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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

Aponta-se para algumas problemáticas e insinuações conceituais provocativas dentro do atual 

estágio tecnológico no qual vivemos: o fim dos tempos ou o tão atual dos tempos e do “agora-

já” que o passado não é mais o que era e ficou longe demais. Por esse motivo aponta-se para a 

conceituação das técnicas e tecnologias como linguagens e não apenas objetos materiais 

exteriorizados. Configuradas como linguagens pode-se pensar a necessidade de toda 

subjetividade se formar por meio delas e não só por elas. Pode-se arriscar, então, uma crítica 

mais radical de nossa realidade. Como linguagens as técnicas e as tecnologias podem exercer 

um papel político de dominação e sujeição muito maior do que se imagina ou fora no passado. 

                                                                 
1
 Este título é uma modificação do resumo apresentado e tema da comunicação para poder enfatizar mais os 

sentidos da sujeição e da dominação via “sutilezas” tecnológicas inesperadas na realidade social. O título 
original é “Educação Profissional e Tecnológica (EPT) tecnologias e sujeição: configurações atuais na interface 

entre tecnologia, sociedade e cultura”. 



A dominação como interiorização atingiria, através das tecnologias “próteses da consciência”, 

as pulsões mais íntimas que julgamos de nós, como desejos, vontades, intensões. Tudo que 

mais acalentamos como “intimidade da subjetividade” foi violentado em novas subjetividades 

mais robóticas, pois manuseadas pelo desejo. Por esse caminho ficamos devedores 

intelectuais, conceituais de novas estruturas e dispositivos de luta política e educacional na 

forma de novas apostas críticas superadoras desse patamar (in)civilizatório. 

 

Palavras-chave: técnica, tecnologia, linguagem, dominação, sujeição.  

 

1. Tecnologia como política: novas dominações 

 Há alguma relação entre política e técnicas? Há relação com a tecnologia? Qual o 

mistério – se o há realmente – entre técnicas e tecnologia? E não falamos aqui de políticas 

governamentais de incentivo à C&T. Não são questões menores e muito menos restritas ao 

âmbito dos debates sobre ciência, tecnologia e ética. Pelo contrário: pretendemos sustentar e 

problematizar a relação profunda da tecnologia com o fazer humano, esse processo realizado 

diariamente, realizado a milhões de anos e milhares quando o foco é apenas o Homo sapiens. 

Exclui-se neste momento a velha questão da relação entre filogenético e ontogenético. Em 

outros termos, problemática delicada que seria entender – no caso proposto por este artigo – o 

papel e função das técnicas no fazer-se de si do Homo sapiens e a manutenção disso até os 

dias atuais. É a questão de uma espécie de rememoração não propriamente no sentido 

platônico de rememoração, mas como se cada ser humano nascido ontem ou hoje, amanhã, 

rememora em si (sua ontogênese) os processos feitos no passado da espécie (a filogênese). 

Colocar as problemáticas deste artigo diante dessa suspeita transcendência2 é estipular uma 

                                                                 
2
 Transcendência significa neste contexto um estar acima das manifestações singulares do existente. O 

transcendente neste ponto específico seriam os processos técnicos que formaram nossa primeira humanidade 

permanecendo até hoje, a rememoração da filogênese em nós, desde o berço literalmente falando. Cumpre já 

uma observação: o presente artigo insere-se em perspectiva filosófica e com bom corte hermenêutico dentro da 

influência de alguns filósofos franceses vagamente chamados de “pós -modernos”, “pós-estruturalistas”, 

“filósofos da diferença”, etc. como Foucault, Derrida e especialmente Deleuze. Sendo a filosofia uma “máquina 

de guerra” (Deleuze) de construir e trabalhar conceitos sobre a realidade, fazer o pensar, pensar, o corte 

filosófico aqui é ao mesmo tempo um campo discursivo filosófico como máquina conceitual e em guerra  contra 

o encalacrar do pensar assim como essa mesma “guerrilha” posta como filosofia da tecnologia. O que se faz, 

então, é embaralharar a ideia de filosofia como a de pensar a tecnologia para avançar formas de pensar não 

imiscuídas de senso comum, quase sempre um bom inimigo do pensar e do fazer científico. Por isso as palavras, 

por vezes, deverão ser explicadas por se tratarem de uma fuga de seu sentido usual. Isso é o trabalho do conceito 

e do pensar: forçar o pensamento ao seu extremo. Dentro do mundo da super-realidade ou realidade Matrix como 

o temos denominado, a filosofia nos coloca às vezes na condição de um isolar-se da realidade. Žižek brinca 

(ŽIŽEK, 2014) se não cabe por vezes à filosofia o papel de se isolar da realidade para depois fazer a reflexão 



narrativa bastante linear da história humana. São as chamadas grandes narrativas que, de 

modo geral, a pós-modernidade veio negando3 e colocando sob suspeita.  

 Faremos uma investigação que procure captar o conceito de técnica como linguagem e 

depará-lo diante do mundo atual, o mundo das TICs, do sentido da EPT, entre outras 

questões. Investimos sobre dado conceito de técnica e seu sentido para a sociedade e para o 

próprio ser humano – fugindo das questões postas atrás da rememoração e do filogenético em 

ontogenético levando ainda a outra problemática: a do pensamento essencialista, do 

pensamento a “afundar” no ser do homem um profundo dado de “sua natureza”, fazendo a 

essência preceder a existência – para poder colocar o mesmo diante dos holofotes da crítica, 

das transformações sociais, de desenvolvimentos econômicos e sociais, culturais e 

educacionais alternativos a essa nossa realidade mais real que a própria realidade.4 

Diante dessa situação retornamos ao início e a pergunta sobre a possibilidade ou as 

“condições de possibilidade” (na conceituação de Foucault) de atravessar técnica e política. 

