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EDITORIAL
Os Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques
Ellul vem a lume seguindo a trilha dos seus congêneres The Ellul Forum
nos Estados Unidos, revista fundada em 1988 e dirigida atualmente por
Clifford G. Christians da University of Illinois, Urbana (www.ellul.org) e
dos Cahiers Jacques Ellul (www.jacques-ellul.org), na França, revista dirigida
pelo nosso amigo Patrick Troude-Chastenet, da Université Montesquieu,
Bordeaux IV. Esperamos com o tempo chegar ao padrão de qualidade e
profundidade dessas publicações.
A proposta desta publicação é de servir de instrumento de ligação e de
reflexão para todos os estudiosos e críticos da moderna sociedade técnica de
expressão portuguesa o que não impedirá de publicar também colaborações
em outros idiomas. Com periodicidade anual, publicaremos aqui textos de
iniciação científica e de pós-graduação elaborados por estudiosos da obra
de Ellul no Brasil e no exterior. Dessa forma esta publicação nasce sem
fronteiras, aberta e interdisciplinar como o pensamento de Ellul.
Neste primeiro número gostaria de deixar registrado o apoio
fundamental dos professores doutores Rui Décio Martins (UNIMEP/Fac.
De Direito de São Bernardo do Campo) e Jorge Luís Mialhe (UNIMEP/
UNESP Campus de Rio Claro) para que esta idéia se concretizasse.
Estes Anais constam de três partes, a primeira acolhe textos
apresentados no I Seminário Brasileiro Sobre o Pensamento de Jacques Ellul
de professores e pós-graduados. Na segunda parte encontramos trabalhos
de Iniciação Científica apresentados no mesmo evento. Na terceira parte,
Textos Selecionados, apresentamos algumas páginas do livro de Jacques
Ellul, Le bluff technologique, abordando o candente tema da ambivalência
da técnica, em tradução livre de Débora Kommers Barrientos e revisão de
Jorge Barrientos-Parra e o texto “Anarchiste bien que chrétien” gentilmente
enviado pelo Prof. Patrick Chastenet especialmente para este volume, em
tradução de Jorge Barrientos-Parra.
O Primeiro Seminário Brasileiro Sobre o Pensamento de Jacques
Ellul se realizou em Setembro de 2008 no Auditório dos Cursos de
Pós-Graduação da Universidade Metodista de Piracicaba. Vários grupos
acadêmicos somaram esforços para o sucesso desse evento entre eles o Grupo
de Estudos e Pesquisas sobre Jacques Ellul e o Centro de Estudos e Pesquisas
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul
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Prof. Dr. Luiz Fabiano Corrêa do Departamento de Administração Pública
da UNESP (Campus de Araraquara), o Núcleo de Estudos de Direito e
Relações Internacionais – NEDRI, do Programa de Mestrado em Direito
da Universidade Metodista de Piracicaba e o Programa de Mestrado em
Direito da UNESP (Campus de Franca), a todos eles nossos sinceros
agradecimentos.

Jorge Barrientos-Parra
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Préface
C’est à la fois un honneur et une joie d’avoir à préfacer, dans cette
langue portugaise dont la sonorité plaît tant aux Français, ces Anais do I
Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul qui se situent
ouvertement dans la droite ligne des Cahiers Jacques-Ellul francophone,
de The Ellul Forum anglophone, tous héritiers de The Ellul Studies Bulletin
fondé en aout 1988 par une petite équipe d’universitaires nord-américains
réunis autour de Darrell J.Fasching.
Plus de quinze ans après sa mort, il est réconfortant de constater
que les analyses de Jacques Ellul continuent de par le monde à servir de
grille de lecture des grandes tendances de la société contemporaine, et
que sa pertinence est encore accrue par l’accélération de la globalisation/
mondialisation.
A l’évidence, ces Anais comme les Cahiers et le Forum, n’ont pas
vocation à embaumer ou à sacraliser la pensée d’Ellul mais à susciter débat,
réflexion et approfondissement. Assurément rien ne serait plus contraire
à la démarche ellulienne que de vouloir constituer une secte d’adorateurs
du maître ou de gardiens du temple autoproclamés. Ellul alertait ses
contemporains sur les problèmes posés par la technicisation de la société
mais il voulait que ses lecteurs trouvent les réponses par eux-mêmes.
On a coutume de dire que son œuvre est lue ou a été lue dans le
monde entier.
C’est vrai pour les Etats-Unis, l’Union européenne y compris ce que
l’on appelait naguère les « pays de l’Est », l’Afrique, le Proche-Orient, l’Asie
en particulier le Japon et la Corée du Sud mais çà l’est beaucoup moins pour
les BRIC. Sauf erreur de notre part, toujours possible, la pensée d’Ellul n’a
pas encore pénétré les frontières de la Russie, de l’Inde et de la Chine. C’est
pourquoi la création au Brésil de ces Anais et de groupes de réflexion peut
être considéré comme un événement particulièrement important en raison
de la nature même de ce pays aux allures de continent et de ses relations
avec les trois autres grandes puissances économiques émergentes.
Dans cette entreprise collective, il nous faut saluer tout particulièrement
le rôle décisif de notre collègue le professeur Jorge Barrientos-Parra dont la
rigueur scientifique n’entame en rien la générosité et la chaleur humaine.
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Tous ceux qui ont croisé sa route en Belgique ou en France peuvent en
témoigner.

Patrick Troude-Chastenet
Université Montesquieu Bordeaux IV
GRECCAP-CMRP
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O PRIMEIRO SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE O
PENSAMENTO DE JACQUES ELLUL
Sob o título “Novos Atores Globais, Técnica e Direito: um diálogo
com Jacques Ellul”, o I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques
Ellul foi um evento propiciador do diálogo acadêmico em torno da obra do
pensador francês Jacques Ellul (1912-1994) reconhecido mundialmente
pela sua percuciente crítica da sociedade tecnológica e da modernidade.
Ellul foi professor de Direito Romano na Faculdade de Direito
de Bordeaux e de História do Direito e das Instituições no Instituto de
Estudos Políticos de Bordeaux, escreveu mais de cinqüenta livros e quase
um milhar de artigos em jornais e revistas, perseguindo um só objetivo:
afirmar e defender o homem dos perigos que o ameaçam, desde os estragos
ecológicos do progresso técnico, até o esmagamento da cidadania pela
humilhação da palavra e o totalitarismo da imagem.
Em uma época em que a especialização se aprofundou até o paroxismo
Ellul foi um intelectual que viveu a interdisciplinaridade aportando reflexões
originais no âmbito do Direito, da Sociologia, da Política, da História e da
Teologia. Escreveu ainda sobre mídia e comunicação, sobre prevenção da
delinqüência e sobre a cidade. As suas idéias repercutiram enormemente
na Europa e nos Estados Unidos. Vários de seus livros foram traduzidos
para outras tantas línguas e adotados como text-books em universidades
americanas. Infelizmente poucas obras de Ellul foram traduzidas para
o português e até por causa disso a sua obra no Brasil permanece quase
desconhecida.
Assim este primeiro seminário brasileiro sobre o pensamento de
Jacques Ellul, reuniu, estudantes, pesquisadores e professores identificados
com o desafio elluliano de pensar globalmente e agir localmente no complexo
mundo contemporâneo.
Os trabalhos desenvolveram-se ao longo dos dias 12 e 13 de setembro
de 2008 no auditório dos Cursos de Pós-Graduação da UNIMEP, no
Campus Taquaral.
Na abertura do seminário compuseram a mesa a Profa. Dra.
Mirta Manzo Misailidis (UNIMEP), O Prof. Dr. Paulo Leme Machado
(UNIMEP), o Prof. Dr. Jorge Barrientos-Parra (UNESP), o Prof. Dr.
Jorge Luís Mialhe (UNESP/UNIMEP) e o Prof. Dr. Rui Décio Martins
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul
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da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Às 11:00hs o
Prof. Dr. Jorge Barrientos-Parra deu inicio aos trabalhos dando as boas
vindas aos presentes e lendo uma carta de saudações do Prof. Patrick
Troude-Chastenet da Université Montesquieu Bordeaux IV e Presidente da
Association Internationale Jacques Ellul que reproduzimos nesta edição. Os
trabalhos tiveram continuidade com a palestra do Prof. Barrientos-Parra,
intitulada, “A Relevância do Pensamento de Jacques Ellul na Sociedade
Contemporânea”. Após o intervalo para o almoço, tivemos a primeira
sessão de comunicações até as 18:00hs. Tendo sido exposto os seguintes
trabalhos:
• O Monitoramento do Indivíduo na Sociedade Técnica. Autores:
Jorge Barrientos-Parra e Elaine Cristina Vilela Borges Melo.
• O Controle na Sociedade Técnica: a contribuição de Jacques Ellul
para a compreensão do Estado e da Sociedade Contemporânea.
Autores: Marcus Vinicius A. B. de Matos e Priscila de Matos.
• As Características da Técnica Moderna e os Organismos
Geneticamente Modificados. Autora: Michelle Junqueira Tersi.
• História e Educação na Obra de Ellul: aproximações brasileiras.
Autor: Jorge Luís Mialhe.
• A Técnica e o Direito do Trabalho. Autor: Rui Décio Martins
• Tecnicismo e Simplificação versus Complexidade: considerações
sobre o direito e a educação jurídica a partir de Jacques Ellul e
Edgard Morin. Autor: Guilherme Perez Cabral.
• Os Anseios Coletivos de Justiça e a Técnica Jurídica. Autora:
Denise de Souza Ribeiro.
• Desenvolvimento Sustentável e Técnica. Autora: Maitê Preuilh
Piedade
• Em 13 de setembro de acordo com o programado os trabalhos se
estenderam ao longo do dia com as seguintes comunicações:
• Os Meios de Comunicação na Sociedade Técnica. Autora:
Camila Fátima dos Santos.
• A Questão do Entretenimento na Sociedade Técnica: Autora:
Fabiola de Souza Carvalho.
• O Esporte na Sociedade Técnica. Autora: Fabiana Uieda.
• A Ambivalência da Técnica em Jacques Ellul. Autores: Fabiane
Rodrigues da Silva e Alex Rodrigues Honorato.
12
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O Universalismo da Técnica de acordo com Ellul. Autores:
Fernanda Ascencio e João Pedro Prado Pires.
• O Automatismo da Técnica de acordo com Jacques Ellul. Autora:
Rafaela Chorilli.
• O Autocrescimento da Técnica: a visão de Jacques Ellul. Autor:
José Gustavo Fávaro Barbosa Silva.
• A Autonomia da Técnica na Visão de Ellul. Autoras: Mayra B.
Francisco e Carla Barbieri Bombarda.
Infelizmente nem todos os comunicadores nos enviaram seus textos
para publicação, contudo os que foram incluídos neste volume nos dão
uma amostra do alcance e da profundidade dos debates, que se encerraram
por volta das 16:00hs.
Após os agradecimentos às autoridades da Universidade Metodista
de Piracicaba na pessoa de nosso anfitrião Prof. Dr. Jorge Luís Mialhe, pela
excelente acolhida, e a todos os que colaboraram para o sucesso do evento,
foram entregues os certificados aos participantes e comunicadores.
Finalmente os participantes acordaram realizar o II Seminário
Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul na Faculdade de Direito de
São Bernardo do Campo-Autarquia Municipal, a convite do Prof. Dr. Rui
Décio Martins, Vice-diretor dessa instituição.

Jorge Barrientos-Parra

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

13

CARTA DE SAUDAÇÃO DO PROF. PATRICK
TROUDE-CHASTENET AO I SEMINÁRIO
BRASILEIRO SOBRE O PENSAMENTO DE
JACQUES ELLUL
Bordeaux, Setembro de 2008

Caros Amigos e Colegas,
Como presidente da Associação Internacional Jacques Ellul tenho o
prazer e a honra de comunicar-lhes meus votos de sucesso à feliz iniciativa
de realizar este I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques
Ellul. Gostaria de parabenizar os professores Jorge Mialhe, Rui Décio
Martins e Jorge Barrientos-Parra responsáveis pela organização do evento,
bem como às autoridades da UNESP e da UNIMEP.
Além de sua imagem muito usurpada de “Heidegger français” ou
de pai espiritual de José Bové, Jacques Ellul (1912-1994) nos entregou
as ferramentas intelectuais para pensar globalmente o mundo complexo,
mundializado e tecnificado no qual vivemos neste começo do século XXI.
Saibam que para a nossa Associação Internacional seria uma honra
de contá-los entre seus membros.
Cordiais saudações.

O Presidente
Patrick Troude-Chastenet

Association Internationale Jacques Ellul
21, Rue Brun
33.800 Bordeaux
France
Tel/fax 05 56 94 04 14
www.jacques-ellul.org
AIJE33@wanadoo.fr
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A Relevância do Pensamento
de Jacques Ellul na Sociedade
Contemporânea

Jorge BARRIENTOS-PARRA1

RESUMO: Neste artigo o autor nos convida a conhecer um pouco do homem Jacques Ellul,

a sua infância, a influência de seus pais, os seus princípios e os autores que influenciaram o
seu pensamento. Expõe algumas razões que explicam a atualidade e a importância do estudo
da obra de Ellul na sociedade contemporânea. Destaca o seu aporte singular no estudo da
técnica com o objetivo de conscientizar o homem moderno e adverti-lo sobre a necessidade de
controlar a técnica que o supera, o limita e condiciona. Trata a seguir sobre o seu pioneirismo em
temas como a ecologia e o terrorismo. Destaca a valorização da palavra na obra elluliana como
primeira condição do pensamento e da liberdade. Apresenta a riqueza do seu enfoque pluri e
transdisciplinar como ferramentas metodológicas. Discorre por último sobre o seu engajamento
cidadão que o levou a forjar a máxima “Pensar global e agir local”.
PALAVRAS-CHAVE: Jacques Ellul. O homem e a sua obra. Relevância. Atualidade.

Pioneirismo. Filosofia da técnica. Sociologia da técnica.
I. Introdução

Possuidor de uma vasta cultura2, Ellul (1912-1994) que era professor
de Direito Romano, escreveu mais de cinqüenta livros e varias centenas de
artigos. Profundo conhecedor da alta antiguidade, utilizou a dialética para
refletir sobre o destino do homem na sociedade moderna e contemporânea
e sobre a condição humana no âmbito da sociedade técnica.
Doutor em Direito pela Université Catholique de Louvain, Mestre pela Universidade de São Paulo. Professor de Direito
Constitucional e de Direito Administrativo do Curso de Administração Pública da UNESP, Campus de Araraquara e do
Programa de Mestrado em Direito da UNESP, Campus de Franca. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul (UNESP,
Campus de Araraquara).
2
Aos 17 anos já traduzia Faust de Goethe (do alemão) e La Germanie de Tácito (do latim). Cf. CHASTENET, 1994, p.89.
1
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Pensador e escritor sistemático Ellul trabalhava dez horas por dia,
seguindo a máxima “Pensar globalmente e agir localmente”. “Je ne suis pas
un philosophe qui pense avec des idées générales, mais dans une relation avec
les autres”. (CHASTENET, 1994, p.55). Para seus livros preparava toda a
documentação durante o ano e escrevia no verão, especialmente no período
de férias desde as 05:30 hs às 08:00hs. Em entrevista, quase no fim da sua
existência, declarou: “avec toutes mes notes, j’aurais de quoi écrire pendant
dix ans encore si j’avais le courage d’écrire des livres”. (CHASTENET, 1994,
p.203).
Ellul sempre quis ser um homem livre e um pensador livre e cultivou
amorosamente essa liberdade ao longo da sua existência. Recebeu de seu
pai Joseph Ellul, um italo-serbio de cultura grega ortodoxa mas voltariano
de convicção, três princípios:
i. Jamais mentir inclusive a si mesmo;
ii. Ser misericordioso com os fracos;
iii. Ser inflexível diante dos poderosos.
Seis meses antes de morrer, em um colóquio internacional ele
declarou que se guiou por esses princípios durante toda a sua vida.
A sua mãe Marthe Mèndes era franco-portuguesa de religião cristã
protestante dela herdou os valores da piedade e da espiritualidade que
temperam e humanizam a sua racionalidade científica.
Ele mesmo confessa que foi um menino, estudioso, pobre, porém,
feliz (CHASTENET, 1994, p.9).
Por que estudar a obra de Jacques Ellul hoje? Tentarei sintetizar
aqui algumas razões que colocam a obra desse pensador francês como
ferramenta incontornável para compreender o homem e a sociedade na
qual vivemos.
II. A Relevância dos Temas tratados por Ellul

Jacques Ellul se interessou por temas que dizem respeito ao homem
e ao Estado, isto é, assuntos chave para os operadores do Direito, para
os Administradores e para os cientistas sociais, a saber: técnica, política,
informação e propaganda, ecologia, revolução, história das instituições,
ética e teologia. Escreveu também vários estudos sociológicos sobre a
sociedade técnica e muitos artigos jornalisticos tendo como objetivo
20
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central afirmar e defender a liberdade do homem frente aos perigos que
a ameaçam. Escreveu também vários volumes de poesia que continuam
inéditos.
1. O seu singular aporte no estudo da técnica

Nesse ponto dois esclarecimentos se fazem necessários, primeiro,
Ellul nunca foi um tecnófobo ou antitécnico ou um inimigo das técnicas
ou um “opposé à la technique” como foi alguma vez qualificado. Para ele
isso era tão absurdo como dizer que ele era contrário a uma avalanche de
neve, ou a um câncer.
Ele reconhece, evidentemente que a técnica nos aporta produtos
muito úteis, agradáveis e confortáveis Numa passagem do seu Le bluff
technologique que merece transcrição Ellul esclarece:
En définitive, ce que j’écrivais (et mon avertissement aujourd’hui correspond
exactement à celui de 1954) avait pour but de faire prendre conscience du
potentiel avenir, contenu dans la Technique, de ce qui risquait de survenir
étant donné la logique de croissance, afin précisément que, du fait de cette
prise de conscience, les hommes de l’Occident soient capables de réagir, et de
procéder à une maîtrise de cette technique, qui leur échappait sans qu’ils s’en
rendent compte. Il s’agissait véritablement d’un avertissement : un homme
averti en vaut deux. (ELLUL, 1988, p.21-22).

O segundo esclarecimento diz respeito ao termo tecnologia que
para Ellul (1988, p.25) é uma imitação do uso abusivo que fazem os
estadunidenses e que a mídia repercute servilmente porque na verdade
tecnologia quer dizer estudo da técnica ou discurso sobre a técnica3. De
sorte que falar de tecnologias informáticas ou de tecnologias espaciais
para designar a fabricação e utilização de foguetes parecia-lhe uma burrice
coletiva.
Para Ellul a técnica chegou a um particular estágio de desenvolvimento
em que o faz independente do controle humano. Em seu sonho de
Prometeu4 o homem moderno acreditava poder domesticar a natureza,
De fato o dicionário Le Robert (1967) afirma: “technologie: étude des techniques”.
Entidade da mitologia grega. Têmis, irmã de Saturno fez do limo da terra um homem. Minerva, entusiasmada com essa criação,
ofereceu o que conviesse à sua perfeição . Prometeu pediu à deusa que o levasse ao Olimpo. Minerva o satisfez. Ao descer das
regiões celestes, contudo, passando ao lado do carro de Apolo, roubou-lhe uma fagulha do fogo divino e o deu ao homem. Zeus
3
4
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mas o que fez? Criou um ambiente artificial mais constringente ainda.
Ele pensava servir-se da técnica, porém é ele que a serve. Os meios são
transformados em fins e a necessidade em virtude.
Estamos tão condicionados que adotamos imediatamente todas as
novas técnicas sem sequer nos interrogar sobre a sua eventual nocividade.
Nesse processo a técnica nos escraviza.
Para Ellul a técnica é um blefe na medida em que aparece a um mesmo
tempo como a única solução para todos os nosso problemas coletivos (fome,
miséria, poluição ambiental e guerras) ou individuais (saúde, vida familiar
e sentido da existência). A técnica também é apresentada como a única
possibilidade de progresso e desenvolvimento para todas as sociedades.
Nesses discursos multiplicam-se por cem as possibilidades efetivas das
técnicas e propositadamente se ocultam seus aspectos negativos.
A pergunta fundamental que Ellul coloca é: o homem fica mais
humano graças as técnicas?
2. O pioneirismo em temas como a ecologia e o terrorismo

“Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais nous ne prenons
même pas garde au fait que nous la scions.”(ELLUL, 1988, p.421).

Alguns dos fenômenos mais ameaçadores de nossos dias o aquecimento
global, a perda da biodiversidade, a poluição atmosférica, o esgotamento
dos recursos energéticos, a escassez d’água, o desmatamento das florestas
tropicais, o lixo nuclear, os organismos geneticamente modificados, a
decrescente fertilidade masculina, as catástrofes ambientais, a clonagem e a
irrupção do terrorismo muçulmano foram previstos por Ellul já há muito
tempo. Em relação a este último transcrevo uma passagem do Le bluff
technologique :
[...] l’islam est du tiers-monde. Il gagne à une vitesse extraordinaire toute
l’Afrique noire, il mord de plus em plus largement em Asie. Or, c’est une
idéologie à la fois unificatrice, mobilisatrice, et combattante. À partir de ce
moment , nous allons être engagés dans une véritable guerre menée par le
o pune, ligando-o com cadeias ao Cáucaso, onde uma águia comia-lhe o fígado que cada vez se restaurava (Le Petit..., 1996,
p.1609).
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tiers-monde contre les pays développés. Une guerre qui s’exprimera de plus
en plus par le terrorisme, et aussi par « l’invasion pacifique » [...] il a deux
armes fantastiques : le dévouement illimité de ses kamikazes, et la mauvaise
conscience de l’opinion publique occidentale envers ce tiers-monde [...] il
y aura un terrorisme tiers-mondiste qui ne peut que s’accentuer et qui est
imparable dans la mesure où ces «combattants» font d’avance sacrificio de
leur vie. (ELLUL, 1988, p.428).

3. A valorização da palavra

De acordo com Ellul vivemos uma época em que a imagem, isto é, a
emoção ocupou o lugar da idéia. O raciocínio com a sua lentidão perturba
e não convence, o que necessitamos são evidencias e a imagem é evidência,
de sorte que se passou na televisão ou se está na internet então é “verdade”.
Ora a imagem é o contrário de uma demonstração a associação de idéias
ou a intuição excluem o rigor do pensamento lógico.
A experiência de um tempo a ser preenchido pelo seu próprio esforço
através do diálogo, da reflexão, da leitura... é uma experiência traumática
para nossos contemporâneos, percebemos que não temos nada a dizer, que
a nossa vida não é interessante, que em definitiva estamos vazios. Este vazio
existencial que foi no curso da história humana, o motor de toda criação
cultural hoje é simplesmente morto pela imagem. Ellul postula então
colocar a imagem em dúvida, contra o seu imperialismo, orgulho e espírito
de conquista (PORQUET, 2003, p.181). Valorizar a palavra, a linguagem
coerente e clara e lutar contra todos os hermetismos do discursos políticos,
científicos ou publicitários porque a linguagem clara é a primeira condição
do pensamento e da liberdade.
III. Um Enfoque Pluridisciplinar

Em terceiro lugar, ressaltemos o seu singular enfoque que lhe
permitiu fazer uma leitura de nosso mundo rompendo os tradicionais
esquemas disciplinares corretos desde os seus particulares pontos de vista,
porém parciais. Assim a compreensão da sociedade ou do homem desde o
ponto de vista econômico, ou desde o ponto de vista do Direito, ou desde
qualquer outra disciplina isoladamente considerada são fragmentários
(considerando o conjunto) e parciais (tendo em vista a equidade). Num
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tempo de grande exaltação da especialização Ellul soube ir adiante do seu
tempo e ser pluridisciplinar ou transdisciplinar por isso seu pensamento não
pode ser classificado como jurídico, histórico, sociológico ou teológico.
Podemos dizer que ele analisa e disseca a experiência humana na sua
complexa globalidade, com rigor metodológico.
Assim se interessa pelas necessidades materiais do homem de forma
intensa, a partir da sua própria experiência familiar. Com efeito, buscando
respostas aos questionamentos suscitados pelo desemprego do pai, descobre
Karl Marx e estuda-o metodicamente desde a sua juventude5. Por outro
lado, em suas obras demonstra constante preocupação com temas como
pobreza, desigualdade, fome, justiça e paz.
Mas da mesma forma se interessa pelas necessidades da alma humana,
nesse plano podemos dizer que Ellul foi um cristão da linha protestante,
leitor e estudioso dos sessenta e seis livros da Bíblia. Na sua caminhada
como cristão reconhece as influencias de Sören Kierkegaard (1813-1855),
menos como filósofo pai do existencialismo do que como alguém que
fraternalmente entrega a sua experiência de sofrimento e de amor6 e de Karl
Barth (1886-1968), teólogo suíço que denunciou o hitlerismo, pregou a
volta as Escrituras e a adaptação do Evangelho ao tempo presente.
IV. O Homem Politikos

Muito embora a sua decepção com a política ao final da Segunda
Guerra Mundial na cidade de Bordeaux, Ellul foi um homem politikos
que nunca deixou de posicionar-se nas questões do dia a dia na cidade
e no mundo. Isso o levou a escrever para o grande público de maneira
sistemática. Sempre se incomodou com a linguagem hermética, para
iniciados dos filósofos e intelectuais em geral. Em conseqüência escreveu
sempre de maneira inteligível em vários jornais, para de alguma forma
chegar ao cidadão comum.
Não quis ser um filósofo refletindo in abstrato, mas em relação com
os outros, militou por longos anos (de 1958 a 1977) na inclusão social de
J’en ai entendu parler pour la première fois, en 1929 à la faculté, grâce à un petit cours de mon brave professeur d’économie
politique – Joseph Benzacar – qui m’avait intéressé pour une raison que j’ai déjà évoquée. Mon père étant au chomage à la même
époque, je ressentais comme une injustice terrible qu’un homme de sa qualité se trouve dans cette situation. Par son analyse du
capitalisme et de ses crises, Marx me fournissait une explication au drame vécu par mon père. (CHASTENET, 1994, p.91).
6
Cf. CHASTENET, 1994, p.15.
5
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jovens em conflito com presidindo um clube de prevenção da delinqüência
juvenil.
Um outro âmbito de atuação política foi a sua oposição aos projetos
impostos pelo Estado sem consulta à população. Nesse âmbito no final dos
anos 70 presidiu o Comitê de Defesa da Costa de Aquitaine. Para ele “on
ne peut pas créer une societé juste avec des moyens injustes. On ne peut pas créer
une societé libre avec des moyens d’esclaves.” (CHASTENET, 1994, p.52).
Ellul não somente foi um pacifista, mas um anti-poder, um militante
da non-puissance, nesse sentido era um anarquista, porém um anarquista
que rejeitava a violência contida em toda forma de poder político. Este
anarquismo elluliano não violentista se origina da sua leitura da Bíblia e
o levou a manter uma desconfiança de todo poder estatal independente
do regime porque para ele perseguem fins idênticos: eficácia e “puissance”
e a buscar soluções no diálogo e na prática dos pequenos grupos (“Pensar
global e agir local”).
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História e Educação na obra de
Jacques Ellul: aproximações
brasileiras 1

Jorge Luís MIALHE2

RESUMO: O presente texto pretende resgatar alguns aspectos da história da educação no

período entre o final do século XVIII e o início do século XIX, analisados na obra Histoire des
Institutions de Jacques Ellul e apresentar as principais referências daquele autor sobre as políticas
públicas sobre educação gestadas na França, entre o Diretório e Império, comparando-as com
aquelas desenvolvidas no Brasil, entre os períodos Joanino e do Primeiro Reinado, na busca de
eventuais aproximações e influências do modelo educacional francês sobre o brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Jacques Ellul. História das instituições. História da educação. França.

Brasil.

1. Introdução

No quinto tomo de sua obra Histoire des Institutions, publicada pela
primeira vez pela Presses Universitaires de France, em 1962, Jacques Ellul
apresenta vários aspectos das instituições escolares e de ensino. Os itens
écoles, enseignement, faculté e université indicados no seu índice remissivo
permitem ao leitor avaliar a evolução das instituições de ensino na França,
desde a Revolução Francesa até o final do século XIX.

Comunicação apresentada no I Seminário brasileiro sobre o pensamento de Jacques Ellul, realizado na Universidade Metodista
de Piracicaba/UNIMEP, nos dias 12 e 13 de setembro de 2008.
2
Pós-doutorado na Universidade de Paris. Doutor, mestre e bacharel pela USP. Professor da UNESP/Rio Claro, da UNISAL/
Campinas e do Programa de Mestrado em Direito da UNIMEP/Piracicaba. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul
(UNESP/Araraquara).
1
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Durante o período da Convenção (1792-1795), a escola foi utilizada
como peça de propaganda da Revolução Francesa. Desde logo, o ensino
era encarado como um importante fator de unificação da pátria em torno
do ideal republicano e utilizado para produzir cidadãos úteis à pátria. O
professor deveria ensinar as crianças a Declaração dos Direitos do Homem
de 1789 (Ellul, 1993, p.103).
As cenas introdutória e final do filme Danton (1983), do diretor
Andrzej Wajda, mostram bem a prática do sadismo pedagógico durante o
“período do terror” (1793-1794). O cineasta polonês apresenta o estresse
de um menino, provavelmente sobrinho de Robespierre, obrigado a
memorizar todos os artigos da Déclaration des Droits de l´Homme, sob pena
de sofrer punições corporais (tapas nas mãos) desferidos vigorosamente
por Charlotte, irmã de Robespierre, sempre que a infeliz criança não se
recordasse de algum dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem,
cujo teor deveria ser imaculadamente preservado na sua memória.
O paradoxo representado no filme é evidente: “faça o que eu falo,
não faça o que eu faço”. Oncle Robespierre, na cena final da película, diante
da demonstração de memória do menino, ao proclamar a seqüência dos
artigos da Déclaration, reage aterrorizado ao perceber a brutal contradição
espelhada na sua atuação na presidência do Comité de Salut Publique que,
no intuito de preservar a pureza dos ideais revolucionários, promoveu o
extermínio de seus opositores e críticos, a começar por Danton.
Era essencial que os cidadãos fossem capazes de exercer seus direitos
políticos. Conseqüentemente, era necessário que recebessem uma educação.
A Convenção proclamou que todo cidadão tinha o direito à educação e,
nesse sentido, encarregou o Comitê de Instrução Pública de preparar uma
nova organização da educação (Ellul, 1993, p.109).
A proposta desta comunicação é resgatar alguns aspectos da história
da educação no período entre o final do século XVIII e o início do século
XIX, analisados na obra Histoire des Institutions de Jacques Ellul.
Nesse sentido, pretende apresentar as principais referências daquele
autor sobre as políticas públicas sobre educação gestadas na França,
entre o Diretório e Império, comparando-as com aquelas desenvolvidas
no Brasil, entre os períodos Joanino e do Primeiro Reinado, na busca de
eventuais aproximações e influências do modelo educacional francês sobre
o brasileiro.
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2. A visão de Jacques Ellul sobre a educação no período
entre a Convenção e o Império

No tocante ao ensino primário, a Convenção decidiu fundar uma
escola em todas as localidades de 400 a 1500 habitantes, com um professor
que ensinasse os conhecimentos necessários para o exercício dos direitos dos
cidadãos e o respeito de seus deveres. O ensino era obrigatório e gratuito
para as crianças. Todavia, qualquer pessoa poderia abrir uma escola,
contanto que a registrasse na municipalidade. Os professores eram, da
mesma forma, controlados pelas municipalidades (Ellul, 1993, p.109).
Havia falta de mestres e de recursos para a educação. Ellul (1993,
p.109) informa que, em 1794, dos 557 distritos franceses, apenas 32
possuíam um ensino primário conforme previsto em lei. Quanto ao ensino
secundário, a situação não era melhor. A Convenção decidiu que ele
deveria concorrer com os “colégios livres”. No tocante ao ensino superior,
a Convenção suprimiu as universidades (1795) e retomou algumas escolas
superiores especializadas oriundas do antigo regime como, por exemplo,
a Escola Central de Trabalhos Públicos, transformada posteriormente em
Escola Politécnica.
A burguesia, ensina Ellul (1993, p.146), empenhou-se em desenvolver
um ensino em proveito próprio, assegurando a instrução aos jovens
burgueses que afirmarão sua predominância sobre a sociedade francesa. O
Diretório organizou cuidadosamente as “Escolas Centrais”. Deveria haver
no mínimo uma delas em cada Departamento da França. Seu ensino era
pago, inteiramente laico e orientado para o estudo científico, em todas
as áreas, pragmaticamente voltados para a preparação profissional. Foram
criadas, ainda, escolas técnicas de comércio e de contabilidade.
Todavia, o Diretório não demonstrou interesse pelo ensino
fundamental: as escolas primárias permaneceram em número reduzido, seus
professores eram poucos e mal remunerados. Nessas circunstâncias, foi a
Igreja que retomou como seu encargo o ensino primário de forma bastante
ampla. Em 1798, informa Ellul (1993, p.147), no Departamento do Sena,
haviam duas mil escolas primárias mantidas pela Igreja, contra cinqüenta e
seis escolas do Estado. Todavia, o serviço educacional prestado pela Igreja
era regulamentado pelo Estado que tomou as medidas para assegurar a
capacitação dos mestres, fiscalizar o preço dos livros e as condições de
higiene escolar. A vigilância sobre o funcionamento do sistema escolar era
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da competência das municipalidades que poderiam, inclusive, fechar as
escolas que não atendessem as prescrições do Estado.
Já sob o governo napoleônico, assevera Ellul (1993, p.173), a
instrução pública foi utilizada como instrumento de propaganda. Ela
deveria contribuir para a formação da nação, funcionaria como a “mola
moral” do governo. Seu objetivo era transformá-la numa “máquina
poderosa no sistema político”, voltada para a condução “dos espíritos pelo
espírito”.
Nesse sentido, o primeiro cuidado que teve Napoleão foi o de
centralizar o ensino, notadamente com a lei de 1802. Por ela, todos os
estabelecimentos de ensino primário e secundário deveriam reportarse a Direção de Instrução Pública, ao Ministério do Interior. O Estado
ficava encarregado apenas de manter os Liceus. Grande parte das outras
escolas sobreviveram graças a iniciativa privada, mas sob um controle mais
estrito do governo. Posteriormente decidiu-se pelo monopólio do ensino
pelo Estado, com a formação de um corpo de docentes laicos “formados
pelo Estado, submetidos ao Estado, pagos pelo Estado” (Ellul,1993,
p.173).
Em 1806 foi criada a Universidade Imperial e o monopólio de
antes foi mitigado. Todavia, a organização do ensino primário e as escolas
secundárias subsistiram sob controle público pagando pesadas taxas ao
Estado. A Universidade era um tipo de “ordem” hierarquizada e centralizada.
Na sua direção encontrava-se um Grande Mestre (Grand Maître), todo
poderoso, assistido por um Conselho da Universidade que elaborava seus
regulamentos, avaliava os planos de ensino e estabelecia os programas das
disciplinas. A Universidade era dividida em Academias e para dirigir cada
uma delas o Grande Mestre, assistido pelo Conselho, nomeava um Reitor
(Ellul, 1993, p.173).
O ensino era dividido em três níveis: o primário, o secundário e
o universitário. Inicialmente, o ensino primário era pouco desenvolvido,
pois, de acordo com Ellul (1993, p.173), Napoleão considerava necessário
manter o povo na ignorância. As comunas eram sobrecarregadas de taxas
e, portanto, deixavam para segundo plano a manutenção das escolas. As
melhores escolas primárias eram àquelas pertencentes às congregações
religiosas, cujos mestres eram titulados pelas Universidades. Os professores
laicos permaneceram em pequeno número e nada foi feito para aumentar
o seu efetivo.
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Sob o Império, avalia Ellul (1993, p.173), o ensino primário perdeu
qualidade em relação a educação ministrada na década de 1780. O número
de analfabetos era de 46% para os homens e alcançava os 56% para as
mulheres. De toda forma, nas escolas primárias aprendia-se apenas a ler,
a escrever e a contar. Todavia, em muitas delas, nem esse mínimo eram
capazes de oferecer.
Napoleão desejava desenvolver largamente o ensino secundário pela
criação dos Liceus (1802). Os Liceus não recebiam pobres, pois eram
destinados apenas à burguesia. Eram dirigidos por um presidente, um
censor e um intendente nomeados pelo Primeiro Cônsul, assim como os
professores. A disciplina era militar (uniforme, companhias, vigilantes,
punições, exercícios militares). O ensino era feito para educar os chefes
e formar bons administradores para o Estado. Tratava-se de criar uma
elite conformista e de possibilitar a burguesia alcançar os postos mais
importantes da administração estatal. Enfim, aliar o poder político ao
econômico (Ellul, 1993, p.173).
Os professores tinham um tratamento superior e o uso da propaganda
era largamente utilizado: nos Liceus as bases do ensino eram assentadas na
“fidelidade ao Imperador” e na “obediência às leis”. Contudo, os Liceus
tiveram pouco sucesso, pois a burguesia ainda preferia freqüentar as escolas
secundárias privadas (Ellul, 1993, p.174).
O terceiro degrau do ensino era constituído pelo ensino superior,
que tinha como função a formação de bons administradores, engenheiros
e oficiais. Verificou-se naquele período um aumento do número de escolas
de medicina e direito. Com a criação da Universidade Imperial foram
reformadas as faculdades, contudo, sem as características da Universidade
medieval: as faculdades eram corpos isolados, sem ligação entre si, ainda
que houvesse muitas faculdades na mesma cidade, elas não formavam um
corpo coeso. Foram criadas, ainda, dez faculdades de teologia católica
para que o Estado pudesse vigiar rigorosamente o ensino ministrado ao
clero. As escolas de medicina e direito foram transformadas em faculdades.
Essas últimas forneceram ao Império exatamente aquilo que o Estado
necessitava: administradores. Foram criadas, finalmente, as Faculdades
de Letras e de Ciências, verdadeiras novidades. Eram destinadas a formar
bacharéis, licenciados e doutores. No entanto, conforme acentua Ellul
(1993, p.174), tinham a característica de serem “extraordinariamente
dóceis e conformistas”.
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3. A educação brasileira do final da colônia ao Primeiro
Reinado

