar a uma estrutura capaz
de traduzir qualquer evento formalizável na sintaxe do computador. O meme
de Hilbert então, era o de uma máquina de propósitos gerais. Nas palavras do
matemático Roger Penrose, o questionamento de Hilbert era: haverá algum
procedimento mecânico para a solução de todos os problemas matemáticos pertencentes a uma classe ampla, mas bem definida? (Penrose, 1993:62)
A primeira concepção do problema de Hilbert foi apresentada, em grande
parte, no Congresso Internacional de Matemáticos de Paris, em 1900 e, em
formato revisado, no Congresso Internacional de Bolonha, em 1928. O problema proposto por Hilbert, que questionava se um tal método completamente mecânico poderia existir - um procedimento algorítmico geral para
equações matemáticas - recebe a resposta apenas três décadas depois.
O problema, conclui-se, não tem solução12. Mas isto não tem relevância para
o que aqui se discute. O importante é como essa questão ajudou a produzir
uma transformação no modo de processar informação. Assim, enquanto
aparato físico, o computador é, primeiramente, uma maneira de se “ler” e “agir”
no mundo.
Entre Babbage e Hilbert, muitos dispositivos computacionais foram
construídos. Estas tecnologias contribuíram muito para fomentar um conhecimento
prático que permitiria, algum dia, a construção de “algo” mais complexo. Mas, o
mais interessante é perceber na inquietação de David Hilbert e em seu projeto
estritamente conceitual, uma das peças fundamentais para levar o homem, três
décadas depois, a vislumbrar o que viria a ser o computador atual. Este homem era
Alan Turing e seu insight se deu pela inquietação deixada por Hilbert.
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Meme número N’x2: Alan Turing
Em 1937, foi publicado o artigo acadêmico “Números Computáveis”,
que apresentava o computador teorético simplificado conhecido como Máquina de Turing - uma espécie de “máquina” matemática. (Brader, 1994)
Para entender Alan Turing e a importância da sua contribuição teórica
para a Ciência da Computação é necessário primeiro uma pequena explicação sobre algoritmos, pois a “máquina de Turing” nada mais é do que uma das
primeiras, senão a primeira ou, ao menos, a mais conhecida, persuasiva e importante formulação do conceito de um algoritmo geral.
Muitas descrições conceituais de algoritmos específicos existiram na história. O termo vem do nome do matemático persa do século IX, Abu Ja’far
Mohammned ibn Mûsâ al-Khowârizm. De qualquer forma, a idéia de algoritmo
existe desde séculos antes de Cristo, como se atesta no exemplo do
“Algoritmo de Euclides”, da Grécia antiga. O algoritmo é um procedimento
sistemático que, neste caso, objetiva encontrar o máximo divisor comum - o
maior número inteiro isolado - que divide exatamente dois números. O procedimento consiste em dividir o número maior pelo outro. Havendo alguma
sobra, ela deverá ser dividida pelo segundo número, o menor, e caso exista
ainda um excedente, repete-se esta operação. Quando o resultado for igual a
zero, significa que este último número pelo qual foi feita a divisão é o máximo
divisor comum13.

O algoritmo de Euclides é apenas um entre numerosos processos algorítmicos,
muitos deles clássicos, que encontramos na matemática. Mas talvez seja notável
o fato de que, apesar das origens históricas de algoritmos específicos, a
formulação precisa do conceito de um algoritmo geral data apenas deste
século [quer dizer, século XX, pois o livro desta referência foi publicado em
1991]. De fato, houve várias descrições alternativas desse conceito, todas na
década de 1930. A mais direta e persuasiva, e também historicamente a mais
importante, foi feita em termos do conceito conhecido como máquina de
Turing (…) Uma coisa que devemos ter em mente sobre a “máquina” de
Turing é que se trata de um exemplo de “matemática abstrata” e não de um
objeto. (Penrose, 1991: 35) [grifo da autora]
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Na própria história científica, portanto percebemos que o termo máquina já adquirira novas faces. Alan Turing batizou seu projeto conceitual, o de
uma formulação lógica, como sendo uma máquina. Este matemático, e brilhante decifrador de códigos inventou sua máquina abstrata por estar intrigado com o problema colocado por David Hilbert, no início do século e, até
então, não resolvido. O desejo de encontrar um método completamente
mecânico deve ser avaliado no contexto do significado de propor um “procedimento mecânico” - idéia incomum àquela época.
O raciocínio não-ortodoxo do jovem de 23 anos levou à construção da
máquina abstrata que daria origem aos computadores de hoje. Esta idéia espetacular pode ser ilustrada como uma fita infinita na qual uma quantidade
finita (mas imensa) de símbolos fixados são escritos e apagados, ou seja, tratase de um meio no qual as informações podem ser percebidas e manipuladas.
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Meme número N’+3: manipuladores de informação
Entendendo a tecnologia como algo para além do artefato onde ela se
implementa, resta concluir algumas observações sobre o computador. Devese pensar o computador como um produto da evolução, mas também como
uma ferramenta distinta de seus predecessores. Por carregar os conceitos
apontados nesta visão de tecnologia que não se reduz a um aparato físico, a
máquina computacional coloca-se como um sistema aberto e de propósitos
gerais, um artefato sem função específica, constituindo-se como único neste
aspecto. Entretanto, como salientado anteriormente, o computador, pelo
menos em sua concepção atual, está estruturado de forma determinística.
Este “algo” com propósitos gerais, que serve para uma grande gama de ações
no campo da ciência, do ensino, da vida cotidiana e do entretenimento, que
manipula e modifica as informações do meio, sem levar em conta conteúdos
semânticos nem sensações, que se mostra surpreendente em operações
matemáticas ou lógicas complexas, acaba por absorver os aspectos negativos
que lhe confere o rótulo de máquina no sentido restrito de suas antecessoras,
carregado por todas as metáforas que tal título pode agregar.
Na herança metafórica do mundo dualista não havia necessidade de se
fazer distinção entre humanos e máquinas, pois seus limites, pensava-se,
já estavam bem definidos. Para nós, entretanto seria adequado referir-se ao
computador como sugere o professor Gregory J. E. Rawlins: como
“manipulador de informação”
A discussão aqui não proporá se o computador tem ou não pensamento/consciência. Seu foco está em desmistificar o entendimento “robótico ou
maquínico” que se associa aos manipuladores de informação. Como já alertado
em páginas anteriores, ao mesmo tempo em que é visto como “a máquina”, o
computador também é tratado como se fosse um ser vivo por alguns. Nosso
objetivo aqui é chamar a atenção para a falta de sentido em reiterar a associação entre computação e a habilidade única de fazer cálculos com eficiência.