Fazer os conceitos violarem seus limites aparentemente tão bem estabelecidos e estilhaçarem 

suas bordas. Neste caso as bordas da técnica (e da tecnologia) com a política. Por esse 

estilhaçar de bordas surge a questão anteriormente posta sobre se há relação entre técnica e 

política. 

Para responder citaremos uma passagem de Claude Lefort naquela que é das suas 

                                                                                                                                                                                                           
avançar criticamente. Há o perigo de esquecer a realidade e permanecer como um Tonio Kröger de Thomas 

Mann em sua “torre de marfim”. Por isso o questionamento constante deve ser a base crítica dentro de uma 

realidade social que não mais se contenta em submeter pela ideologia, deve também conquistar os afetos e os 

desejos.  
 
3
 Não significa o aceite dos conteúdos e formas da pós -modernidade. O que se faz aqui é usar um bom termo 

proposto por Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 1995) diferenciando o pós -modernismo de celebração e de 

contestação. Em nosso artigo estamos neste último. Para exemplificar: sob determinada tradição marxista é o ato 

do trabalho como por teleológico o que diferencia o homem dos outros animais. Uma narrativa linear e 

absolutamente filogenética explicitando a ontogênese. Uma narrativa que vai perdendo totalmente (como outras 

dessas grandes narrativas) as singularidades sociais, históricas, políticas, culturais, etc. não apenas no processo 

histórico como nos espaços. A função do conceito é justamente tentar forçar o sin gular absoluto, a diferença 

absoluta, a entrar em uma “generalização”, um universal. É assim que construímos o pensar. O problema é 

quando o conceito se fecha e não permite fluir suas bordas ou, então, é generalista demais. É o caso dessa 

apologia do trabalho de determinada tradição marxista. Quanto ao fechamento do conceito este ocorre em 

determinadas situações e produz: dogmas, mitos, senso comum e por aí vai. O rótulo pós -modernidade também é 

amplo demais para abrir todas as suas tendências. Aqui apenas deixaremos assinalada essa possível vertente e 

conceito.  

 
4
 Vimos trabalhando em nossos artigos e inserções em seminários com o conceito de super-realidade. Seria a 

realidade formada em nós como um processo ideológico e de manifestações no campo simbólico . Não sendo 

escopo desse artigo, apenas assinala-se a sua presença como necessidade de pensar uma realidade posta como 

interface entre nós e o mundo não vivido. Seria uma espécie de Matrix que nos domina sem precisarmos o 

sujeito dessa dominação e transformando o sujeito possível transformador em sujeito-apatia, ou seja, o sujeito é 

“engolido” pelo objeto, uma realidade sobreposta ao sujeito de tal forma a praticamente formar um objeto 

absoluto.  



principais obras, A Invenção Democrática. Sobre o totalitarismo nos fala Lefort: “o conceito 

de totalitarismo permite identificar o projeto novo de uma dominação que não deixaria de fora 

de seu alcance nenhum aspecto da vida social e submeteria os indivíduos a ponto de fazê-los 

perder a faculdade de julgar”. (LEFORT, 2011, p. 8) 

O totalitarismo seria por esta caracterização de Lefort uma forma social e política – 

observe que totalitarismo é uma relação de poder, pois temos a dominação e a vida social com 

os indivíduos sem possibilidade de diálogo uma vez que não há diálogo se não se tem a 

capacidade de julgar: é um mundo de gritos, de histerias, de silêncios, mas não de diálogos – 

na qual tudo estaria engolfado, submetido e dominado por determinada forma de poder. E se 

as formas atuais de TICs, os gadgets tecnológicos, a produção do senso comum via redes 

sociais, os haters e trolls não forem manifestações dispersas e descentralizada dessa nova 

dominação? E se todo esse aparato citado não for uma forma nada sutil de dominar a 

percepção, os afetos e os desejos?5 Dominação por certo difusa, sem um poder evidente, mas 

não menos potente: onde há produção de informação/conhecimento, de gestão da percepção, 

há produção de poder, de influência/condução de um sobre outro. Por ser descentralizada e 

menos evidente não seria uma dominação menor? Alguém dominaria? Aqueles que apostam 

em novas formas sociais e estivessem exercendo seu papel crítico, não estariam lutando 

contra uma dominação que não existe? 

Antes de responder devemos avançar um pouco mais. Neste caso articularemos a ideia 

acima de totalitarismo posta por Lefort, as tecnologias e seu fazer humana com a sociedade 

sem oposição explicitada por Herbert Marcuse.  

As aptidões (intelectuais e materiais) da sociedade contemporânea são 
incomensuravelmente maiores do que nunca dantes – o que significa que o 
alcance da dominação da sociedade sobre o indivíduo é incomensuravelmente 

maior do que nunca dantes. A nossa sociedade se distingue por conquistar as 
forças sociais centrífugas mais pela Tecnologia do que pelo Terror, com 

dúplice base numa eficiência esmagadora e num padrão de vida crescente. 
(MARCUSE, 1973, p. 14) 

                                                                 
 
5
 Gostaríamos de enfatizar o nada sutil. Normalmente nossa imagética-estrutural (aquelas formas imediatas do 

pensar que precedem o conceito e sua eficácia, precedem o intelectualizar o conceito) de poder e sua força fazem 

explodir em formas cruéis, formas marcadas pelo viés mais dramático dos “tanques nas ruas” ent re outras 

imagéticas. Nesta perspectiva a dominação citada no texto apareceria como sutil. O que sustentamos: não é! São 

formas de disciplinar a percepção de olho por várias horas por dia em redes sociais, com os olhos na tela do 

celular, com os afetos e desejos permeados pelas imagens das “celebridades” e o “like” que não foi dado. Isso é 

tão cruel como o “tanque na rua”: é a capacidade de interiorizar os “tanques” para dominar até os desejos e a 

técnica como ato humano. Neste caso, nossa técnica como o disciplinamento de nossos gestos.  