No caso do Brasil, somente com a chegada da Corte portuguesa
(1808), foi possível o estabelecimento de uma política educacional de
Estado que atendesse as demandas do país, agora elevado à categoria de
Reino Unido a Portugal e Algarves.
Nesse sentido, no campo dos estudos superiores, foram fundadas as
“academias e aulas” (VEIGA, 2007, p.141), notadamente na cidade do Rio
de Janeiro: a Academia Real da Marinha (1808) e a Academia Real Militar
(1810).3
Também foram criadas a Aula de Economia Política (1808), a Escola
de Anatomia e Cirurgia (1809), a Aula de Comércio (1809) e a Aula de
Botânica (1812). Na Bahia é instalada a Escola de Cirurgia (1808) e em
Pernambuco um Curso de Matemática (1814). (VEIGA, 2007, p.141).
Também são criados outros “cursos avulsos” (ARANHA, 1989, p.191) de
Economia, na Bahia (1808); de Química, no Rio de Janeiro (1812) e na
Bahia (1817); de Agricultura, na Bahia (1812) e no Rio de Janeiro (1814)
e de Desenho Técnico, na Bahia (1817) (PILETTI, 1990, p.42).
No campo das Belas-Artes, um decreto de 1816 criou a Escola Real
de Ciências, Artes e Ofícios, “com duplo objetivo de formar artistas e
artífices para as atividades industriais”. (VEIGA, 2007, p.141). A escola
seria fundada e organizada pelos membros da missão artística francesa.
Presidida por Lebreton (1760-1819) a missão foi integrada pelo pintores
Nicolas Taunay (1755-1839) e Debret (1768-1848), pelo escultor Auguste
Taunay (1768-1824) e pelo arquiteto Grandjean de Montigny (17761850). Em 1826, a Escola foi transformada na Academia Imperial de Belas
Artes.
Todavia, como salientou Aranha (1989, p.191), “a ênfase dada ao
ensino superior não é acompanhada pelos demais níveis de educação. Ao
contrário, o descaso neste ponto é uma constante, e as poucas medidas
tomadas são desastrosas”.
Na década de 1810, o Príncipe Regente, D. João, solicitou ao
ministro Antonio de Azevedo a elaboração de um “plano de instrução”.
Conforme informa Aranha (1989, p.191), após 1832 ambas são fundidas, formando uma instituição de engenharia militar, naval
e civil. A autora sublinha, ainda, o fato que “depois de sucessivas junções e desmembramentos, é organizada em 1858 a Escola
Militar e, em 1874, a Escola Politécnica, instituições que preparam para a carreira militar e formam engenheiros civis”.
3
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Esse encargo foi repassado a Francisco Sockler (1759-1829) que, em 1816,
apresentou seu “Projeto sobre o estabelecimento e organização da instrução
pública no Brasil, similar ao encaminhado à Academia Real de Ciências de
Portugal em 1779”. O projeto previa a organização do ensino em quatro
níveis para o povo, “independentemente de condição e gênero, para que
todos adquirissem os conhecimentos necessários aos desempenhos de seus
deveres e ao exercício de seus direitos” (VEIGA, 2007, p.142).
Todavia, seu projeto não foi aplicado nem em Portugal e muito menos
no Brasil. D. João optou por um “sistema menos dispendioso” (VEIGA,
2007, p.142): o método do ensino mútuo de Lancaster para a educação
elementar. Maria Helena Bastos (apud VEIGA, 2007, p.143) informa que
“também na França foram divulgadas as vantagens do método mútuo para
o ensino brasileiro” e, em 1817, noticiou-se “a presença de um professor
francês enviado ao Brasil a pedido do governo para implantar o método.
Novos registros constam nos anos seguintes, com indicação do método
mútuo para a educação de negros e escravos”. Há, ainda, o registro de um
professor brasileiro que em 1820 foi a França para conhecer o método
(VEIGA, 2007, p.143).
Rogério Fernandes (apud VEIGA, 2007, p.143) informa que em
1821 alguns deputados paulistas defenderam a necessidade de “expansão
das aulas de primeiras letras e de criação de cursos científicos em todas
as províncias”. Em agosto de 1822, num manifesto ao povo brasileiro,
semanas antes da proclamação da independência, o então príncipe D. Pedro
“sugeria a criação de um código de instrução pública nacional fundados
nos princípios da educação liberal”.
Apesar de todas essas iniciativas, observa Fernando de Azevedo
(1963, p.568), “a educação teria de arrastar-se através de todo o século
XIX, inorganizada, anárquica, incessantemente desagregada. Entre o
ensino primário e o secundário não há pontes ou articulações: são dois
mundos que se orientam, cada um na sua direção”.
Com a instalação da Assembléia Constituinte, finalmente, foi
debatida a necessidade da criação de cursos jurídicos para formar os quadros
dirigentes da jovem nação brasileira. Assim, reproduzimos, abaixo, trechos
das sessões4 que discutiram quando, onde e como deveriam ser organizadas
as futuras Faculdades de Direito no Brasil, que seriam criadas somente pelo
Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827.
4

Vide Nogueira (1977, p.16-24).
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Sessão de 11 de novembro de 1822.

O SR. FERNANDES PINHEIRO - As disposições e eficácia desta
Assembléia, sobre o importantíssimo ramo da instrução pública, não
deixam a duvidar de que essa base sólida de um governo constitucional
há de ser lançada em o nosso código sagrado de maneira digna das
luzes do tempo e da sabedoria dos seus colaboradores. Todavia, esta
convicção e ao longe as melhores esperanças nem por isso me devem
acanhar de submeter já à consideração desta Assembléia uma indicação
de alta monta e que parece urgir.

Uma porção escolhida da grande família brasileira, a mocidade a quem
um nobre estímulo levou à Universidade de Coimbra, geme ali debaixo
dos mais duros tratamentos e opressão, não se decidindo, apesar de
tudo, a interromper e a abandonar sua carreira, já incertos de como
será semelhante conduta avaliada por seus pais, já desanimados por
não haver ainda no Brasil institutos onde prossigam e rematem os seus
encetados estudos. Nessa amarga conjectura, voltados sempre para a
Pátria por quem suspiram, lembraram-se de constituir-me com a carta
que aqui apresento.

Correspondendo, pois, quanto em mim cabe, a tão lisonjeira confiança,
e usando ao mesmo passo das faculdades que me permite o capítulo 6o.
do nosso regimento interno, ofereço a seguinte indicação: proponho
que no Império do Brasil se crie uma universidade, pelo menos, para
assento da qual, parece dever ser preferida a cidade de São Paulo, pelas
vantagens naturais e razões de conveniência geral; que na faculdade
de direito civil, que será, sem dúvida, uma das que comporá a nova
universidade, em vez de multiplicadas cadeiras de direito romano
se substituam duas, uma de direito público constitucional, outra de
economia política. Paço da Assembléia, 12 de junho de 1823. - O
deputado José Feliciano Fernandes Pinheiro.

Sessão de 19 de agosto de 1823
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A Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil decreta:
1.° Haverão (sic) duas universidades, uma na cidade de São Paulo e
outra na de Olinda; nas quais se ensinarão todas as ciências e belas letras;
2.° Estatutos próprios regularão o número e ordenados dos professores,
a ordem e arranjamento dos estatutos;
3.° Em tempo competente se designarão os fundos precisos a ambos os
estabelecimentos;
4.° Entretanto, haverá desde já um curso jurídico na cidade de São
Paulo, para o qual o Governo convocará mestres idôneos, os quais
se governarão provisoriamente pelos estatutos da Universidade de
Coimbra, com aquelas alterações e mudanças que eles, em mesa
presidida pelo vice-reitor, julgarem adequadas às circunstâncias e luzes
do século;
5o. S. Majestade, o Imperador, escolherá dentre os mestres um para
servir interinamente de vice-reitor.
Paço da Assembléia, 19 de agosto de 1823. - Martim Francisco
Ribeiro de Andrada - Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira - Antônio
Gonçalves Gomide – Manuel Jacinto Nogueira da Gama.

Sessão de 27 de agosto de 1823.

O SR. CARVALHO E MELO (depois Visconde da Cachoeira) - Mais
cópia de livros aparece nesta Corte, pela abundância do mercado; mais
pureza há na linguagem; mais polidas são as maneiras dos habitantes; o
que tudo influi para o progresso de mais civilizada instrução.

O SR. FERNANDES PINHEIRO - Quanto ao da cidade de São
Paulo não me alucinou de certo o natural pendor para a capital de
uma província na qual me honro de haver tido o berço; considerei
principalmente a salubridade e amenidade do seu clima, a sua feliz
posição, a abundância e barateza de todas as precisões e cômodos da
vida: - o Tietê vale bem o Mondego do outro hemisfério.

O SR. MONTEZUMA (depois Visconde de Jequitinhonha)
- A comissão falou em um colégio em São Paulo, para o estudo de
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jurisprudência. Longe de me opor a que haja um só colégio, já disse
que desejava mais; porém, não sei porque a cidade de São Paulo deva
merecer semelhante preferência. Não sei por que aqui sempre se anda
com São Paulo para cá e São Paulo para lá. Em nada aqui se fala que
não venha São Paulo.

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE - A única coisa que aparece
de mais positivo no projeto é que um curso jurídico se vá desde já
estabelecer na universidade de São Paulo: mas, onde é que está essa
universidade? Que é dos fundos para ela? Que é dos mestres? Que é das
razões para ser ali que se vá estudar o curso jurídico? E que pressa há
de se abrir um curso de direito, primeiro que o de outras ciências mais
úteis e mais necessárias?.

O SR. GOMIDE - Uma universidade é como um armazém de
conhecimentos, donde cada um tira os próprios ao estado e carreira a
que se destina. Dali se colhem os elementos de todas as ciências e de
todas as artes.

O SR. SILVA LISBOA - Se consultasse o coração, preferiria São Paulo
pelos seus grandes engenhos e serviços ao Brasil, e até por ser essa
província que deu nascimento ao insigne Alexandre de Gusmão, e já
ter sido indicada essa cidade pelo meu amigo o sr. deputado Fernandes
Pinheiro, nos seus excelentes anais do Rio Grande. Sei que essa é mui
corrente opinião, alegando-se a bondade do clima, fertilidade da terra
e barateza do passadio. O inglês Southey, na sua História do Brasil,
refere esta opinião, acrescentando a razão de que, sendo o ar frio, os
livros não são atacados dos vermes e insetos. Todavia... esta Corte já
é uma das mais sadias partes do Brasil pelo progresso das benfeitorias
públicas e culturas circunvizinhas. Parece conter grandes princípios
vitais, que resistem aos defeitos do local. Nenhuma cidade tem mais
constante abundância e facilidade de edificações: já tem dois seminários
para dar acomodações de eqüidade aos estudantes...O porto de Santos
jamais será tão freqüentado como o do Rio de Janeiro, para dar iguais
facilidades. Este empório é tão singular que lord Amersh, quando
aqui tocou na passagem da sua embaixada à China, na obra que dela
publicou, disse que, tendo ido até ao Mar Amarelo, nunca vira coisa
36
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tão celestial como o porto do Rio de Janeiro. A viagem por terra a São
Paulo é detrimentosa; a importação de livros e instrumentos é difícil.
Apesar da natural riqueza do país e de rios navegáveis, é bem sabido
que, pela transbordação de alguns, a cidade tem por meses moléstias
endêmicas, e as grandes cachoeiras de outros quase impossibilitam a
comunicação entre si e com os portos: o que muito diminuirá sempre
as vantagens do seu comércio interno e externo, e conseqüentemente o
progresso da sua riqueza.

Sessão de 28 de agosto de 1823.

O SR. SILVA LISBOA - Uma razão mui ponderosa me ocorre de
mais para a preferência da universidade nesta Corte, e é para que se
conserve a pureza e pronúncia da língua portuguesa que, segundo diz
Camões, com pouca corrupção, crê que é latina. Sempre, em todas as
nações, se falou melhor o idioma nacional nas cortes. Nas províncias
há dialetos, com os seus particulares defeitos; o Brasil os tem em cada
uma, que é quase impossível subjugar, ainda pelos mais doutos do
país. É reconhecido que o dialeto de São Paulo é o mais notável. A
mocidade do Brasil, fazendo aí os seus estudos, contrairia pronúncia
mui desagradável.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA - Talvez olhando o objeto somente
por este lado, talvez eu preferisse São Paulo ao Rio de Janeiro, porque
não oferece tantos meios de dissipação, e até é mais próprio para o
estudo por ser frio; mas tem outro inconveniente, que é não ter edifícios
próprios para se fazer uma universidade, e ser a cidade tão pequena que
nem os estudantes acharão casas para viver.
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Sessão de 5 de setembro de 1823.

O SR. ANDRADA MACHADO - Em São Paulo o clima é temperado,
os víveres não são caros e não há distrações; ficam à mão as províncias
de Minas, Rio Grande do Sul e as do interior, e por isso julgo aquela
cidade mui própria para assento de uma universidade. As mesmas
razões me inclinam para Olinda; o clima é o mais belo do mundo, o
ar mui fresco e por isso próprio para os aplicados. Algumas coisas há
na verdade a notar, mas podem remover-se [...] Tem belos edifícios
que com facilidade se aproveitam para o estabelecimento. Fica em boa
distância para outras províncias, e pelo seu comércio tem facilidade de
comunicação com elas [...] A Bahia, em que tenho ouvido falar, nunca
eu a escolheria para isso; é a segunda Babilônia do Brasil, as distrações
são infinitas e também os caminhos de corrupção; é uma cloaca de
vícios.

O SR. MONTEZUMA - Ouvi com bastante estranheza dizer aqui um
nobre deputado que a Bahia era uma cloaca de vícios. Nesta assembléia
cumpre ser mais comedido em expressões; e direi somente que, sendo
cloaca de vícios, tinha na Universidade de Coimbra mais estudantes
que nenhuma outra; que, apesar de todos esses vícios, eu pude adquirir
conhecimentos que me habilitaram a ter hoje a honra de tomar parte
nestes augustos trabalhos, e que dela têm saído muitos homens hábeis
na agricultura e nas artes e que ali se fazem grandes vantagens em
literatura.

O SR. GOMIDE - Tempo virá (e já me lisonjeio em prevê-lo) em
que cada uma das nossas províncias terá universidades e academias. O
Pará terá um dia a opulência da Rússia; o Maranhão, a da Alemanha;
Pernambuco, a da França; a Bahia, a da Grã-Bretanha; esta, a de toda
a Itália; São Paulo, a da Espanha; Santa Catarina será a nossa Irlanda;
a parte meridional do Brasil equilibrará, só por si, os Estados Unidos
do norte do nosso mundo, enquanto Minas, compreendendo Goiás e
Mato Grosso, será tão opulenta como é hoje a Europa toda.

O SR. ANDRADA MACHADO – É muito exagerar!
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O SR. GOMIDE - Pondere-se na balança da razão o que têm nas suas
entranhas, o que produzem e produzirão na sua superfície, e não se
julgará exagerada a minha predição.

Sessão de 27 de outubro de 1823.

O SR. TEIXEIRA GOUVÊA - É geralmente reconhecido que, assim
como na província de Minas é mais apurado o dialeto, assim também
na de São Paulo é onde o há menos correto. E ninguém ousará negar
que esta circunstância também é atendível para a escolha do local onde
se devem estabelecer academias.

Em síntese, pode-se concluir, com Piletti (1990, p.49), que o
governo imperial brasileiro não se preocupou com o ensino primário
que foi lecionado, em boa medida, por docentes leigos que não tiveram a
oportunidade de cursarem as pouquíssimas Escolas Normais existentes no
período. Quanto ao ensino secundário, com exceção do Colégio de Pedro
II, predominaram os cursos avulsos, focados nas matérias de Ciências
Humanas, de livre freqüência, com disciplinas desorganizadas em relação
aos seus respectivos anos escolares. Finalmente, o ensino superior, bastante
valorizado pelo governo, era oferecido em escolas isoladas e destinado a
formação da elite imperial.
4. Considerações finais

Verificam-se similitudes entre as “políticas educacionais” francesa
e brasileira, no início do século XIX, particularmente quanto ao amplo
favorecimento do ensino superior e o inversamente proporcional descaso
manifestado pelos governos em relação ao ensino primário em ambos os
países.
No caso brasileiro, como bem assinalou Aranha (1989, p.192193), na década de 1830 uma reforma descentralizou o ensino: coube às
províncias a (ir)responsabilidade pela educação elementar e secundária,
enquanto que a educação da elite – ensino superior – permaneceu a cargo
da Coroa.
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Além disso, um sistema tributário distorcido tornou crônica a falta de
recursos para os níveis de educação fundamental e médio. Assim, cristalizouse o quadro de analfabetismo (principalmente na zona rural, integrada em
boa medida por escravos) e a inexistência de metas de inclusão educacional.
Quando muito, foi oferecida à “plebe ignara” uma instrução elementar (ler,
escrever e contar). Além disso, fracassou a experiência lancasteriana, levada
a cabo no Brasil entre 1823 e 1838. As Escolas Normais, fundadas entre as
décadas de 1830 e de 1840, promoviam a “formação de professores” com
apenas dois anos de curso e, mesmo assim, recebiam um número reduzido
de alunos nas Escolas Normais provinciais da Bahia, do Ceará e de São
Paulo.
O ensino secundário era levado a cabo majoritariamente por
docentes particulares, sem nenhum controle estatal. Aos poucos, foram
constituídos alguns liceus provinciais que, todavia, eram desprovidos de
qualquer organicidade e permaneciam apartados dos projetos educacionais
idealmente articulados. O Colégio de Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro,
era modelo de ensino médio e o único autorizado a efetuar exames para
a concessão do grau de bacharel, obrigatório para o ingresso nos cursos
superiores.
O que Ellul nos ensina é que a França, “luz da civilização ocidental”
também fracassou no seu projeto educacional popular no período entre
1793 e 1815. Esse projeto civilizatório e educacional foi parcialmente
copiado e transferido para o Brasil no Período Joanino e mantido no
Primeiro Reinado. Tal como na França, que privilegiou a educação da sua
elite, o Estado brasileiro menosprezou a educação da maior parte da sua
população que, em boa medida, não teve acesso ao ensino primário e,
muito menos, ao ensino lycéen e universitário.
Assim, Ellul nos apresenta alguns elementos que foram
acriticamente assimilados e reproduzidos abaixo do Equador, com os
mesmos vícios, pelos nossos governantes: elitismo e elevado grau de
miopia das classes dominantes de ambos os países no tocante à educação
dos seus povos.
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O Monitoramento do Indivíduo na
Sociedade Técnica

Jorge BARRIENTOS-PARRA1
Elaine Cristina Vilela Borges MELO2

RESUMO: Neste artigo os autores com base no direito comparado, na doutrina e na

jurisprudência analisam a questão da vulnerabilidade das informações do indivíduo e do próprio
direito à intimidade na sociedade técnica. Primeiramente a partir da obra do pensador francês
Jacques Ellul descrevem a profunda influência exercida pela técnica na sociedade contemporânea.
Estudam a seguir o caso do prontuário médico eletrônico no contexto dos avanços da telemedicina.
Chamam a atenção para a vulnerabilidade dos bancos de dados. Finalmente de lege ferenda
propõem alguns princípios aplicáveis ao tratamento de dados com base na experiência da União
Européia e propugnam pela adoção de uma política pública na matéria em nosso País.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade técnica. Informações pessoais. Bancos de dados.

Monitoramento e controle do indivíduo. Direito à intimidade. Prontuário médico eletrônico.
Tratamento de dados.
La technique n’est pas neutre. C’est-à-dire qu’elle emporte par elle-même,
et quelque soit l’usage que l’on veuille en faire, un certain nombre de
conséquences positives ou négatives [...] Tout progrès technique se paie. Il
n’y a pas de progrès technique absolu. À chaque avancée de la technique,
nous pouvons en même temps mesurer un certain nombre de reculs. Le
progrès technique soulève à chaque étape plus de problèmes (et plus vastes)
qu’il n’en résout). Les effets néfastes du progrès technique sont inséparables
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des effets favorables. Tout progrès technique comporte un grand nombre
d’effets imprévisibles.

Jacques Ellul (1988, p.90 e p.97).

1. Introdução

Neste trabalho abordamos a questão do risco à vida privada e ao
direito à intimidade consagrados na Constituição de 1988, face à adoção
generalizada de novas técnicas na sociedade contemporânea, por exemplo,
chips movidos a freqüência de rádio, GPS, celulares, câmeras de vigilância,
satélites de observação, cartões de compras, internet e arquivos eletrônicos,
administrativos, policiais ou comerciais, são algumas das técnicas que
possibilitam a vigilância de quase todos os nossos relacionamentos. O
professor da Universidade de Edimburgo Rhodri Jeffreys-Jones alerta
para o caso das informações pessoais sobre a saúde de alguém, doenças
hereditárias, tratamentos, etc., que podem eventualmente chegar ao
conhecimento de companhias de seguro, nessa hipótese esse indivíduo
já não conseguiria fazer um seguro3 ou se a pessoa é um artista ou um
político importante a divulgação de dados sobre a sua saúde poderão
trazer-lhe incalculáveis prejuízos. Esses exemplos nos mostram o que Ellul
denominou a ambivalência da técnica que de fato nos oferece produtos
úteis e agradáveis para a nossa comunicação, entretenimento, conforto e
segurança, porém essas mesmas técnicas servem para nos vigiar, conhecer
aonde vamos e também o que fazemos, o que compramos, o que pensamos,
enfim revelam toda a nossa intimidade.
Neste artigo nos propomos refletir sobre o prontuário médico
eletrônico na prática hospitalar que hoje está cada vez mais generalizado.
Para compreender o alcance e a profundidade das mudanças acarretadas
pelas novas técnicas, seguiremos o pensamento do festejado jurista da
Universidade de Bordeaux, Jacques Ellul, para quem a técnica passou a ser
o fator determinante de nossa sociedade.
Evidentemente, não pretendemos aqui esgotar o assunto que
extrapola, e muito, o âmbito do Direito, alcançando aspectos da Economia,
3

Folha de S. Paulo, Caderno Mais! Domingo, 14 de setembro de 2008, p. 4.
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da Sociologia, da Ciência Política, da Administração e da Ciência da
Computação. Tentamos, simplesmente, a través da análise da legislação,
doutrina e jurisprudência, nacional e estrangeira, trazer algumas luzes
sobre este importante tema para os legisladores, julgadores, formuladores
de políticas públicas e estudiosos da sociedade contemporânea.
2. A técnica como fator determinante da nossa sociedade

Vivemos uma época de avassaladoras mudanças técnicas que mudam
de maneira irreversível o mundo do trabalho, da educação, da política, do
lazer, da saúde, da gestão e de outras esferas da atividade humana. Segundo
Ellul, se Marx tivesse vivido em nossa época e se perguntasse sobre o fator
determinante, sem dúvida teria respondido que a técnica é a que conduz
o mundo.
Já nos anos trinta do século passado, Ellul pensa a técnica como “un
procédé général” e não simplesmente um meio da indústria simbolizado
pela mecanização. Para ele, o progresso técnico engendra um fenômeno
de proletarização generalizada, que concerne todos os homens e todos
ao aspectos da vida deles, superando a dimensão puramente econômica
analisada por Marx (TROUDE-CHASTENET, 2005, p.130).
De acordo com Ellul a técnica contemporânea caracteriza-se pelo
i) automatismo, ii) autoacréscimo, iii) unicidade, iv) universalismo, v)
autonomia e vi) ambivalência.
i) Automatismo

Por automatismo da escolha técnica, Ellul (1990b, p.18) entende
a impossibilidade de recusar a solução ou o método que envolve maior
racionalidade e eficácia. Vivemos uma época em que deixaram de haver
simples técnicas, simples instrumentos ou máquinas e apareceu uma
realidade comum: “o conjunto de todos os meios submetidos ao imperativo
de uma eficácia sempre maior não importa qual seja o âmbito de aplicação
(economia, organização do trabalho, ou das máquinas, etc” (BOURG,
2004, p.69).
Na concepção elluliana “o conjunto de todos os meios” quer dizer
o conjunto de todos os métodos que caracterizam a sociedade em um
momento específico da história. Em segundo lugar, esses métodos têm
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um caráter racional. Essa racionalidade consiste na adequação dos meios
disponíveis aos fins propostos pela sociedade que os utiliza. Por último esses
métodos devem ser eficazes. A eficácia se mede pelas vantagens que oferece
um método respeito de outros que se aplicam para solucionar o mesmo
problema. Quando um método ou um engenho é mais conveniente que
outros se opta por ele e os demais são descartados pelas suas desvantagens. O
método escolhido resulta ser eficaz em sentido absoluto, já que se converte
no método por excelência para resolver um determinado problema.
Assim a eficácia é o fator do qual depende tudo, e o valor que o sistema
privilegia em todas as esferas. Agora já não é suficiente o descobrimento de
um novo método, mais eficaz que o precedente, é necessário que ele chegue
a ser o método perfeito, nesse processo cada vez mais acelerado o fenômeno
técnico transforma o Estado e o próprio homem nada escapando à busca
da eficácia, isto é, a busca do melhor meio em todos os âmbitos da vida
humana (ELLUL, 1990b, p.18).
Automatismo significa que não existe uma escolha entre várias
técnicas, mas simplesmente que a mais eficaz se impõe independentemente
de outros parâmetros, avançando sobre outros âmbitos e absorvendo-os
(TROUDE-CHASTENET, 1992, p.34). Dessa forma se do ponto de
vista técnico algo pode ser feito, será feito independentemente de critérios
religiosos, morais, filosóficos, costumeiros, ou de qualquer outra ordem.
ii) Autocrescimento

A partir de certo estágio a técnica se produz a si própria, suscitando
problemas de natureza técnica, que exigem soluções que só a própria
técnica pode resolver. Assim Ellul (1990b, p.83-84) constata que é o
princípio de combinação das técnicas que provoca o autocrescimento, e o
formula em duas leis: 1º Em uma civilização técnica, o progresso técnico
não se detém e não tem limites; 2º O progresso técnico tende a efetuar-se,
não de acordo com uma progressão aritmética, mas de acordo com uma
progressão geométrica.
Nessa evolução o homem desempenha um rol cada vez menos
importante, apenas verificando e registrando o efeito das técnicas umas sobre
as outras e seus resultados. Isso porque cada vez mais o desenvolvimento
técnico segue processos em cadeia que excluem a intervenção humana.
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Dessa forma se perde qualquer finalidade transcendente inerente ao
homem. Nas palavras de Ellul (1990b, p.90):
O que acreditamos ter demonstrado no parágrafo anterior, é justamente
que a técnica é totalmente estranha a essa noção, que não persegue um
fim, confessado ou não, mas que evolui de modo puramente causal:
a combinação de elementos precedentes fornece novos elementos
técnicos. Nenhuma idéia, nenhum plano se realiza progressivamente
[...] Estamos numa ordem de fenômenos cega em relação ao futuro, em
um domínio de causalidade integral.

Em última análise, o autocrescimento significa que a técnica progride
não diríamos sem, mas, a despeito da intervenção humana. O homem é
associado a ela sem perceber, na medida em que é previamente absorvido
pelo sistema. Dessa forma o homem é impotente para frear ou deter a
progressão da técnica.
iii) Unicidade

Ellul observa que o fenômeno técnico englobando o conjunto das
técnicas, constitui uma totalidade que apresenta sempre, e em qualquer
parte os mesmos caracteres. A unicidade não nos permite distinguir entre
a técnica e o uso que dela se faz, pois o “ser” da técnica consiste no seu
uso, que não é bom nem mau, justo ou injusto, simplesmente porque,
sendo técnico, é o único uso possível não podendo ser julgado em função
de critérios religiosos, morais ou estéticos. O consagrado professor da
Universidade de Bordeaux chega então à formulação do seguinte princípio:
“o homem está colocado diante de uma escolha exclusiva, utilizar a técnica
convenientemente, de acordo com as regras técnicas, ou não utilizá-la, de
modo algum; mas é impossível utilizá-la a não ser de acordo com as regras
técnicas” (ELLUL, 1990b, p.91).
As necessidades e os modos de ação de cada uma das técnicas se
combinam formando um todo, cada parte sustentando e reforçando a
outra, constituindo um fenômeno coordenado, do qual é impossível
retirar um elemento. Assim é um equívoco e mera ilusão (compreensível
de qualquer forma) querer suprimir a parte “má” da técnica e conservar o
lado “bom”.
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iv) Universalismo

O processo de universalização da técnica apresenta dois momentos
o geográfico e o qualitativo. Aos poucos, a técnica penetrou e conquistou
todos os países. Aqueles que ainda não a assimilaram, na proporção e
na escala necessária, almejam fazê-lo rapidamente. A reivindicação dos
países emergentes pelo desenvolvimento é na verdade uma exigência de
tecnificação.
Este processo tem conseqüências destrutivas sobre as culturas
tradicionais, uma vez que a técnica tende a reduzir tudo aos seus próprios
padrões e exigências, assim em todos os âmbitos: religião, costumes, filosofia,
arte, instituições, etc. a técnica provoca a ruína das outras civilizações. Isto
acontece porque a técnica exige uma transformação da totalidade da vida.
Implica mudanças no trabalho, máquinas e seus acessórios; implica órgãos
de coordenação e de administração racional; e mais ainda supõe uma
adesão interior do homem ao regime.
Em outras palavras, a técnica impõe a sua própria axiologia, isto
é, a racionalidade instrumental e a eficácia. Diante desses valores as
culturas tradicionais se reduzem a restos, destroços e fragmentos que serão
recolhidos aos museus, como testemunhos e vestígios de épocas mortas
(CORBISIER, 1968, p.17).
Segue-se daí que, a técnica não pode deixar de ser totalitária, quando
ela fixa um método, tudo lhe deve ser subordinado. Por tanto, não há mais
objetos ou situações neutras. Ellul exemplifica com a técnica da propaganda,
“elle est totalitaire dans sa nature, dans son message, dans ses méthodes, dans
son champ d’action et dans ses moyens: que pourrait-on demander de plus?”
(CORBISIER, 1968, p.114).
v) Autonomia

A técnica desenvolve-se em obediência às suas próprias leis, não
respeitando qualquer oposição, ela é um poder dotado de força própria,
de sorte que se a utilizamos devemos aceitar a especialidade, a autonomia
de seus fins, a totalidade de suas regras – que os desejos e aspirações do
homem em nada podem modificar.
A técnica condiciona e provoca as mudanças sociais, políticas e
econômicas.
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Elle est le moteur de tout le reste, malgré les apparences, malgré l’orgueil de
l’homme qui prétend que ses théories philosophiques ont encore une puissance
déterminante et que ses régimes politiques sont décisifs dans l’évolution. Ce
ne sont plus les necessités externes qui déterminent la technique, ce sont ses
nécessités internes. Elle est devenue une realité en soi qui se suffit elle-même,
qui a ses lois particulières et ses déterminations propres. (CORBISIER,
1968, p.122).

A decorrência da autonomia é que a técnica se coloca como instância
acima do bem e do mal, não tolera ser julgada por ninguém. Ela é o
valor supremo, em função do qual todos os outros devem ser aferidos,
é a instância última e irrecorrível, a partir da qual são formulados os
julgamentos inapeláveis. De forma que a técnica se julga a ela própria.
Em casos controvertidos que levantam questões éticas e morais, a técnica
não somente recusa ser julgada como se levanta como juiz da moral,
construindo uma nova moral. Assim tudo o que a técnica faz ou pode
fazer, é permitido, lícito e justificado.
A técnica também é sacrílega, não no sentido eclesiástico do termo,
mas, no sentido sociológico. Uma vez que o mundo para o homem não
é somente material, ele concebe uma realidade espiritual, podem ser
fenômenos ou forças desconhecidas ou talvez incognoscíveis. No mundo
ocorrem fenômenos que o homem interpreta como mágicos. Os psicanalistas
estão de acordo a esse respeito, o sentimento do sagrado, o sentido do
secreto, são elementos sem os quais o homem não pode absolutamente
viver. Em grande parte o mistério é desejado pelo homem. O sagrado é o
que se decide inconscientemente respeitar. Entretanto, como explica Ellul:
“La technique n’adore rien, ne respecte rien; elle n’a qu’un role: dépouiller,
mettre au clair, puis utiliser en rationalisant, transformer toute chose en moyen”
(CORBISIER, 1968, p.130-131).
vi) Ambivalência

Além de tudo isso, a técnica é ambivalente, ela libera, porém ela
também aliena4, isto é, os efeitos nefastos são inseparáveis dos efeitos
positivos; o progresso técnico tem seus custos; acarreta problemas novos e
tem efeitos imprevisíveis5. Nesse sentido a tendência atual da telemedicina de
4
5

Cf. TROUDE-CHASTENET, 1992, p.130.
Cf. ELLUL, 1988, p.89.
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passar a adotar o prontuário médico eletrônico nas instituições hospitalares,
possibilita de um lado maior eficácia nas atividades médico-hospitalares, o
que é indiscutível, mas, por outro, multiplica em grau superlativo os riscos
ao direito à intimidade do paciente, como veremos.
3. O Direito à intimidade e seus riscos na sociedade
técnica

O termo intimidade designa o caráter do que é íntimo, isto é, o
cerne, o âmago, o interior e profundo que constitui a essência de um ser,
no caso em tela, da pessoa humana. A intimidade pode ser vista desde
uma perspectiva tríplice: como fenômeno, como idéia e como direito. Para
Ortega y Gasset (1966, p.84) é um fenômeno, um fato e não uma mera
hipótese metafísica. De acordo com Ruiz Miguel (1995, p.27), a idéia de
intimidade, isto é, a consciência e a teorização sobre ela não se encontra
em todas as sociedades, podemos dizer que é na sociedade ocidental onde a
idéia de intimidade alcançou seu máximo desenvolvimento especulativo.
A seguir trataremos resumidamente da intimidade como direito,
abrangendo a sua definição e a questão do seu devassamento na sociedade
técnica. Entre os pioneiros na defesa da intimidade cita-se o Juiz Thomas
Cooley que na sua obra “The elements of Torts” de 1873, definiu à privacidade
como o right to be alone, isto é o direito a ser deixado em paz6. A primeira
elaboração teórica do direito à intimidade é creditada a Warren e Brandeis,
que em 1890 publicaram a teoria do right to privacy com o intuito de dar
fundamentação ao direito de “gozar a vida”, isto é, “o direito a estar só”.7
3.1 Definição

Para forjar as suas definições de intimidade vários autores partem de
uma conceituação etimológica assim por exemplo, para Batllé Sales (1972,
p.6) a intimidade de uma pessoa seria “tudo aquilo que lhe é próprio e
exclusivo”. Para Urabayen (1977, p.9-10) seria o interior, o mais reservado,
o sentir mais profundo do ser humano. Para ele a intimidade relaciona-se
6

Comentário Contextual à Constituição (SILVA, 2007, p.100).