Depois de cinquenta anos de experiência com computadores, chegamos num
ponto de notar que eles não têm nada a ver com computação, exceto que
nós os utilizamos primeiro para manipular números. Eles podem também
pintar, prosar, declamar, ou conversar por telefone. (Rawlins, 1997:16).
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Embora qualquer dessas atividades das artes esteja sendo realizada por
manipulação de números, de dígitos 0 ou 1, a afirmação de Rawlins enfatiza o
resultado final da codificação. A estas atividades pode-se acrescentar a da
dança. Dança enquanto sistema interativo, relacionando ambiente e dançarinos, dança no corpo virtual de movimentos digitalizados ou como dança nos
avatares de aplicativos coreográficos como o Life Forms.
O meme que paira nos cérebros da atualidade passou por vários feitos
após Babbage, Hilbert e a Máquina de Turing. Este contexto histórico mostra
a transformação de um signo/meme que se desenvolve em várias semioses de
um meme que pula de corpo para corpo até transformar-se e ganhar uma nova
força, como um novo e modificado signo. As transformações foram tantas que o
grau de complexidade superou o próprio signo, transformando-o em um outro.
Vale lembrar a relação entre o disco vinil e o cd de música. Ambos têm
o mesmo propósito de armazenar informação e possibilitar a sua leitura, no
caso a escuta da informação neles armazenada. O que muda é a forma de
fazer isso. As possibilidades de um e do outro são totalmente diferentes por
um ser analógico e o outro digital.
Nesse sentido, um paralelo pode ser feito com o computador. A máquina de propósito geral, que nasceu para computar e resolver quaisquer problemas aritméticos computa hoje, através dos seus códigos binários não apenas
as questões da matemática, mas qualquer coisa que puder ser codificada em 0
e 1. Com a ampliação das possibilidades de digitalização de dados através de
scanner, câmeras e dispositivos especiais, praticamente tudo pode ser transformado em códigos binários. Uma vez codificada a informação, a sua manipulação tem uma gama quase infinita de possibilidades. Trabalha-se hoje não
mais um “computador”, mas com um manipulador de informação. Nenhum
outro aparato tecnológico já desenvolvido ofereceu estas condições. Levando-se em conta a co-evolução, esse mesmo homem, com a ajuda do próprio
manipulador de informação que criou e vem desenvolvendo, poderá transformar a realidade de ambos. Metáforas corretas, despidas de supra e de sub valoração
contribuem para tal. Na época de Babbage, seu dispositivo estava propondo algo
para uma sociedade ainda não preparada conceitual e emocionalmente.
Talvez seja preciso mais tempo para que as sociedades situem os
manipuladores de informação como seus parceiros co-evolutivos. Homem e
computador estão e sempre estiveram contaminando-se mutuamente,
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co-variando e co-evoluindo, o que inviabiliza a existência de barreiras entre
natural e artificial como fronteiras fixas. A informação que entra também sai, e
vice-versa. Não são dois mundos constituídos de entidades diferentes. Todo
signo carrega parte do objeto e parte do interpretante, e ele se altera a cada
passo que dá na cadeia semiósica. Assim, enunciações com hífen como a de
homem-máquina já não fazem mais sentido. A plasticidade deve transparecer
a transformação. O intuito de apresentar este breve contexto histórico, de
mostrar estes vários signos que ficaram contaminando meio e indivíduo, indivíduo e meio - seja ele humano ou maquínico -, aponta para a idéia de que
não é a máquina a grande transformadora do mundo, mas o pensamento que
ela carrega nela encorporado. São os signos/memes que vêm sendo despejados no sistema, ganhando força e lutando por sua permanência.
O computador dá nascimento às idéias que nele se materializam - seja em
átomos ou em bits - e contribuiu para a rápida aceleração do aumento da taxa
de complexidade no macro-sistema ao qual pertence. O computador, portanto, faz parte de um processo; ele não é o processo. Por esta razão, a tecnologia
não deve ser compreendida como um dispositivo maquínico - uma carcaça recheada de pequenos componentes, dentre eles, um chip. Ao contrário, ela deve
ser compreendida como um processo contínuo de manipular informação com
propósitos gerais. As transformações a ela associadas não devem ser creditadas
simplesmente a uma máquina no sentido velho e restrito do termo, mas sim às
cadeias semiósicas, aos memes que possibilitaram a emergência de uma outra
forma do mundo se organizar, forma essa, agora de maior complexidade.