 Destaquemos por partes. Verifica-se uma quantidade interessante de ideias postas por 

Marcuse. Sendo bem analisadas e mediadas, atravessadas por outros conceitos e ideias, 

podem ser bem articuladas com a questão do totalitarismo e sua referência à tecnologia e à 

política. Coloca-se neste ponto questão de fundo do artigo: a técnica é linguagem. Sendo-a é 

política. Há dominação onde há linguagem, ou melhor, linguagens.6 Para deslindar esses fios 

e as articulações remetidas anteriormente iremos desenvolvê-las nas partes subsequentes deste 

artigo.  

2. A técnica é uma forma de linguagem 

 Uma das imagens mais comuns da relação entre o ser humano e seus instrumentos e 

desses com o seu entorno, o mundo que o rodeia, é a de mediação. Assim a tecnologia 

aparece como a materialidade humana posta entre suas mãos e os objetos a serem moldados, 

transformados, purificados pelo rito. Sim, purificados, pois entre os homens e o milagre de 

seus instrumentos se estabelece uma relação simbólica, uma linguagem própria de seus 

aparelho psíquico, e muitas vezes sagrada. Essa relação do homem e seu instrumento-

ferramenta-técnica com o sagrado e o campo simbólico já deslocaria o mesmo para uma 

esfera totalmente diferente da esfera produtiva e o mesmo seria colocado dentro da dimensão 

da linguagem sagrada. Mas ainda não é aqui que devemos chegar. 

 Essa imagem bastante comum de hordas primitivas, de homens e mulheres moldando 

instrumentos e transformando a natureza é uma formação mental (imagética-estrutural como 

referimos em nota anterior) presa em nosso imaginário e advinda do século XIX. Por esta 

imagem a tecnologia e as técnicas são forças humanas e instrumentais, exterioridades 

desveladas (aqui aponta-se para Heidegger no sentido de desvelamento do ser) e mediadoras 

entre homem e natureza. Imagem a enformar um sentido de tecnologia como produção, ou 

seja, a tecnologia possui a finalidade de transformar a natureza para dar escopo a um objeto de 

uso, a uma aparelhagem material a ser usada pelo ser humano elevando seu nível 

civilizatório.7 

                                                                 
6
 Uma das hipóteses por nós sustentadas – impossível de desenvolver aqui – é o aumento das informações como 

novas linguagens. Há uma forma muito genérica de falar sobre informações dentro do mundo contemporâneo e 

os absurdos genéricos como “sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento”. Não é essa nossa 

hipótese, pois retira das informações seus aspectos de linguagem e como tal suas diferenças: ao falar de 

informação e seu excesso, perde-se na quantidade e não na qualidade dessa linguagem e suas diferenças. Assim, 

com novas e mais amplas linguagens há um aumento do Grande Outro lacaniano e com isso novas formas de 

disciplinamento social. São as formas referidas em nota anterior: os “tanques” do poder não precisam das ruas 

(ainda que não abram mão quando necessário nem por um segundo), mas do atravessamento de uma 

subjetividade não subjetiva. Por isso a referência à super-realidade e a sociedade Matrix.  
7
 Colocamos apenas em nota de rodapé por fugir do objetivo deste a rtigo e por não ser o momento de 

desenvolver questões de história da filosofia, mas fornecer elementos para uma possível interpretação filosófica 



 Foge desta imagética criadora de todo um campo simbólico do pensar – não campo 

simbólico da psique, são coisas distintas – a questão do sentido de natureza. O conceito de 

natureza aparece nessa imagem da tecnologia e das técnicas como o dado exterior, como 

aquilo que se afasta, o retirado da sua pura causalidade para a causalidade das relações sociais 

e humanas. Exemplo a se considerar clássico dentro de certa tradição marxiana – e de muitos 

marxistas formados dentro do século XX e detentores de uma concepção essencialista das 

relações sociais e da relação homem-natureza – é o conceito de “afastamento das barreiras 

naturais” proposta por Lukács. As técnicas e tecnologias seriam formas exteriores e 

mediadoras do trabalho com a natureza; seriam a exteriorização do trabalho e responsáveis 

pelo afastamento das referidas barreiras. Mais: através disso toda uma teleologia histórica se 

desenvolve como sutilmente posta no final do último parágrafo quando falamos do nível 

civilizatório sendo pressuposto em Lukács a existência de determinadas tendências históricas 

gerais do ser social (FRANCO, 1977).  

 No entanto, esse assunto e a crítica à Lukács sobre o “afastamento das barreiras 

naturais” e suas derivações já foi por nós tratado de modo mais exaustivo em outra 

oportunidade (DOTI, 2008), não devendo entrar neste campo agora – e nem mesmo tenciona-

se tal. Do ponto de vista histórico e de certa forma antropológico já resolvemos o assunto 

naquela ocasião.  

A problemática aqui é outra: o essencialismo sobre a técnica como questão filosófica. 

Em outros termos, é fazer a crítica do logo acima explicitado neste artigo: a concepção de 

técnica e tecnologias como processos de mediação homem-natureza. Haveria um recurso ou 

dispositivo conceitual aqui que leva à construção dos produtos tecnológicos como um 

determinado modo de ir transformando a natureza, desincorporando da mesma espaços agora 

transformados e mutilados pelas sociedades humanas. Assim se produziria determinada 

configuração social e histórica afastando técnica e tecnologia como meros instrumentos 

apenas. Esta trilha conceitual, objeto de nossa crítica, por fim chega a uma tese já expressa na 

forma de narrativa unificadora do filogenético em ontogenético. No caso de determinada 

                                                                                                                                                                                                           
em construção. Dizemos isso, pois não nos parece existir esse elemento de produção nem em Platão e nem em 

Aristóteles. As coisas artificiais produzidas pelo homem entravam na poiésis e não na physis, a natureza. Dessa 

maneira parece-nos fugir aqui o elemento final de produção. A imagem marcada a que referimos do século XIX 

tem certo aspecto muito próximo das trans formações da natureza e não de complementação da mesma como 

apareceria em Aristóteles. Nem mesmo a tradição do marxismo fugiu desse aspecto da tecnologia e dessa 

imagem de produção como finalidade e tecnologias como instrumentos mediadores.  



tradição marxiana a que Lukács faz eco isso é muito claro quando se delineiam alguns traços 

essenciais da história (ou evolução?)8 humana tal como o inevitável afastamento das barreiras 

naturais.9 Posta dessa maneira constrói-se uma narrativa linear, determinista e isoladora do 

significado mais amplo da tecnologia e das técnicas: conceituação que empobrece 

sobremaneira quando pensamos nas tecnologias atuais como “próteses” da consciência 

(DUNLEY, 2005).  