Confira The righ to privacy, de S. D. Warren e L. D Brandeis (1890) citado por Morales Prats (1980, p.15-81). Em italiano fala-se
de “diritto a riservatezza” como a exclusão do conhecimento de outrem de quanto se refira à pessoa mesma. Cf. “Riservatezza e
segretto (Diritto a)” (DE CUPIS, 1958, p.115).
7
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com estar só, com reserva, em oposição ao público; refere-se a uma pessoa
nas suas relações consigo mesma ou com algumas outras muito próximas
a ela como cônjuge, filhos, pais, alguns amigos, que a rodeiam na sua vida
cotidiana como sucessivos e estreitos círculos concêntricos.
No âmbito jurídico, Albadalejo (1996, p.66-67) entende que a
intimidade é um direito personalíssimo, isto é, um poder concedido à
pessoa sobre o conjunto de atividades que formam seu círculo íntimo, no
sentido de obstar aos estranhos de intrometer-se nele e de impedir qualquer
publicidade indesejada. Na mesma linha de pensamento Dotti (1980, p.69)
entende que a intimidade caracteriza-se como “a esfera secreta da vida do
indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais”. Não se afasta
deles o magistério de Fariñas Matoni (1983, p.357) que escreve:
Derecho subjetivo a la intimidad es la facultad del hombre, esgrimible
erga omnes, consistente en poder graduar el ‘eje mismidad alteridad’ que
la intimidad es, y que radica en la misma naturaleza esencial del hombre,
anterior a la sociedad y al Estado, y que comporta la posibilidad de solicitar
el pertinente amparo del ordenamiento jurídico cuando dicha facultad sea
transgredida o vulnerada.

Quanto ao alcance do direito à intimidade uma Conferência de Juristas
Nórdicos realizada em 1967 aprovou a tese de que o direito à intimidade
seria a proteção à vida privada do indivíduo, que deveria estar protegido
contra toda ingerência na sua vida privada familiar; contra todo ataque
a sua honra e reputação e contra toda divulgação desnecessária de fatos
embaraçosos concernentes à sua vida privada. Evidentemente se incluem
aqui os dados sobre a sua saúde constantes de prontuários médicos.
Em relação aos interesses protegidos seriam:
- primeiro, que as notícias ou segredos do indivíduo não venham a
ser devassados;
- segundo, que essas notícias ou segredos não venham a ser
divulgados.
Em resumo o direito à intimidade é a faculdade de todo indivíduo
de manter desconhecido e inviolado o seu âmbito privado. É um direito
individual ou humano, reconhecido e consagrado universalmente, existindo
remédios para sua efetiva proteção.
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No Brasil a Constituição Federal de 1988, reconhecendo esse
entendimento, estabeleceu no art. 5º, X, que: “São invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação”.
Note-se que o legislador constituinte distingue os conceitos de
intimidade e vida privada, mas na doutrina o direito à intimidade em geral é
considerado como sinônimo do direito à privacidade, este tem clara raiz na
Common Law estadunidense. Já o direito à intimidade seria a terminologia
mais utilizada no Direito dos povos latinos (SILVA, 2007, p.101).
3.2. O devassamento do direito à intimidade na sociedade
técnica

Como vimos a Constituição Federal visa proteger as pessoas da
violação do direito à intimidade e à vida privada, que não é simplesmente
uma tendência, mas uma face, muito particular, da sociedade técnica
na qual estamos imersos. De fato a multiplicação e o desenvolvimento
dos bancos de dados em rede e o armazenamento dos dados pessoais, 
inclusive dos prontuários médicos em fichários eletrônicos  constituem
uma formidável e constante ameaça à intimidade e à vida privada não
porque sejam negativos em si, mas porque obedecem ao automatismo e
à falta de finalidade do progresso técnico como já o demonstrou Ellul em
vários trabalhos pioneiros8.
Para Foucault (apud MORALES PRATS, 1984, p.32) através da
informática se estabelece um controle virtual, intangível, que se pode
concretizar a qualquer momento em virtude de sofisticados e rápidos
instrumentos.
Por isso a través do direito o homem de nosso tempo no plano
nacional9 e internacional10, procura, não diremos solucionar o problema,
mas minorar os seus nefastos efeitos, uma vez que seria ingenuidade ou mera
ilusão confiar que nas mãos de empresas particulares ou de organizações

Consultar entre outros Ellul (1990b, 2004c, 1988, 2004b, 2004a, 1990a, 1980).
Consultar a Lei Orgânica da Espanha 15/99, de 13 de dezembro de 1999, sobre “Protección de datos de carácter personal”; ver
também a Lei argentina 25.326 de 30 de outubro de 2000.
10
Ver a Diretiva 95/46/CE de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas físicas no que se refere aos dados pessoais
e à livre circulação de tais dados. Consultar também a Diretiva 2002/58/CE, de 12 de julho de 2002, editada pelo Parlamento
Europeu e pelo Conselho da União Européia.

8
9
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do governo nossos dados estariam resguardados de olhos indiscretos ou
criminosos.
A realidade demonstra que qualquer pessoa que entenda um pouco
de informática pode, desde qualquer país do mundo e anonimamente,
invadir bancos de dados e cometer inúmeros crimes pelo computador ou
com seu auxílio. Outras vezes é a negligência ou conivência daqueles que
teriam de proteger esses dados que possibilita a sua violação. O professor
José Martinez de Pison Cavero (1993, p.147), conta que num município
perto de Madrid, uma empresa de publicidade, desenvolvia um lucrativo
comércio, com uma base de dados contendo até 50 informações diferentes
de mais de vinte milhões de espanhóis.
Outro fato ilustrativo, também de dimensões dantescas, aconteceu faz
pouco tempo na Grã Bretanha. Em 20 de novembro de 2007, o chanceler
britânico anunciou diante do Parlamento que dois CDs contendo dados
pessoais de 25 milhões de famílias britânicas haviam “desaparecido”. Nesse
grave incidente estão envolvidos o HM Revenue & Customs e o serviço
social de apoio às famílias, dois importantes órgãos do governo do Reino
Unido (PORTER, 2007, p.20). Agora, pasme o leitor, o mesmo HMRC
(Her Majesty’s Revenue & Customs) já esteve envolvido em incidentes
semelhantes; em setembro de 2007 perdeu um computador portátil
contendo os dados pessoais de 400 pessoas, e em outubro de 2007 perdeu
um outro CD contendo os dados de aposentadoria de 15.000 britânicos.
Quanto a esses fatos gostaríamos apenas de fazer dois comentários:
primeiro, os dados “perdidos” são justamente os mais apetecidos por ladrões
que podem utilizá-los para forjar documentos falsos, retirar dinheiro de
contas bancárias e realizar fraudes e chantagens de todo tipo, isto é, nome,
endereço, informações bancárias, data de nascimento do cônjuge e dos
filhos. Segundo, isso acontece na Grã Bretanha, um país desenvolvido de
longa tradição democrática, considerado modelo em matéria de reforma
do Estado e com baixo nível de percepção de corrupção. Que esperar então
de outros onde o funcionalismo é venal e onde as relações público privadas
pautam-se pelo patrimonialismo?
Mais recentemente, um analista sênior da Central Intelligence Agency
em uma conferência a membros dos governos dos Estados Unidos, do Reino
Unido, da Suécia e da Holanda, além de engenheiros e especialistas em
segurança, em Nova Orleans, declarou que hackers já causaram blecautes
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em várias regiões fora dos Estados Unidos, e depois de invadirem empresas
de infra-estrutura, fizeram chantagens11. Isto nada mais é do que a extensão
a empresas e instituições, dos constantes ataques via spams (comunicações
comerciais não solicitadas); spywares (programas espiões); phishing (e-mails
enviados por estelionatários, como se fossem provenientes de empresas
ou organizações muito conhecidas); e pharming (que adiciona falsas
informações nos servidores dos computadores do internauta permitindo
o redirecionamento para sites clonados) que já importunaram a vida de
80% dos usuários da internet causando transtornos e perdas financeiras
avaliadas em US$ 1,2 bilhão ao ano12. Quem já não recebeu um spam, um
spyware, um phishing ou um pharming, ou vários deles?
4. O prontuário médico eletrônico: uma abordagem

A sociedade técnica exige a informatização acelerada de todos os
âmbitos de atividade humana, como vimos, em razão da busca da eficácia
que não seria a mesma se continuasse a utilizar velhos instrumentos e
processos. Tomemos o exemplo da adoção do prontuário médico eletrônico
que é somente uma das técnicas que a telemedicina dissemina pelo mundo
afora.
4.1 Prontuário médico: o conceito

Falar do prontuário médico, é referir-se a um elemento essencial e
obrigatório na prática médica. De acordo com De Plácido e Silva (1998,
p.650) prontuário médico “designa na linguagem técnico administrativa,
toda espécie de fichário ou livro de apontamento, onde devidamente
classificada e em certa ordem, se tem disposta uma série de informações,
que devam ser de pronto encontradas”.
Para Carneiro (2002, p.834):
[...] o prontuário do paciente é o documento único constituído de
um conjunto de informações registradas, geradas a partir de fatos,
acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência
prestada a ele, de caráter geral, sigiloso e científico, que possibilita
11

Cf. Folha de S. Paulo, Quarta feira 30 de janeiro de 2008, p. F7.
Cf. LUCCA, 2008.
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a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a
continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Adotando um ponto de vista descritivo, a definição do Conselho
Federal de Medicina13 nos parece suficientemente abrangente e detalhada,
vejamos:
Documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e
imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações
sobre a saúde do paciente e assistência a ele prestada, de caráter geral,
sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da
equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao
indivíduo.

Assim, o prontuário médico, além de conter os dados de identificação
do paciente com todas as caracterizações que lhe são peculiares, contêm
dados específicos relacionados ao diagnóstico do mesmo, descrevendo a
terapêutica proposta, os resultados de exames realizados, os procedimentos
tomados, enfim, todas as informações existentes da relação médico-paciente
não incluindo apenas o atendimento específico, mas toda a situação médica
do paciente, inclusive toda a história pregressa relacionada ao tratamento
realizado por profissional de saúde à qual se sujeitou.
De forma que o prontuário médico pode ser comparado a um dossiê
objetivando a análise da evolução psicossocial-clínica, para análise e estudo
da evolução científica e também como defesa profissional, caso venha ser
responsabilizado por algum resultado atípico ou indesejado (LUIZ, 2007,
p.9).
Assim entendemos que as duas funções básicas do prontuário médico
são:
i. A primeira ao serviço do paciente, como método e como
base da colheita de informações, uma vez que por meio dele,
propicia-se a rápida comunicação entre os profissionais a
respeito do diagnóstico e cuidados ministrados ao paciente,
Resolução CFM 1638/02. Aprova as “Normas Técnicas para o Uso de Sistemas Informatizados para a Guarda e Manuseio
do Prontuário Médico”, dispõe sobre tempo de guarda dos prontuários, estabelece critérios para certificação dos sistemas de
informação e dá outras providências. Revoga-se a Resolução CFM nº 1.331/89. (Diário Oficial da União; Poder Executivo,
Brasília, DF, n. 154, 12 ago. 2002. Seção 1, p. 124-5). Retificação: (Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, n. 164,
26 ago. 2002. Seção 1, p. 204).
13
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servindo como base para o acompanhamento e evolução de
uma determinada patologia, dos progressos ou retrocessos
terapêuticos e do controle das informações. Relacionando esta
função com o direito à intimidade entendemos que em qualquer
circunstância, a violação do sigilo profissional, ou o vazamento
das informações contidas no prontuário médico constituem
violação do direito à intimidade dando ensejo a aplicação do
art. 5º, X, da Constituição Federal e as suas conseqüências
no plano jurídico, a saber, o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente da violação ao direito à intimidade
do paciente. Nesses casos o médico, a equipe médica e o hospital
ou casa de saúde devem responder solidariamente, uma vez
que são eles os responsáveis por sua conservação e utilização.
ii. A segunda ao serviço do médico e/ou da equipe médica e
da coletividade. Quanto a isso observamos que o prontuário é
um elemento de valor probante fundamental nas contestações
sobre possíveis irregularidades. Além dos depoimentos
pessoais, o registro dos dados no prontuário aparece como
um dos deveres de conduta mais cobrados pelos que avaliam
um procedimento médico, por isso: “é vedado ao médico
deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente”.14
Trata-se então de documento obrigatório que, se requisitado,
não poderá deixar de ser exibido em juízo, sob pena de
o magistrado admitir como verdadeiros os fatos que o
requerente, por meio do documento queria provar.15
Quanto aos serviços à coletividade, a Lei16 dispõe que é direito
do usuário dos serviços de saúde acessar a qualquer momento,
o seu prontuário médico.
Segundo Tanji (2004, p.16) os registros além de representarem, para
toda a equipe multidisciplinar, um documento de relevante valor técnico,
científico e ético-legal, avaliam a qualidade do atendimento prestado,
proporcionam um meio de comunicação entre os profissionais de saúde,
Art. 69 da Resolução 1246, de 26 de janeiro de 1988 - Código de Ética Médica. O presente Código entrou em vigor na data de sua
publicação e revogou o Código de Ética Médica (DOU, 11-01-65), o Código Brasileiro de Deontologia Médica (Resolução CFM
n.º 1.154, de 13-04-84) e demais disposições em contrário. (D.O.U.; Poder Executivo, 26 jan. 1988, p. 1574-7, Seção 1).
15
Art. 359 do Código de Processo Civil.
16
Lei Estadual n.º 10.241, de 17 de março de 1999, art. 2º, IV. Diário Oficial do Estado; Poder Executivo, São Paulo, SP, n.51, 18
mar.1999, seção 1, p.1.
14.
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e propiciam visibilidade e identificação da responsabilidade profissional
sobre suas ações.
Deste modo, observamos que, o registro de todos os elementos
clínicos no prontuário médico é exigência legal,17 que entre outros servirá
de fonte para elucidação de questões que envolvam a conduta ética dos
profissionais da saúde em relação aos cuidados ministrados, bem como,
para a preservação da relação médico-paciente dentro de um contexto de
ações meio e resultados.
4.2 O prontuário médico eletrônico: um produto da
telemedicina

A adoção do prontuário médico eletrônico é uma tendência
irreversível. Em primeiro lugar porque o armazenamento em arquivos
convencionais gera problemas de espaço nos hospitais e centros de saúde
pela imensa quantidade de papel a ser conservada (CARNEIRO, 2002,
p.833). Com a adoção do prontuário eletrônico ocorrerá a eliminação de
algumas práticas como furar papel, encapar os prontuários, gerir fluxos
de prontuários entre diversos setores, etc. Os procedimentos serão mais
rápidos, os arquivos não ocuparão espaço físico. Enfim, ganhará o paciente,
a equipe médica e a administração.
Em segundo lugar, de acordo com Turban (2004, p.41), os meios
eletrônicos no âmbito hospitalar proporcionam: “redução do tempo de
ciclo, melhoria no processo de tomada de decisão de médicos e paramédicos,
distribuição de informação”.
Em terceiro lugar o prontuário médico eletrônico numa abordagem
mais geral deve ser visto como um dos tantos produtos da telemedicina,
que pode ser definida como sendo a aplicação das técnicas da informática
e das comunicações ao âmbito médico-hospitalar (HERVEG, 2007, p.1).
Com efeito, além do prontuário médico eletrônico a telemedicina oferece
inúmeros produtos e serviços, por exemplo:
- as imagens médicas (ultrasonografia, abreugrafia, tomografias,
escanografias, etc) passam a ser numéricas e circulam mais rapidamente;
Todos os estabelecimentos de assistência à saúde deverão manter de forma organizada e sistematizada os registros
de dados de identificação dos pacientes, de exames clínicos e complementares, de procedimentos realizados ou
terapêutica adotada, da evolução e condições de alta para apresentá-los à autoridade sanitária sempre que esta o
solicitar, justificadamente, por escrito”. Lei Estadual n.º 10.083/98, art. 58, Código Sanitário do Estado de São
Paulo.
17“
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- as receitas de medicamentos podem ser dadas em forma
eletrônica;
- novos dispositivos médicos como os sistemas televigilância;
- os bancos de dados da área da saúde podem ser postos em rede no
âmbito local, regional, nacional ou internacional;
- roupas inteligentes, que munidas de detectores eletrônicos podem
captar diferentes parâmetros bioquímicos do paciente o que permite aplicar
medicamentos à distância em determinadas circunstâncias;
- comunicação de médicos e paramédicos através de redes telemáticas
permite a consulta e a cirurgia a distância;
- agendamento de consultas e a gestão dos leitos hospitalares poder
ser feita eletronicamente;
- variadas ferramentas de ajuda ao diagnóstico e à terapia, transferindo
os conhecimentos médicos ao computador e transformado os profissionais
da medicina apenas numa interface em contato com o paciente;
- enfim, os setores de controle e de financiamento médico-hospitalar
criam os seus próprios sistemas de informação com o intuito de dar maior
eficácia as suas operações.
Como notamos acima, vivemos uma época em que a preocupação
central da sociedade é a técnica, definida como a busca do melhor meio
em todos os âmbitos da vida humana,18 assim, a adoção do prontuário
eletrônico possibilita uma maior eficácia na gestão hospitalar, numa
tendência irreversível, universal e sistêmica. Porém o que nos interessa aqui
é estudar as conseqüências negativas de aplicação dessa técnica, a saber, a
questão dos riscos ao direito à intimidade. É o que faremos a seguir.

Nous voyons donc que cette double intervention dans le monde technique qui produit le phénomène technique peut se résumer
comme « la recherche du meilleur moyen dans tous les domaines». C’est ce «one best way» qui est à proprement parler le moyen
technique et c’est l’accumulation de ces moyens qui donne une civilization technique. Le phénomène technique est donc la
préoccupation de l’immense majorité des homes de notre temps, de recherché en toutes choses la méthode absolument la plus
efficace. (Ellul, 1990b, p.18-19).
18
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4.3 O prontuário médico eletrônico e a violação do direito
à intimidade

Tendo em vista o já dito em relação ao direito à intimidade e a
multiplicação exponencial dos delitos digitais na sociedade técnica, podese dizer que a violação do direito à intimidade e a violação da privacidade
de qualquer indivíduo é uma das conseqüências negativas do progresso
técnico.
4.3.1 Os bancos de dados e a sua vulnerabilidade

O indivíduo está órfão frente ao formidável sistema técnico que
controla a sua existência abrangendo uma rede de empresas e instituições
que inclui o próprio Estado19.
Assim sendo, o prontuário médico eletrônico é apenas um risco a
mais. Um risco gigantesco se olharmos o que acontece na Grã Bretanha em
que os prontuários médicos serão centralizados num banco de dados do
National Health Service - NHS, que conterá os dados de mais ou menos
50 milhões de pessoas. A esses dossiês terão acesso, “somente”, médicos
e hospitais, quer dizer algo assim como 300.000 pessoas (PORTER,
2007, p.20). Considerando a prática recente temos sérias dúvidas sobre a
segurança dos dados dessas pessoas.
O futuro sistema de informação a dois níveis na Bélgica em matéria
de saúde (Be-Health) conectará no seu primeiro nível a infra-estrutura
permanente de telecomunicações20. No segundo nível o sistema conectará
as bases de dados de todos os hospitais do país. Serão verdadeiras autoestradas da informação por onde passará todo e qualquer dado relacionado
com a aplicação da telemedicina. De sorte que no futuro próximo em
matéria de saúde, também no Brasil, em todos os níveis da federação
os governos propiciarão políticas públicas de desenvolvimento de infraestruturas telemáticas, com os conseqüentes riscos para a privacidade e
para o direito à intimidade dos pacientes.

Sobre o assunto ler o artigo de Simon Jenkins (2008, p.A16). Nele se informa que 800 organizações – incluindo a polícia, o Fisco
e os governos central e local – ordenaram e quase sempre conseguiram, 253 mil intromissões na vida privada de cidadãos.
20
Sobre o Be-Health do governo federal belga consultar: <https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,4280428&_
dad=portal&_schema=PORTAL>.
19
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Certo o cidadão que precisa de serviços médicos não se preocupa,
de quem tem acesso a seus dados, e assina rapidamente –quando podequalquer papel, ainda mais quando o discurso oficial é mais ou menos
este: a tecnologia vai melhorar os serviços hospitalares tornando-os mais
eficazes, e ainda maiores recursos serão investidos a fim de fornecer
serviços de primeira linha. A verdade, porém, é que do lado do paciente
nos encontramos com uma realidade quase matemática: quanto maior seja
a base de dados, maior será o número de pessoas que podem acessá-la e
menor será a segurança dos dados dos pacientes. Esses dados poderão cair
nas mãos de jornalistas a procura do estado de saúde de um artista famoso,
de detetives privados a procura de segredos ou simplesmente de vendedores
de dossiês (nesse mercado compradores não faltam).
Assim podemos perguntar-nos: como garantir os direitos da pessoa
humana frente ao sistema técnico no qual nos achamos inseridos?
Como vimos o progresso técnico implica a perda da liberdade do
indivíduo. A civilização técnica aniquila nossa liberdade (BOURG, 2004,
p.71). Na medida em que o sistema se aperfeiçoa e ganha eficácia vai exigir
que todos os dados das pessoas estejam em uma ou em poucas bases de
dados, possibilitando assim um maior e melhor controle.
Uma resposta possível e razoável dos operadores do direito é a de
tentar uma resistência libertária frente ao sistema desenvolvendo um
controle democrático dos bancos de dados, sobretudo aqueles impostos
pelo Estado, para cumprir esse rol em direito comparado surgem as
denominadas Comissões de Controle. Por outro lado, é necessário utilizar
o direito, não como mera técnica de controle a serviço do Estado e do
capital, mas como último obstáculo para evitar que a técnica informática sinal do avassalador progresso do sistema técnico - se imponha ao preço da
liberdade e da violação do direito à intimidade das pessoas.
No âmbito da iniciativa privada muitas vezes operando gigantescos
bancos de dados em rede, a atitude deve ser semelhante, o controle e a
utilização das barreiras de segurança estabelecidas na lei.
Tudo isso porque como sentenciou o TJRJ:
[...] III – O ser humano tem uma esfera de valores próprios que são
postos na sua conduta não apenas em relação ao Estado, mas, também,
na convivência com seus semelhantes. Respeitam-se, por isso mesmo,
não apenas aqueles direitos que repercutem no seu patrimônio material,
mas aqueles direitos relativos aos seus valores pessoais, que repercutem
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nos seus sentimentos. Não é mais possível ignorar esse cenário em uma
sociedade que se tornou invasora porque reduziu distâncias, tornandose pequena, e, por isso, poderosa na promiscuidade que propicia. Daí
ser desnecessário enfatizar as ameaças à vida privada que nasceram
no curso da expansão e desenvolvimento dos méis de comunicação
de massa. IV- Nenhum homem médio poderia espancar os seus mais
íntimos sentimentos de medo e frustração, de indignação e revolta, de
dor e mágoa, diante da divulgação de seu nome associado a uma doença
incurável, desafiadora dos progressos da Ciência e que tantos desesperos
têm causado à Humanidade. V- O art. 5º, X, da CF assegura ao ser
humano o direito de obstar à intromissão na sua vida privada. Não é
lícito aos meios de comunicação de massa tornar pública a doença de
quem quer que seja – ainda mais quando a notícia é baseada apenas
em boatos-, pois tal informação está na esfera ética da pessoa humana,
dizendo respeito à sua intimidade, à sua vida privada. Só o próprio
paciente pode autorizar a divulgação de notícia sobre a sua saúde.21

4.3.2 De lege ferenda: questões de política pública e
princípios aplicáveis ao tratamento de dados pessoais22

Tendo em vista o totalitarismo da sociedade técnica, a vulnerabilidade
dos bancos de dados e a adoção crescente do prontuário médico eletrônico,
reiteramos a urgência da adoção de um marco jurídico adequado entre nós
que discipline essas relações jurídicas e que salvaguarde os referidos direitos
individuais. Com efeito, muito embora as disposições constitucionais
que consagram a inviolabilidade da intimidade, da privacidade e das
comunicações e que protegem o consumidor,23 o Brasil não somente carece
de uma lei federal de proteção de dados, mas também de uma política
pública em matéria de dados pessoais e de controle dos bancos de dados.
Nesse plano poderíamos perguntar quais seriam as idéias
fundamentais a serem retidas, quais os princípios a serem adotados?
TJRJ, Ap. Cível 3.059/1991, j. 19/111991, RDA 185/197.
Entende-se por tratamento de dados de caráter pessoal toda operação ou conjunto de operações tendente a colher, gravar,
organizar, conservar, adaptar, modificar, extrair, consultar, utilizar, comunicar, transmitir, difundir, colocar a disposição, ligar,
interconectar, bloquear, apagar ou destruir esses dados.
23
Incluímos aqui o art. 5º, LXXII (Habeas Data); 5º, X (intimidade e privacidade); 5º, XII (inviolabilidade das comunicações) e 5º,
XXXII (proteção ao consumidor).
��
22
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Entre as várias leis existentes em Direito Comparado que abordam
a matéria entendemos que no plano dos princípios a Diretiva 95/46/
CE24 da União Européia se constitui num excelente modelo que pode ser
adaptado a nossa realidade, uma vez que estabelece um equilíbrio entre a
imprescindível proteção da intimidade e da vida privada das pessoas, de
um lado e a livre circulação dos dados pessoais, de outro. Vejamos esses
princípios que têm inspirado várias legislações nacionais25.
Primeiramente quanto ao espírito da diretiva devemos dizer que
aporta o salutar princípio de que a informática esteja ao serviço do
indivíduo e de que não atente nem contra a identidade humana, nem
contra os direitos do homem, nem contra a vida privada, nem contra as
liberdades individuais nem públicas.
Quanto ao seu âmbito de aplicação, a Diretiva aplica-se tanto aos
dados tratados por meios automatizados, como aqueles destinados a figurar
num fichário de papel tradicional. Não se aplica ao tratamento de dados
efetuado por uma pessoa física na esfera de suas atividades domésticas
ou exclusivamente pessoais. Tampouco se aplica ao tratamento de dados
concernente à segurança do Estado, segurança pública e defesa nacional.
O objetivo da Diretiva é proteger os direitos e liberdades dos
indivíduos, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, utilizando
como instrumento a aceitação de princípios orientadores que determinam
a legitimidade desses tratamentos. Esses princípios dizem respeito à:
i) Qualidade dos dados: os dados pessoais devem ser exatos e se
necessário atualizados. Devem ser objeto de um tratamento lícito e honesto
e serem colhidos para determinadas finalidades, legítimas e explícitas;
ii) Legitimidade do tratamento de dados: este somente poderá ser
efetuado se a pessoa em questão tiver outorgado o seu consentimento de
forma inequívoca ou se o tratamento for necessário para:
- a execução de um contrato no qual a pessoa em questão seja parte
contratante;
- o cumprimento de uma obrigação legal à qual o responsável pelo
tratamento esteja sujeito;
- a proteção de interesses vitais da pessoa em questão;
Co-decisão COD/1990/0287. Entrada em vigor 13.12.1995. Transposição nos Estados Membros 24.10. 1998. Publicada no
Jornal Oficial como L 281 de 23.11.1995.
25
Essa Diretiva serviu de modelo, entre outras, à Ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter
personal de Espanha nº15/99 e à Lei argentina nº 25.326 de 30 de outubro de 2000 e Decreto nº 1.558 de 2001.
24
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- a execução de uma missão de interesse público;
- o prosseguimento de interesses legítimos do responsável pelo
tratamento.
iii) Proibição do tratamento de dados pessoais que revelem a origem
racial ou étnica, as opiniões políticas, a fé religiosa ou certezas filosóficas,
a filiação sindical, bem como o tratamento de dados relativo à vida sexual
e à saúde, salvo o caso em que o tratamento seja necessário para proteger
interesses vitais da pessoa em questão, diagnóstico médico ou medicina
preventiva.
iv) Informação das pessoas responsáveis pelo tratamento de dados:
o responsável pelo tratamento deve fornecer à pessoa da qual colha dados
que lhe digam respeito um certo numero de informações – identidade do
responsável pelo tratamento, finalidade do tratamento, destinatários dos
dados, etc.
v) Direito de acesso das pessoas em questão aos seus próprios dados:
todas as pessoas em causa devem ter o direito de obter do responsável pelo
tratamento:
- a confirmação ou não de terem sido tratados dados que lhes digam
respeito e a comunicação desses dados.
- o bloqueio, anulação ou retificação dos dados cujo tratamento
descumpra o estabelecido nesta Diretiva, especialmente os dados inexatos
ou incompletos, bem como a notificação dessas alterações aos terceiros
eventuais a quem os dados tenham sido repassados.
vi) Derrogações e restrições: o alcance dos princípios anteriores pode
ser restringido a fim de salvaguardar a segurança do Estado, a defesa, a
segurança pública, a repressão de infrações penais, um interesse econômico
ou financeiro importante de um Estado-Membro ou da própria União
Européia.
vii) Direito de oposição ao tratamento de dados: a pessoa em questão
deve ter o direito de se opor, por motivos legítimos, a que os dados que lhe
digam respeito sejam objeto de tratamento. Igualmente deve poder opor-se,
gratuitamente a seu pedido, ao tratamento de dados previsto para pesquisas.
Deve ainda ser informada antes dos dados serem comunicados a terceiros
para efeitos de pesquisa e ter o direito de se opor a essa comunicação.
viii) Confidencialidade e segurança: qualquer pessoa que, agindo
sob a autoridade do responsável pelo tratamento ou do sub-contratante
(bem como o próprio sub-contratante), tenha acesso a dados pessoais,
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não pode tratá-los sem instruções do responsável pelo tratamento. Por
outro lado este último, deve tomar medidas adequadas para proteger os
dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a
alteração, a difusão ou o acesso não autorizado.
ix) Instituição de uma autoridade de controle nacional: essa
autoridade deve ser notificada pelo responsável do tratamento dos dados
antes da realização destes. Após a recepção da notificação, a autoridade de
controle examinará a possibilidade de eventuais riscos relacionados com os
diretos e liberdades das pessoas em questão.
x) Possibilidade de recorrer aos tribunais no caso de violação dos
direitos garantidos pelas disposições nacionais em matéria de tratamento
de dados e de obter indenização pelos danos sofridos.
Note-se que muito embora os avanços que esses princípios trouxeram
as derrogações e restrições (item vi) são muito amplas. No espaço europeu
o indivíduo fica inteiramente entregue as forças policiais, militares e de
defesa do Estado que tendo larguíssimas atribuições inclusive a “repressão de
infrações penais”, e interesses econômicos ou financeiros ditos importantes,
podem ter acesso a qualquer banco de dados e ou fichário em poder do
Estado ou de particulares tudo isso evidentemente em nome da segurança
e da ordem que todo cidadão almeja, voltamos aqui ao pensamento de
Ellul.26 Essa situação, como sabemos, está na ordem do dia em virtude do
confronto das democracias ocidentais com o terrorismo.27
Sublinhe-se ainda o princípio ix, isto é, a organização de uma
autoridade administrativa nacional independente do governo28 que
seja responsável por zelar pelos direitos garantidos na Constituição em
matéria de liberdade, de privacidade, intimidade e sigilo podendo aplicar
sanções contra os responsáveis de um tratamento que viole esses direitos.
Obviamente essa autoridade deve contar com os recursos financeiros
necessários ao cumprimento da sua missão, no caso do Brasil, entendemos
que deveriam ser designados no orçamento da União.

Les techniques policières, qui se développent à une cadence extrêmement rapide, ont pour fin nécessaire la transformation de la
nation tout entière em camp de concentration. Ce n’est pas une décision perverse de tel parti, de tel gouvernement; mais pour être
certain d’attraper des criminels, il faut que chacun soit surveillé, que l’on sache exactement ce que fait chaque citoyen, ses relations,
ses habitudes, ses distractions [...] Et l’on est de plus en plus en mesure de le savoir. (ELLUL,1990b, p.93).
��
Sobre o confronto democracia versus terrorismo e suas consequências para o direito ver: Patrick Troude-Chastenet (2004, p.1725).
28
Um modelo pode ser a Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL, organização francesa instituída pela loi
nº 78-17 de 06/01/1978. O leitor pode encontrar maiores informações no seguinte site: <http://www.cnil.fr>.
��
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Uma política pública sobre o tratamento de dados pessoais deve
incluir também, as sanções penais correspondentes contra os que entravem
a ação da autoridade administrativa nacional e os que violem a própria lei,
sob pena de ficarmos somente nas boas intenções. Deve garantir também a
confidencialidade e segurança do tratamento de dados médicos. Ela deve ser
pensada em dois níveis, no da infra-estrutura telemática e no da aplicação
da telemedicina. A infra-estrutura de telecomunicações é fundamental,
porque dela depende a segurança e confidencialidade em ambos os níveis,
assim sendo, ela deve oferecer estabilidade e segurança (HERVEG, 2007,
p.5).
Para concretizar esses princípios faz-se necessária no Brasil uma Lei
Federal de Proteção dos Dados Pessoais, que consagre o regime opt-in, isto
é, o responsável pelo tratamento dos dados deve obter o consentimento
prévio do consumidor, assegurando-lhe o acesso e mantendo-o informado
sobre o destino e a utilização feita com as informações em seu poder. Em
todo caso, principalmente na hipótese de utilização indevida, violação da
intimidade e privacidade do cidadão (na qualidade de consumidor, paciente
ou vítima), a lei deve estabelecer claramente a responsabilidade solidária,
das instituições mantenedoras dos bancos de dados e das empresas que
operam o sistema, para efeitos de indenização por dano moral. Isso sem
falar na aplicação da lei penal aos autores da violação e àqueles que se
locupletam com a devassa das informações.
É comum no contexto da infra-estrutura e de redes telemáticas
que tarefas específicas sejam terceirizadas (a especialistas, fornecedores ou
empresas), assim na elaboração da legislação em matéria de confidencialidade,
é necessário definir claramente, que os terceirizados não agirão, a não ser,
sob instrução do responsável do tratamento.
Quanto à segurança, a legislação deve prever que o responsável do
tratamento, em colaboração com a pessoa encarregada da infra-estrutura
de telecomunicações, devem tomar as medidas técnicas e de organização
apropriadas para proteger os dados pessoais contra sua destruição
acidental ou ilícita, perda, alteração, difusão ou acesso não autorizado,
notadamente quando o tratamento comporta transmissões de dados
numa rede. Evidentemente essas medidas devem levar em consideração o
desenvolvimento de novas técnicas e o seu custo.
Na hipótese de haver subcontratação da realização de um tratamento
de dados, a lei deve deixar claro que os responsáveis por esse tratamento,
têm a obrigação de identificar as eventuais empresas e ou profissionais que
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apresentem riscos e assumir o seu controle, em primeiro lugar exigindo
as garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e de
organização a serem implementadas. E em segundo lugar vigiando para
que essas medidas sejam efetivamente tomadas.
Um aspecto particularmente delicado em matéria de confidencialidade
e segurança de dados médicos, é que a infra-estrutura e redes telemáticas
supõem a intervenção de intermediários (profissionais liberais e empresas
e seus prepostos) que não estão sujeitos às regras do segredo médico nem
a deontologia médica29. Fora as soluções oferecidas pela própria técnica
da informática e da comunicação nesse âmbito, a legislação deve prever a
certificação de empresas que poderão ser subcontratadas e a elaboração de
códigos de conduta setoriais. Numa certa medida, a confidencialidade e a
segurança do tratamento de dados médicos são também assegurados por
um controle reconhecido ao próprio paciente, assim, um eventual marco
legal, deve reconhecer-lhe o acesso e a utilização de seus dados médicos.

29

Código de Ética Médica, Resolução nº 1.246 do Conselho Federal de Medicina, de 8 de janeiro de 1988.

É vedado ao médico:
“
Art. 102. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou
autorização expressa do paciente.
Parágrafo único: Permanece essa proibição: a) Mesmo que o fato seja de conhecimento público ou que o paciente tenha falecido.
b) Quando do depoimento como testemunha. Nesta hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu
impedimento.
[...]