Notas
1

Interpretante não é intérprete, portanto, não se refere apenas ao ser humano. Este
se constitui num dos pontos mais interessantes da semiótica peirceana, pois faz dela
uma ferramenta capaz de explicar as coisas do mundo e não apenas as coisas do
mundo dos homens.

2

“Deve-se lembrar que a adbução, embora se veja bem pouco embaraçada pelas
normas da lógica, que afirma sua conclusão de um modo apenas problemático ou
conjectural, é verdade, mas que, mesmo assim possui uma forma lógica perfeitamente
definida. Muito antes de eu ter classificado a adbução como uma inferência, os lógicos
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reconheceram que a operação de adotar uma hipótese explicativa - que é exatamente
aquilo em que consiste a abdução - estava sujeita a certas condições.” (Peirce, 2000:
229)
3

Ver, ainda neste capítulo, Meme número N: Charles Babbage..

4

Ver, ainda neste capítulo, Meme número N’x 1: David Hilbert.

5

Ver, ainda neste capítulo, Meme número N’x 2: Alan Turing.

6

Existe uma certa discussão sobre qual teria sido realmente o que se pode considerar
como o primeiro computador. Como os parâmetros são diferentes para cada pensador, logo, não há um consenso. O ENIAC tem sido mais normalmente aceito
como sendo o primeiro computador construído. Para a reflexão aqui levantada isto
é irrelevante, pois concretizado efetivamente ou não todos estes inventos conceituais
ou pragmáticos foram importantes na cadeia evolutiva que conduziu a história para
a atualidade da forma que ela é.

7

Para uma cronologia mais completa sobre as máquinas de computação digital verificar em: Augarten Stan. 1984. Bit by Bit: an Illustrated History of Computers. Ticknor
and Fields: New York; Williams, Michael R. 1985. A History of Computing Technology.
Prentice-Hall: Englewood; Palferman, Jon e Swade, Doron. 1991. The Dream Machine:
Exploring the Computer Age. BBC Books: London; Slater, Robert. 1987. Portraits in
Silicon. MIT Press: Cambridge; Moreau, R. 1984. The Computer Comes of Age. MIT
Press, Cambridge; Ralston, Anthony (ed.). 1983. Van Nostrand Reinhold: New York
e Brader Mark (verificar pagina da internet).

8

Consta que em 1932 Joseph Clement colaborou na produção de um protótipo de
um segmento da máquina de diferença mas, por várias dificuldades, não mais do que
este pequeno protótipo foi construído.

9

Professor Associado do Departamento de Ciência da Computação da Indiana
University.

10

Agente: função existente em programas de hipermídia e em assistentes digitais
pessoais a fim de executar, automaticamente, tarefas simples e/ou cotidianas para
o usuário, tal como providenciar uma ajuda em um contexto sensível quando
solicitado ou recuperar informações de um banco de dados. A idéia de criar esta
função foi de John McCarthy, em meados de 1950. Oliver G. Selfridge, do MIT –
Massachussetts Institute of Technology, desenvolveu e batizou os tais agentes.
Eles vislumbraram uma espécie de robô (soft robot) capaz de processar as operações de um computador e apto a ajudar o ser humano sempre que requisitado.
Um exemplo é o knowbot.

11

Henry Babbage, filho de Charles, termina de construir o que seria a CPU, chamado
por eles de mill, da outra máquina projetada por Babbage, Analytical Engine, em
1906, com incentivo financeiro da empresa R.W. Munro, e mostra que o dispositivo
funciona. A máquina completa jamais foi construída.
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12

Em 1931, o matemático austríaco Kurt Gödel, aos 25 anos, elaborou um teorema
mostrando que tal método matemático não seria possível, pois nenhum enunciado
poderia provar ou refutar pelos meios permitidos nesse modelo, tratando-se de
uma proposição indecidível.

13

Veja gráfico do máximo divisor comum.
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