 Nossa argumentação procura inverter essa perspectiva essencialista – a qual fizemos 

apenas uma referência acima dentro de dada tradição de pensamento ainda que extremamente 

ampla, porém influente e importante para se debater – e construir o conceito de que as 

técnicas são uma expressão do ser humano como linguagem, como uma forma de expressar o 

seu ato mesmo de fazer o que faz. O Homo sapiens tem propriedades que o desvelam-

constroem como o ser humano que conhecemos. O ato técnico como seu-fazer-próprio é parte 

das propriedades inextricavelmente ligado com as capacidades da linguagem e da 

simbolização. Sendo assim temos a poiésis do ser humano e da sociedade. Tal ato põe na 

realidade objetos materiais, transforma, mas o faz como uma linguagem sua, como uma 

linguagem própria e dessa forma interpretada como um dos atos humanos.10 

                                                                 
8
 Não é casual colocarmos nesta passagem evolução como interrogação e com um sinal interrogativo (?). Ao 

conduzir a investigação por essa perspectiva unificadora e narrativa como um processo inevitável tem-se algo 

semelhante a um processo evolutivo-biológico que por mais que tenha (a evolução das espécies) seus acasos, 

afasta os processos históricos para as proximidades de uma causalidade natural. É preciso notar que os conceitos 

se fazem e se constroem por aproximações e generalizações de vários tipos. Neste ponto enfocamos os conceitos 

sendo construídos como semânticas e ideias aproximando campos discursivos problemáticos de serem 

aproximados: é o caso de uma perspectiva abrangente da história (uma Metanarrativa como chamariam a ampla 

gama dos considerados pós-modernistas) aproximando-se rápida e perigosamente de uma outra perspectiva 

conceitual que é a biologia e a evolução. Uma justiça intelectual deve ser feita, no caso de Lukács, quando ele 

diz que só percebemos esse delinear das tendências históricas fundamentais quando observamos os processos 

post festum. Mesmo assim o perigo de aproximação indevida não escapa e se agrava em outro patamar: no post 

festum é possível, dependendo da ordem discursiva e da narrativa empreendida, aproximar e articular o que se 

quiser e construir as generalidades conceituais problemáticas como é o caso de “afastamento das barreiras 

naturais” e o sentido dado por esta às técnicas e tecnologias e o essencialismo histórico por meio de categorias 

fixas. Sobre o recurso aniquilador do ser e sua abundância em conceitos por demais genéricos e problemáticos 

ver Feyerabend (2006). 

 
9
 Penso que não é de todo sem razão que os discípulos de Lukács conhecidos como “Escola de Budapeste” (tais 

como Ferenc Fehér, Ágnes Heller, György Márkus) acabariam por d izer que a Ontologia de Lukács era 

“estalinismo elevado á metafísica”. Para detalhes sobre a questão das tendências gerais da história humana ou a 

“ontologia histórica” de Lukács ver o já citado texto de Vittoria Franco. 
10

 A música, a dança, a arquitetura, os gestos, as palavras, os desenhos, as expressões faciais, os desejos, as 

“curtidas” ou não do Facebook, os dois “risquinhos” azuis do WhatsApp e milhões de outros exemplos são 

linguagens. O fazer pelas mãos, a técnica, também o é: por isso não ontológico e essencial e sim uma das 

linguagens e, como tal, podendo ser colocada como linguagem de poder e dominação. É o que dissemos quando 

falamos que a conjunção complexa da cibercultura na forma de TICS, redes sociais, computadores, todo um 

ambiente de trabalho que depois será semelhante ao da nossa casa (a estética do ambiente de trabalho há muito 

se assemelha ao que se tem em casa e não o chã de fábrica) são formas de disciplinar e gerenciar nossas vidas e 

nossos atos, gestos, nosso fazer. Enfim: nossa técnica como pôr humano dentro da construção do ser. Será mais 

elucidado no decorrer do texto. 



As tecnologias, dentro desta perspectiva, ganham um corpo de linguagem também e 

em vários sentidos. Porém destacam-se das técnicas por serem expressões de objetificação e 

materializadas socialmente. O significado de materializado neste ponto não é somente de 

matéria, mas também exteriorizar e objetificar certos processos de fazer humano. E não se 

trata de pensar ou construir mentalmente a imagem de um indivíduo solitário empreendendo 

suas técnicas e desabrochando tecnologias. Imagem também bastante devedora do século XIX 

seja pela via da genialidade dos românticos, seja pela via do “capitão de indústria”, o homem 

que sozinho empreendeu e, claro, lhe cabe a fatia do lucro e da riqueza.   