Art. 105. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos
dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
Art. 106. Prestar a empresas seguradoras qualquer informação sobre as circunstâncias da morte de paciente seu, além daquelas
contidas no próprio atestado de óbito, salvo por expressa autorização do responsável legal ou sucessor.
Art. 107. Deixar de orientar seus auxiliares e de zelar para que respeitem o segredo profissional a que estão obrigados por lei.
Art. 108. Facilitar manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e demais folhas de observações médicas sujeitas ao segredo
profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo compromisso.”
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5. Conclusões

A técnica contemporânea caracterizada pelo seu automatismo,
autocrescimento, unicidade, universalismo, autonomia e ambivalência
condiciona e provoca as mudanças sociais, políticas e econômicas da
sociedade. Entretanto a sociedade técnica não é somente o produto do
desenvolvimento de certas técnicas, mas, sobretudo, a aparição de uma
nova disposição frente a processos e métodos que é a busca racional da
eficácia máxima em toda ordem de coisas.
A técnica é ambivalente, isto é, pari passu aos seus inegáveis aspectos
positivos -sublinhemos que a telemedicina nos aporta produtos como o
prontuário médico eletrônico, extremamente satisfatórios e úteis- acarreta,
porém efeitos nefastos que são inseparáveis daqueles, como por exemplo, o
devassamento da privacidade e a violação do direito à intimidade. A nossa
época tem sido chamada a era da informática, mas com a mesma precisão
poderíamos denominá-la também a era da vigilância.
Surge assim para os formuladores e executores de políticas públicas
bem como para os operadores do direito o desafio de defender as liberdades
e direitos fundamentais ameaçados pelo Leviathan tecnológico.
Nesse plano a elaboração de uma política pública e de uma Lei Federal
de Proteção dos Dados Pessoais com a sua respectiva regulamentação são
tarefas urgentes no Brasil.
Não tenhamos ilusões, porém, que com medidas políticas ou
legislativas colocaremos a técnica ao nosso serviço, podem-nos ajudar
simplesmente a sobreviver dentro do sistema, como disse Ellul (1990,
p.388, tradução nossa):
Assim se completa o edifício desta civilização que não é um universo
concentracionário, uma vez que não há atrocidade, não há demência,
tudo é níquel e vidro, tudo é ordem – e as arestas das paixões dos homens
são cuidadosamente aparadas. Não temos mais nada a perder e mais
nada a ganhar, nossos mais profundos impulsos, nossas mais secretas
pulsações do coração, nossas mais íntimas paixões são conhecidas,
publicadas, analisadas, utilizadas. 30
Ainsi s’acheve l’édifice de cette civilisation qui n’est pas un univers concentrationnaire, car il n’y a pas d’atroce, il n’y a pas de
démence, tout est nickel et verre, tout est ordre – et les bavures des passions des hommes y sont soigneusement briquées. Nous
n’avons plus rien à perdre et plus rien a gagner, nos plus profondes impulsions, nos plus secrets battements de coeur, nos plus
intimes passions sont connues, publiées , analyses, utilisées”. (Ellul, 1990, p.388).
30 “
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A técnica e o Direito do trabalho:
o papel dos novos atores
globais em busca de uma nova
regulamentação. Estudo de caso: o
teletrabalho

Rui Décio MARTINS1

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo estudar, num primeiro momento, o uso da

técnica na evolução da atividade laboral até o advento da Revolução Industrial. Numa etapa
subseqüente o estudo recairá sobre as mudanças de paradigmas na produção em função do uso
de novas tecnologias na indústria então nascente. Num terceiro momento estudará os efeitos
da globalização nas relações de trabalho e o desempenho de novos atores globais na busca de
melhorias na regulamentação laboral em especial diante de novíssimas tecnologias utilizadas
no seio da mundialização.Um desses efeitos é o uso da Internet nas relações laborais. Será
apreciado um estudo de caso envolvendo o teletrabalho. Finalmente, a pesquisa fará a ponte com
essa realidade e o papel a ser desempenhado não só pela OIT, mas incluindo a participação e
contribuição efetivas de novos atores globais.
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Introdução

O presente artigo tem por objetivo estudar, num primeiro
momento, o uso da técnica na evolução da atividade laboral até o advento
da Revolução Industrial. Numa etapa subseqüente o estudo recairá
sobre as mudanças de paradigmas na produção em função do uso de
novas tecnologias na indústria então nascente, os problemas sociais daí
decorrentes e a participação da sociedade civil organizada em associações
e sindicatos na busca de uma legislação trabalhista local e internacional
adequada. Num terceiro momento estudará os efeitos da globalização nas
relações de trabalho e o desempenho de novos atores globais na busca de
melhorias na regulamentação laboral em especial diante de novíssimas
tecnologias utilizadas no seio da mundialização e que têm alterado
substancialmente as relações de trabalho tradicionais, tais como o uso da
Internet em diversas transações comerciais sem que se saiba exatamente
quem está efetivamente exercendo um labor e em que condições isso ocorre.
Outro exemplo é a atividade de trabalhos a domicílio informatizados – o
teletrabalho. Finalmente, a pesquisa fará a ponte com essa realidade e o
papel a ser desempenhado não só pela OIT, mas incluindo a participação
e contribuição efetivas de novos atores globais.
1. Conceito de trabalho

Em geral pode-se dizer que o trabalho é fonte de libertação do
homem, uma atividade que o dignifica perante os demais seres humanos,
pois é um fator de cultura, de paz social e coletiva e de dominação racional
do universo.2 É bem verdade que houve tempo em que o trabalho era tido
como penalidade:
E a Adão disse: Porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da
árvore que eu havia proibido comer, a terra será maldita por tua causa;
com trabalho penoso tirarás dela o alimento todos os dias de tua vida.
(BIBLIA, Gênesis, 3, 17).

Claro está que o trecho bíblico acima não é necessariamente uma
regra geral e imutável; ao contrário, é apenas uma conseqüência de uma
2

Cf. BARROS, 1997.
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desobediência a uma ordem divina. No Paraíso, “o trabalho era alegre e sem
fadigas, como convinha à Providência Divina” (BARROS, 1997, p.32).
O conceito de trabalho também apresenta uma faceta de cunho
econômico - e nem poderia deixar de o ser -, pois traz implícita a idéia
de satisfação de necessidades do próprio homem enquanto indivíduo e
enquanto ser social.
Juridicamente o trabalho também apresenta seus aspectos peculiares,
pois além de um perfil de natureza ética deve o seu conteúdo ser tido como
lícito perante as regras do grupo social; ou seja, desde que enquadrado na
lei o aspecto econômico não é necessariamente requerido.
Por fim não se pode desprezar o papel da técnica no desenvolvimento
da atividade laboral ao longo dos milênios. É disso que se trata, em verdade,
este artigo.
2. A técnica na evolução histórica do trabalho

2.1. A pré-história. Nos alvores pré-históricos da humanidade o
trabalho apresentava-se de forma muito simples, com o uso de instrumentos
rudimentares que garantia apenas a sobrevivência cotidiana do indivíduo
e a de seu pequeno grupo familiar; nessa fase não eram possíveis quaisquer
atividades denotando reservas e acúmulo de bens e/ou produtos.
As atividades dominantes eram a caça, a pesca e a coleta que exigiam
cooperação muito simples, e isso raramente. Aos poucos aquelas atividades
demandaram operações que se foram sofisticando ao longo dos milênios. A
revolução técnica no que diz respeito ao uso da pedra talhada
[...] vai diferenciando lentamente o ferramental lítico, assegurando a
produção em série, permitindo um instrumental ósseo especializado,
dando à humanidade neandertalense os meios pra a caça ativa, tanto
mais necessária em função das mudanças climáticas, dificultando a
coleta de vegetais. (NOUGIER, 1974, p.5).

Certamente essas conquistas vão propiciando uma ainda incipiente
divisão dos trabalhos, passando pelo domínio do uso da roda e da fusão dos
metais convertidos em melhores instrumentos de trabalho e, infelizmente,
de guerra.
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Um dos fatores que distinguem os seres humanos de outros animais,
inclusive os primatas mais próximos de nossa evolução, é a presença de um
cérebro grande. O do homem moderno pesa em torno de 1.400 gramas,
bem além daquele que seria de se esperar em um animal com o corpo
do homem, e pela proporção corpo/cérebro presente em outros animais
deveria ser em torno de 500 gramas3.
É esse enorme cérebro que permitiu aos seres humanos a obtenção de
uma capacidade linguística facilitando a compreensão de uma série quase
infinita de significados a partir da linguagem falada e, posteriormente,
escrita.
Além dessa habilidade o ser humano foi capaz de criar inúmeras
tecnologias o que o distanciou do resto dos animais, tecnologias das mais
simples às mais complexas.
Outro fator deveras importante foi a capacidade natural morfológica
do uso da mão e, em especial, da habilidade do uso do dedo polegar o qual
funcionando como pinça natural permitiu toda uma gama de tarefas que
os outros primatas não conseguem desenvolver, desde a preensibilidade até
o movimento de rotação que lhe facilita o manuseio e o fabrico de objetos
os mais variados e complexos.
Porém, pode-se afirmar com Foley (2003) que os traços distintivos
mais impressionantes da evolução humana não são apenas sua constituição
física e, sim, “o comportamento e a capacidade mental”.
Todo um conjunto de características comportamentais pode, é claro,
ser encontrado nos humanos, e sua singularidade pode, com razão,
ser afirmada. Não é de surpreender que muitas dessas características
tenham sido selecionadas como o traço que, por excelência, transformou
os humanos no que eles são hoje. O homem-fazedor de ferramentas,
o homem-caçador, a mulher-coletora, o Homo economicus, o Homo
hierarchicus, o Homo politicus, e o Homo loquans,são todos eles, apelidos
cujo propósito era resumir numa palavra a natureza humana. Eles, e
tantos outros, são traços usados por diversas pessoas para identificar
a força propulsora subjacente à natureza humana. (FOLEY, 2003,
p.63).

3

Cf. FOLEY, 2003, p.52.
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Parece fora de cogitação, todavia, que um dos fatores decisivos
para a evolução humana teria sido - a ainda o é na atualidade - o fabrico
de ferramentas que usa e abusa da tecnologia e ligam umbilicalmente a
capacidade mental com a capacidade de manipulação das mãos. Aqui,
portanto, se está diante de uma atitude de Ação,
[...] ou antes, ação-pensamento ou pensamento-ação que pela descoberta
do fogo, pela invenção da mão e da linguagem,4 a primeira, em
eficacíssima cooperação com o mecanismo cerebral, a Segunda, retendo,
valorizando e transmitindo as aquisições da experiência, proporcionou
e definitivamente garantiu à humanidade o seu prodigioso poder sobre
as coisas e, com este, sua privilegiada ascendência sobre os demais seres.
(PIMENTA, 1957, p.85).

Com isso o homem não só vive “o mundo”, mas interage com ele,
modifica-o conforme o exigem suas necessidades. “A tecnologia é a maneira
pela qual o mundo humano é criado” (PIMENTA, 1957, p.85).
Todavia, um autor, Spengler (1935, p.13), enfatiza que se deve fazer
uma relação reducionista entre técnica e ferramenta. Para ele não importa o
fabrico de coisas mas, sim, o seu manejar, “no se trata de las armas, sino de la
lucha”. Para corroborar sua assertiva indica que há inúmeras possibilidade
do uso ou existência da técnica porém, sem o uso de ferramentas: do leão
que caça uma gazela, a técnica diplomática, a técnica de uma pincelada em
um quadro. Para ele, cada ferramenta serve apenas a um propósito, a um
manejo, a um pensamento desse manejo.
Porém, após um olhar mais apurado sobre outras espécies animais
percebe-se que o uso da técnica não é exclusividade do homem, pois
outros animais dela se utilizam como os chimpanzés que se servem de
instrumentos havidos na natureza para atuar como martelo; ou os picapaus do arquipélago de Galápagos que se utilizam de espinhos como um
instrumento para retirar larvas de troncos, ou, ainda, certas gaivotas “[...]
que se deslocam quilômetros para jogar os moluscos capturados contra
rochas e assim parti-los.” (FOLADORI, 2001, p.69).

4

BERR apud PIMENTA, 1957, p.85.
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[...] o mesmo sucede com um torneiro, que ajusta a peça móvel ao
torno fixo. Existem centenas de exemplos de utilização de instrumentos
por diversas espécies animais. (FOLADORI, 2001, p.69).

Nesse sentido se pode afirmar que o uso da técnica não é privilégio
do ser humano, pois,
En realidad, la técnica es antiquísima. No es tampouco una particularidad
histórica, sino algo enormemente universal. Trasciende del hombre y penetra
en la vida de los animales, de todos los animales. (SPENGLER, 1935,
p.12).

Spengler (1935) nos ensina que o fundamental na relação da
técnica com a vida dos animais, entre eles o homem, é o seu caráter de
mobilidade, o que os diferencia das plantas, e que a “técnica da vida”, ou
seja, superioridade ou inferioridade para enfrentar os desafios da natureza
ou mesmo outros animais, é o que vai decidir sua vida. “A técnica é a tática
da vida inteira. É a forma íntima do manejar-se na luta que é idêntica à
vida mesma.” (SPENGLER, 1935, p.13, tradução nossa).
Porém, numa análise mais criteriosa sobre o papel da técnica, Spengler
(1935) divide os animais em duas categorias, os de rapina e os demais,
incluindo os herbívoros. O homem situa-se na primeira classificação, pois
ele é capaz de sozinho enfrentar a natureza e outros animais, pois apresenta
uma força individual.
Vai daí que os animais em geral possuem uma “técnica da espécie”, a
qual não é inventiva 5, nem apreensível, nem suscetível de desenvolvimento,
para acrescer logo em seguida que a “técnica da espécie não é somente
invariável, mas também impessoal” (ELLUL, 1968, p.28).
Vejamos, a seguir, na íntegra, como aquele autor vê a técnica a partir
do ser humano:
La técnica humana, y solo ella, es, empero, independiente de la vida de
la espécie humana. Es el único caso, en toda la história de la vida, en
que ser individual escapa a la coacción de la espécie. Hay que meditar
mucho para compreender lo enorme de este hecho. La técnica em la vida del
hombre es consciente, voluntária, variable, personal, inventiva. Se aprende
Para Ellul (1968, p.23) há que se diferenciar atividades de imitação da atividade de inventar, uma escolha do homem, decorrente
de sua diferenciação em relação a ouros animais ou grupos humanos.
5
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y se mejora. El hombre es el creador de su táctica vital. Esta es su grandeza y
su fatalidad. Y la forma interior de esa vida creadora llamámosla cultura,
poseer cultura, crear cultura, padecer por la cultura. Las creaciones del
hombre son expresión de esa existência em forma personal. (SPENGLER,
1935, p.29-30, grifo do autor).

Interessante a lição de Foladori (2001, p.69-70), quando afirma
que o fabrico de instrumentos pelo homem apresenta vários elementos
específicos. Num primeiro lugar, contém uma dupla mediação, pois só o
homem consegue usar instrumentos para fabricar instrumentos, ou seja,
“usar uma pedra para dar forma a um instrumento que será posteriormente
utilizado”. A fabricação de um instrumento para uso no devir, relata o
autor citado, gera uma “tridimensionalidade” no tempo, pois trata-se de
uma atividade ocorrida no presente, usando um instrumental criado no
passado para ter seu efetivo uso em uma atividade futura.
Um segundo elemento refere-se à distância temporal e espacial
entre instrumento e necessidade, pois que nos animais a utilização de um
instrumento é para satisfazer uma necessidade imediata. Já no ser humano
a relação necessidade “versus” utilidade experimenta um distanciamento
permitindo o fabrico de peças não para o uso imediato, mas para atender a
reclamos estéticos ou de regulação social.6
O terceiro elemento diz respeito à transformação da natureza pelo
trabalho. Os animais, em geral, utilizam-se de instrumentos como extensões
de seus próprios corpos; o homem, por sua vez, os utilizam como fatores
externos ao corpo
Ao transformar a natureza mediante o trabalho, o ser humano a torna
sua, adapta-a aos seus interesses. Mas, de maneira correlativa, a própria
atividade do ser humano se condensa, objetiva-se em uma coisa que
transcende o tempo. Esse novo produto do trabalho, está, por uma
lado, desprendido da consciência, da subjetividade que o criou; mas,
por outro lado, tem cristalizado um determinados materiais uma forma
útil que condiciona seus usos futuros. (FOLADORI, 2001, p.70-71).

O autor, neste ponto, cita interessante trecho da obra de Marx (apud MARX; ENGELS, 1966, p.187): “Certo que também o
animal produz. Constrói seu ninho, sua morada, como a abelha, o castor, a formiga etc. Mas só produz aquilo de que necessita
diretamente para si ou sua cria; produz de um modo unilateral, enquanto a produção do homem é universal; só produz sob
o acicate da necessidade física imediata, enquanto o homem produz também sem a coação da necessidade física, e quando se
encontra livre dela é quando verdadeiramente produz.”
6
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Evidencia-se, portanto, que a capacidade do homem em fabricar
ferramentas não seria o fator primordial de sua evolução se juntamente
com isso não estivesse presente o comportamento social.7
Fica claro, aqui, que o que vai diferenciar os primeiros humanídeos
daqueles denominados antropomorfos é a capacidade natural para lidar
com o ambiente hostil que os cercavam. Anatomicamente os primevos
homens possuíam uma dentadura adaptada a três usos: marcar, triturar e
cortar. Assim, os mais primitivos seres “homo” dedicam-se incansavelmente
à coleta de vegetais em geral e à caça de pequenos animais, lentos e de
poucos reflexos. Uma das características principais que permitiriam
os homens a disparar em sua evolução distanciando-os daqueles outros
antropomórficos foi o fato de atuarem em grupos que caçavam com pedras
“in natura”, qual seja, sem qualquer trato. Sua eficácia dependia de o grupo
todo estar atacando ao mesmo tempo e de várias direções diferentes.
Essa atividade coletiva, social, utilizando-se de instrumentos vários,
é um diferencial magnífico entre homens e outros animais, uma vez que
esses, mesmo aproveitando-se de certos “instrumentos” - colhidos sempre da
mãe natureza e raramente burilados - sempre os utilizam de “per si”, isto é,
não transmitem para as gerações futuras essa “técnica” [sic]. O homem, por
sua vez, tem por inata essa característica transmissora a seus descendentes.
Ao longo dos tempos isso gera a divisão social do trabalho sendo certo que
“[...] a fabricação de instrumentos foi o elemento dinamizador, gerando
coisas como requisito para o surgimento de relações sociais.” (FOLADORI,
2001, p.75).
Não se pode olvidar, ressalte-se, o papel da “mão” na jornada
evolutiva do homem trabalhador: “la desnuda que coge, la que atrapa, la
que trae” (FOLADORI, 2001, p.9).
Porém, deve-se observar a mão por si só não tem valor, pois é preciso
associá-la à ferramenta.
La mano exige el arma, para ser ella misma arma. Así como la herramienta
se ha formado por la figura de la mano, así inversamente la mano se ha
hecho sobre la figura de la herramienta. Es absurdo pretender separalas
en el tiempo. Es imposible que la mano ya formada haya actuado ni aun
Cf. FOLEY, 2003, p.65. Para os pequenos e indefesos bípedes humanos, a inteligência foi necessária. E ainda mais, a caça parece
exigir a cooperação entre indivíduos (e portanto, organização social), bem como a linguagem para coordenar as atividades. Os
primeiros humanos não eram apenas caçadores, mas caçadores socializados, de modo que a caça significava mais que o simples
comer carne.
7
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por poco tiempo sin herramienta. Los más antiguos restos humanos y las
más antiguas herramientas tienen la misma edad.

Pero lo que si se ha dividido, no temporal, sino logicamente, es el manejo
técnico, tanto en la producción de armas como en su uso. (SPENGLER,
1935, p.34, grifo do autor).

A coleta e transformação das pedras em instrumentos pontiagudos
ou cortantes – por meio do choque de uma contra outra - permitem
vislumbrar naquelas prístinas eras um rudimento de “trabalho”.
Mas será, mesmo, que o simples fato de bater uma pedra em outra
para fazer uma ponta ou uma lasca que permita uma atividade de corte é
realmente um trabalho? Tal atividade é puramente individual que pode
ter sido praticado milhares de vezes durante milênios e, todavia, perdido
outras milhares de vezes.
Na lição de Nougier (1974) podemos aprender como se deu a
passagem desse ato de genialidade individual esporádico, aleatório no
tempo e no espaço, para uma atividade verdadeiramente laboral. E isso só é
possível através da transmissão da experiência praticada continuadamente.
Essa repetição levaria ao aperfeiçoamento da técnica de lascar – e,
posteriormente -, as pedras, tornando-as instrumentos úteis nas tarefas
diárias do grupo social.
El verdadero trabajo empezará con la transmisión asegurada de esse gesto,
dándole su continuidad y con ella las posibilidades de perfeccionamento.
La transmisón espacial, de hombre a hombre, la transmisíon temporal
de generación a generación son aleatórias ambas, porque las experiencias
humanas son fugaces, por la escasez de los primeros hombres, como por la
brevedad de sus vidas. Esta transmisión que hace que un descubrimiento
tenga alguna posibilidad de perpertuarse, que la espécie tenga al fin una
experiencia, que las nuevas y jóvenes generaciones arranquen en lo sucesivo
com uma adquisición superior a la de las antiguas y viejas generaciones, ese
resultado directo de la vida social, eleva al hombre un escalón, definitivo
e irreversible, por encima del mundo animal estable de los antropóides.
(NOUGIER, 1974, p.10-11).
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Ou seja, pode-se dizer que “os hábitos, uma vez adquiridos, servem
para originar novos e mais complexos métodos de trabalho” (FROLOV,
[197-?], p.119).
A partir dessa transmissão o “trabalho” vai deixando de ser casual,
difuso e não especializado para tornar-se organizado. Com isso, obviamente,
os grupos sociais se diferenciam internamente em funções diversas,
propiciando um arremedo de classes sociais, e o homem ao adquirir essa
“consciência” do trabalho utiliza-se de “uma inteligência técnica que é
patrimônio exclusivo de alguns” (NOUGIER, 1974, p.11), qual seja, a
capacidade de manipular, de burilar, de dar formas diferenciadas às pedras
e ossos, e em seguida às madeiras, destinadas a usos distintos. Assim, podese afirmar que ali começou a diversidade de ocupações humanas pois
havia aqueles que continuavam nas atividades coletoras, nas de fabricação
rudimentar de ferramentas e, por fim, aqueles que se utilizavam dessas
últimas.
A técnica conduz à especialização ou à crescente divisão do trabalho já
entre os dois sexos, já entre indivíduos do mesmo sexo, já coletivamente,
entre clãs ou tribos, e, dentro destes, entre famílias. (PIMENTA, 1957,
p.91).

Nesse momento da evolução do trabalho em função da técnica surge
uma especialização baseada no refinamento dos objetos, da elegância da
forma: é o surgimento da criação artística. A arqueologia revela inúmeras
peças artesanais em osso, pedras ou madeira que atestam, por que não, o
surgimento de uma nova classe de trabalhador – o artista.
Ao analisar o progresso da técnica na fabricação de artefatos de
pedra com as duas faces cortantes, Nougier (1974) acrescenta a produção
desses instrumentos constituiu a primeira grande revolução técnica e que a
segunda ocorreu com novos procedimentos de trabalho coma produção em
série dos artefatos lascados e apresenta em seguida aquelas, que segundo ele,
são as etapas de fabricação, e que demandariam pelo menos dez pessoas:
- coleta dos blocos brutos de pedra
- desgaste dos flancos para criar superfícies regulares ao redor do bloco
- eliminação de pequenas arestas (lascas) na superfície superior e preparo
das superfícies secundárias
- retoques secundários para afinar
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- seccionamento brusco para permitir a a produção de pontas
acabadas
- a seguir, essas fragmentações ao redor do núcleo, cuidadosamente
talhado, faculta uma produção em série de pontas triangulares.
(NOUGIER, 1974, p.19).

O uso de lanças de madeira com lascas afiadas nas pontas são um
avanço natural para a atividade de caça. Esta, a princípio, era efetuada de
modo individual. Com o crescimento do grupo social as necessidades de
alimentos aumentam gerando uma atividade vital que só pode ser eficiente
se praticada em grupo; eis que surge uma nova classe de trabalhadores, os
caçadores.
Junto com essa especialização surge a técnica do desenho representando
quase sempre uma grande caçada. Inúmeras pinturas rupestres nos dão
uma amostragem bastante realista daquele trabalho coletivo.
Pouco a pouco a atividade de caça vai perdendo sua importância
quase onipotente para o grupo, pois com ela aproveitava-se não só a carne,
mas os ossos para os diversos utensílios e a pele como vestimenta e proteção
contra as intempéries. Com a suavização do clima gerando temperaturas
mais amenas os homens passaram por um novo avanço tecnológico, a
agricultura, que exigiu a criação e uso de novos instrumentos para arar a
terra, semear e colher os primeiros cereais.
Mas era preciso armazenar a colheita e isso gerou a atividade ceramista,
com uma nova classe de trabalhadores, detentores de uma técnica cada vez
mais especializada.
A pesca também beneficiou do uso de novas técnicas e da utilização de
novos materiais, principalmente em momentos de penúria da agricultura.
O homem começava, também, a domesticar animais para seu uso e
alimentação.
Nossos longínquos ancestrais já dominavam a fabricação de
instrumentos de corte, de perfuração, de caça e pesca, já conseguiam
armazenar quantidades razoáveis de alimentos por meio da cerâmica, já
conseguiam proteger seus corpos dos rigores da natureza com vestimentas
feitas com peles de animais. Mas ainda habitavam a natureza nua, seja
em grutas, seja ao relento. As novas necessidades decorrentes da divisão
do trabalho e desta em classes sociais refletiam-se numa exigência que
não podia se fazer esperar: as condições de habitação mais adequadas e
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

83

confortáveis. É a vez dos construtores que utilizavam desde as pedras quase
brutas, como trabalhadas conforme os diversos tamanhos numa atividade
de sobreposição umas sobre as outras; também se utilizavam de materiais
vegetais como grandes folhas para revestir estruturas em geral de madeira
trabalhada. Como é obvio essas vivendas acarretavam o uso de variados
instrumentos “domésticos”, como potes, de corte, de cozinhar, de cozer, de
armazenar alimentos, etc...
Mesmo com todo esse progresso os grupos sociais tornam-se maiores
e com maiores necessidades. As técnicas existentes e já relatadas não
atendem á demanda. Novas atividades surgiram em especial em busca de
novos materiais cuja coleta na natureza já era mais suficiente. Era preciso
buscá-los em outras plagas, em geral, não mais na superfície, mas, sim, no
sub-solo. Surgia a mineração e com ela uma cadeia de atividades laborais
bem mais complexas, pois os que trabalhavam nas “minas” precisavam que
alguém provesse sua subsistência. “Colaboração, trabalho coletivo; todas as
condições do trabalho moderno já reunidas”, no dizer de Nougier (1974,
p.62).
Infelizmente esse avanço técnico e demográfico exigia cada vez mais
recursos que o grupo por si só não conseguia produzir. A saída é buscar em
outros locais (e com outros grupos) o que lhes faltava. Só um pequeno detalhe
impedia-lhes o intento: aqueles produtos já tinham donos. Surgem, então,
as guerras e, com elas, como um de seus mais funestos desdobramentos,
a escravidão, atividade que desvirtua o sentido do trabalho e por isso não
será aprofundado aqui.
De tudo o que foi dito até o momento pode-se inferir que o trabalho
dos homens pré-históricos alteraram substancialmente o meio ambiente
por eles habitado, pois transformaram a natureza para melhor atender
às suas necessidades e isso só foi possível com o desenvolvimento dos
membros superiores dos primatas, aliado ao surgimento da “linguagem,
base da consciência social” (FROLOV, [197-?], p.111).
2.2. Antiguidade. O período egípcio caracterizou-se pela realização
de grandes obras idealizadas e bancadas pelos governantes de plantão,
dirigindo e regulamentando as relações de trabalho de então; mesmo que o
uso do trabalho servil fosse típico da época, em especial para as atividades
mais brutas, havia outras que eram realizadas por homens livres, tais como
a joalheria e as grandes obras de arte em forma de esculturas, de afrescos e
de fabricação de armas e instrumentos de trabalho (metalurgia).
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Para os gregos o trabalho manual era aviltante e só poderia ser
realizado por escravos e servos. Aos homens livres destinava-se as discussões
sobre a administração de toda a vida da pólis; daí, talvez, ser um paradoxo
tomar a antiga Hélade como berço da democracia onde o povo [sic!] se
auto-governava e era livre para decidir.8
Os romanos possuíam uma espécie de órgãos de classe (seriam os
antecedentes remotíssimos dos sindicatos?) e que era conhecido como
Colégio de artesãos, despojados de personalidade jurídica e de bens
próprios. No período republicano esses colégios, diante do trabalho escravo,
estavam infiltrados de agitadores políticos o que levou Júlio César a abolilos; reaparecem depois, ao tempo de Augustus, agora mediante autorização
prévia, inclusive para a delimitação das profissões sendo-lhes conferida a
possibilidade de redigirem seus estatutos.
O povo hebreu tentava dignificar todos os homens proibindo os maus
tratos a escravos, servos ou homens livres, mesmo que fossem estrangeiros,
repudiavam a prática de atrasar salários e pregavam o descanso semanal
para os trabalhadores.
O Código de Hamurabi já previa direitos aos escravos, como se pode
observar dos seguintes parágrafos, 117, 175, 176, 188, 1899:
§ 117 - Se uma dívida pesa sobre um awilum10 e ele vendeu sua esposa,
seu filho ou sua filha ou (os) entregou em serviço pela dívida, durante
três anos trabalharão na casa de seu comprador ou daquele que os tem
em sujeição, no quarto ano será concedida a sua libertação.

§ 175 - Se um escravo do palácio ou um escravo de um muskênum11
tomou por esposa a filha de um awilum e ela lhe gerou filhos, o dono
do escravo não poderá reivindicar para a escravidão os filhos da filha de
um awilum.

É sabido que nas polis gregas a população escrava ultrapassava em muito à dos homens livres; e mesmo esses, em sua maioria,
não tomavam assento nas Ágoras para discutir o bem público. Somente os privilegiados detentores da terra ou de rendas é que
possuíam esse “direito”.
9
Cf. BOUZON, 1998.
10
Homem livre.
11
Uma categoria social que se situava entre o homem livre e o escravo.
8
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§ 176a - Ou, se um escravo do palácio ou escravo de um meskênum tomo
por esposa a filha de um awilum e, quando ele a esposou, ela entrou
na casa do escravo do palácio ou do escravo de um muskênum com um
dote da casa de seu pai e, (se) depois que eles se uniram, construíram
um lar e adquiriram bens e depois o escravo do palácio ou o escravo de
um muskênum morreu, a filha do awilum tomará consigo o seu dote;
mas tudo o que o seu esposo e ela adquiriram depois que se uniram,
dividirão em duas partes; o dono do escravo tomará uma metade, a
filha do awilum tomará a outra metade para os seus filhos.

§ 176b - Se a filha do awilum não tinha dote, dividirão em duas partes
tudo o que seu marido e ela adquiriram depois que se uniram, o dono
do escravo tomará uma metade, a filha do awilum tomará a outra
metade para seus filhos.

§ 188 - Se um artesão tomou um filho, como filho de criação, e lhe
ensinou o seu ofício, ele não poderá ser reclamado

§ 189 - Se el não lhe ensinou o seu ofício, esse filho de criação poderá
voltar para a casa de seu pai.

O surgimento do cristianismo trouxe o combate à escravidão
procurando dignificar todos os homens apenas pelo fato de serem homens
e, portanto, filhos de Deus; era o surgimento dos princípios de fraternidade
até hoje buscados, mas nem sempre obtidos.
2.3. Idade Média - No que diz respeito às relações de trabalho o
período feudal se caracterizou pela existência das inúmeras corporações
de ofício as quais sacrificavam o indivíduo em prol da classe, do mesmo
ofício, pregando a defesa dos interesses comuns. Constituíam-se como
um sistema de clientela (nos burgos) e apresentavam pequena produção
mas que era o orgulho de seus autores que, inclusive, apunham seus selos
identificativos nos produtos. Não havia, ainda, uma noção muito precisa
de lucro como um ganho lícito.
As corporações redigiam seus próprios estatutos e havia um forte
caráter hereditário no exercício dos ofícios. Além disso, tinha por missão
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velar sobre os aperfeiçoamentos técnicos da comunidade artesanal. Eram
dotadas de um arremedo de tribunal que procurava dirimir os conflitos
entre aos associados. Quando começaram a articular-se melhor em busca
de uma espécie de associação foram sistematicamente reprimidas pelos
outros poderes tão inúmeros no período medieval.
Em função disso sua extinção foi marcada por uma falta de capacidade
produtiva que desse conta de uma demanda cada vez mais crescente.
Além disso, o surgimento de uma nova estrutura política de origem não
divina, mas calcada no poder do príncipe - o estado - entrou em confronto
direto com aquelas corporações, pois estava em jogo o poder dos novos
governantes.
2.4. Idade Moderna - O final do período medieval é marcado pelas
grandes navegações que trouxeram um incremento nunca visto em termos
de comércio entre povos com o aparecimento de novas rotas marítimas
comerciais; o descobrimento da América só veio a consolidar aquele
quadro.
É esse comércio que permitiu um grande acúmulo de capitais em
mãos de poucos afortunados e apenas em alguns estados mais desenvolvidos
econômica e militarmente.
Nesse quadro surgem as cidades cada vez maiores e complexas,
com um crescimento demográfico contínuo que passam a exigir cada
vez mais produtos diferenciados e em maiores quantidades. O trabalho
essencialmente artesanal de há muito não atende as novas e crescentes
necessidades. Urge o aparecimento das máquinas.
A busca por novos mercados e a necessidade de um aumento na
produção de bens para atender uma demanda em franca e contínua
expansão uniram-se aos últimos fatores acima descritos e geraram um
desenvolvimento sem par, até então, na ciência e na tecnologia acarretando o
surgimento do que se convencionou denominar de Revolução Industrial.
2.5. Revolução Industrial - Vários são os fatores que se podem
apontar como originadores da Revolução Industrial. Remotamente
houve o enfraquecimento das relações de servidão existentes no período
histórico anterior. A liberação das obrigações feudais gerou uma situação
pré-revolucionária no campo melhorando a exploração agrícola. Logo
em seguida, porém, as melhorias advindas da tecnologia pré-industrial
encontram no capital acumulado pelo mercantilismo um forte aliado que
vai investir nessas novas técnicas para a produção mecanizada de bens em
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quantidades crescentes por um custo cada vez mais baixo gerando, em
contra-partida, lucros cada vez maiores.
Essa nova atividade produtiva concentrou-se nas cidades fazendo
com que houvesse um êxodo populacional do campo para o burgo em
busca de novas e melhores oportunidades de trabalho, pois a mecanização
do campo que se iniciava tirava postos de trabalho em favor da máquina.
Houve, assim, um excesso de contingente laboral que saiu em busca de
uma ocupação. E foi nas fábricas que muitos encontraram-na. Mas, em
que condições!?
Os efeitos dessa revolução logo se fizeram sentir. Houve um aumento
da divisão do trabalho e, assim, aquele que iniciava o processo produtivo
freqüentemente não sabia como este se desenvolvia e terminava.
Um dos efeitos mais pernósticos - mas perfeitamente previsível - foi a
enorme concentração do capital em mãos de poucos sem uma distribuição
eqüitativa do mesmo entre o dono da máquina e o operário.
Na prática havia, sem dúvida, uma cruel relação de servidão com
o aumento incontido da população urbana em detrimento da rural,
gerando a livre manipulação dos postos de trabalho pelos detentores do
capital. O desemprego era parte do dia-a-dia do trabalhador, pois sempre
haveria alguém disposto a ganhar menos pelo mesmo trabalho: era a lei da
sobrevivência no seu grau mais indigno.
As condições de trabalho eram inumanas com a admissão de crianças
de tenra idade em jornadas que ultrapassavam os limites do tolerável aos
pequenos seres. Aos adultos não estava reservada sorte melhor: jornadas
de 16 horas ou mais eram comuns, a insalubridade das fábricas é de triste
memória, não havia descanso semanal, garantia de salários, de emprego, de
nada..., a não ser trabalho e mais trabalho - e a prole -; daí a denominação
pejorativa de “proletários!”
Mesmo assim, não se pode olvidar que o período foi extremamente
inovador e deu a largada para um avanço tecnológico nunca antes
experimentado, com o desenvolvimento brutal do conhecimento e da
técnica.12
A fábrica moderna nasceu junto com a tecnologia e a ciência aplicada.
[A] articulação entre produção, ciência e tecnologia tornou possível
Para uma visão bem detalhada da relação máquina e técnica vide Ellul (1968, p.43-62), no capítulo sobre a Revolução
Industrial.
12
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uma explosão de conhecimentos, de bens de consumo, de instrumentos
e de técnicas em todos os domínios.

[...]
A economia, que antes fundava-se na utilização da terra, do trabalho, do
capital ou da força, depende agora do uso diferencial do conhecimento
(LINDO, 2000, p.68-69). 13

No dizer do Papa João Paulo II, em sua Carta Encíclica sobre o
trabalho humano (Laborem Exercens) a agricultura e a indústria deixaram
de ser “[...] um trabalho prevalentemente manual, uma vez que os esforços
das mãos e dos músculos passaram a ser ajudados pela ação das máquinas
e de mecanismos cada vez mais aperfeiçoados.” (IGREJA CATÓLICA,
[19--?], p.12).
Não há dúvida de que as relações de trabalho se modificaram
irremediavelmente após o surgimento das máquinas, pois antes o trabalho
era exercido pelo homem – com algum ferramental - mas essencialmente
por ele, individualmente ou em pequenos grupos, onde todos conheciam
o início, o desenvolvimento o final da cadeia produtiva. Era a própria força
corporal do trabalhador que movia o processo de produção. A máquina
mudou esse quadro, pois “El trabajo de la maquina es realizado por la fuerza
inorgânica, la tensión del vapor o del gás, de la electricidad y del calor, que se
obtienen del carbón, del petróleo y del água” (SPENGLER, 1935, p.75).
O lado perverso desse progresso é que o trabalhador, agora, não
mais possui o conhecimento do início, meio e fim da produção de um
bem qualquer, pois a máquina, sendo especializada, impede a apropriação
daquele saber.
2.6. Idade contemporânea

Todo o avanço científico, intelectual e tecnológico surgido a partir do
século XIX, ganhará fôlego extraordinário nos albores do próximo século
já a partir da Primeira Guerra Mundial. Apenas em caráter exemplificativo
Roland Courbisier, em Prefácio à obra de Jacques Ellul (1968), afirma que para Ellul “[...] cinco fatores contribuíram
decisivamente para o advento da revolução tecnológica: o desfecho de uma longa experiência técnica, o crescimento demográfico,a
aptidão do meio econômico, a plasticidade do meio social e, finalmente, o aparecimento de uma clara consciência técnica.”
13
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veja-se o papel do recém inventado avião naquele conflito bélico pois
poucos anos haviam passado desde o seu surgimento (1906) e, no entanto,
o progresso técnico praticado nas aeronaves militares foi espantoso para a
época.
O período entre guerras foi palco de inúmeras descobertas científicas
e avanços tecnológicos de todos sabido o que me escusa de aqui elencálos. Ciência e técnica caminhavam pari passu rapidamente e sem limites
propiciando uma alteração significativa nas relações de consumo pela
espantosa oferta de novos produtos e, com isso, também, nas relações de
trabalho e criação de novas carreiras laborais.
A eclosão da Segunda Guerra Mundial faz disparar o estopim que
acelerou de maneira inigualável à época o avanço técnico-científico. Basta
exemplificar com a atividade espacial que teve seus primórdios ainda
durante aquele conflito com o uso das famosas bombas voadoras (V-2)
disparadas desde o território alemão em direção à Inglaterra e que pouco
depois tornaram-se os protótipos dos foguetes que viriam propiciar o
lançamento de satélites para fora da atmosfera.
Houve, também, avanços pouco alentadores na evolução humana: as
bombas atômicas. Mas, deve-se encarar a realidade com otimismo e assim
é que ninguém poderá negar os avanços do uso da tecnologia nuclear na
vida pacífica dos povos.
No dizer de Lindo (2000, p.69), “a partir da Segunda Guerra
Mundial, o amálgama da produção/ciência/tecnologia converteu-se na
nova base do poder mundial”.
É a partir desse grandioso conflito que a relação técnica e direito do
trabalho começa a tomar um novo rumo.
Voltemos uma vez mais à pregação de João Paulo II (IGREJA
CATÓLICA, [19--?], p.12-13) cujas palavras servem para introduzir as
modificações geradas pela técnica nos dias atuais:
Não somente na indústria, mas também na agricultura, nós somos
testemunhas das transformações que foram possibilitadas pelo
gradual e contínuo progresso da ciência e da técnica. E isto, no seu
conjunto, tornou-se historicamente causa também de grandes viragens
da civilização, a partir das origens da “era industrial”, passando pelas
sucessivas fases de desenvolvimento graças às novas técnicas, até chegar
às da eletrônica ou dos “microprocessadores” nos últimos anos.
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Mais adiante, Sua Eminência ao tratar do papel que a técnica exerce
na interação do sujeito e do objeto do trabalho entende a técnica “não
como uma capacidade ou aptidão para o trabalho, mas sim como um
conjunto de meios de que o homem se serve no próprio trabalho [...] é
indubitavelmente uma aliada do homem” (IGREJA CATÓLICA, [19--?],
p.13, grifo do autor).
3. Estudo de caso: teletrabalho

Sem fazer grandes apologias e sem querer conceituar ou esmiuçar
o papel do processo de globalização atual dele nos servimos para analisar
como a técnica pode influenciar efetivamente na alteração das atividades
laborais “tradicionais”.
Nesse processo o uso da técnica nem sempre traz o paraíso à
Terra; ao contrário, não raro o progresso técnico aliado ao processo de
produção agora cada vez maior, mais qualificado, mais rentoso (por ser
mais econômico) entra em choque com os valores sociais e, com especial
ênfase, do trabalho.
É verdade que a técnica facilita a vida do ser humano,
Mas é um fato, por outro lado, que em alguns casos a técnica, de aliada,
pode também transformar-se quase em adversária do homem, como
sucede quando a mecanização do trabalho “suplanta” o mesmo homem,
tirando-lhe todo o gosto pessoal e o estímulo para a criatividade e
para a responsabilidade; igualmente, quando tira o emprego a muitos
trabalhadores que antes estavam empregado; ou ainda quando,
mediante a exaltação da máquina, reduz o homem a ser escravo da
mesma. (IGREJA CATÓLICA, [19--?], p.13)14.

Para isso vamos nos valer do exemplo de novas atividades aliando
escrita e computação a reboque de uma imensa acumulação de riquezas e
nas mãos de poucos, o que, é óbvio, gera desvios discriminatórios chegando
não raro à exclusão social (FONSECA, 2007, p.174).
Nesse contexto, em princípio negativo, o uso das novas tecnologias
também apresenta pontos favoráveis propiciando, inclusive - e não sem
críticas desfavoráveis - novos tipos de trabalho e, com eles, novas profissões,
14

Vide, ainda, Pizzinatto (1988).
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sendo que muitas delas situam-se num limbo jurídico exatamente por suas
características inovadoras ou, por que não dizer, desconhecidas tanto dos
empresários, como dos trabalhadores e dos governos. E é a partir daí que
se poderá depreender o papel dos novos atores globais na busca de uma
solução legislativa mais moderna e adequada à nova realidade atual.
O uso presente quase indiscriminado da informática faz saltar
aos olhos que “[...] as novas tecnologias da informação com a internet
estabelecem redes que se interconectam nos planos real e virtual,
estabelecendo proximidade e distância, levando programas educacionais,
culturais, científicos e de lazer para milhões de pessoas ao mesmo tempo.”
(FONSECA, 2007, p.179).
A utilização da tecnologia da informação seja na indústria ou no setor
de serviços trouxe como resultado uma crescente robotização, em especial
naquela primeira. Com isso houve um aumento da automação a qual,
por sua vez, gerou duas consequências: a) um aumento do desemprego,
pois a máquina produz mais eficientemente, não se cansa, não reclama e
é mais rápida (PIVA, 1998, p.55)15; b) surgimento de novos segmentos
profissionais antes inexistentes e a técnica revelou.
Esse quadro, paradoxalmente, acarreta novas funções laborais
exercidas por aquelas oriundos da massa de desempregados; mas, para
tanto, essas pessoas acabam por cair no mercado de trabalho informal ou
autônomo, os quais:
Alimentam-se por conta própria e trabalham,muitas vezes em suas
próprias casas, disputando o espaço restrito com as rotinas da família.
E encontram um sabor amargo nas férias ou fins de semana que, de
antigos direitos adquiridos, transformam-se em renúncia de renda.
Mesmo que em vários casos o ganho obtido do trabalho informal possa
até ser eventualmente maior, uma nova sensação de insegurança envolve
a sociedade. Várias décadas passarão até que as pessoas se acostumem
com mudança tão radical de padrão de referência. (DUPAS, 1998,
p.2).

Principalmente a partir dos anos 80, o uso maciço da tecnologia
passa a fazer parte do domínio dos setores privados do mercado e gera
na outra ponta a formação de uma nova e mais qualificada mão-de-obra
O avanço tecnológico e a abertura comercial são, cada vez mais, apontados como os vilões da atualidade, sendo responsáveis
pelas altas taxas de desemprego.
15
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especializada e sistemas abertamente automatizados (DUPAS, 1998,
p.12).
Esses sistemas, porém, não conseguem absorver o grande excedente
de desempregados da indústria e de outros setores produtivos os quais
cada vez mais se informatizam ou incorporam novas técnicas de produção
inclusive com máquinas de última geração que alimentam o ciclo vicioso:
maior quantidade/qualidade de produtos – menor necessidade de mão-deobra remunerada – mais desemprego.
Isso leva a uma insegurança social cada vez mais agravada pela
economia de gastos nos diversos sistemas de produção pelo uso da técnica
pura e simplesmente, sem qualquer preocupação com os aspectos sociais
negativos que isso pode – e tem – gerado.
Por isso a preocupação de Gilberto Dupas (1998, p.13) quando
questiona e responde:
O que, então, está acontecendo com o emprego? Na realidade, o
conceito de trabalho está mudando radicalmente. A revolução nas
telecomunicações e na computação sepultou antigos paradigmas e
informalizará cada vez mais as relações entre empregado e empregador.
O tipo de trabalho que conhecemos e almejamos durante quase todo
esse século está em profunda modificação.

A escolha parece ser entre fragilizar as relações de trabalho ou ver
os empregos desaparecerem, migrando pra mercados que ofereçam
condições de competição melhores. As duas alternativas têm custos
elevados em termos de bem-estar.

Um fato interessante nesse contexto é que o “novo” trabalhador fará
sua tarefa em casa não mais precisando deslocar-se aos antigos e tradicionais
locais de trabalho.
Se por um lado isso lhe proporciona uma certa economia de tempo e
de dinheiro, pois não gasta com o transporte casa-trabalho-casa, por outro
o coloca numa situação não rara de isolamento profissional e social. Ao
encastelar-se no seu local particular de trabalho nem sempre vê o mundo
passar, pois a falta do contato humano com outros profissionais de sua
área de trabalho, e/ou de outros campos do saber profissional e com
experiências próprias, com o passar do tempo pode levar aquele trabalhador
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a uma fossilização de seus conhecimentos e, com isso, de suas habilidades
laborais. Em breve poderá estar fora do mercado de novo. “No futuro,
mais importante do que contar com recursos naturais, capital ou mão-deobra será o fato de dispor de conhecimentos” (PIVA, 1998, p.57-58).
E esse conhecimento passa, não há dúvida, pela absorção de novas
técnicas, aprimorando as capacidades individuais para novas ocupações
laborais.
Além disso, o fato de estar em frente a uma tela de computador por
longas jornadas pode acarretar sérios problemas de saúde ergonômica.
Todavia, talvez uma das consequências mais negativas é o fato de que
essa atividade pode gerar um desrespeito às liberdades individuais. Consta
que empresas britânicas e japonesas se aproveitam da quase impossibilidade
de fiscalização para instalarem câmaras de vigilância nos próprios domicílios
dos teletrabalhadores, com o intuito de medir sua produtividade (Gbezo,
1995, p.7).
Com base nessas informações é que se pode exemplificar com
o teletrabalho. Contrariamente ao que se pensa normalmente, que essa
atividade é exercida na comodidade do lar, ao lado dos familiares, sem os
incômodos dos deslocamentos casa-trabalho e a sua volta, o teletrabalho se
apresenta de modo bem diverso da imagem de “trabalho caseiro”.
Na acepção da OIT, o teletrabalho e “[...] qualquer trabalho efetuado
em um lugar onde distante das oficinas ou dos escritórios centrais, o
trabalhador não mantém um contato pessoal com seus colegas, mas pode
comunicar-se com eles por meio das novas tecnologias.” (Gbezo, 1995,
p.5).
Esta definición abarca situaciones muy diferentes. Puede tratarse de un
teletrabajo de tipo organizativo, que lleve a la empresa a desplegarse
hacia el exterior: esta dota a sus trabajadores de equipos e transfiere asi
los puestos de trabajo al domicilio de estos. También puede agruparlos en
centros satélite, con los cuales permanece en contacto telemático constante.
El teletrabajo afecta asimismo a los profesionales cuya actividad requiere
numerosos desplazamientos y que, gracias a los médios de comunicación
electrónicos, pueden mantenerse en contacto con las empresas que utilizan
sus servicios, desde cualquier lugar. (GBEZO, 1995, p.5).

94

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

Por isso não e incorreto afirmar que as atividades de teletrabalho
são um novo tipo de trabalho, ainda que possa ser feito em locais bem
distantes entre si, mas ao mesmo tempo, atravessando, inclusive diversos
fusos horários.
Todavia, e certo que vários profissionais de teletrabalho acabam
por voltar para as empresas pois ficam desmotivados pelo quase completo
isolamento sem contar as muitas dificuldades no seio familiar. Para evitar
esses desgastes atualmente “[...] se tem adotado uma fórmula de tipo
pendular, ou seja, um trabalho alternado entre o domicilio e a empresa”
(GBEZO, 1995, p.5).
Um dos problemas que se verifica no teletrabalho refere-se a redução
de certos direitos trabalhistas, alem de uma precarização mundial do
trabalho. De qualquer modo, a própria OIT já detectou o problema em
andamento e tem tomado decisões para minimizar os efeitos negativos,
como se pode observar de seu informe The high road to teleworking, e citado
por Andrew Bibby (2001, p.7-8):
Se trata de aprovechar al máximo las posibilidades que brinda esta nueva
forma de trabajo desde una perspectiva humanista alejada del determinismo
tecnológico, de modo que el capital humano, la nueva tecnologia y las
nuevas formas de organización del trabajo puedan, combinarse para
generar crecimiento, empleo y unas mejores condiciones laborales.

As preocupações procedem. pois esta nova atividade laboral suscitam
as questões de saber como se daria a promoção do trabalhador que opera
a distância, em local que não o da empresa, ou ainda de como obter o
reconhecimento dos demais colegas por seu trabalho e, finalmente, de
como o trabalhador pode acompanhar a evolução da empresa a que está
vinculado de um modo relativamente etéreo.
Questão que precisa ser avaliada é a questão do teletrabalho
transfronteiriço, em especial envolvendo os países em desenvolvimento.
Aqui, ao que parece, é muito importante a preocupação sobre se tal atividade
proporciona uma qualidade de vida melhor e de condições de trabalho
mais satisfatórias. A resposta é: depende. O teletrabalho pode permitir que
o trabalhador assuma um maior controle sobre suas atividades gerando um
aumento da satisfação pessoal e da motivação para o trabalho.
Na direção oposta pode ocorrer que a propalada autonomia seja
limitada e a valorização do trabalho também. É possível, ainda, que as
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condições de trabalho não sejam tão vantajosas como aquelas usufruídas
por outros trabalhadores, sem contar que a legislação sobre o assunto
ou é lacunosa ou é inexistente Isso gera, sem dúvida, uma preocupação
sobressalente às entidades representativas dos trabalhadores tanto no plano
interno como no internacional.
É bem apropriada a visão de Bibby (2001, p.8), em obra já citada:
Las organizaciones sindicales, entre otras entidades, temen que las nuevas
formas de organización del trabajo, caracterizados por una mayor
flexibilidad, puedan utilizarse para debilitar la protección del empleo
establecida y crear formas espúrias próximas al trabajo por cuenta propia.

Mais adiante, o mesmo autor faz a ressalva de que cresce a cada dia
o número de trabalhadores por conta própria o que teria levado a OCDE
a estimular um debate entre empregadores e empregados sobre o assunto
e invoca o já citado informe da OIT (2005) que apresenta estudo sobre o
assunto detectando duas posições, sendo uma a que se refere a uma prática
sadia do tema em diversos países “en que organismos públicos, empleadores
y sindicatos han unido sus fuerzas para abordar a difusión del teletrabajo”,
citando especialmente a Irlanda que editou um “Code of practice on e-work”
contendo questões como a seleção de pessoas para o trabalho, os requisitos
necessários relativos às oficinas instalados no próprio domicílio, as políticas
que devem reger as relações empresa-teletrabalhador, a formação, as questões
de seguridade e as condições de emprego. Mas não fica por aí a louvada
iniciativa, pois a mesma recomenda que se façam revisões periódicas dos
programas de teletrabalho.
O objetivo desse tipo de iniciativa consiste na:
Adopción de un planteamiento progresivo que genere un círculo virtuoso en
el que se aúnen capital humano, nuevas tecnologias y formas innovadoras de
organización el rabajo para crear crecimiento económico, competitividad,
empleo y mejores condiciones de trabajo. (Bibby, 2001, p.8).

Nesse quadro indefinido o papel dos novos atores sociais se destaca,
porém sem uma unidade de pensamento ou de ações. É fato que muitos
sindicatos vejam com apreensão e ceticismo o papel do teletrabalho, pois
têm receio de que grupos de trabalhadores fiquem marginalizados e possam
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acarretar o desmembramento da organização sindical, denunciando os
efeitos negativos sobre as condições de trabalho (GBEZO, 1995, p.7).
Já as entidades patronais vêem positivamente o teletrabalho, pois ele
pode gerar novos ganhos patrimoniais, maior flexibilidade na organização
dos trabalhadores, manter pessoal mais qualificado e evitar as ausências ao
trabalho.
Certamente o teletrabalho veio para ficar, e para evoluir com
segurança e efetividade e nesse sentido,
Corresponderá a los poderes públicos influir más eficazmente en el ritmo
de desarrollo del teletrabajo aplicando um política activa y concertada
de desarollo rural y creación de puestos de trabajo, y adoptando las
medidas adecuadas para que los operadores de telecomunicaciones puedan
proporcionar las redes necesarias a precios competitivos. (GBEZO, 1995,
p.7).

Mas não somente sobre os governos deve recair a responsabilidade.
Outros atores, como sindicatos, empregadores e trabalhadores, igrejas,
associações civis, ONG’s, devem participar ativamente buscando novos
mecanismos sócio-jurídicos para tornar a atividade de teletrabalho um
exemplo bem sucedido da relação entre técnica e trabalho.
A seguir, um pequeno estudo do que são esses novos atores.
4- Os novos atores

Muito embora a OIT seja considerada um organismo internacional
“sui generis” pela sua composição que, ao contrário das demais OI, abrange
não apenas representantes dos governos mas, também, dos empregadores
e dos trabalhadores, conforme previsto em sua Constituição, para o
objeto deste artigo interessa verificar a participação de atores que não são
estados ou organizações intergovernamentais no processo de criação e/
ou transformação da norma trabalhista no plano internacional, ou seja,
aquelas denominadas de organizações não-governamentais.
Reza o Artigo 71 da Carta da ONU que:
O Conselho Econômico e Social poderá entrar nos entendimentos
convenientes para a consulta com organizações não-governamentais,
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encarregadas de questões que estiverem dentro da sua própria
competência. Tais entendimentos poderão ser feitos com organizações
internacionais e, quando for o caso com organizações nacionais, depois
de efetuadas consultas com o membro das Nações Unidas interessado
no caso.

O surgimento da OIT, em 1919, fruto do tratado de Versalhes, inicia
uma nova fase do DIP: o das OI. Logo em seguida, em 1920, cria-se, no
esteio daquele mesmo tratado, a SdN - Sociedade das Nações.
Após o término da Segunda Guerra, em 1945, surge a ONU e, a
partir de então, centenas de outras OI, com as mais diversas destinações.
Somente com o Parecer Consultivo de 11 de abril de 1949, a CIJ,
atendendo a uma solicitação de consulta da AG/ONU, opinou que as OI
são, sim, sujeitos de DIP. E assim tem sido desde então.
Numa descrição bastante didática, Seitenfus (2004, p.127) apresenta
cinco fases na trajetória evolutiva das OI:
a. funcionalismo - as OI devem servir à sociedade sem a intermediação
dos estados;

b. desenvolvimentismo - de cunho ideológico da era da guerra fria
objetivava transformar as OI em instrumentos “para a expansão
econômica nos moldes liberais, e criar condições favoráveis para a
expansão econômica nos moldes liberais, e criar condições favoráveis
para o investimento direto de capitais privados e públicos, tanto
nacionais como estrangeiros”.

c.
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transnacionalismo - a partir da década de 1970 os países mais
pobres e com pouca poupança interna passavam por um processo
de evolução econômica em que os seus parcos recurso eram
transferidos sistematicamente para as grandes potências, ou por
empréstimos diretos ou por utilização de créditos dos órgãos de
fomentos internacionais, como o FMI e BIRD. Para se capitalizarem
esses países deveriam se socorrer de capitais estrangeiros mas não
estatais mas, sim, de investidores privados, qual seja, as empresas
transnacionais, que por essa via se instalavam nos territórios
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daqueles com enormes vantagens até mesmo sobre os concorrentes
nacionais.

d. Globalismo - surge no período de 1970 a inícios da década de
1980, quando o mundo se dá conta de que os recursos naturais são
finitos e escassos. Diante de tentativas de imposição pelas grandes
potências de crescimento zero com controle demográfico surge um
sentimento contrário por parte das nações menos desenvolvidas.

e.

Globalização - há uma forte tendência em diminuir o papel do
estado em favor de transnacionais privadas, em especial nos setores
do comércio, da tecnologia e financeiro.

É, ainda, Seitenfus (2004, p.128) quem afirmar que:
O poder dos mercados e dos entes privados pode colocar em risco os
fundamentos das OI, sobretudo os esforços coletivos que objetivam
alcançar um desenvolvimento solidário e manter a segurança e a paz
internacionais.

Porém, o objeto deste artigo não é propriamente estudar o que são
as OI e seu papel, em especial o da OIT, mas, sim, o papel que podem
desempenhar outros tipos de atores que não são nem estados nem OI’s.
Refiro-me às ONG’s e às demais instituições da chamada sociedade civil
que cada vez mais têm participado daquilo que se convencionou chamar de
governança global e que tem influenciado sobremaneira a atuação de alguns
organismos intergovernamentais sendo a OIT um dos mais atingidos.
4.1. A sociedade civil - O presente artigo não oferece o espaço
geográfico adequado para um estudo mais apurado e profundo desses
novos atores, pois objetiva apenas lançar algumas observações sobre a sua
participação na elaboração da norma trabalhista internacional para atender
novas situações de trabalho geradas pelas inovações técnicas.. Mesmo
assim, far-se-ão algumas considerações singelas a respeito, apenas para
situar melhor o contexto.
Para Eduardo Matias (2005) a sociedade civil pode ser descrita
como sendo um somatório de grupos, mais indivíduos, mais instituições
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que são independentes dos estados. Não incluem associações que buscam
unicamente o lucro (interesse próprio). São exemplos dessas últimas as
empresas transnacionais16, as sociedades criminosas e todas aquelas que
escapam do controle mais efetivo da lei, nacional ou internacional.
Esses novos atores situam-se numa posição intermediária entre o
estado e o mercado e atuam na esfera pública podendo incluir entidades
religiosas, esportivas, etc.
4.2. As ONG’s

Ressalte-se que não foram incluídas aqui ao falarmos de organizações
internacionais, ao menos por ora, as ONG’s. Isso, porém, não tem impedido
uma participação cada vez mais numerosa e efetiva desses novos atores na
construção do próprio direito internacional geral e, como poderia deixar
de ser, também de áreas específicas do DI, como as referentes à OIT.
Podem ser locais, nacionais ou internacionais, sendo certo que a
atuação internacional é mais recente. Praticamente surgiram no século 19
e a Cruz Vermelha, surgida em 1863, é um exemplo disso. O surgimento
de sindicatos e associações trabalhistas nos séculos 19 e 20 reforçam esse
aspecto.
São instituições que além de seu gigantismo material empregam
muitas pessoas em muitos países onde atuam. Por vezes seu papel na vida
do país, em especial os em desenvolvimento, é extremamente polêmico
chegando, não raro, a provocar mudanças legislativas radicais apenas para
atender aos interesses dessas organizações, especialmente em tempos de
mundialização.
Isso, porém, apresenta um interessante paradoxo, pois ONG’s
transnacionais estão ligadas à globalização, mas no discurso, pelo menos
em um número apreciável delas, combatem-na; porém, é graças a ela que
sobrevivem, pois com a revolução tecnológica moderna essas ONG’s têm
acesso a informações extremamente importantes para seus objetivos e as
utilizam nem sempre com muita ética e em favor das comunidades que
dizem representar ou a favor de quem, ao menos em tese, deveriam atuar.
Mas se não fosse essa tecnologia colocada à disposição da globalização
É preferível o termo ao invés de empresa multinacional. Para um melhor entendimento do tema consulte-se a obra de Phillip
Jessup (1965).
16
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muitas dessas ONG’s não teriam condições sequer de existirem quanto
mais de atuarem num plano internacional.
É ainda diante dessa facilidade de informações que se dá a expansão e
alianças entre elas. Como conseqüência, passam, talvez involuntariamente
no início, a adotar valores universais defendidos pela chamada Sociedade
Civil Transnacional, seja lá o que for isso!
De qualquer forma seu pano de fundo de atuação, nacional ou
internacional, são os interesses da humanidade. Em alguns casos ditam
a agenda mundial, pois têm o domínio da informação e participam da
governança global.

São grupos de pressão muito ouvidos durante as convenções
internacionais o que permite concluir que as OI envolvidas com a produção
de normas “[...] tornam-se cada vez mais abertas à influência de entidades
não governamentais” (MATIAS, 2005, p.451).
As ONG’s modificam as orientações políticas dos governos, em
particular dos estados democráticos (MATIAS, 2005, p.452), uma vez que
possuem o conhecimento técnico e forte apoio popular.
5. Participação dos novos atores nas atividades de
elaboração da norma internacional do trabalho no âmbito
da OIT

A seguir, apresentamos uma lista simplificada de situações em que
a participação das organizações não-governamentais, ou, se quiserem, de
novos atores, no processo de elaboração e/ou transformação da legislação
laboral internacional, corroborando a tese de que não só a atividade estatal
tem acento nas discussões e tomada de decisões; muito ao contrário, a questão
das relações de trabalho no plano internacional guardam equivalência com
dois outros temas tão evidentes nos tempos atuais: a proteção internacional
dos direitos humanos e a proteção do meio ambiente. Certamente esses
três universos simbióticos entre si não poderiam sobreviver não fosse a
incessante participação da comunidade não estatal/governamental nos
processos de elaboração das normas que as regem.
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1- Conselho de Administração da OIT: (regulamento)

Artigo 6: Representação de organizações internacionais oficiais.
Os representantes de organizações internacionais oficiais que hajam sido
convidadas pelo Conselho de Administração a fazer-se representar em
suas reuniões terão o direito de assistir às mesmas e poderão participar
dos debates com direito a voz mas sem voto.
Artigo 7: Representação de organizações internacionais não
governamentais.
1. O CA poderá convidar ONG’s a fazer-se representar em qualquer
reunião em que se discutam questões que lhes interessem. O Presidente
poderá, de acordo com os Vice-presidentes, permitir a tais representantes
que façam declarações ou que as comuniquem por escrito, para
informação do CA, sobre as matérias incluídas na ordem do dia. Em
caso de não intervenção em tal acordo, a questão se submeterá à reunião,
que se pronunciará sobre ela, sem discuti-la.
2. O presente artigo não se aplica às reuniões em que se discutem
questões de índole administrativa ou orçamentária.
Artigo 16: Consulta prévia a respeito de proposições sobre novas tarefas
relacionadas com questões de interesse direto da ONU ou de outras OI
especializadas.
[...] Quando no decorrer de uma reunião se apresente uma proposta
sobre novas tarefas que ser empreendida pela OIT relacionadas
com questões que interessem diretamente à ONU ou a um ou mais
organismos especializados distintos da OIT, o Diretor Geral deverá,
prévia consulta, no que for possível, com os representantes na citada
reunião da organização ou organizações interessadas, chamar a atenção
da reunião sobre as implicações da proposta.

2- Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos
fundamentais no trabalho e seu seguimento
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Item 3: Reconhece a obrigação da Organização de ajudar seus
Membros, em resposta às necessidades que tenham sido estabelecidas
e expressas, a alcançar esses objetivos fazendo pleno uso de seus
recursos constitucionais, de funcionamento e orçamentos, inclusive a
mobilização de recursos e apoio externos, assim como alentando a outras
organizações internacionais com as quais a OIT tenha estabelecido
relações, de conformidade com o Artigo 12 de sua constituição, a
respaldar esses esforços.

3- Declaração tripartite de princípios sobre as empresas
multinacionais e política social:

Apresentaremos, aqui, apenas alguns exemplos dos tópicos contidos
nessa declaração e que envolvem a atividade, direta ou indiretamente, de
normatizar as relações de trabalho:
16- As empresas multinacionais, em particular quando realizam suas
operações nos países em desenvolvimento, deveriam esforçar-se em
aumentar as oportunidades e níveis de emprego, tendo em conta
a política e os objetivos dos governos a esse respeito, assim como a
segurança do emprego e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
25- As empresas multinacionais, tal e qual as nacionais, deveriam
esforçar-se, mediante um planejamento da mão-de-obra ativa, para
assegurar um emprego estável a seus trabalhadores e para observar
as obrigações livremente negociadas em matéria de estabilidade de
emprego e de seguridade social. Tendo em conta a flexibilidade que
possam ter as multinacionais, deveriam esforçar-se para atuar como
modelo na promoção da segurança do emprego, particularmente nos
países em que a cessação das operações possa acentuar o desemprego a
longo prazo.
28- Os governos, em cooperação com as empresas multinacionais e com
as empresas nacionais, deveriam assegurar alguma forma de proteção de
admissão dos trabalhadores cujo emprego haja sido extinto.
36- As empresas multinacionais, assim como as empresas nacionais,
deveriam respeitar a idade mínima de admissão ao emprego ou ao
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trabalho com o fim de garantir a efetiva abolição do trabalho infantil e
deveriam adotar medidas imediatas e eficazes dentro de seu âmbito de
competência para garantir a proibição e eliminação das piores formas
de trabalho infantil com caráter urgente.
37- Os governos deveriam assegurar-se de que tantos as empresas
multinacionais como as nacionais apliquem normas adequadas em
matéria de segurança e higiene para seus trabalhadores. Roga-se aos
governos que ainda não hajam ratificado todavia os Convênios sobre
a proteção no uso de máquinas (Conv. 119); sobre a proteção contra
as radiações (Conv. 115); sobre o uso de benzeno (Conv. 136) e sobre
o câncer de origem profissional (Conv. 139) a que apliquem, sem
restrições, na medida mais ampla possível, os princípios contidos nesses
Convênios e nas Recomendações correspondentes (nºs. 118, 114, 144
e 147). Deveriam também levar em conta a lista de enfermidades
profissionais e os repertórios de recomendações práticas e as guias que
figuram na lista atual de publicações da OIT sobre segurança e higiene
no trabalho.
39- As empresas multinacionais deveriam cooperar com o trabalho
das organizações que se ocupam da preparação e adoção de normas
internacionais sobre a segurança e a higiene.

4- Convênio 144 sobre a consulta tripartite (normas
internacionais do trabalho), 1976.

Convênio adotado em Genebra em 21/6/1976 e em vigor a partir de
16/5/1978 e que se destina à realização de consultas tripartites (governosempregadores-epmpregados) com o intuito de promover a aplicação das
normas internacionais do trabalho. A seguir, alguns tópicos:
Preâmbulo:
Recordando as disposições dos convênios e recomendações
internacionais do trabalho existentes - e em particular o Convênio
sobre a liberdade sindical e a proteção do direito de sindicalização, de
1948; do Convênio sobre o direito de sindicalização e de negociação
coletiva, 1949; e da Recomendação sobre a consulta (ramos de
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atividade econômica e âmbito nacional), 1960 - que afirmam o direito
dos empregadores e dos trabalhadores de estabelecer organizações
livres e independentes e pedem que se adotem medidas para promover
consultas efetivas em âmbito nacional entre as autoridades públicas e
as organizações de empregadores e de trabalhadores, assim como as
disposições de numerosos convênios e recomendações internacionais de
trabalho que dispõem que se consulte as organizações de empregadores
e de trabalhadores sobre as medidas que se devem tomar para dar-lhes
efeito; [...]
Art. 1º - No presente Convênio, a expressão organizações representativas
significa as organizações mais representativas de empregadores e de
trabalhadores, que gozem do direito à liberdade sindical.
Art. 3º - Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores,
para efeitos dos procedimentos previstos no presente Convênio, serão
eleitos livremente por suas organizações representativas, sempre que
tais organizações existam. [...]
Art. 6º - Quando se considere apropriado, depois de haver consultado
as organizações representativas, sempre que tais organizações existam,
a autoridade competente apresentará um informe anual sobre o
funcionamento dos procedimentos previstos no presente Convênio.

5- 298ª Reunião da Oficina Internacional do Trabalho Março de 2007

O Conselho de Administração, em 23 de março de 2007, publicou
uma lista contendo Solicitações de ONG’s que desejam fazer-se representar
na 96º reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 2007, em que
aparecem elencadas algumas dezenas de organizações de várias partes do
mundo. Remeto os interessados à leitura do documento GB298-Ing32007-03-0271-1-Sp.doc.
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6 - Conferência Internacional do Trabalho - 97ª reunião
-2008

A Oficina Internacional do Trabalho, tendo em vista a Conferência
Internacional do Trabalho, em sua 97ª Reunião, em 2008, apresentou
um Informe VI - Fortalecimento da capacidade da OIT para prestar
assistência aos seus Membros na consecução de seus objetivos no contexto
da globalização - continuação da discussão sobre o fortalecimento da
capacidade da OIT e possível exame de um documento de referência, que
poderia revestir-se na forma de uma declaração ou de outro instrumento
adequado, com o correspondente seguimento, e a forma que poderia
adotar.
No item IV - Exame da questão do fortalecimento da capacidade da
OIT na reunião de 2007 da Conferência, estão presentes alguns tópicos
que interessam a este artigo:
13- Levando em conta essas circunstâncias, no Informe se assinalava
que o verdadeiro desafio para a OIT não consistia em reconsiderar
seus valores, objetivos e meios de ação, senão que se tratava de uma
questão de governança e métodos de trabalho com o fim de utilizar
de maneira mais sistemática e racional toda uma série de ferramentas
de que dispunha para promover o trabalho decente, assim como de
aproveitar ao máximo sua vantagem comparativa excepcional, isto é, sua
composição universal e tripartite. No mesmo Informe V se examinou
a questão do fortalecimento de três dimensões da governança da OIT:
vertical, horizontal e externa.
17- Em terceiro lugar, a governança externa se referia à capacidade
da OIT para influir nos novos atores em relação com seus esforços
pertinentes para o logro dos objetivos da OIT. No Informe se assinalou
que a OIT foi criada em um contexto no qual não havia outros
atores internacionais que os Estados e um punhado de organizações
internacionais, incluída a OIT. Seu trabalho se centrava em prestar
assistência aos Estados e coordenar sua ação com miras ao progresso
social. Esse contexto mudou radicalmente à raiz da emergência de uma
constelação de novos atores influentes tanto públicos como privados.
A influência desses atores poderia ir de encontro à capacidade e/ou
vontade dos Estados de cumprir com suas responsabilidades em relação
com o progresso social, mas ao mesmo tempo também poderiam
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desempenhar um papel eficaz na promoção de tal progresso. No
Informe restou claro a esse respeito que não se tratava de transferir as
responsabilidades a esses novos atores, com o risco de menoscabo ainda
maior da capacidade e da vontade do Estado. Se tratava de encontrar
vias específicas mediante as quais possam aportar uma contribuição ou
apoiar de outro modo a ação da OIT para ajudar a reforçar a capacidade
e vontade do Estado. No Informe forma consideradas diversas opções,
inclusive a possibilidade de associar aos atores pertinentes, de maneira
adequada, a avaliação do impacto do texto de referência.