 O indivíduo não existe. Fazemos aqui reverberar a voz de Rimbaud de que o eu é um 

outro (DOTI, 2018), assim como Lacan também o faria – e claro o sentido dado por nós a isso 

dentro do quadro da educação profissional e tecnológica (EPT). Qualquer indivíduo só se 

acha como tal pelo outro, inserindo-se no outro. A fala, a linguagem, não é ato individual: só 

conseguimos falar e nos expressar entrando neste campo do outro da linguagem e nos 

apropriando do universo simbólico posto por esse outro da linguagem. Mesmo o sujeito 

solitário e introspectivo só se sabe de si, pensando sua introspecção, pensando o sentido de si 

e, para isso, precisa da linguagem, do campo do outro e como ele aí se insere. Eu somente 

posso saber de mim se eu estiver no outro. Por isso nunca sou indivíduo. Posso ser sujeito de 

uma ação que só se faz ação dentro de um campo simbólico. Somente posso me encontrar 

encontrando meu fazer mediado no outro como linguagem. Nesse processo de linguagem 

como o sentido do comunicar humano que sequer ampliar: a linguagem como campo múltiplo 

de manifestação, a linguagem como variedade de formas. Assim, se houve certo centramento 

filosófico, histórico, sociológico e antropológico da linguagem muitas vezes embrenhada e 

confundida com a fala, com as palavras, com a linguagem como discurso articulado do 

falante, a linguagem até mesmo como escrita, pretendemos colocar isso em um campo já 

conhecido no qual imagens são formas de linguagem, dança, gestos, pinturas no corpo, uma 

tatuagem, o próprio corpo e seu estar no lugar e como estar, a dança, o erotismo, a 

maquiagem, as roupas (ou sua falta), enfim, todo ato de transmissão aos sentidos e ao sentido 

que fazemos dos sentidos – não nos importa o que chega ao ouvido, olhos, etc., mas o que o 

sentido faz disso como sentido de um discurso ou narrativa. 

 Dentro dessa perspectiva colocamos a técnica como linguagem e as tecnologias como 

uma dada narrativa incorporada à sociedade e à história de tal forma que este incorporar 



distancia mais ou menos os sujeitos da sua ação de se fazerem técnicos e de terem para si as 

tecnologias e sua incorporação ao seu fazer e à sua vida.11 A técnica transforma-se assim em 

ato humano puro, seu fazer como técnica de se tornar humano. Não cabem mais aquelas 

perguntas (ou ainda cabem?) sobre a distinção do Homo sapiens em relação aos outros 

animais. Nenhuma, é a melhor resposta, a não ser determinadas maneira de se fazer, 

determinadas técnicas que o moldam de Homo sapiens em ser humano.12 Quando 

expressamos a técnica como linguagem e escrita do mundo é justamente colocar o nosso 

mundo, o mundo humano: é essa linguagem que nos constrói.  

 No momento em que a tecnologia como ato humano dessa linguagem se torna 

instrumental social e inserida na história há o processo de exteriorização e alienação dos seus 

feitos técnicos, das formas subjetivas de construção como parte da sociedade para 

instrumentos sociais. Alienação neste caso está bem distante do contexto político – e moral – 

que ganhou dentro de determinada vulgata da qual Marx nunca foi responsável. Se o 

indivíduo não existe, pois ser uma subjetividade só é possível se realizada no outro, o ato de 

alienar-se, pôr-se no outro é uma forma e uma necessidade do ser em sociedade. Seres de 

linguagem põem-se no outro: pôr-se linguisticamente é pôr-se como a incorporação do 

simbólico da linguagem e fazer-se a si num outro, inclusive a técnica de si. A técnica é 

linguagem: ela só o é porque se exterioriza, torna-se parte do sujeito como sujeito social. A 

tecnologia configura-se como instrumental socialmente construído. Da técnica como 

linguagem construíram-se formas mais complexas da linguagem da tecnologia. Entretanto, 

quando esse instrumental é apropriado por uma tecnociência gerenciada, por um lugar de fala 

do cientista e do especialista e se volta contra o poder do sujeito em se pôr no mundo por 

aquilo que lhe é mais caro, o transforma-se de Homo sapiens em ser humano, então, mais do 
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 Por este caminho acreditamos que poderíamos aprofundar ainda mais os argumentos de Andrew Feenberg 

sobre a relação entre tecnologia e democracia. Aprofundar, pois colocando o ato tecnológico como parte das 

expressões da linguagem humana e retirar-lhe o ato técnico é uma forma de dominação: trata-se de sujeição 

humana. Neste ponto rearticulamos com o início deste artigo e sua proposta política na raiz do próprio fazer  

técnico e sua transformação social em ato tecnológico. Também colocamos um argumento para uma luta por 

democracia radical em todos os níveis e não apenas o produtivo no sentido do controle dos meios de produção ou 

do fim do mercado (POSTONE, 2014). Dentro desse discurso político evidencia-se o lugar da fala: não se fala 

aqui de reapropriação de uma linguagem (no caso as técnicas e o ato, o pôr tecnológico) como necessidade, mas 

necessidade de uma aposta; não uma verdade histórica, mas uma aposta de uma sociedade que controle mais 

seus atos tecnológicos como decisão coletiva.  

 
12

 E não se trata aqui de humanismo. Tal como Althusser criticamos o humanismo clássico colocando o ser 

humano como sujeito de tudo, como centro das ações e construções dentro de uma p erspectiva da filosofia da 

consciência. O ser humano não se faz social ou cultural e tantas outras construções teóricas montadas 

especialmente nestes últimos 200 anos de industrialismo, maquinismo, robotização, informática, TICs e 

discursos filosóficos ou antropológicos sobre a “natureza” da cultura, a “segunda natureza” humana. O Homo 

sapiens é social em sua natureza biológica, animal gregário. Faz-se humano como atos de linguagem de uma 

técnica que se faz de si.  