6. A participação dos novos atores no Instituto de Direito
Internacional

Mirando o encerramento deste trabalho serão apresentadas algumas
referências sobre a participação dos novos atores no cenário internacional
a partir dos trabalhos doutrinários do “Institut de Droit International”, na
forma de Sessões realizadas em diversas cidades ao longo dos anos desde
sua fundação ao final do século 1917:
1. Sessão de Bruxelas- 1923 - Projeto de convenção relativa à
condição jurídica das associações internacionais.
Art. 1º - As Potências contratantes concederão em seus territórios
respectivos, dentro dos limites e com as garantias estipuladas daqui em
diante, proteção legal, em atribuir a qualidade de pessoas jurídicas ou
reconhecimento da personalidade por elas adquiridas por elas com base
legal, às associações internacionais sem fins lucrativos que se conformem
com as condições seguintes.
Art. 2º - São consideradas como internacionais, ao senso da presente
convenção, as associações de caráter privado nas condições fixadas
por seus estatutos, aos sujeitos e às coletividades de vários países
e que perseguem, sem espírito de lucro, um objetivo de interesse
internacional.
[...]

17

A seguir, todas as citações foram traduções livre do autor.
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2. Sessão de Nova Iorque - 1929 - Estatuto jurídico das sociedades
em direito internacional.
Capítulo 1º
1. A personalidade de uma sociedade a ela conferida pela lei de um
país onde as formalidade de constituição são preenchidas, deve
ser reconhecida nos outros estados, de acordo com a lei da sede
estatutária.

3. Sessão de Bath - 1950 - As condições de atribuição de um estatuto
internacional às associações de iniciativa privada.
Art. 1º - Cada Parte contratante se compromete a reconhecer às
associações internacionais e às fundações de interesse internacional os
direitos definidos na presente Convenção, após exame e verificação das
condições de fundo e de forma enunciadas nos artigos seguintes.

Art. 2º - As associações internacionais descritas no artigo anterior são
grupos de pessoas ou de coletividades, livremente criadas por iniciativa
privada, que exercem, sem espírito de lucro, uma atividade internacional
de interesse geral sem qualquer preocupação de ordem exclusivamente
nacional.

4. Sessão de Oslo-1977 - Versa sobre as empresas multinacionais
e a necessidade de uma regulamentação internacional sobre elas. Vejamos
alguns tópicos:
O Instituto de Direito Internacional,

Considerando que as empresas caracterizadas por sua unidade econômica
sob o impulso de uma sociedade-mãe que constitui o centro de decisão,
ao mesmo tempo que por uma disseminação de seus estabelecimentos,
dotados ou não de personalidade jurídica, e constituem seus centros
de atividade em um grande número de países, exercem um papel
preponderante e crescente na produção e nas trocas internacionais e
exercem de fato uma influência econômica, social e política.
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[...]

Art. I - As empresas formadas por um centro de decisão localizado em
um país e de centros de atividades, dotados ou não de personalidade
jurídica própria, situadas em um ou mais países, devem ser consideradas
como consideradas juridicamente como empresas multinacionais.
Art. II - É conveniente que seja progressivamente elaborado um regime
jurídico próprio das empresas assim definidas, e que deverá salvaguardar
a soberania e a independência econômica dos Estados, notadamente
daqueles em desenvolvimento.

Considerações finais

Da análise do que acima foi escrito verifica-se que desde tempos
imemoriais a humanidade busca regulamentar as relações de trabalho para
torná-la mais digna e erradicar a exploração de uns poucos sobre muitos.
Mas, como é fácil de perceber, esses objetivos esbarraram sempre
na negativa daqueles que possuem não só o poder econômico mas,
também, o poder político e, não raro, o domínio das novas técnicas. Só
muito recentemente é que a sociedade humana - diante de novas técnicas
aproveitadas para melhorar e expandir a produtividade – tem conseguido
paulatinamente alterar o quadro dantesco de opressão e desrespeito à pessoa
humana. Obviamente, por detrás desse progresso material houve uma
evolução ideológica que permitiu colocar o homem à frente da máquina,
muito embora ainda hoje não se pode afirmar que isso seja uma verdade
absoluta. Mas é, pelo menos, uma meia verdade.
As mudanças necessárias obrigatoriamente devem passar por uma
maior e mais consciente participação da própria sociedade como um
organismo, dinâmico retirando do Estado - tido como forma mais evoluída
de sociedade política (DALLARI, 1979) - a quase total preeminência de
regulamentar as atividades laborais, no âmbito interno e no internacional.
Assim, cabe à própria sociedade civil essa tarefa em especial por suas
manifestações internas e internacionais, seja em forma de associações
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civis ou, mais específicamente, por intermédio das organizações nãogovernamentais.
Este artigo buscou retratar como ao longo dos milênios o uso da
técnica pelos homens tem criado novas situações comportamentais e, por
que não, profissionais, e verificar como, e quanto, isso tem sido feito e quais
seus resultados práticos em especial no sentido de modificar, influenciar e
contribuir sobre o trabalho legislativo e regulamentador não só da OIT mas,
também, de outros atores sociais nos planos nacional e internacional.

110

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

REFERÊNCIAS

BARROS, A. M. de (Coord.). Curso de direito do trabalho: estudos em
memória de Célio Goyatá. 3.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997.
v.1.
BIBBY, A. El camino hacia el teletrabajo: teletrabajo: las tecnologias de la
comunicación y la información cambian la geografia del trabajo. Revista
del Trabajo, Ginebra, n.38, p.07-08, 2001.
BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Tradução, introdução
e notas de Ivo Storniolo e Euclides Martins Balancim. São Paulo: Ed.
Paulus, 2000.
BOUZON, E. O código de Hammurabi. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 1998.
DALLARI, D. A. Elementos de teoria geral do estado. São Paulo: Saraiva,
1979.
DUPAS, G. O novo paradigma do emprego. In: FUNDAÇÃO KONRAD
ADENAUER. (Org.). O novo paradigma do emprego e o futuro das
relações trabalhistas. Rio de Janeiro: Fundação Konrad-Adenauer, 1998.
p.01-20. (Série Pesquisas, v.10).
ELLUL, J. A técnica e o desafio do século. Tradução e prefácio de Roland
Corbisier. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.
FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Tradução de
Marise Manoel. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2001.
FOLEY, R. Os humanos antes da humanidade: uma perspectiva
evolucionista. Tradução de Patrícia Zimbres. São Paulo: Ed. da UNESP,
2003.
FONSECA, D. J. Formação, inovação e novas tecnologias: lugar dos
negros e dos empobrecidos. Estudos de Sociologia, Araraquara, v.12,
n.23, p.173-186, 2007.
FROLOV, Y. O cérebro e o trabalho. Tradução de P. Reis. Lisboa: Arcádia,
[197-?].
GBEZO, B. Outro modo de trabajar: la revolución del teletrabajo. Revista
Trabajo, Ginebra, n.14, p.7, 1995.
JESSUP, P. Empresa transnacional. São Paulo: Fundo de Cultura, 1965.
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

111

LINDO, A. P. A era das mutações: cenários e filosofias das mudanças
no mundo. Tradução de Francisco Cock Fontanella. Piracicaba: Ed. da
UNIMEP, 2000.
MATIAS, E. F. P. A humanidade e suas fronteiras: do estado soberano à
sociedade global. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
MARX, K. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. In: Marx, K.;
Engels, F. Escritos económicos varios. México: Grijalbo, 1966. p.25
-125.
NOUGIER, L. R. En los origenes del trabajo. Tradução castellana
Joaquim Romero Maura. Barcelona: Grijalbo, 1974.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO [OIT]. Las
reglas del juego: una breve introducción a las normas internacionales del
trabajo. Genebra: OIT, 2005.
IGREJA CATÓLICA. Papa (1978-2005: João Paulo II). Carta encíclica
sobre o trabalho humano no 90º aniversário da Rerum Novarum
(Laborem Exercens). São Paulo: Loyola, [19--?].
PIMENTA, J. Sociologia econômica e jurídica do trabalho. 5.ed. São
Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1957.
PIVA, H. As perspectivas do emprego no contexto da revolução tecnológica
e suas implicações políticas: uma visão empresarial. In: FUNDAÇÃO
KONRAD ADENAUER. (Org.). O novo paradigma do emprego e
o futuro das relações trabalhistas. Rio de Janeiro: Fundação KonradAdenauer, 1998. p.55-64. (Série Pesquisas, v.10).
PIZZINATTO, N. K. Homem, trabalho, sociedade (evolução da relação
homem x trabalho, à luz da teoria da organização). Revista Impulso,
Piracicaba, ano 2, n.3, p.83-84, 1988.
SEITENFUS, R. A. S. Relações internacionais. Barueri: Manole, 2004.
SPENGLER, O. El hombre y la técnica: contribuición a una filosofia de
la vida. Santiago de Chile: Editorial Cultura, 1935.

112

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ALONSO OLEA, M. Introdução do direito do trabalho. Tradução de C.
A. Barata Silva em colaboração com Darci Rodrigues de Oliveira Santana.
4.ed. rev. São Paulo: LTr, 1984.
BEAULIEU, P. L. L’état moderne et ses fonctions. 2.ed. Paris: Librairie
Guillaumin et Cie, 1891.
BELTRAN, A. P. Os impactos da integração econômica no direito do
trabalho: globalização e direitos sociais. São Paulo: LTr, 1998.
BRESCIANI, L. P. Mudança tecnológica e ação sindical no Brasil:
resistência e contratação. Revista de Ciência e Tecnologia, Piracicaba, v. 2,
n.4, dez.1993.
DE LA CUEVA, M. Derecho mexicano del trabajo. 9.ed. México: Ed.
Porrua, 1966. tomo I.
ESTEVES, P. L. (Org.). Instituições internacionais: comércio, segurança
e integração. Belo Horizonte: PUC Minas, 2003.
GARCIA, M. A. Derecho del trabajo. Barcelona: José M. Bosch Editor,
1960. tomo I.
GOTTSCHALK, E. F. Norma pública e privada no direito do trabalho.
Ed. fac-similada. São Paulo: LTr, 1995.
LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da
informática. Tradução Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 2008.
LOPES, M. C. P.; ROSA, M. A. Derecho del trabajo. 13.ed. Madrid:
Universitaria Ramón Areces, 2005.
MORAIS FILHO, E.; MORAES, A. C. F. Introdução do direito do
trabalho. 7.ed. São Paulo: LTr, 1995.
OLEA, V. F.; FLORES, A. M. Crítica de la globalidad: dominación y
liberación en nuestro tiempo. México, DF: Fondo de Cultura Económica,
1999.
OLIVEIRA, O. M.; DAL RI JUNIOR, A. (Org.). Relações internacionais:
interdependência e sociedade global. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. (Coleção
direito, política e cidadania).
OLIVEIRA, O. M. Relações internacionais & globalização: grandes
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

113

desafios. Ijuí: Ed. Unijuí, 1997.
SANTOS, F. C. A. Dissonância entre as estratégias de recursos humanos
e de tecnologia. Revista de Ciência e Tecnologia, Piracicaba, v.2, n.4,
dez.1993.
SILVA, O. P. e A nova face do direito do trabalho: tecnologia, desemprego,
trabalho autônomo e trabalho informal. Revista do Advogado, São Paulo,
ano XXV, n.82, p.95-103, jun. 2005.
SUPIOT, A. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do
direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
SUR, S. Relations internacionales. Paris: Montechrestien E.J.A., 1995.
VIEIRA, L. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização.
Rio de Janeiro: Record, 2001.

114

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

O Controle na Sociedade Técnica:
a contribuição de Jacques Ellul
para a compreensão do Estado e da
sociedade contemporânea

Marcus Vinicius A. B. de MATOS1
Priscila Vieira e Souza de MATOS2

RESUMO: Este artigo trata do problema da utilização de técnicas de controle e vigilância

da sociedade civil no Século XXI. Questionando a aceitação indiscriminada de novas formas de
controle social sob uma perspectiva crítica, e notando as múltiplas interfaces entre a evolução
Técnica e os paradigmas da Sociedade de Risco e do Estado de Exceção, propõe uma abordagem
axiológica do seu objeto a partir da obra de Jacques Ellul. Dessa forma, busca compreender
as relações entre Direito e controle policial como dois campos marcadamente dominados pela
aplicação irrestrita das Técnicas pelo Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Técnica. Controle. Direito. Estado de exceção. Sociedade de risco.

Vigilância.

1. Introdução
Quando todas as noções que dizem ‘isto é bom’ são desmoralizadas, permanece
a que diz ‘eu quero’. Ela não pode ser anulada nem ‘interpretada’, já que
nunca teve nenhuma pretensão de objetividade.
C. S. Lewis (2005, p.62)

Mestrado em andamento pelo Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD), Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ,
Brasil. http://lattes.cnpq.br/4225526856731998. Contato: mv@ufrj.br
2
Mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura (PPGCOM), Universidade Federal do
Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. http://lattes.cnpq.br/5228280220036174. Contato: priscilavieira@ufrj.br
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Este artigo apresenta como objeto a questão do uso de técnicas de
controle e vigilância3 pela polícia e pelo Poder Judiciário no Brasil. Na
sua análise, possui dois objetivos. Em primeiro lugar, trata-se de uma
abordagem inicial da obra A Técnica e o Desafio do Século4, de Jacques
Ellul, que busca investigar até que ponto a produção do teórico francês
pode contribuir para uma crítica de alguns problemas atuais no Direito
brasileiro. Nesse sentido, será proposto um diálogo com autores de diversas
áreas do conhecimento, buscando encontrar pontos de convergência e/
ou explicitar divergências entre suas obras e o pensamento de Ellul. Partese do pressuposto de que o pensamento de Jacques Ellul – por formação
jurista e sociólogo5, embora considerado também como filósofo e teólogo6
– é essencialmente multidisciplinar. Dessa forma, propõe-se investigar em
que medida é possível traçar paralelos entre diferentes abordagens para um
mesmo problema, considerado sob os pontos de vista jurídico, filosófico e
sociológico. Com este intuito, a bibliografia utilizada adentrou, de forma
transversal, os campos do Direito Constitucional; da Filosofia do Direito;
da Sociologia Política; e dos estudos em Comunicação.
Em segundo lugar, pretende-se construir uma visão axiológica
do objeto. Embora partindo de um problema concreto, a intenção da
investigação não é reconhecer a eficácia ou não de determinado método
de controle social, mas, sim, entender em que medida sua utilização
impõe limites a liberdades garantidas e ameaça Direitos Fundamentais
dos cidadãos. As perguntas essenciais a esta abordagem são tributárias à
Ética; ao Direito Constitucional vigente; e a manutenção da Democracia,
entendida não apenas como um regime de liberdade e igualdade formais,
mas também em busca de novos paradigmas, como segurança, diversidade
e solidariedade7.

Recentemente a discussão sobre o uso de câmeras, pulseiras eletrônicas e escutas telefônicas tomou grandes proporções nos
principais jornais impressos e televisivos na mídia brasileira. Alguns casos, como o de supostas escutas telefônicas instaladas em
gabinetes de Ministros do STF e autoridades do governo, geraram grande discussão e repúdio a essas medidas de controle por parte
de juristas e no meio acadêmico. Por exemplo, ver: Conde (2008, p.18).
4‘
A Técnica e o Desafio do Século’ é considerada uma das principais obras de Jacques Ellul. Foi publicada inicialmente em 1954, e
traduzida para o português, pela primeira vez, em 1968. As edições americanas do livro obtiveram muito sucesso e o consagraram
na academia com reconhecimento internacional.
5
Roland Corbisier faz essa colocação no prefácio da tradução brasileira da referida obra de Ellul destacando, sobretudo, a
originalidade do autor (ELLUL, 1968, p.3).
6
Para exemplo da produção de Jacques Ellul nos campos da filosofia e da teologia, consultar: Ellul (1988).
7
Referimos-nos aqui ao que tem sido chamado pelos constitucionalistas de o ‘Paradigma Constitucional Pós-11 de Setembro’,
como novos apontamentos para uma Teoria da Constituição no Século XXI. A esse respeito, cf. José Ribas Vieira e Fernanda
Duarte (2005, p.265).
3
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Para isso, os autores selecionados para o diálogo com a obra de
Ellul foram aqueles que apresentam, de alguma forma, a caracterização da
sociedade contemporânea a partir do uso das novas tecnologias8 - que Ellul
classificaria, em verdade, como aplicações técnicas, ou avanços da Técnica em
diversas áreas do conhecimento - e das transformações que estas geraram
no modo de agir, pensar e operar do Direito e da sociedade no século
XXI.
Segundo Ellul (1968. p.14), compreender o fenômeno técnico é
essencial para entender a Era Moderna. Há muito a técnica deixou de fazer
parte apenas do domínio físico ou químico, das chamadas ciências naturais.
A exemplo disso,
A psicanálise e a sociologia passaram para o domínio das aplicações, e
ocorre que uma delas é a propaganda. Neste caso, a operação é de caráter
moral, psíquico e espiritual. Não deixa, no entanto, de ser técnica.

Da mesma forma, o Direito na Era Moderna fica sujeito aos mesmos
tipos de racionalidades e processos utilitaristas que acometem praticamente
todos os campos da ciência moderna (ELLUL, 1968, p.17). Este é um dos
principais pontos de extensa discussão no campo da Filosofia do Direito,
que opõe as teses do Juspositivismo, Jusnaturalismo e, recentemente, as
várias formas de Pós-Positivismo ou Nova Hermenêutica9. No entanto,
este artigo se limitará a questionar o emprego de racionalidades técnicas
e utilitárias no campo do Direito, sem entrar no campo específico dessa
discussão, que excede o escopo de sua proposta, e pode ser alvo de trabalhos
posteriores.
A metodologia utilizada deve-se, em grande parte, às considerações
de David Scott sobre o pensamento crítico estratégico. O autor afirma,
[…] these conjunctures are in effect ‘problem-spaces’; that is to say, they are
conceptual-ideological ensembles, discursive formations, or language games

Essa terminologia é utilizada tanto pelos estudiosos dos meios de comunicação quanto por sociólogos, como demonstraremos
a seguir. Para uma idéia mais clara da concepção de Jacques Ellul sobre a relação entre técnica e tecnologia, cf. Ellul (1968),
capítulo II.
9
A exemplo da extensa produção nesses campos citamos os autores brasileiros Noel Struchiner e Margarida Lacombe como
expoentes do Positivismo Conceitual e da Nova Hermenêutica. Para isso, conferir, respectivamente, as seguintes obras: Struchiner
(2008, p.317-337) e Camargo (2003, v.1).
8
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that are generative of objects, and therefore of questions. 10 (SCOTT, 1999,
p.8).

Ele prossegue sua exposição e recorre a Collingwood para defender
que é necessário entender os pressupostos e propósitos que nortearam uma
determinada produção. Nas palavras do autor,
[…] a critic has not only to be concerned with whether or not the statements
that might be made are logically adequate answers to the questions that can
be shown to underlie them […], but with whether or not these questions
themselves continue, in the conjuncture at hand, to constitute questions
worth having answers to. 11 (SCOTT, 1999, p.7, grifo do autor).

Assim, a referência a Ellul não é feita de maneira anacrônica, mas
importa questionar, paralelamente ao problema levantado no presente
trabalho, a que perguntas o autor respondia e se elas são válidas para as
técnicas de controle existentes na sociedade contemporânea.
2. A técnica e a ciência na sociedade de risco

Há diversas formas de caracterização da Era Moderna que convergem
com os propósitos desta investigação. Dentre elas, destacamos algumas que
defendem a idéia de que ao longo do Século XX e no início do Século
XXI chegou-se a um novo estado de coisas que, apesar de ainda ser
Moderno, apresenta características próprias – geralmente ligadas ao avanço
científico e tecnológico – que o diferenciam do período anterior. Não
há, no entanto, consenso quanto ao nome ou quanto às características
principais desse novo – ou aprofundado – período pelo qual passaria a Era
Moderna. Como exemplos destas diferentes visões – divergentes quanto a
causas e conceitos, mas convergentes quanto à descrição do novo período
–, poderíamos destacar algumas concepções de Pós-Modernidade12; a idéia
de uma Segunda Modernidade ou Modernidade Reflexiva, como proposta
as conjunturas são, em efeito, ‘espaços-problemas’; isto é, são conjuntos ideológico-conceituais, formações discursivas, ou
jogos de linguagem que geram objetos e, portanto, perguntas.” Tradução de Liv Sovik.
11 “[...]
um crítico não precisa só estar preocupado com que as respostas às perguntas sejam adequadas, logicamente, às questões
que demonstravelmente as sustentam, mas se essas questões continuam, na conjuntura em questão, a constituir perguntas cujas
respostas interessam.” Tradução de Liv Sovik.
12
Nos referimos à Antonio Negri, que identifica a Pós-Modernidade como a fase de subsunção real da sociedade ao capital
(NEGRI, 2004, p.32)
10 “[...]
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por autores de Sociologia Política13; e a crítica a uma racionalidade técnica
da Modernidade, características de autores da Escola de Frankfurt14.
Ellul sustenta que para compreender a Era Moderna é preciso
observar a evolução da técnica e sua aplicação à ação humana. Para ele,
a incursão da técnica a todo tipo de produção humana – seja cultural,
econômica, científica, religiosa ou política15 – é a principal característica
da Modernidade, que não se restringe ao universo das transformações
provocadas pela ciência, mas atinge todas as esferas da existência,
Não é mais a fronteira da ciência que está atualmente em jogo, mas a
fronteira do homem, e a importância do fenômeno técnico, em relação
ao homem, é, hoje em dia, muito mais considerável do que o problema
científico. (ELLUL, 1968, p.8).

Ora, o autor canadense Marshall McLuhan (2005) defende que
a técnica, especialmente nas tecnologias de comunicação, são extensões
dos sentidos do corpo. Desde as estradas até o telefone e a televisão – sua
principal preocupação – o pensador observa que a característica da aplicação
da técnica é expandir os limites humanos. O telefone, por exemplo, é uma
extensão da voz, que através dele chega aonde o corpo não pode estar.
A possibilidade de expandir limites gera um certo fascínio, que acaba
por determinar as escolhas dos indivíduos. Ellul (1968, p.83) chama de
automatismo16 das técnicas a busca imediata pelo método mais eficaz em
qualquer decisão humana. Assim, em busca da eficácia,
As técnicas são sempre imediatamente empregadas. O intervalo que
separa tradicionalmente a descoberta científica de sua aplicação na vida
prática é cada vez mais reduzido [...] muitas vezes antes de ter medido
todas as conseqüências, antes de ter reconhecido o peso humano da
aventura. [...] Mas como resistir a pressão dos fatos? (ELLUL, 1968,
p.9).
Esse termo será utilizado aqui referindo-se à linha de sociologia européia contemporânea produzida por Anthony Giddens,
Ulrich Beck e Scott Lash.
14
Para as finalidades desse trabalho vamos utilizar como expoentes da Escola de Frankfurt apenas as obras de Hanna Arendt e
Marshall McLuhan.
15
Ao listar esses cinco elementos como caracterizadores dos campos da atividade humana, fazemos referência à obra de Abraham
Kuyper, e sua teoria das esferas da ação humana. Cf: Kuyper (2002).
16
Dentre as características da Técnica apontadas por Ellul destacamos: a Racionalidade; a Artificialidade; o Automatismo da
escolha técnica; o Autocrescimento; a Unicidade; e a Autonomia da Técnica.
13
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Esse aparente descolamento dos avanços técnicos em relação à
Ética – ou ao Direito – é para Ulrich Beck e Anthony Giddens uma das
principais características do atual período da Modernidade17. Descrevendo
o mesmo problema de um ponto de vista diferente, os dois apontam
para os riscos das incertezas resultantes dos avanços técnicos das novas
descobertas científicas. Para Beck (1997, p.15), o atual período da
Modernidade corresponde à Sociedade de Risco, e designa uma fase no
desenvolvimento da sociedade moderna em que os riscos sociais, políticos,
econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições e
do Estado nacional para o controle e proteção da sociedade industrial. Essa
constatação é compartilhada por Anthony Giddens, que utiliza o conceito
de Beck em sua obra. Para Giddens (2005, p.74),
Os riscos de hoje afetam todos os países e todas as classes sociais. Suas
conseqüências não são meramente pessoais, e sim globais. Muitas
formas de risco produzido, tais como aquelas que dizem respeito à
saúde humana e ao meio ambiente, cruzam as fronteiras nacionais.

Beck estabelece ainda que “[...] o conceito de sociedade de risco
designa um estágio da modernidade em que começam a tomar corpo as
ameaças produzidas até então no caminho da sociedade industrial [...]”,
constituídas pelo próprio avanço tecnológico. Nesse processo, é preciso
levar em conta, também, as “ameaças potenciais” (BECK, 1997, p.17), que
afetam não apenas os Estados, mas também os indivíduos,
O aquecimento global, a crise da EEB, o debate sobre os alimentos
geneticamente modificados e outros riscos produzidos fizeram os
indivíduos se depararem com novas escolhas e desafios em suas vidas
cotidianas. Por não haver um ‘mapa’ para esses novos perigos, os
indivíduos, os países e as organização transnacionais devem negociar
riscos à medida que fazem escolhas sobre como a vida deve ser vivida.
(GIDDENS, 2005, p.74).

Ainda nas palavras do autor alemão, “[...] não há limites para a
construção imaginária de cenários de horror que reúnam estas fontes de
Para Ulrich Beck, a Modernidade deve ser analisada a partir da distinção de dois momentos do fenômeno: uma Primeira
Modernidade, que corresponde ao período que vai da Paz de Westfalia até a segunda metade do século XX; e uma Segunda
Modernidade ou Modernidade Reflexiva, que corresponde à contemporaneidade.
17
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perigo.” Este seria, então, o diagnóstico da sociedade mundial de risco: os
chamados riscos globais que abalam as sólidas colunas dos cálculos de
segurança já não têm limitação no espaço ou tempo. Além de serem globais
e duradouros, não podem mais ser atribuídos a certas autoridades (BECK,
1999, p.83).
É exatamente por essas implicações profundas para o modelo de
civilização técnica assumido pela modernidade ocidental, que a sociedade de
risco se apresenta como um desafio político capaz de mobilizar e colocar em
cheque os atores políticos tradicionais e as formas de produção modernas.
Neste ponto, é possível um interessante paralelo com o ponto de vista
de Ellul sobre a questão das escolhas humanas e a autonomia da Técnica
(ELLUL, 1968, p.134), e a inevitabilidade da configuração da sociedade
como Sociedade Mundial do Risco. Isso ocorre porque,
A sociedade de risco não é uma opção que se pode escolher ou rejeitar no
decorrer de disputas políticas. Ela surge na continuidade dos processos
de modernização autônoma, que são cegos e surdos a seus próprios
efeitos e ameaças. (BECK, 1997, p.16, grifo do autor).

Hanna Arendt (2007, p.11) aponta para o mesmo problema, a falta
de reflexão sobre o que a ciência moderna é capaz de produzir, traçando
paralelos entre o saber técnico – produtor, dentre outras coisas, da bomba
atômica – e a expansão das esferas do político e do social na Era Moderna.
Embora a autora não parta dos mesmos pressupostos e não chegue às
mesmas conclusões que Ellul, ela descreve o mesmo processo onde todas
as esferas da vida humana passam a ser regidas por princípios econômicos
e técnicos – daí, segundo ela, a tamanha importância da Economia na
Modernidade, em detrimento da Filosofia e da Política.
Os primeiros efeitos colaterais dos grandes triunfos da ciência já se
fizeram sentir sob a forma de uma crise dentro das próprias ciências
naturais. O problema tem a ver com o fato de que as verdades da
moderna visão científica do mundo, embora possam ser demonstradas
em fórmulas matemáticas e comprovadas pela tecnologia, já não se
prestam à expressão normal da fala e do raciocínio. [...] A questão é
apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo conhecimento
científico e técnico – e esta questão não pode ser resolvida por meios
científicos: é uma questão política de primeira grandeza, e portanto
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não deve ser decidida por cientistas profissionais nem por políticos
profissionais. (ARENDT, 2007, p.11, grifo do autor).

Para Ellul (1968, p.10), entretanto, esta relação é inversa: é a técnica,
aplicada como princípio organizador da vida humana que determina a
organização da vida social, econômica ou administrativa. O tipo de
racionalização utilitarista a que fica sujeita a ciência é exemplo claro e
custoso deste processo: para fugir de supostos arbítrios e subjetividades,
para escapar de julgamentos éticos, é preciso reduzir tudo ao número. Por
isso, “[...] a posição ‘científica’, consiste, às vezes, em negar a existência
do que não depende de método científico.” (ELLU, 1968, p.17). Nega-se
a existência de tudo aquilo que não pode ser quantificado, ou que não é
quantificável. Por essa razão, afirma que,
Se admitirmos que, em todas as nossas atividades, a técnica particular
de cada um é o método empregado para atingir um resultado, seremos
levados, evidentemente, a propor o problema dos meios. E, de fato, a
técnica nada mais é do que um meio e conjunto de meios. Isso, porém,
não diminui a importância do problema, pois a nossa civilização é
antes de mais nada uma civilização de meios e tudo leva a crer que, na
realidade da vida moderna, os meios sejam mais importantes do que os
fins. (ELLUL, 1968, p.19, grifo do autor).

McLuhan (2005) chega a propor, em sua famosa frase, que o meio é
a mensagem. Referindo-se aos meios de comunicação de massa, ele compõe
sua argumentação em defesa de que o conteúdo é o que menos importa.
O que está em jogo, para ele, são as novas formas de racionalidade e
apreensão do mundo que a nova tecnologia impõe. Assim, a mensagem
real de uma novidade técnica é o próprio meio que ela configura. Embora
Ellul esteja preocupado com a relação meios-fins e McLuhan com o par
meio-mensagem, o ponto em comum é a tecnicidade que permeia ambas
as conclusões, ao admitirem que as coisas já não podem ser conhecidas
pelo seu objetivo evidente, mas pelo modo como a ele se chega. Assim, a
televisão de McLuhan não pode ser conhecida pelo conteúdo que veicula,
mas pelas possibilidades que gera enquanto uma técnica que pretende
estender o olhar humano por todos os cantos do mundo.
Enquanto no raciocínio do pensador canadense há na técnica um
elemento de superação dos limites sensitivos humanos, para Ellul (1968,
122
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p.20) uma das marcas características da ação técnica é a eficácia – que
também é o aspecto mais nítido da razão em seu aspecto técnico. O autor
assim coloca esta questão,
Consiste, pois, o fenômeno técnico na preocupação da imensa maioria
dos homens de nosso tempo em procurar em todas as coisas o método
absolutamente mais eficaz. Pois, atualmente, estamos chegando ao
extremo nos dois sentidos. Hoje, não é mais o meio relativamente melhor
que conta [...]. A escolha é cada vez menos tarefa pessoal entre vários
meios aplicados. Trata-se na realidade de encontrar o meio superior em
sentido absoluto, quer dizer, fundando-se no cálculo, a maior parte das
vezes. E quem faz a escolha do meio é o especialista que fez o cálculo
demonstrativo de sua superioridade. Exista, pois, toda uma ciência
dos meios, uma ciência das técnicas, que se elabora progressivamente.
(ELLUL, 1968, p.21).

Por fim, ao buscar a eficácia, fundamentada em cálculos, é também
a superação de limites que se coloca. Ora, a escolha baseada em cálculo – a
eficácia – acarreta em pelo menos dois pontos: reforça o automatismo das
escolhas humanas, já comentado; e despolitiza estas escolhas – item a ser
tratado em seguida.
3. O estado de exceção: controle biopolítico e vigilância no
século XXI

Ellul descreve três grandes setores da ação técnica moderna: a técnica
econômica; a técnica da organização; e a técnica do homem. O primeiro
domínio, econômico, seria o da produção – compreendendo planificação
e organização do trabalho. O segundo, refere-se às grandes massas e
importa tanto para o domínio industrial e comercial, quanto para o
Estado e a vida administrativa ou policial. Também estão neste segundo
plano a guerra e o Direito, tributários da técnica de organização.

Por fim, Ellul coloca as técnicas referentes ao homem, “[...] cujas
formas são muito diversas, desde a medicina, a genética, até a propaganda.”
(ELLUL, 1968, p.22) – ou seja, domínios onde o próprio homem é o
objeto da técnica. É a partir dessa divisão que o autor sugere que na Era
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Moderna não há praticamente nada que não seja técnico. E, no mesmo
sentido, reitera que não há nenhuma liberdade de escolha, pois a evolução
histórica segue no sentido de “eliminação de tudo aquilo que não é técnico.”
(ELLUL, 1968, p.87). É a partir desta perspectiva, e da conjunção dos três
grandes setores da ação técnica, que, acreditamos, a tese de Ellul pode
contribuir para a discussão dos problemas relacionados aos meios técnicos
de controle utilizados pela polícia e pelo Poder Judiciário desde as últimas
décadas do século XX.
Para Ellul esta situação se desenvolve dentro de um paradoxo: o
aperfeiçoamento dos métodos técnicos da polícia – tanto no âmbito da
pesquisa quanto da ação – aumenta cada vez mais o controle sobre a
sociedade, restringindo qualquer forma de liberdade; porém, representa
uma proteção cada vez mais eficaz contra os criminosos. No entanto,
o foco do autor não é o uso que se faz do instrumento, que pode ser
utilizado dentro ou fora dos limites da lei. Antes, sua preocupação é o
próprio instrumento, pois este “[...] tende a ser aplicado sempre que pode
ser aplicado; funciona porque existe sem discriminação.” (ELLUL, 1968,
p.103). As conseqüências desse processo são devastadoras para o Estado de
Direito,
As técnicas policiais, que se desenvolvem em ritmo extremamente
rápido, têm por fim necessário a transformação da nação inteira em
campo de concentração. Não se trata de uma decisão perversa de
determinado partido, de determinado governo; mas, para estar seguro
de agarrar criminosos, é preciso que todos sejam vigiados, que se saiba
exatamente o que faz cada cidadão, suas relações, seus hábitos, suas
distrações... E cada vez há mais condição para saber tudo isso. (ELLUL,
1968, p.103).

O recrudescimento do controle estatal pela polícia e pelo Poder
Executivo é crucial para entender o desenho institucional dos Estados
contemporâneos. O filósofo italiano Giorgio Agamben aborda com
propriedade as conseqüências jurídicas e políticas do avanço das técnicas de
controle descritas por Jacques Ellul. Em um dos seus livros mais famosos,
O Estado de Exceção, Agamben procura descrever o processo através do
qual a política moderna passou a valer-se de medidas excepcionais para
garantir a manutenção da ordem e fazer frente a qualquer ameaça que
pusesse em risco o Estado.
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Segundo o autor, a transformação de medidas de exceção - que
inicialmente visavam salvaguardar o Estado e a Constituição – em regra,
em política de governo, ocorre a partir do período da Primeira Guerra
Mundial. É nesta época que fica mais evidente uma executivização da política,
caracterizada pela “[...] erosão dos poderes legislativos do Parlamento,
que hoje se limita, com freqüência, a ratificar disposições promulgadas
pelo executivo sob a forma de decretos com força de lei.” Para ele uma
das características essenciais do estado de exceção é a abolição provisória
da distinção entre poder legislativo, executivo e judiciário (AGAMBEN,
2004, p.19).
Em convergência com a descrição de Ellul sobre as técnicas de
controle policial, Agamben correlaciona o estado de exceção a uma política
determinada pelos paradigmas da economia e da segurança – que poderiam
corresponder, na tese de Ellul, à conjunção de dois dos três setores da ação
técnica. Neste sentido, mostra como as decisões técnicas tomaram o lugar
das discussões políticas nos parlamentos e se refletiram em uma visão
tecnicista da política e do Direito, contribuindo para a consolidação do
Estado de Exceção como técnica de governo. Como exemplo, Agamben
cita o caso da promulgação do estado de sítio na França, durante a Primeira
Guerra Mundial, quando os mesmos plenos poderes da emergência militar
foram passados para a emergência econômica, em janeiro de 1924,
Como era previsível, a ampliação dos poderes do executivo na esfera
do legislativo prosseguiu depois do fim das hostilidades e é significativo
que a emergência militar então desse lugar à emergência econômica
por meio de uma assimilação implícita entre guerra e economia.
(AGAMBEN, 2004, p.26).

Dentre muitos outros exemplos possíveis que reforçam a posição do
autor, citamos o caso da Alemanha; o da Suíça; e o uso de medidas de exceção
pelos Estados Unidos da América. No primeiro exemplo, Agamben aponta
que, entre 1925 e 1929, o governo alemão utilizou indiscriminadamente
o dispositivo do art.48 da Constituição de Weimar, “declarando o estado
de exceção e promulgando decretos de urgência em mais de 250 ocasiões.”
Estes decretos serviram tanto para “[...] prender milhares de militantes
comunistas.” quanto para “enfrentar a queda do marco [...] confirmando
a tendência moderna de fazer coincidirem emergência político-militar e
crise econômica.” (AGAMBEN, 2004, p.29).
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A Suíça é o exemplo utilizado por Agamben para demonstrar que
“[...] a teoria do estado de exceção não é de modo algum patrimônio
exclusivo da tradição antidemocrática.” Ao contrário, ela deve ser parte
integrante da teoria democrática desenvolvidas nos séculos XX e XXI.
Segundo o autor, no dia 3 de agosto de 1914, a Assembléia Federal da
Suíça conferiu ao Conselho Federal “[...] o poder ilimitado para tomar
todas as medidas necessárias para garantir a segurança, a integridade e a
neutralidade da Suíça.” (AGAMBEN, 2004, p.32). Essa promulgação de
poderes amplos e indeterminados para a busca da segurança confirma a
tese do autor de que, em situações de emergência militar ou econômica, a
democracia protegida torna-se a regra.
O estado de exceção é a forma jurídica do controle biopolítico
promovido pelos meios técnicos: “[...] é a estrutura original em que o
direito inclui em si mesmo o vivente por meio de sua própria suspensão
[...]” (AGAMBEN, 2004, p.14). O exemplo da promulgação da military
order de 13 de novembro de 2001, pelo presidente dos Estados Unidos é
crucial para compreender o processo pelo qual o emprego de meios técnicos
viabiliza o estado de exceção. De acordo com o autor italiano, essa foi a
medida que autorizou a detenção por tempo indefinido de não cidadãos
suspeitos de envolvimento com atividades terroristas. No mesmo sentido,
a promulgação do USA Patriot Act, promulgado pelo Senado no dia 26
de outubro de 2001, permitiu a prisão sumária de estrangeiros suspeitos
e deflagrou uma série de incidentes políticos internacionais, na medida
em que impôs o controle de entrada no país por meio de fotografias,
impressões digitais, e outros recursos que o autor denunciou como tatuagem
biopolítica18.
O caso brasileiro é, também, exemplar neste sentido. Porém, é
importante considerar que ao tratar de países da América Latina, lidamos
com realidades onde o controle biopolítico sempre ocorreu contra
grandes parcelas da população, sem respeitar limites constitucionais ou
Direitos Humanos. Nesses casos, os meios técnicos e jurídicos sempre
foram utilizados para possibilitar a instauração de um estado de exceção
permanente. Neste ponto, é útil a caracterização dos Estados latinoamericanos elaborada por Antônio Negri e Giuseppe Cocco, que discutem
as associações entre Estado, biopoder e economia em uma “América latina
globalizada”. Para os autores, a região é paradigmática pois foi a única do
O próprio Giorgio Agamben foi uma das vítimas destas medidas de controle. Para mais informações, ver o texto “Não a
tatuagem biopolítica”, publicado no Le Monde, e traduzido por Clara Allain, na Folha de S. Paulo, em 18 de janeiro de 2004.
18
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mundo que, “[...] apesar das altas taxas de crescimento econômico [...] no
decorrer de todo o século XX, não conseguiu diminuir a desigualdade e
manteve-se como o continente mais desigual do mundo.” (NEGRI, 2005,
p.19).
Os autores apontam para o fato de que, na América Latina, a
formação do Estado é “profundamente marcada pelo modo de inserção na
economia-mundo” característico. Esses processos seriam os responsáveis
pela instauração, na região, de relações sociais do tipo “patriarcal-colonial”,
que operariam para a aniquilação sistemática de um corpo social nativo –
etnicamente distinto, formado por indígenas e negros – de duas formas: “o
extermínio puro e simples [...] e a mestiçagem”. A mestiçagem será a forma
como ocorrerá o “controle biopolítico das infinitas modulações dos fluxos
de sangue.” (NEGRI, 2005, p.76-78).
Mais à frente em sua obra, Negri coloca a questão crucial que
exemplifica, na prática, a referência de Giorgio Agamben à problemática
da segurança como uma das formas da executivização da política no Estado
de exceção: a criminalização da pobreza e das classes baixas nos grandes
Estados da América Latina. Diz o autor,
[...] a guerra social contra os pobres tem características endêmicas nesses
países, fortemente determinadas por fatores étnico-raciais, biopolíticos!
[...] uma vez fechado o parênteses da brutal repressão à luta armada e,
portanto, dos ‘setores médios’ nela envolvidos, a guerra social (tortura,
execuções sumárias como métodos banalizados de controle social)
volta à sua normalidade biopolítica que permanece até os nossos dias.
(NEGRI, 2005, p.103).

O fato do crescimento econômico estar desvinculado do
desenvolvimento já é per si, segundo Negri e Cocco, uma associação entre
esse crescimento e o biopoder, que conduz uma guerra de extermínio
contra as minorias – ou, no caso brasileiro, contra maiorias biopolíticas.
A fundamentação desta ação política seria a “[...] discriminação racial que
associa a exclusão sistemática dos serviços públicos de base, especialmente
o ensino básico e médio [...], a uma indiferença homicida em relação aos
problemas de saúde.” (NEGRI, 2005, p.108). O autor prossegue,
A resposta do biopoder é feroz. A guerra de extermínio transforma-se
em guerra urbana. As linhas de modulação das estratificações étnicas e
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sociais desenham e são desenhadas pelo caos do desenvolvimento das
grandes metrópoles. Não se trata, portanto, apenas de fazer referência
à repressão política [...], mas a estatísticas gerais sobre a violência que,
aliás, não poderiam ser mais eloqüentes. (NEGRI, 2005, p.109).

Os dados, entretanto, não resumem as dimensões desumanas e o
imensurável sofrimento causado pela guerra biopolítica. A maior parte da
população nos Estados latino-americanos, é objeto de um poder de fazer
morrer que se exemplifica nas prisões, na justiça e no modus operandi das
forças policiais. O cientista política Jorge Zaverucha analisa a militarização
da segurança pública. Ele defende que,
Na América Latina, via de regra, não há controle civil nem democrático
sobre os militares. Deste modo, as transições latino-americanas procuram
desmilitarizar a política, tentando levar os militares a se concentrarem
em sua atividade profissional extroversa, ou seja, defesa de fronteiras.
(ZAVERUCHA, 2005, p.127).

O autor demonstra como que, cada vez, as questões de segurança
pública passaram a ser tratadas na política como problemas militares,
especialmente no Brasil. Para tanto, Zaverucha estuda os cargos e funções
destinados a lidar com segurança no executivo e percebe que, durante o
governo Fernando Henrique Cardoso, a Casa Militar “[...] passou também
como tarefa gerenciar as crises que envolvem assuntos de segurança
pública” (ZAVERUCHA,2005, p.143). Depois, a Casa Militar foi extinta
e o Gabinete de Segurança Institucional da presidência da República
assumiria suas funções. Para ele esta troca trata-se de,
Uma confissão que as instituições brasileiras corriam perigo, e por isso
mesmo era preciso lhes dar segurança. E que problema social não era
apenas caso de política, mas, também, de Exército [...] A preponderância
de militares e o nome de Gabinete de Segurança Institucional são uma
confissão acerca do grau de insegurança das instituições brasileiras.
De fato, o artigo 6º da Medida Provisória. (ZAVERUCHA, 2005,
p.143).

Ao militarizar a segurança pública, ela é retirada do domínio política,
para funcionar na lógica militar. Esta é muito mais próxima da técnica
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que da política – como aponta Ellul (1968, p.22)-, faz parte das técnicas
de organização e visa, sempre, a eficácia. Também facilita o avanço sobre
direitos civis, afinal o controle está nas mãos de militares, e a questão não se
trata mais de implementar políticas de segurança pública, mas de planejar
e executar ações justificadas pela necessidade de segurança. A ênfase está
no meio de realização e na eficácia, não de fato na preservação de valores
democráticos.
É dentro deste contexto que se discute a ampliação e o uso de novas
técnicas de controle da sociedade pelo Estado, pela polícia.
4. O ocaso do direito

Em agosto de 2008, a discussão sobre o uso indiscriminado de
escutas telefônicas – popularmente citadas como “grampos” - pela Polícia
Federal (PF) e pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) colocou em
cheque a participação do Poder Judiciário na autorização de medidas de
controle e a garantia ao direito de privacidade nas investigações policiais.
Um dos mais graves episódios, que tomou proporções nacionais com a
ampla cobertura da mídia, culminou na descoberta de escutas telefônicas
ilegais no gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) –
então Ministro Gilmar Mendes. O caso foi manchete em diversos jornais
e revistas de circulação nacional19.
No mesmo ano, dois outros episódios marcaram o uso de meios
técnicos para o controle policial no país. O primeiro foi a discussão sobre
a utilização de pulseiras e braceletes eletrônicos para o controle de presos
em regime de progressão de pena e liberdade condicional. Essa medida
foi, inclusive, colocada em fase de teste no estado de Minas Gerais – sem,
contudo, aprovação parlamentar. O segundo, foi a proposta de instalação
de câmeras em uma das cidades mais violentas do país: o Rio de Janeiro. Na
campanha eleitoral para o cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro,
quatro dentre os cinco principais candidatos apontados como favoritos nas
pesquisas eleitorais20 incluem em suas propostas de governo a instalação de
amplo sistema de vigilância.
A exemplo disso, conferir: Conde (2008, p.18) e Vasconcelos e Gois (2008, p.3).
Referimos-nos aqui aos números da pesquisa divulgada em 29 de agosto de 2008, pelo IBOPE, e utilizamos como fonte os
sites dos próprios candidatos. Citamos apenas dois casos, que consideramos extremos: a candidata Solange Amaral, do partido
Democratas, propõe a instalação de mil câmeras de vigilância, distribuídas nos centros comerciais e locais onde ocorrem pequenos
delitos; o candidato Fernando Gabeira, do Partido Verde, defende a compra de um avião não tripulado, que sobrevoaria as áreas
19
20
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Seja no caso das escutas telefônicas; seja na implantação dos
sistemas de vigilância; ou, ainda, na utilização dos braceletes eletrônicos
em prisioneiros, o que chama a atenção não é tanto a falta de um debate
político público sobre o tema. O que parece absolutamente inusitado - sob
a perspectiva da expansão e da unicidade da técnica na sociedade moderna
-, é a ampla aceitação dessas propostas de vigilância para garantir o controle
e a segurança. De fato, os debates públicos – e mesmo o debate acadêmico
– não são tantos quanto se poderia imaginar. Como explicar este fenômeno
da aceitação irrestrita de uma expansão dos métodos de controle policial?
Uma das explicações possível que podemos apontar para a pouca
discussão política e pública em torno do tema da vigilância é a executivização
da política, demonstrada por Agamben, e que caracteriza uma progressiva
erosão dos poderes legislativos do Parlamento. No entanto, de acordo com
Ellul, esse fenômeno não afeta exclusivamente a política parlamentar e o
Poder Legislativo. Ele incide também sobre o Direito e o Poder Judiciário,
pois “[...] a função política e a técnica jurídica são complementares: a
função política consiste em fornecer a matéria das regras, isto é, o fim
a atingir, o ideal político ou social que o direito fará observar, realizar”
(ELLUL, 1968, p.298).
Dessa forma, com a expansão do fenômeno técnico para o âmbito
do Direito, este passa a preocupar-se, acima de tudo, com sua própria
eficiência. Este raciocínio leva a máxima de que não há direito fora de
sua aplicação, ou seja, “um direito que não é aplicado não é um direito”
(ELLUL, 1968, p.299). A consolidação de uma técnica jurídica mais
centrada na eficácia do que na função – essencial – do direito de realização
de justiça está diretamente relacionada a um aumento do controle do
Estado sobre a sociedade. Como conseqüência, a idéia de ordem e de
segurança substitui como fim e fundamento do direito, a idéia de justiça
(ELLUL, 1968, p.301).
Para Ellul, um direito construído a partir de uma idéia de justiça é a
única saída para contrapor a aplicação técnica do direito e a expansão dos
métodos de controle do Estado. No entanto, esse direito e esse conceito de
justiça não podem surgir dentro de uma racionalidade técnica,
A justiça não está a serviço do Estado. Pretende mesmo julgar o Estado.
Um direito construído em função da justiça escapa ao Estado, não pode
consideradas de alto risco, fotografando criminosos. Cf: <http://www.solangeamaral.com.br>, e <http://www.gabeira43.com.br>.
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ser por ele edificado nem modificado; só se aceitará essa situação na
medida em que o Estado não for suficientemente poderoso, plenamente
consciente dele mesmo e também na medida em que o jurista não é
apenas racionalista e subordinado aos resultados. (ELLUL, 1968,
p.297).

Contudo, o triunfo de uma racionalidade jurídica técnica não significa
o ocaso do Direito, mas sua identificação com a técnica, que já domina
todas as outras esferas da sociedade. Da mesma forma, a expansão dos
métodos de controle cada vez mais eficazes não se faz desordenadamente.
Ao contrário, é tributária da segurança e da ordem,
Isso não quer dizer que o terror impere, nem que as pessoas sejam
presas arbitrariamente: a melhor técnica é a que menos se faz
sentir, a que pesa menos. Mais isso quer dizer que cada um deve ser
rigorosamente conhecido e vigiado, com discrição. Tal conseqüência
decorre unicamente do aperfeiçoamento dos métodos. (ELLUL, 1968,
p.104).

Essa progressão dos métodos de controle leva, entretanto, a uma
inevitável expansão das medidas de exceção, que se consolidam na prática
cotidiana da atividade policial. Ainda assim, é importante ressaltar que
a organização policial não é uma idéia arbitrária – assim como o estado
de exceção não é uma prática de ditaduras absolutistas, mas de regimes
democráticos. Não podemos afirmar, portanto, que se a polícia se
aperfeiçoa, isso se dá devido a alguma vontade maquiavélica do Estado, ou
a uma influência passageira: toda a estrutura de nossa sociedade implica,
necessariamente, nessa expansão. Mesmo que sejamos contrários à polícia,
somos, contraditoriamente, todos partidários da ordem (ELLUL, 1968,
p.106).
O valor da ordem se tornou fundamental. É impossível contradizêlo. Seguimos, no entanto, para uma expansão do controle que levará,
necessariamente, ao campo de concentração. Não no sentido dramático,
mas administrativo. Para Ellul (1968, p.105-106), o uso que os nazistas
fizeram dos campos falseia as perspectivas. Segundo ele, “[...] o campo é
baseado em duas idéias que decorrem diretamente da concepção técnica da
polícia: a prisão preventiva que completa a prevenção, e a reeducação.”
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5. Conclusão

Sendo assim, nos parece razoável apontar para uma relação entre
o aumento dos riscos nas sociedades contemporâneas e o aumento dos
meios de controle policial do Estado. Esse controle se dá sobre todos, mas
incide com mais rigor sobre determinados grupos sociais, principalmente
aqueles não inseridos na ordem política e social vigente. Esse fenômeno,
por sua vez, implica no esvaziamento da política dos espaços democráticos
tradicionais – o parlamento –, e reforça a adoção de políticas de exceção
por parte do Poder Executivo.
No campo do Direito, a racionalidade técnica reforça a necessidade
jurídica de eficácia e propaga uma postura de apoio as medidas técnicas
de controle. Na era da Sociedade de Risco, onde os riscos globais escapam
aos meios tradicionais de controle estatal, os métodos de controle social
técnicos constituem a base operacional, jurídico-administrativa, de um
estado de exceção permanente. Entretanto, estes fatores podem não ser
suficientes para a descrição da realidade política do século XXI.
Há ainda um último aspecto da tese de Ellul sobre a técnica que deve
ser explorado mais profundamente e que não será alvo deste trabalho, mas
deve ser objeto de estudos posteriores. Trata-se do modo como a necessidade
técnica impõe o campo de concentração nacional, “sem dor”, de maneira
atrativa. Essa aceitação não se dá apenas pela necessidade da ordem. É
preciso uma conexão estreita entre as técnicas administrativas, psicológicas
e de organização para legitimar a vigilância paternal de todos pelos meios
de controle policiais. A polícia está ligada diretamente à propaganda,
A propaganda só pode ser eficaz quando põe em funcionamento toda
a organização estatal, e especialmente a polícia. Inversamente, esta só é
realmente técnica quando é duplicada pela propaganda, que desempenha
inicialmente um papel muito importante no envolvimento psicológico
necessário à plenitude da polícia. Além disso, a propaganda deve fazer
conhecer o que é, o que pode a polícia, e fazer que seja aceita, justificar
sua ação, dando-lhe estrutura psico-sociológica na massa. (ELLUL,
1968, p.104).

Enquanto em regimes ditatoriais a polícia e a propaganda eram
centralizadas no terror, nos regimes democráticos o cinema consagra,
globalmente, os benefícios dos meios de controle policial, conquistando
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a simpatia de cidadãos de diferentes países: uma integração cultural em
torno da técnica (ELLUL, 1968, p.105). McLuhan acreditava que a
possibilidade de conhecer – ver imagens aliadas a informações – qualquer
lugar do planeta levaria a tal integração a ponto de considerar que o mundo
se transformaria na “aldeia global”.
Certamente as tecnologias de comunicação são condicionantes do
mundo economicamente globalizado, no entanto, as hostis configurações
políticas da atualidade, com constantes guerras, não figuram exatamente
em uma aldeia. O que o pensador não pôde supor, apesar da atualidade
das questões que levantou, é que a ‘integração’ mundial se desse pelos
riscos causados, em parte, pela tecnicidade, pelo avanço das fronteiras da
sensibilidade humana que podem, para além de ver com uma curiosidade
ingênua, vigiar. Podem não apenas tocar onde as mãos não chegam, mas
prender e manter cativo. A aldeia global, idealizada por McLuhan, ocorreu
deformada na sociedade de risco. A extensão dos sentidos, através dos
meios de comunicação, é também a possibilidade de fazer-se presente para
punir, ou ao menos com a intenção de. De fato, a mensagem é o meio, e o
meio é o que ‘pode ser’, não tendo uso definido em si, a não ser pela lógica
da eficácia e do controle.
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1. Introdução

O presente trabalho tem o escopo de analisar o progresso técnico e
suas peculiares características dentro do cenário global.
O desenfreado progresso da técnica, se de um lado quebrou barreiras
como as da distância, comunicação, mercado e do desconhecimento entre
os povos das variadas nações, atingindo todos os lugares e culturas, mesmo
que ainda não conhecedores da técnica moderna, de outro acarretou
resultados negativos, fruto de seu caráter ambivalente, como por exemplo,
os problemas com a poluição ambiental, trazendo danos irreparáveis à
sociedade mundial.
Neste artigo, em caráter introdutório trataremos das características
do progresso técnico, analisando a seguir a questão exposta por Jacques
Ellul de que o progresso técnico acarreta uma duplicidade de efeitos,
benéficos ou não, porém indissociáveis ao fenômeno.
Nesse contexto abordaremos a questão da produção e do consumo
dos organismos geneticamente modificados, e as conseqüências que podem
ser acarretadas ao meio ambiente e ao homem.
2. Características da técnica

A partir do século XVIII, principalmente no norte da Europa, iniciase uma era de mudanças impulsionada por um acelerado progresso técnico.
Este processo teve o seu ponto culminante na denominada Revolução
Industrial.
Durante séculos as invenções e as descobertas ficaram apenas na
teoria, na esfera do conhecimento, das ideias. Surge, então, a necessidade
de experimentar a invenção, de colocar em prática os descobrimentos até
então adstritos ao pensamento, visando uma facilidade ou utilidade à vida
dos homens.
Conforme ilustra o eminente Jacques Ellul, um dos maiores críticos
da sociedade técnica e estudioso da ambivalência do progresso técnico,
[...] a filosofia do século XVIII é favorável às aplicações técnicas. É
naturalista e quer não só conhecer, mas explorar a natureza. É utilitária e
programática. Trata-se de facilitar a vida dos homens, de proporcionarlhes mais conforto e simplificar seu trabalho. (ELLUL, 1968, p.47).
138

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

Ainda segundo Ellul, cinco fatores contribuíram para a revolução
tecnológica, tais como o desfecho de uma longa experiência técnica, o
crescimento demográfico, a aptidão do meio econômico, a plasticidade do
meio social interior e o aparecimento de uma intenção técnica.
Durante anos, a experiência e a capacidade inventiva do homem
permaneceram limitadas ao campo das idéias, sem aplicações práticas.
Porém, com o crescimento populacional, nascem as necessidades básicas
do homem, como moradia, alimentação, saúde, educação, dentre outros,
que somente podem ser satisfeitos com o desenvolvimento técnico.
No entanto, seria preciso, para propiciar todo esse progresso das
técnicas, um meio econômico e ao mesmo tempo, estável e em mudança.
Estável, no sentido de concentrar a pesquisa em objetos e situações definidos
e suscetíveis à mudança, de forma a possibilitar a inserção das invenções
técnicas de fato.
A plasticidade do meio social pode se resumir na extinção dos tabus,
dogmas e dos grupos sociais naturais. Finalmente, Ellul (1968, p.54) nota
que a visão precisa da técnica, “[...] a vontade de atingir os seus objetivos,
a aplicação em todos os domínios, a adesão de todos à evidência desse
objetivo [...]” constitui a clara intenção da técnica.
Na civilização contemporânea a técnica deixa de limitar-se apenas a
domínios restritos da sociedade, e dispõe de uma infinidade de meios úteis
e eficazes para se atingir uma finalidade proposta. Não encontra restrição
alguma, atingindo todas as atividades e serviços do homem.
Assumiu tamanha proporção que alcança todos os países, transpondo
as fronteiras nacionais e barreiras em diversos níveis, seja de âmbito local,
regional, nacional ou mundial, absorvendo o meio natural, criando um
sistema artificial, trazendo profundas modificações em todo o sistema
global, seja nas relações econômicas, sociais, culturais e políticas, em
virtude do seu caráter universalista.
Forçoso reconhecer que a técnica contemporânea possui características
novas. Segundo Ellul (1968, p.21), ela se traduz na busca do melhor meio
em todos os domínios “best one way”, ou seja, o método absolutamente
mais eficaz.
De acordo com o pensador francês, o fenômeno técnico moderno
possui os seguintes caracteres: automatismo, autocrescimento, unicidade,
universalismo e autonomia.
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Pode-se dizer que o automatismo da escolha técnica revela-se quando
a direção técnica se estabelece por si mesma. Não há escolha entre um
método técnico e outro, porque um se impõe ao outro. Deve ser utilizado
o método mais eficaz, mais técnico. Logo, pelo aspecto do automatismo
a escolha entre a escolha do método opera-se automaticamente, e ainda,
elimina toda a atividade não técnica.
No autocrescimento, a técnica se transforma e progride sem
intervenção decisiva do homem, vez que uma técnica se engendra em
outra técnica e combinam entre si, gerando maior número de combinações
técnicas possíveis, criando um processo cada vez mais automático. A técnica
gera problemas de ordem técnica que apenas uma outra técnica pode
solucionar. Em razão dessa característica, pode-se concluir que o progresso
técnico é irreversível e, repercute em várias áreas técnicas, quebrando
quaisquer possíveis barreiras existentes.
Por unicidade se entende que o conjunto técnico é uno, constitui
uma totalidade inseparável. Por essa razão, é impossível dissociar os efeitos
da técnica entre bons ou não, entre eles, quais poderiam ser mantidos ou
afastados. O mesmo se diz em relação ao uso adequado da técnica, porque
o único uso que se tem é o uso técnico, seja ele favorável ou maléfico ao
homem. “Atribuir arbitrariamente este ou aquele fim a esta técnica, propor
uma orientação, é negar a própria técnica, é arrancar-lhe a natureza e a
fôrça.” (ELLUL, 1968, p.101).
Por universalismo da técnica Ellul entende que o fenômeno técnico
afeta todas as culturas em todos os lugares.
De acordo com Andrés Felipe Peralta Sanchez isso ocorre:
[...] pela estreita relação entre a técnica industrial e a ciência que lhe
dá sustento, pois a ciência possui também esse caráter universal. Outra
maneira de explicar esta característica é dizer que tanto a ciência coma
a tecnologia são indiferentes à cultura e que isto se deve à pretensão da
neutralidade a respeito delas, a qual haveria flexibilidade e possibilitaria
inserir-se em qualquer meio social. (PERALTA SANCHEZ, 2003,
p.120, tradução nossa).

A técnica levou à tecnificação da sociedade mundial, destruindo
culturas tradicionais dos povos, se impondo, qualquer que seja o meio.
Esse processo foi facilitado pelo comércio e as guerras, bem como pela a
rápida expansão dos meios de comunicação.
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Quanto à autonomia, Ellul (1968, p.135) explica que a técnica, para
se tornar eficaz, deve ser independente. Deve ser uma organização fechada,
autônoma, a fim de operar pelos meios mais rápidos e mais eficazes. Na
suas palavras:
A técnica condiciona e provoca as mudanças sociais, políticas e
econômicas. É o motor de todo o resto, apesar das aparências, apesar
do orgulho do homem que pretende que suas teorias filosóficas ainda
têm uma força determinante e que seus regimes políticos são decisivos
na evolução. Não são mais as necessidades externas que determinam a
técnica, são suas necessidades internas. Tornou-se uma realidade em si,
que se basta a si mesma, com suas leis particulares e suas determinações
próprias.

Desta forma, pode-se perceber que a técnica tem traços deterministas,
assume a universalidade e se desenvolve de forma autônoma, sendo
impossível freá-la e prever as suas conseqüências na civilização mundial.
3. Ambivalência da técnica

O progresso técnico trouxe para o cenário mundial conseqüências
negativas e positivas, que são imprevisíveis e indissociáveis, decorrentes
principalmente de seu caráter autônomo e universalista. A técnica não é
neutra, não importando a forma como ela é usada: sempre terá efeitos
positivos e negativos.
Ellul enfatiza que a ambivalência deve ser analisada em quatro
proposições, quais sejam: todo progresso técnico se paga; o progresso técnico
traz mais problemas do que resolve; os efeitos nefastos são inseparáveis dos
efeitos positivos; e por último, todo progresso técnico acarreta um certo
número de efeitos imprevisíveis.
Certamente o avanço das técnicas em todas as áreas provocou uma
situação de impotência da sociedade frente à extensão do fenômeno
técnico.
Um dos mais preocupantes problemas da atualidade ocasionados
pelo avanço das técnicas é a questão ambiental. Em ritmo avassalador e
constante, os danos ocasionados pelo progresso técnico geram conseqüências
de caráter irreparável.
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Neste sentido, Wiener e Kahn, citados por Ellul (1990, p.111):
La technologie soulève des problèmes, accélération de la
prolifération nucléaire, atteinte à la vie privée, pouvoir excessif
sur les individus, centralisation... changements trop vastes ou trop
rapides pour pouvoir être assimilés sans heurt, nouvelles possibilités
dangereuses pour la nature... par ailleurs, l’allure à laquelle se font
tous les changements augmente elle-même de façon exponentielle...
les tensions internes augmentent de ce fait, et ne sont peut-être pas
entre les meilleures mains.

Diante da universalidade e da unicidade da técnica, o progresso
técnico transformou toda a civilização, gerando conseqüências positivas e
negativas.
Produz também efeitos secundários e imprevisíveis, por vezes não
menos desastrosos e imprevisíveis que os acarretados pela técnica anterior.
Nesse processo o homem fica enquadrado e dependente da descoberta
incessante de novos processos técnicos para conter os efeitos nefastos
provocados. Gerasse assim um círculo vicioso em que os problemas sociais
e ambientais ficam cada vez mais graves.
A guisa de exemplos dos efeitos nefastos da técnica podem ser
mencionados os acidentes nucleares ocorridos em vários países da Europa,
no período de junho a agosto de 2008, tais como Espanha, França, Bélgica,
Alemanha, Áustria, Eslovênia e Ucrânia, com graves conseqüências de
contaminação de pessoas, animais, rios e plantações. Desses acidentes podem
ser destacados os ocorridos na central nuclear localizada em Tricastin, em
Bollene, no sul da França, que impediu o consumo de água do sistema
municipal de distribuição, bem como a pesca e o nado nos rios Gaffiere
e Lauzons, em decorrência de derramamento de líquidos radioativos no
solo e nos referidos rios. De forma semelhante, na Bélgica, outro acidente
nuclear levou à interdição do consumo de legumes e leite nos arredores do
local onde estava instalada a central nuclear.
Assim, pode-se afirmar que o ambiente tecnológico transformou o
ambiente vivo do homem, criando uma série de implicações nas condições
do clima, do solo, do ar, da água, dentre outros recursos naturais.
Sobre o ambiente tecnológico Ellul (1977, p.56) nota que:
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[...] le milieu techinicien ne pourrait pás du tout exister, s’il ne
prenait son aprpui aussi bien que sés ressources das lê Naturel
(Nature et Société) mais il l’elimine en tant que milieu, se substitue
à lui, en même temps qu’il l’épuise et l’exténue.

O uso descontrolado dos recursos naturais implica a desestruturação
de todo o ecossistema natural. Ellul menciona que o ambiente tecnológico
traz os problemas e as dificuldades tecnológicas.
Nesse aspecto, adquire importância uma breve análise sobre os
organismos geneticamente modificados, fruto do uso e do aperfeiçoamento
da técnica no campo da genética e da biologia molecular, que interfere
diretamente no meio ambiente e na vida do homem.
4. A problemática da técnica e os organismos transgênicos

Em decorrência do progresso técnico, foi possível ao homem a
utilização de recursos altamente sofisticados, que interferiram nos processos
naturais do sistema biológico dos seres vivos vegetais e animais, através de
técnicas de manipulação genética.
Consiste a engenharia genética nas “técnicas que permitem o
transplante de genes de uma espécie para outra criando-se, assim, molécula
de DNA que não existia na natureza (atividade de manipulação de molécula
DNA/RNA recombinante) [...]” (OS TRANSGÊNICOS, 2008). A
utilização dessa técnica permite a alteração nas condições naturalmente
existentes no patrimônio genético de um determinado ser vivo, surgindo
os organismos geneticamente modificados.
A manipulação genética recombina características de um ou mais
organismos de uma forma que provavelmente não aconteceria na natureza.
Por exemplo, podem ser combinados os DNAs de organismos que não se
cruzariam por métodos naturais (TRANSGÊNICOS, 2008).
A utilização dessa técnica levanta inúmeras questões relacionadas às
conseqüências a serem ocasionadas por ela, especialmente, no que tange
aos reais efeitos destes organismos geneticamente modificados em relação
à preservação ambiental.
Os produtos transgênicos, também conhecidos pelas siglas OGM ou
GM, se encontram no ápice de discussões entre cientistas, ambientalistas,
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agricultores, agrônomos, juristas dentre outros acerca de sua relevância e
conveniência.
É evidente que o progresso técnico permitiu uma aproximação
entre os países, através da modernização dos meios de comunicação e
da tecnologia da informática, além dos transportes e outros. Entretanto,
juntamente com o lado positivo da técnica, vieram os efeitos nefastos e,
em certos casos, irreparáveis, os quais o homem não consegue conter, que
podem ser observados quando se analisa a questão ambiental.
Para os adeptos da produção e consumo dos alimentos transgênicos, as
vantagens seriam obvias, tendo em vista que a utilização da referida técnica
preservaria o equilíbrio da flora e da fauna, assegurando um meio ambiente
saudável, desenvolvimento sustentável e garantindo a saúde pública, pois
os transgênicos possuindo tolerância a herbicidas e resistência a insetos e
também podem estimular resistência a vírus, bactérias, salinidade e estresse
ambiental, diminuindo o uso de defensivos agrícolas, o que ocasionaria
menor dano ambiental e maior produtividade e qualidade dos alimentos.
Em que pesem esses pontos favoráveis, há persuasivos argumentos
daqueles que são contra a produção e consumo dos transgênicos uma
vez que para a utilização dos transgênicos deve exigir-se uma conclusiva
avaliação dos potenciais riscos pautada pelos princípios da proteção da
vida e da identidade genética dos seres vivos, pela saúde do homem e pela
preservação do meio ambiente.
Nesse sentido argumenta-se que as principais conseqüências da
produção e consumo dos transgênicos seriam as seguintes:
i. os genes de resistência a herbicidas dos transgênicos podem ser
transferidos para as plantas daninhas dificultando seu controle;
ii. o desenvolvimento de resistência de insetos e pragas a toxinas
encontradas em certas plantas transgênicas;
iii. os efeitos em pessoas que podem ser alérgicas;
iv. a possibilidade dos genes adquirirem resistência a antibióticos;
e por último
v. a perda das matrizes das sementes.
Tamanha é a proporção da problemática dos alimentos transgênicos
que em grande parte da Europa há rejeição da população e dos governos à
produção e consumo dos transgênicos.
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Além disso, existem organizações não governamentais ativas que se
posicionam contra a produção e a entrada de alimentos transgênicos nos
países europeus, promovendo serviços de informação e atuação junto aos
órgãos do governo em defesa de seus objetivos.
Por outro lado, nos EUA, Argentina, Canadá, China, México e
Austrália são utilizadas nas plantações sementes transgênicas em larga
escala. No Brasil o assunto encontra posições favoráveis e contrárias. Toma
destaque a ação de associações civis como o Greenpeace e o IDEC (Instituto
de Defesa do Consumidor), em defesa do meio ambiente.
O impacto dessas novas técnicas sobre a saúde humana e em relação
ao meio ambiente é desconhecido, como claramente exposto, o que fere o
direito de informação do consumidor, que deve ter conhecimento e liberdade
de escolha para consumir ou não produtos modificados geneticamente.
O fornecimento da adequada informação ao público é de fundamental
importância. Contudo, faltam elementos técnicos de experimentação
científica capaz de dar subsídios concretos e seguros quanto aos efeitos
destes produtos, mormente por se tratar de uma técnica inovadora, o que
está fomentando uma intensa polêmica sobre o tema.
Nesse mesmo diapasão, os produtos transgênicos deveriam ser
convenientemente etiquetados para informar os consumidores, o que
também não ocorre.
Os transgênicos, assim como qualquer outro produto colocado à
disposição do consumidor, se submetem ao controle do Código de Defesa
do Consumidor, principalmente com relação ao direito a informação, que
deve ser adequada, correta, clara e completa sobre a composição e qualidade
do produto a ser comercializado.
Não existem estudos científicos conclusivos sobre as conseqüências que
a utilização dos organismos geneticamente modificados podem ocasionar à
saúde dos seres humanos. Logo é imprescindível que o consumidor tenha
informações suficientes sobre os produtos colocados à sua disposição, para
que possa exercer o seu direito de escolha entre consumir ou não alimento
composto de OGM. Essa prerrogativa do consumidor integra o seu direito
constitucional de liberdade de escolha.
Para informação do consumidor, os produtos devem ser
individualizados e devidamente etiquetados/rotulados de forma a identificar
se aquele produto possui ingredientes derivados de transgênicos.
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No Brasil a legislação que regula a rotulagem dos alimentos
transgênicos é o Decreto 4680/2003, que obriga as empresas de alimentos
a informarem no rótulo se o produto foi fabricado com mais de 1% de
ingrediente transgênico. Para isso, elas devem colocar em local visível um
triângulo amarelo com a letra T, em preto, no centro, sendo esse símbolo
o indicador de que o produto foi fabricado com algum ingrediente
transgênico. Cabe mencionar que as embalagens dos óleos Soya e Primor,
fabricados pela Bunge, e os óleos Liza e Veleiro, fabricados pela Cargill, a
partir de 2008 inseriram em seus rótulos o símbolo identificador de que o
produto possui OGM. Essa ação apenas foi possibilitada através de uma
denúncia do Greenpeace em 2005, por serem referidos produtos fabricados
com soja transgênica e não possuirem a adequada imformação em seus
rótulos (PROJETO..., 2008).
Em recente estudo realizado por pesquisadores americanos, em
relação a milho geneticamente modificado para produção de uma bactéria
denominada Bacillus thuringiensis, tóxica para lagartas que se alimentam
de suas folhas, observou-se que as toxinas do milho alcançaram as águas de
córregos e riachos e puderam viajar longas distâncias, causando a morte de
insetos que servem de alimentos aos peixes.
Esses efeitos não tinham sido previstos pela Agência de Proteção
Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, que liberou o plantio do milho no
ano de 1996. Conforme sustentou a autora do estudo publicado na revista
PNAS, Jennifer Tank, o “estudo indica conseqüências potenciais naointencionais e inesperados causadas pelo uso disseminado de plantações
geneticamente alteradas” e aduz ainda que “a extensão exata desse impacto
ainda é desconhecida.” (EFEITOS..., 2008, p.40).
Assim, no atual estágio do conhecimento, pode-se dizer de forma
realista que em matéria de organismos geneticamente modificados não
existem pesquisas que nos assegurem que eles não são nefastos para a
saúde humana e por outro lado a sua produção e consumo generalizados
terá conseqüências imprevisíveis em matéria ambiental e para a saúde
humana.
A utilização dos transgênicos representa um incomparável progresso.
Todavia, pode comportar todos os efeitos negativos acima elencados. Isso
não significa mau uso da técnica. Implica somente imprevisibilidade das
conseqüências de uma ação técnica.