que nunca, a questão política está posta dentro da essência da própria técnica e dos atos 

tecnológicos.13 

 Não há aqui “demonização” da tecnologia. Em momento algum ela é posta como ato 

contrário ao ser humano. Dentro de uma perspectiva política de “invenção democrática” e da 

democracia como radicalidade de uma aposta revolucionária, o que é contrário é toda forma 

de centralizar o conhecimento e moldar as subjetividades por esse conhecimento, essa 

tecnociência divorciada da sociedade. Mesmo essa tecnociência centralizada e contrária às 

perspectivas sociais mais amplas e radicalmente democráticas, não deixa de moldar alguma 

subjetividade: é, entretanto, a subjetividade fora da nossa aposta democrática, é a 

subjetividade pobre de um pensar e um imaginar marcadas pelo gerenciamento dos sujeitos e 

não pela aposta da liberdade como desejo e interação humanos.14 Esse processo histórico e 

social de separação da tecnologia do fazer técnico humano como linguagem e escrita do 

mundo, não é exclusivo nosso. Em qualquer formação social na qual isso ocorreu, houve uma 

escrita do mundo, um realizar o mundo, como forma não coletiva ou democrática. Dá-se em 

nossa contemporaneidade uma intensificação desse processo e sujeição até à “medula”, ou 

melhor e sem metáforas, até o ponto no qual a percepção, o comportamento, os atos, os 

desejos e afetos tornaram-se parte da centralização do ato tecnológico desdobrado da técnica. 

Adiante intensificaremos a questão política sobre a técnica.  

 Uma conclusão preliminar pode encerrar este item. O debate sobre natureza e 
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 Gostaríamos de adicionar o registro duas  problemáticas. Em primeiro lugar as linguagens diferenciam-se – 

como afirmamos – do mundo falado das informações por ser um qualificativo da informação, singularidades da 

informação e seus modelamentos objetivos e subjetivos sobre a sociedade. As linguage ns são mais ou menos 

abstratas em seu discurso, ou seja, são mais ou menos significativas, significam mais facilmente ou não uma 

mensagem. Por isso a insistência de Lacan sobre a predominância do significante dentro da psicanálise e dos 

deslizamentos do mesmo dentro das estruturas formativas humanas. A música é, por este caminho, uma 

linguagem de significação mais difícil do que a literatura, a tatuagem de um corpo talvez mais ainda, pois é o 

singular absoluto daquele que fala pelo corpo que há um sentido naquele corpo tatuado. Para nós a técnica como 

o ato humano de si é o mais abstrato dos significantes, a linguagem mais difícil de significar. Em segundo lugar 

dentro desse registro: ao exigirmos a radicalidade democrática da técnica e sua forma social mais  complexa 

como tecnologia, não é o controle dos meios produtivos apenas que exigimos – sejam produções materiais ou 

informacionais; exige-se a conquista de todas as técnicas alternativas de pensar a realidade e o próprio ser 

humano. Como programa político, evidentemente devemos começar pela conquista da tecnociência para nós, 

mas tendo este horizonte da técnica de fundo a nos guiar. O risco: cometermos os mesmos erros de uma 

sociedade em que a liberdade é apenas palavra fazia. Para nós faz sentido que em uma sociedade Matrix 

tenhamos um horizonte discursivo sobre a técnica inspirado no ser que não -está-aí, mas no ser que se constrói.  
14

 Importante: a falência da técnica como linguagem em nossa interpretação da técnica como a linguagem mais 

abstrata do ser humano, é também a falência da imaginação, a falência da poesia (pensamos aqui em Simondon). 

Em determinada oportunidade exercendo papel de pesquisador e “dramaturgista” de uma companhia de teatro 

citamos nosso mundo gerenciado pelo sentido preciso de tudo: chamamos isso de “ditadura do significado” em 

oposição ao significante. Pensemos em telenovelas: tudo deve estar claro e límpido, devidamente explicado na 

trama. Mais profundo: pensemos o disciplinamento visual (estético, o que fere os sentidos) para nós d e ruas e 

bairros planejados, bairros em que cada coisa e cada elemento está em seu lugar. Imaginação e técnica são partes 

de nós mais próximas do que imaginamos.  



sociedade, a diferença do ser humano e o resto dos animais, entre outros do mesmo tipo tais 

como sociedade e cultura podem ser respondidos de uma perspectiva da linguagem também: a 

natureza é uma determinada narrativa social. É natureza uma determinada concepção em 

configuração histórica, social, cultural dadas. Não há uma relação direta e determinista de 

oposição entre ciência, técnicas e tecnologias e natureza. Essa oposição é uma possibilidade 

histórica dada por uma narrativa em determinada época e que também depende das técnicas e 

tecnologias, mas não é e nem cabe uma determinação direta. Sendo a técnica uma linguagem 

a natureza também o é e possui um conceito: e, como sabemos, todo conceito é uma forma 

histórica de se pensar alguma realidade social, cultural ou até mesmo “natural”. Pode-se dizer 

que ao contrário de Heidegger a técnica não é desvelamento do ser, a técnica é o próprio ato 

de ser de uma determinada forma.  

 

3. A técnica é linguagem e por isso é ética 

 A afirmação posta neste subtítulo nos leva mais para as proximidades do que se 

definiu no primeiro item. Há uma inevitável aproximação de campos e delineamentos 

conceituais nos quais a técnica é política e é modo de fazer humano, é ética. A concepção da 

técnica e especificamente da tecnologia separados do fazer humano – e esse fazer só é 

humano, pois é fazer na intersubjetividade: só somos porque somos pelo outro – é uma 

construção moderna com enfático destaque para os séculos XIX e XX: nestes as técnicas e a 

tecnologia se destacam para o campo especializado da produção, das especialidades, da 

produção e extorsão de riquezas, da concentração e centralização das riquezas, dos saberes 

específicos e, portanto, contra o ser humano em seu ato primordial15 e não em seu sentido de 

fazer. Esse deslocamento da tecnociência é não apenas um delineamento econômico e social 

como também – pior, pois obscurece o pensar e os sentidos da vida – delineamento ideológico 

e simbólico. Na ordem simbólica da sociedade a tecnologia surge como um milagre. De certa 

forma o é: elas surgem do nada, de algum lugar distante e, pronto, em nossas mãos o mundo 

das informações. A ordem simbólica não é um erro, mas um deslocamento de sentido para 

algum outro sentido, para algum outro espaço de discurso que se deseja que se olhe. A ordem 

simbólica é um espaço de conhecimento, coloca-nos no mundo, mas também pode ser 
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 Ato primordial não é ato autêntico: queremos desligar o dispositivo aqui colocado de ato primordial de 

qualquer ser humano como se fosse ato autêntico, pois não temos intenção de aproximar nosso discurso da 

autenticidade de Heidegger da qual discordamos. Há um ato primordial por ser próprio ao ser humano e não por 

ser sua essência como verdade e nem mesmo sua essência transcendental e atemporal. O ato técnico é 

primordial, mas sempre envolvido em configurações históricas específicas. 

 



momento de dominação e de sujeição.  

 Como linguagens, as técnicas e as tecnologias são formas específicas de um fazer 

humano e nenhum fazer se dá sem a relação com outros: é a intersubjetividade. Definíamos 

anteriormente a relação da subjetividade no outro como processo de alienação, uma 

objetificação necessária do fazer-se humano, do estar em sociedade e isso nos é inescapável. 

Não nos livramos disso como se livra da pele. Ou por um outro ponto de vista radical: nos 

livramos, sob a pena de nos livrarmos de nós. A morte, por exemplo, é um acontecimento 

para quem vive e não para quem morre; o suicídio não é um ato egoísta, é um ato para o 

outro. É por esse fazer sempre no outro que as técnicas que nos constroem como humanos 

deslocados16 do Homo sapiens são possibilidades de um ato tecnológico por estar posta, 

condicionada e condensada no social e com isso é uma expressão ética. Por ser um ato ético é 

que a técnica é a política.  

 Podemos adentrar para o campo das tecnologias atuais como atos políticos postos em 

si, e não apenas no uso social que se faz das mesmas. Iniciamos este artigo perguntando sobre 

a relação técnica, tecnologia e política; advertíamos não se tratar apenas de questão referente 

às políticas de C&T de determinado país ou determinado governo. Sem dúvida problemáticas 

essenciais de política social e campo das políticas públicas e sobre os quais devemos lutar se 

nosso lugar de fala é o da aposta.17 A aposta de uma sociedade não regida pelo lucro e 

centralização de riquezas, a produtividade a qualquer custo, a destruição do ensino e da 

pesquisa, bem como a destruição da educação em seu sentido mais amplo e a limitadora 

concepção do significado de ensino técnico e de educação profissional e tecnológica (EPT).  

Ao desenvolver a concepção da técnica como linguagem estipula-se um patamar 

discursivo do em si da técnica e a apropriação dos atos tecnológicos se configuram como ato 

político também em si. A política é campo de lutas e não de verdades, por isso o conceito de 

aposta, escolha: a aposta em qual campo lutar, por qual sociedade ou transformações sociais 

se luta. É ato político em si, pois sendo as tecnologias concentradas em um fazer 

tecnocientífico organizado por aparelhos tecnoburocráticos, há clara definição de campos e de 
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 Chamamos a atenção para uma das formas do humanismo marxista tão criticado por Althusser de maneira 

correta na concepção de ruptura ontológica desenvolvida por Lukács. Abordamos tal assunto de forma mais 

exaustiva, ainda que sob outro ponto de vista, em trabalho anterior já referido neste artigo (DOTI, 2008). Por 

isso há um peso significativamente diferente ao fazer a referência entre deslocamento como o fizemos e ruptura 

tal como posta por Lukács e a vertente humanista. Novamente: humanista se refere a uma determinada 

concepção do sujeito da filosofia da consciência como sujeito altaneiro e não condicionado por campos e 

discursos sociais bastante complexos.  
17

 Podemos lembrar neste caso as atuais configurações de eleições (2018) e o forte discurso de alguns candidatos 

em privatizar pós-graduações além dos cortes absurdos e destruidores da pesquisa no país com o atua l orçamento 

da CAPES.  



escolhas políticas. Não existe a “verdade do proletariado”, mas existe a verdade de 

determinado discurso. Tendo o ato tecnológico como linguagem e esta falada, discursada pelo 

lugar da fala da tecnociência organizada, orquestrada, operacionalizada e mantida por 

gigantescos conglomerados produtores das mesmas, nosso próprio ato humano de se fazer 

como técnica é modificado e apropriado. Como anteriormente referido, o sistema capitalista e 

a super-realidade que o mesmo produz configuram uma subjetividade, mas não a 

subjetividade da aposta do campo político da liberdade como desejo e intersubjetividade 

como fala. No atual patamar de nossas sociedades e a retração do espaço público e do diálogo 

não mais falamos: há gritos, há sussurros, há monólogos, não diálogo.  

Construindo um discurso e uma narrativa sobre a técnica e tecnologia e sua 

configuração no político escapando da neutralidade das tecnologias ao mesmo tempo em que 

instala o político na própria dominação possível pela tecnologia pode-se expandir todo esse 

discurso para críticas atuais referentes aos atos tecnológicos das TICs e da cognição alterando 

drasticamente o sentido de técnica. Nota-se logo de início que a técnica como fazer humano 

submete-se aos atos tecnológicos de outros, outros não em uma relação de iguais, mas nossa 

diante de conglomerados econômicos, financeiros e tecnocientíficos. 

Ao adentramos, então, nas problemáticas referentes às tecnologias da cognição, da 

produção de imagens, das tecnologias que gravitam o espaço do pensamento, dos desejos, dos 

afetos e das formas de comportamento18, estamos em novo campo discursivo sobre as técnicas 

do se fazer humano e das tecnologias como atos19. Estamos dentro dos contornos das 

tecnologias como configurações protéticas da consciência. O século dourado da revolução 

industrial foi o século da maquinaria pesada, das infraestruturas, dos transportes e das 

indústrias pesadas. Em nosso século (e já no final do XIX passos nas ciências já eram dados 

para isso, mas não como organização econômica na forma de indústrias e muito menos na 

intensidade que se faz hoje) as tecnologias não deixaram de ter o maquinário pesado, as 
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 Há um episódio da “Família Dinossauros” (Dinosaurs) em que a filha da família, Charlene, precisa como ato 

de seu desejo, estar no grupo das meninas populares da escola. Uma propaganda na TV a estimula a comprar um 

casaco que a tornará popular. Com isso e por um tempo ela despreza a antiga amiga e está composta com as 

meninas populares. Uma grande questão é interessante aqui e não é só o estímulo a comprar e ter todos os 

acessórios que o tal casaco exige: a Charlene não veste um casaco, ela veste um comportamento. Assim o que a 

TV lhe vendeu não foi um produto, mas uma técnica de ser, uma forma de se fazer entre seus pares ou os pares 

aos quais deseja.  

 
19

 Todas as periodizações são falsificações da história. O mesmo vale para as velh as e estúpidas classificações 

dentro da história das tecnologias (sempre no plural). Com isso os conceitos de revolução industrial primeira ou 

segunda, etc. são sempre problemáticas. No entanto, apesar disso, é importante fazer críticas e as apostas como 

ato da política dentro de alguns simulacros conceituais de tempo. Aliás, estabelecer etapas ou períodos históricos 

é o exemplo par excellence do conceito.  



infraestruturas ainda estão aí e são fundamentais, mas houve um avanço no campo das 

comunicações, nas tecnologias da consciência, nas tecnologias do envolvimento humano com 

gadgets de comunicação, intelecção, de inserção no outro, mesmo sem o desejo dele: 

conquista-se o desejo do outro. Muitas e novas tecnologias estão ligadas à produção da 

percepção, dos afetos e dos comportamentos, por isso “próteses da consciência” (DUNLEY, 

2005) e por isso também próteses do eu que se faz sobre a massa turva e estranha do 

inconsciente. Nosso eu (ich) como parte do aparelho psíquico se forma num confronto no qual 

o isso (es) e supereu (überich) digladiam-se. Mas com uma sofisticação tecnológica de 

apropriação dos desejos e das pulsões que jamais seria imaginada no século XIX e até parte 

do XX. Em outros termos: as tecnologias informativas, das imagens, dos sons e dos vídeos, 

não manipulam opiniões: manipulam vontades e desejos, afetos e por isso as formas de 

dominação e sujeição mais perfeitas e nada sutis como afirmamos para quem observa com 

olhos de outra subjetividade, de alternativas sociais.  

Uma das imagens clássicas do comunismo aterrorizante no pós-II Guerra, nos bruxos 

anos do macarthismo e das nossas ditaduras nada “brandas” sul-americanas, era aquela 

expressa pela inexistência do indivíduo, o sufocamento das vontades e das diferenças. A 

questão do indivíduo já foi referida. Mas a questão das vontades e das diferenças – no mais 

“atual do atual”, no alto do mais contemporâneo dos tempos – parece cada vez mais uma 

piada e de muito mal gosto. Qual diferença no mundo sequestrado pelas TICs e pelo uso dos 

gadgets como uma extensão irreprimível de nós? Qual diferença diante das necessidades de 

ser “alguma coisa”, obrigação de ser feliz? (KEHL, 2009; ŽIŽEK, 1999) A diferença pensada 

como absoluto no sentido de Deleuze (SHÖPKE, 2012) foi abolida. Brincando um pouco: a 

temporada de caça às diferenças já se abriu há muitas décadas. Quando falamos dos gadgets 

estamos diante do fenômeno da necessidade da conexão, de usar redes sociais o tempo inteiro, 

mas também o uso de aplicativos o tempo todo. Não se trata das TICs neste caso apenas como 

transmissão de informação, mas o uso mesmo e empírico dos dedos e da atenção: por isso um 

novo gerenciamento da percepção.  

A consciência só conhece uma lei moral para enfrentar o trágico do fluir do tempo: o 

dever e o hábito (SHÖPKE, 2012, p. 36). Pela generalidade enfrentamos e repetimos todos os 

dias as mesmas ações. Neste caso a consciência em Deleuze está subordinada à repetição 

como imagem da natureza. Mas não é qualquer natureza: é natureza cruzada, atravessada por 

determinada concepção de ciência e de tecnociência. A natureza nunca é, em si mesma, não-

diferença. São longas permanências de algo, mas pura diferença em tudo também. Na 



interface que estabelecemos de forma múltipla entre as tecnologias da cognição, TICs, 

consciência, há mais elementos a se juntar como a problemática da repetição como pulsão de 

morte (FREUD, 2010; GIACOIA JR, 2008). Repetimos o mesmo dentro de um princípio de 

realidade no sentido de estarmos entre os outros e repetimos a nós mesmos dentro de um 

inconsciente que não é e nem nunca foi campo do oculto do indivíduo: o inconsciente é a 

política – como diria Lacan – pois o inconsciente é o ato social mais profundo e violento 

posto em nós. Essa repetição nos coloca dentro de uma generalidade como tempo: fluímos 

nosso tempo no desespero de um amanhã que nunca chega e o sofá é o maior símbolo de 

nossa procrastinação. O tempo repetido de nossas vidas pelo conjunto tecnológico que nos 

entorpece (tal qual Ulisses e os comedores de lótus) é a compra de nossas vidas na 

generalidade: estamos e fazemos como todos. É esse o novo campo do simbólico posto pelas 

novas tecnologias como “próteses da consciência” e por meio dessa colocamo-nos no supereu 

pós-moderno (ŽIŽEK, 1999). Todo o campo dessa tecnologia infiltrada em nossas vidas faz 

em nós uma determinada técnica de se fazer humanos, fazer nossa subjetividade e encerrar em 

si determinada sujeição. A questão final que fica: queremos essa política da técnica? 

Queremos escrever – se a técnica e a tecnologia são linguagens, podem ser escritas, podem 

ser expressas – o mundo ou escrever nele?20 
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