146

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

Desta forma, vê-se que a técnica revela-se destruidora e criadora, ao
mesmo tempo, sendo impossível dominá-la. Somente um novo progresso
técnico produzindo também efeitos imprevisíveis, pode dar solução a uma
conseqüência nefasta da técnica.
5. Conclusões

Na caracterização de Ellul, a sociedade contemporânea está
condicionada pela ambivalência da técnica que é o seu fator mais
importante. Com efeito, inúmeras técnicas trazem maior conforto e são de
inegável utilidade para o homem em todas as atividades. Entretanto, elas
acarretam também, concomitantemente, efeitos nefastos e ocasionando
prejuízos de maneira irreversível.
No caso dos organismos transgênicos, mesmo que haja uma avaliação
de risco, com indicação de possíveis efeitos adversos sobre a conservação e
uso sustentável do meio ambiente, não há como pesquisar todos os efeitos
que essa técnica poderia gerar ao longo do tempo, reproduzindo todas as
condições, por exemplo, para a saúde humana e/ou para outros organismos
vivos.
Assim sendo o uso dos organismos geneticamente modificados, fora
os efeitos positivos de maior produtividade, entre outros, implica em efeitos
negativos, previsíveis e imprevisíveis, que repercutirão necessariamente
sobre toda a sociedade e no meio ambiente, no plano local, regional,
nacional e mundial. A produção e o consumo de transgênicos pelo homem
podem acarretar sérios danos à sua saúde e comprometer a identidade
genética dos seres vivos. Isso sem considerar os prejuízos ao meio ambiente
considerando a sua imprevisibilidade e irreversibilidade.
Podemos concluir então, seguindo Ellul, que por melhor que tenha
sido a escolha técnica, ela sempre será acompanhada de conseqüências
boas e más, porém indissociáveis e indivisíveis. Essas conseqüências são
inerentes ao progresso técnico e desenvolvem-se de forma automática,
independente da intervenção humana e sem a possibilidade de controle o
que acaba provocando problemas que somente serão superados com uma
nova técnica, criando-se assim um inevitável circulo vicioso.
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Desenvolvimento sustentável e
técnica 1
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RESUMO: O desenvolvimento sustentável pode ser atingido mediante a utilização da técnica,

com a conciliação da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento econômico, sem o
esgotamento desnecessário dos recursos ambientais, a fim de assegurar uma vida mais digna
e humana. Esse fim só será atingido se houver a idéia de solidariedade fundamental entre os
cidadãos e as próprias gerações, bem como a conscientização de que as necessidades presentes
não podem prejudicar as gerações no futuro. Com efeito, é importante a participação dos direta
e indiretamente afetados e interessados, através de associações, que visem atender as necessidades
dos homens, com direcionamento de suas ações na elaboração e execução dos próprios projetos
de desenvolvimento.Nessa abordagem, ao realizar um paralelo com a obra “A técnica e o desafio
do século” de Jacques Ellul, verifico a atualidade e a importância do tema, pois a técnica é
imprescindível para se atingir o desenvolvimento sustentável.
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Desde o século XVI, verifica-se que o expansionismo europeu,
marcado pela abertura das linhas de navegação transoceânicas e pela
ampliação dos circuitos comerciais, somente foi possível em razão da
utilização do conhecimento científico (FURTADO, 1999, p.57-58).
Esse fato tornou-se mais evidente no século XIX, com a Revolução
Industrial, pois ocorreu uma verdadeira revolução tecnológica, com a
mecanização e a descoberta de novas fontes de energia, as quais contribuíram
para o aumento considerável na produtividade, a intensificação do
investimento e a diversidade dos padrões de consumo (FURTADO, 1999,
p.63).
É certo que a eficiência produtiva e o avanço da técnica constituem
nesse sistema econômico a própria fonte de lucro do empresário, o qual
aplica o conhecimento científico para aumentar o sistema produtivo
(FURTADO, 1968, p.134).
Se por um lado o desenvolvimento industrial propiciou um aumento
espetacular na produção, determinando inúmeras vantagens e benefícios,
é certo que, por outro lado, proporcionou conseqüências negativas no
aspecto ambiental.
Isto porque a concepção de progresso implica na exploração acelerada
dos recursos naturais. Desse modo, é notório que a poluição, a mudança
climática, a contaminação das águas, ar, solos, a destruição da camada de
ozônio, o efeito estufa, a perda da biodiversidade são conseqüências da
própria atividade do homem.
Com efeito, sempre é importante estabelecer a razoabilidade na
utilização dos recursos naturais, não bastando a vontade de utilizar esses
bens ou a possibilidade tecnológica de explorá-los, pois o homem não
deve ser a única preocupação do desenvolvimento, mas também a própria
natureza, já que em alguns casos, para preservar a vida humana, será preciso
conservar a vida dos animais e das plantas, será necessário, assim, haver
uma perfeita harmonia com a natureza (MACHADO, 2008, p.59-60).
É preciso que o desenvolvimento seja feito de forma sustentável,
a fim de que o uso natural dos recursos vá ao encontro das necessidades
do presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras
(MACHADO, 2008, p.123-124).
Nesse contexto, é certo que o homem não pode se privar de utilizar
os recursos naturais, uma vez que melhora a qualidade de vida humana,
contudo, não pode, através dessa exploração, desequilibrar meio ambiente
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e causar o esgotamento futuro desses recursos naturais. Deve haver, assim,
uma harmonia das relações e interações dos elementos do habitat, de forma
que as qualidades do meio ambiente venham a favorecer a qualidade da
vida (SILVA, 2000, p.88).
Assim, o desenvolvimento sustentável visa a conciliar a preservação
dos recursos ambientais e o desenvolvimento econômico, sem o esgotamento
desnecessário de seus recursos objetivando assegurar uma vida mais digna e
humana (ANTUNES, 2002, p.18).
Portanto, deve ser utilizada a própria técnica para garantir o
desenvolvimento sustentável, visando compatibilizar o desenvolvimento
econômico com a qualidade de vida e contribuir positivamente para o
meio ambiente.
Como exemplo da importância da técnica pode-se citar a agricultura
que necessita do emprego de tecnologias para utilização eficiente da
irrigação, pois o manejo inadequado pode ocasionar a escassez da água,
a poluição do solo e a erosão. De fato, interessante a abordagem feita por
Jacques Ellul (1968, p.4) no sentido de que a técnica integra a própria
sociedade, pois penetra em todos os seus domínios e no próprio homem.
Deixa de ser objeto para o homem a fim de se tornar sua própria substância,
já que nele se integra e o absorve progressivamente.
Oportuno, ainda, quando este mesmo autor esclarece que existe no
homem uma tendência à técnica, pois ele a utiliza para o desenvolvimento de
suas atividades cotidianas e essa adoração surge exatamente da necessidade
concreta de resolver as questões apresentadas, de maneira extremamente
precisa e eficiente (ELLUL, 1968, p.24-25).
E com o desenvolvimento da sociedade percebe-se que é primordial
criarem-se mais meios, de forma a ordenar o mundo mediante a aplicação
da técnica a todos os domínios, objetivando sempre facilitar a vida dos
homens, de forma a proporcionar-lhes mais conforto, garanti-lhes mais
simplicidade em seu trabalho e maior qualidade de vida (ELLUL, 1968,
p.43).
O mundo moderno evolui rapidamente e necessita da aplicação
rápida das técnicas para solucionar os problemas urgentes. No entanto,
nem sempre será possível avaliar todas as repercussões, as quais, por vezes,
são até mesmo inimagináveis (ELLUL, 1968, p.109).
Nesse cenário, o Estado funciona como um coordenador de todas
essas técnicas, pois tem a faculdade de unificá-las, de maneira a coordenar
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as forças sociais, ajustando-as e equilibrando-as. É justamente ele que vai
possibilitar o desenvolvimento das técnicas, oferecendo aos pesquisadores
os meios necessários para facilitar sua pesquisa e conseqüentemente, a
técnica (ELLUL, 1968, p.313-316).
É importante destacar que, segundo o próprio Jacques Ellul (1968,
p.344), atualmente as técnicas do homem suscitam uma grande esperança
aos olhos inquietos desse tempo, ao mesmo tempo em que conduzem a
questionamentos como: “Será que o homem não está ameaçado por suas
próprias descobertas? Será que o homem tem condições de dominar a
técnica?”
Assim, desde que haja uma conscientização por parte dos cidadãos,
utilizando-se da técnica para alcançar o desenvolvimento sustentável, será
possível conciliar a preservação dos recursos ambientais e o desenvolvimento
econômico a fim de assegurar uma vida mais digna e humana.
Nesse contexto, o princípio da solidariedade entre gerações traduz a
necessidade de uma comunidade de esforços e responsabilidades em uma
escala planetária para que seja possível o desenvolvimento em harmonia
com a natureza.
Atualmente assistimos a uma reconstrução da sociedade, em toda
parte comunidades e associações florescem, inclusive no tocante à defesa
ambiental. Estas associações não estão em contradição com as técnicas,
porque verificamos que estão todas organizadas em função delas para
atender as necessidades do homem (ELLUL, 1968, p.310-311).
É certo que com a união entre os semelhantes se adquirirá mais força
para formar associações com intuito de defender esses direitos coletivos.
De fato, as associações civis são as próprias raízes da democracia, uma vez
que através dela os cidadãos aprendem a “arte” de se associar, bem como
buscar os fins de toda a comunidade (MUSTAFA, 2000, p.326).
A ciência da associação deve ser vista como ciência mãe, dependendo
o progresso de todas as outras do progresso daquela. Na busca de soluções
aos problemas globais, constatam-se a expansão, o fortalecimento e a
convergência dos sistemas de proteção internacional (TOCQUEVILLE ,
1987, p.391-394).
Dessa forma, o desafio de proteção do meio ambiente demanda
alternativas de readaptação para as novas realidades, inclusive em relação
às novas bases normativas-conceituais, as quais, em sua implementação,
hão de contar não só com os Estados, mas com organismos internacionais
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e não-governamentais, grupos, associações profissionais e cidadãos para
alcançar a maior eficácia (TRINDADE, 1993, p.197-198).
Esse fim só será atingido se houver a idéia de solidariedade
fundamental, sendo certa, portanto, a importância da participação dos
direta e indiretamente afetados e interessados na elaboração e execução dos
próprios projetos de desenvolvimento (TRINDADE, 1993, p.202-203).
É, assim, mediante a utilização de técnica, bem como da
conscientização da sociedade no sentido de que devem ser desenvolvidos
esforços para que seja possível conciliar o desenvolvimento econômico
com a utilização adequada dos recursos naturais, é que se atingirá o
desenvolvimento sustentável.
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RESUMO: O objetivo da presente comunicação é identificar o movimento da técnica no

direito (tecnicismo), descrita por Jacques Ellul na obra “A Técnica e o Desafio do Século”, como
resultado da efetivação, no campo jurídico, do paradigma da simplificação, trabalhado por
Edgard Morin. A partir disso, pretende-se analisar as conseqüências desse movimento na educação
jurídica, que, renunciando ao papel crítico, acaba reduzida à formação do técnico simplista. Por
fim, o trabalho propõe o pensamento complexo como forma de superação do tecnicismo.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnicismo jurídico. Simplificação. Complexidade. Educação

jurídica.
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1. Introdução

Propõe-se, por meio da presente comunicação, identificar o
movimento da técnica no direito - o tecnicismo - descrita por Jacques Ellul
no capítulo “Summa Jus: Summa Injuria” da obra “A Técnica e o Desafio do
Século”3, como resultado da efetivação, no campo jurídico, do paradigma
da simplificação, questionado por Edgard Morin4.
A partir disso, pretende-se observar as conseqüências desse
movimento na educação jurídica, que abre mão de uma formação integral
do jurista crítico para limitar-se à transmissão de conteúdos informacionais
e procedimentais para que o futuro técnico opere o direito, fazendo-o
eficaz.
Por fim, buscar-se-á, no pensamento complexo, a superação do
tecnicismo.
2. Simplificação e Tecnicismo

A identificação sugerida no presente trabalho, entre tecnicismo
e simplificação exige, num primeiro momento, a definição desses dois
fenômenos, inserindo-os, ainda que de forma bastante breve, no pensamento
de Jacques Ellul e Edgard Morin.

3
4

Ellul (1968).
Serão utilizadas, para a apresentação do pensamento de Edgard Morin, as seguintes obras: Morin (1990, 2007).
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2.1. O Paradigma da Simplificação

Conforme coloca Morin, a trajetória da ciência e da forma de
compreender a realidade, a partir da modernidade, efetivou-se com
fundamento no paradigma da simplificação.
Trata-se de enfoque que, diante da desordem, multiplicidade,
confusão da realidade, busca alcançar a ordem perfeita do universo, suas leis
necessárias e absolutas. Assim, pretende abarcar e controlar a totalidade.
Para tanto, diante de qualquer complexidade conceitual, atua por
meio das operações lógicas da disjunção, separado o que está ligado, e da
redução, unificando o que está disperso. Dessa forma, produz uma visão
mutiladora e unidimensional da realidade (MORIN, 1990, p.16-17 e
p.86-87).
O conhecimento simplista acarretou, dessa forma, numa série de
“patologias”, como a hiperespecialização, separando a ciência em disciplinas
fechadas sobre si mesmas, que fragmentam o real; o doutrinarismo,
estabelecendo teorias fechadas e petrificadas, convencidas de sua verdade
e invulneráveis a questionamentos externos; e a racionalização, entendido
como um querer encerrar a totalidade do real num sistema coerente,
afastando tudo o que o contradiz (MORIN, 1990, 2007) e que “[...] se crê
racional porque constitui um sistema lógico perfeito, fundamentado na
dedução ou na indução, mas fundamenta-se em bases mutiladas ou falsas.”
(MORIN, 2007, p.23).
2.2. A Técnica Jurídica

Previamente à crítica da invasão da técnica no direito, Ellul estabelece
importante distinção entre esse movimento tecnicista e o que denomina
técnica jurídica, ou ainda, a técnica do direito.
Esta última, como ensina Ellul (1986, p.298), constitui a atividade,
vital ao direito, de “[...] enquadrar, pela utilização dos meios, a realidade
nas decisões legais e também em tornar essas decisões eficazes.”
Complementa, desse modo, a função política, que, por sua vez,
consubstancia-se em fornecer “[...] a matéria das regras, o fim a atingir, o
ideal político ou social que o direito fará observar, realizar [...]” (ELLUL,
1968, p.298).
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Nesse sentido, a principal tarefa da técnica jurídica é “[...] preparar os
elementos que lhe são fornecidos pela função política, a fim de que o direito
não permaneça mero verbalismo, letra morta [...]”. Encerra um conjunto
de instrumentos “[...] pelos quais os sujeitos são levados a assumir, no
sistema social em que se encontram, a atitude jurídica, o comportamento
ativo ou passivo, julgado necessário.” (ELLUL, 1968, p.299).
Abrange, assim, todo um arsenal técnico concernente às provas,
às sanções, às garantias, entre outros elementos, cujo fim é assegurar a
consecução dos fins do direito (ELLUL, 1968, p.299).
Enfim, encerra um meio de eficácia, correspondendo à “noção de
técnica geral, quer dizer, a uma procura artificial da eficiência.” (ELLUL,
1968, p.299).
Conjugando-se, dentro do universo jurídico, com fins sociais e
com os conteúdos escolhidos politicamente (função política), bem como
conferindo-lhes efetividade, a técnica jurídica pode equilibrar-se com a
procura, inerente ao direito, pela justiça.
2.3. O Tecnicismo

Ellul (1968, p.301) salienta, porém, o fenômeno da invasão da
técnica no direito, fazendo-se rainha a pura mentalidade técnica: “[...] até
agora havíamos falado da técnica do direito, pois esta ainda fazia parte do
mundo jurídico [...] No momento em que a pura mentalidade técnica,
uma técnica em si, penetra de fora no mundo jurídico [...] abalos decisivos
na vida social se produzem.”
Emerge, assim, o que denominamos tecnicismo.
Para o técnico do direito, “[...] todo o direito depende de sua eficácia
[...] um direito não aplicado não é direito.” (ELLUL, 1968, p.299). Pretende,
por conseguinte, conferir às instituições simplicidade – encerrando, para
tanto, a infinita diversidade de situações sociais em um limitado quadro
jurídico conceitual – e, com isso, vigor.
Nessa tarefa, depara-se, porém, com um grande inconveniente: a
questão da justiça, que, “apesar de todos os filósofos”, permanece “fator
inapreensível, impossível de fixar.” (ELLUL, 1968, p.297).
Sendo assim, “Um direito construído em função da justiça contém
um dado imprevisível, o que embaraça evidentemente o jurista.” (ELLUL,
1968, p.297). E, haja vista a perturbação que causa, diante de sua imprecisão
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e incerteza, o mais prudente, para o técnico, é desfazer-se dessa idéia: “A
técnica jurídica, para ser precisa, supõe que não nos embaracemos mais
com a justiça.” (ELLUL, 1968, p.300).
Substituem-se, diante disso, o fim e o fundamento do direito, que
deixam de ser a justiça, tornando-se as idéias de ordem e segurança.
Com isso, porém, muito depressa:
[...] rompe-se o equilíbrio entre o elemento técnico e o elemento
humano. Quando se afirma que não há direito sem eficácia, anunciase implicitamente, esse sacrifício da justiça e do homem à eficácia.
Estabelecido o desequilíbrio, a porta está aberta à invasão da técnica
[...] (ELLUL, 1968, p.301).

2.4. O Tecnicismo como Simplificação

A explicação, trazida por Ellul, sobre a invasão da técnica no direito,
leva-nos a visualizar uma grande coincidência entre esse movimento e o
enfoque da simplificação.
Com efeito, o tecnicismo corresponde a uma solução simplista à
necessidade da técnica de ser precisa e eficaz, diante de um cenário marcado
pela complexidade do homem e das relações humanas e do embaraço
causado por sua regulação pautada na noção inapreensível de justiça.
O técnico, sujeito desse processo, “[...] é um homem que analisa e
prevê. Não pode suportar o indeterminado. Não pode tolerar a iniciativa
que perturbe o rigor.” (ELLUL, 1968, p.303). Pretende, dessa forma, por
meio do arsenal técnico, enquadrar, colocar ordem no universo, revelando
e assegurando a simplicidade “escondida” por trás da aparente desordem.
Tudo deve estar planificado, seu espírito cartesiano “[...] o faz
apreender, perceber e afirmar uma verdade estritamente localizada. Essa
verdade rigorosamente delimitada será objeto de uma lei. A cada verdade
deve corresponder uma lei.” (ELLUL, 1968, p.303). Diante disso:
Um direito que estabelece somente princípios, que dá linhas gerais,
confia ao juiz a criação do direito vivo: ‘praetor viva vox juris civilis’.
Isso é impossível para o técnico, pois há sempre a temer o arbitrário, o
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pessoal, o fortuito [...] a lei deve prever tudo a fim de que o homem não
possa perturbar seu funcionamento. (ELLUL, 1968, p.303).

Nesse contexto, sob égide da simplificação e visando criar condições
de decidibilidade (NOBRE, 2005, p.78), o tecnicismo atua por meio das
operações da disjunção e da redução. Pela primeira, separa o direito de seus
laços com a sociedade e com a idéia de justiça. E mais, fragmenta o real em
infinitas “verdades de pormenor” (ELLUL, 1968, p.303), rigorosamente
localizadas e delimitadas em disciplinas hiperespecializadas. Pela segunda,
reduz o direito à técnica e, assim, à garantia da ordem e segurança
jurídica.
A matéria do direito deixa de ser o social, para se tornar a exigência
técnica. Concentra-se, para isso, na busca pela ordem, assumindo como
grande fórmula “a injustiça preferível à desordem.” (ELLUL, 1968,
p.301).
Ocorre que o direito dissociado da justiça torna-se “uma bússola cuja
agulha perdeu a imantação”, uma atividade sem fim e sem significado:
O direito deve assegurar a ordem [...] O direito deve ser eficaz. A
eficácia é por si mesma a ordem. Uma vez, assistimos a transformação
geral dos meios em fins. O direito [...] é eficaz para ser eficaz, e as leis
são concebidas a fim de serem eficazes. (ELLUL, 1968, p.305).

Rompido o equilíbrio entre técnica e homem, esquecidos os fins
do direito além das exigências da técnica, permanece, apenas, a eficácia e
a ordem, em detrimento das exigências da consciência, da sociedade e do
homem.
O direito, com a invasão do tecnicismo, no delírio pela coerência e
planificação absoluta, torna-se reduzido, fragmentado e, enfim, simplificado.
E, assim, o homem deixa de ser “a preocupação do direito e a justiça sua
medida.” (ELLUL, 1968, p.306).
3. A Educação Tecnicista e Simplificada

Isso tudo se afirma, reproduz-se e se dogmatiza na Faculdade
de Direito, formadora do técnico, simplista, que opera apenas no nível
interno, lógico-formal do fenômeno jurídico.
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Diante da finalidade de decidibilidade e da busca de eficácia, numa
realidade domesticada, o direito, seu ensino e sua pesquisa são reduzidos ao
elemento técnico, destituído de um fim externo, maior, que o ilumina.
Decreta-se a unidade, a coerência e a plenitude do direito e, assim, são
omitidas suas contradições internas e suas lacunas e omissões. Os institutos
e fenômenos jurídicos tornam-se realidades autônomas, evidentes e válidas
por si, independentes do contexto histórico-social do qual emergiram e do
qual constituem instrumentais.
Em nome da segurança e da ordem, priva-se, assim, a reflexão sobre
o sentido, as contradições e a complexidade do direito. Produz-se um
conhecimento que:
[...] extrai um objeto de seu contexto e de seu conjunto, rejeita os
laços e as intercomunicações com seu meio, introduz o objeto no
setor conceitual abstrato que é o da disciplina compartimentada, cujas
fronteiras fragmentam arbitrariamente a sistemicidade (relação da
parte com o todo) e multidimensionalidade dos fenômenos. (MORIN,
2007, p.41).

Dessa forma, transmite-se e perpetua-se, na forma de dogma, um
direito simplificado e isolado, reduzindo e compartimentando a si e ao
mundo. Faz-se, por conseguinte, com que as grandes questões humanas
desapareçam frente aos problemas técnicos específicos (MORIN, 2007,
p.43).
Esse direito, ordenado e hierarquizado, é, então, transmitido pelo
docente – detentor do conhecimento e de sua razão – de forma unilateral,
ordenada e hierarquizada, ao aluno – “sem luz” (informação verbal)5 –
mero objeto do processo. Isso, sem discussões, sem “desordem”, apenas
um depósito: “Educa-se para arquivar o que se deposita.” (FREIRE, 1979,
p.38).

Aula ministrada pelo prof. João Virgílio Tagliavini no Projeto de Extensão Do Direito à Educação ao Direito
Educacional. Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) em 29 set. 2007.
5

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

163

4. O Paradigma da Complexidade no Direito e na Educação
Jurídica

Para a superação da simplificação, Morin propõe uma mudança de
enfoque, uma reforma paradigmática no pensamento, com a assunção do
paradigma da complexidade.
Trata-se, assim, da adoção de um enfoque que assuma a complexidade,
a qual, conforme ensina Morin (2007, p.38), está presente:
[...] quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do
todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o
afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente entre o objeto
do conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes,
as partes entre si. A complexidade é a união entre a unidade e a
multiplicidade.

O pensamento complexo aspira ao conhecimento multidimensional.
Sabe, porém, como ponto de partida, da impossibilidade do controle total
do real, pretendido pela mentalidade simplificadora. Assim, diante da
desordem e da contradição, o pensamento complexo foge à busca pela
ordem absoluta do universo. Busca, por outro lado, um enfoque aberto,
reflexivo, auto-crítico, esforçando-se por encontrar metapontos de vista
(MORIN, 2007, p.32).
Preocupa-se em distinguir, mas sem fragmentar, e em conjugar, mas
sem reduzir. Reconhece as relações de ambivalência do real e, portanto, ao
mesmo tempo de implicação e separação.
Sendo assim, uma visão complexa no campo do direito possibilita a
superação do tecnicismo simplificador.
Com efeito, não fugindo à contradição, ao inapreensível, permite
trazer de volta ao direito a discussão crítica da justiça, das exigências da
consciência e, dessa forma, dos fins últimos ao qual se presta. Permite,
assim, o restabelecimento do equilíbrio entre a complexidade da procura
por justiça – seja lá o que signifique e como se concretize – e a técnica,
colocada em seu devido lugar.
O papel da educação jurídica, nesse contexto, adquire fundamental
relevância, a partir da conjunção da reflexão técnica do direito, a partir de
uma perspectiva lógico-formal, com aquela emergida de um olhar externo,
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como fenômeno social, histórico, econômico, filosófico e político – e por
isso humanamente contraditório.
Nesse sentido, a sala de aula pode constituir-se num locus da
proposição e discussão da complexidade no mundo jurídico, somando às
questões propriamente técnicas as grandes indagações e problemas com
que se depara o homem e o fenômeno jurídico.
Assim, pode ser trazido ao direito a consciência de que estamos
condenados a “[...] um pensamento que não tem nenhum fundamento
absoluto na certeza [...]” e que as contradições do homem e de seu mundo
não significam necessariamente um erro, mas pode indicar, pelo contrário,
“[...] o atingir de uma camada mais profunda da realidade que, justamente
porque é profunda, não pode ser traduzida para a nossa lógica”. De fato, “a
complexidade está lá onde não se pode vencer uma contradição.” (MORIN,
1990, p.93, p.99 e p.101).
Concretizar-se-ia, assim, um espaço para o diálogo e para a
valorização da palavra, propugnada por Ellul no qual o acadêmico tomasse
consciência crítica de si, do direito e da posição de ambos diante da técnica
(informação verbal)6.
Dessa maneira, a educação jurídica pode levar ao enfrentamento
crítico de seu objeto pelos sujeitos participantes do processo educativo
(docentes e discentes) e à construção de um direito que, munido de
mecanismos de eficácia, “não permaneça mero verbalismo” (ELLUL,
1968, p.299), tendo, contudo, por fim, a “justiça”, o social, o homem e
sua emancipação.

Palestra ministrada pelo Prof. Dr. Jorge Barrientos-Parra no I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques
Ellul. Unimep, Piracicaba em 12 set. 2008.
6
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Os anseios coletivos por Justiça e
a técnica jurídica

Denise de Souza RIBEIRO1

RESUMO: A principal finalidade deste texto é a de destacar a relevância do trabalho de Jacques

Ellul, no sentido de demonstrar que a técnica deverá se colocar em prol da Justiça e do domínio
pelo homem; que em última instância deverá ter o Estado a seu serviço. Deste modo, partindo-se
da já debatida relação entre os conceitos de Direito e Justiça, inicia-se uma discussão em torno
de o quanto a técnica jurídica poderá ser útil para as relações transnacionais, a fim de que elas
se estabeleçam como forma de aplicação de Justiça para os homens e para as Nações, em um
verdadeiro mecanismo de cooperação entre os povos, tendente ao desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Direito. Justiça. Técnica Jurídica. Transnacionalidade. Sustentabilidade.

Cooperação Internacional.
1. Introdução

A técnica jurídica tem por finalidade tornar o Direito eficaz, no
sentido de colocá-lo à serviço da ordem e segurança almejadas pelo Estado;
o que no entanto não resulta necessariamente na obtenção de Justiça.
Dentro desta já complexa relação estabelecida entre os conceitos de
Direito e Justiça, coube a Jacques Ellul demonstrar o quanto a técnica
deverá se colocar ao mesmo tempo no caminho para a Justiça e na direção
do domínio pelo homem; que em última instância deverá ter o Estado a
seu serviço.
Tais indagações se revelam tão mais interessantes, na medida em que
se vivencia uma grande ampliação nas relações transnacionais, que por sua
Advogada. Professora do Curso de Direito do IESI. Mestranda em Direito da UNIMEP, sob orientação do Prof. Dr. Jorge Luís
Mialhe.
1
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vez ensejam a construção de diversos mecanismos de cooperação entre os
Estados, como forma de se alcançar um desenvolvimento sustentável.
Assim, a principal finalidade deste texto é a de iniciar uma discussão
em torno de o quanto a técnica jurídica poderá ser útil para as relações
transnacionais, a fim de que elas se estabeleçam como forma de aplicação
de Justiça para os homens e para as Nações.
2. Direito e justiça

Nas palavras de Jacques Ellul (1968, p.297), “Apesar de todos os
filósofos, a justiça é um fator inapreensível, impossível de fixar.”
Aliás, a correlação entre os conceitos de Direito e Justiça é fonte de
debates entre filósofos há muitos séculos.
Há autores que afirmam que tal debate remonta às tragédias gregas:
Pode parecer estranho a um estudioso do Direito que a tragédia grega
tenha influenciado diretamente na formação do pensamento jurídico
ocidental. Poucos acreditariam que os fundamentos do Direito
apresentado por Ulpiano e consagrado pelo Direito Romano como,
por exemplo, a máxima: “Os princípios do Direito são os seguintes: viver
honestamente, não lesar ao próximo e dar a cada um o que é seu”(“luris
praecepta sunt haec: honesto vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere”(04), partiu de um poeta grego, Simonedes, quase três séculos
antes da hegemonia de Roma sobre a Grécia. Simonedes, em um dos
seus versos proclamava: “justo é dar a cada um o que é seu”.(05). Mais
tarde essa idéia seria aperfeiçoada por outras correntes e pensadores da
filosofia grega e, por fim, aproveitada mais tarde pelo Direito Romano.
(QUILICI GONZALEZ, 2005, p.17, grifo do autor).

Inclusive, mais que esta questão envolvendo Direito e Justiça, as
tragédias gregas têm o condão de travar um debate entre o conceito de
Direito Positivo e o Direito Natural, em sua concepção mais cosmológica,
isto é, no sentido de que a natureza contém em si, a sua própria lei.
Muito elucidativa, neste sentido, uma das passagens de Antígona,
quando esta coloca para sua irmã Ismena, o quanto um decreto do tio
comum, Creonte, proibindo o enterro do irmão Polinice; contrariaria em
sua opinião, um direito natural de sepultamento a que todos fazem jus:
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Não conheces o decreto de Creonte sobre nossos irmãos? A um
glorifica, a outro cobre de infâmia. A Etéocles – dizem – determinou
dar, baseado no direito e na lei, sepultura digna de quem desce ao
mundo dos mortos. Mas quanto ao corpo de Polinice, infaustamente
morto, ordenou aos cidadãos, comenta-se, que ninguém o guardasse
em cova nem o pranteasse, abandonado sem lágrimas, sem exéquias,
doce tesouro de aves, que espreitam famintas. As ordens - propalam –
do nobre Creonte, que ferem a ti e a mim, a mim, repito, são estas, que
vem para cá com o propósito de anunciar as ordens aos que ainda não
as conhecem explicitamente. O assunto lhe é tão sério que, se alguém
transgredir o decreto, receberá sentença de apedrejamento dentro da
cidade. É o que eu tinha a te dizer; mostrarás agora se és nobre ou se,
embora filha de nobres, és vilã. (SÓFOCLES, 2001, p.8-9).

Neste texto, ressalta-se o quanto a imposição de normas, vindas do
governante para o governado, ainda que supostamente traga segurança
jurídica, não obtém contudo, a legitimidade necessária para sua verdadeira
eficácia.
Tais discussões se prolongam até a atualidade, e são alvo de atenção
de diversos estudiosos, desde os já mencionados trágicos, passando pelos
filósofos medievais, modernos, até os contemporâneos.
Muitas idéias foram lançadas sobre o tema, como por exemplo, uma
visão mais positivista, como a de Hans Kelsen2; ou até mesmo um conceito
mais axiológico, como a teoria tridimensional de Miguel Reale.3
Todavia, como a essência deste trabalho não é esta questão filosófica;
atentar-se-á mais para as variações recebidas pelo pensamento inicial de
Simonedes.
Nesta direção, bastante relevante que se mencione a posição dos
clássicos gregos.
Segundo Quilici Gonzalez (2005, p.78), para Sócrates, a Justiça
estava diretamente vinculada ao cumprimento da lei, o que inclusive se
revela através da maneira como aceitou sua indevida condenação4. Em seu
Hans Kelsen (1881-1973) escreveu a obra Teoria Pura do Direito e relaciona a norma a um “dever-ser”, cuja validade decorre de
estar em harmonia com determinada norma fundamental. O Direito seria uma forma de imposição de deveres e concessão de
poderes aos governantes para que apliquem sanções que guardem consonância com o sistema jurídico.
3
O jurista brasileiro, Miguel Reale (1910-2006) entende que o Direito é uma realidade tridimensional, formada através de um
processo dialético ente fato, valor e norma.
4
Como Sócrates, através de sua célebre frase: “Tudo que sei é que nada sei”, colocava em discussão a legitimidade das autoridades
que se mantinham no poder ante um suposto conhecimento superior, foi considerado corruptor dos jovens e condenado ao
2
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pensamento, eventuais normas injustas deveriam ser revogadas sempre
pelos meios legais; e nunca através do descumprimento.
Platão, por sua vez, segue de certo modo o pensamento de Sócrates,
no sentido de que cada cidadão deverá cumprir seu papel na polis, de
maneira que o Estado ideal poderá ser alcançado através da conduta de
cada indivíduo.
Constrói ainda um sistema de idealismo jurídico, através do qual,
“[...] a lei e o Direito não necessariamente decorrentes da realidade ou das
necessidades sociais. O que importa para o legislador é o conceito ideal de
lei e de Direito, ao qual a realidade fática deverá adaptar-se.” (QUILICI
GONZALEZ, 2005, p.86).
No que concerne à Aristóteles, há duas concepções de Justiça: uma
mais relacionada às virtudes que devem ser praticadas pelo homem, como
forma de melhor viver em sociedade; e outra mais particular, ligada ao
relacionamento entre as pessoas, quando disputam determinado bem da
vida.
Tal concepção particular de Justiça, “É a virtude que consiste em de
dar a cada um o que é seu, definição de Simónedes, apresentada por Platão
em sua A República e adotada por Aristóteles.” (QUILICI GONZALEZ,
2005, p.91); e subdivide-se em Justiça Distributiva, que ocorre de
acordo com os méritos do cidadão; e justiça Corretiva, que corresponde
ao reequilíbrio, no caso da relação entre as pessoas lesar alguém ou levar
outrem a receber mais do que lhe é devido.
Nesta direção, também o pensamento Tomista:
O que é, então, a justiça?’ A justiça é a vontade constante e duradoura
de dar a cada um o que lhe é devido (Suma Teológica, p.58, r.1). Devido
a alguém é aquilo que é ordenado para cada um, de acordo com as
tendências individuais naturais, tendo por objetivo a perfeição de seus
fins. O devido de cada um não é conferido pelo direito positivo, mas
pelas tendências naturais da natureza humana. Daí se segue, portanto,
que se o direito positivo violar o que é naturalmente devido ao homem,
essa ordem (jurídico-positiva) poderá ser chamada de injusta com base
no direito natural. (MORRISON, 2006, p.79).

“suicídio”, através da ingestão de cicuta.Todavia, a despeito da arbitrariedade da condenação, cumpriu a sentença, por entender
ser dever do bom cidadão, o cumprimento das determinações legais.
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Assim, retornando-se ao pensamento de Jacques Ellul, há efetivamente
uma grande dificuldade em conceituar-se Justiça, e acima de tudo em
legitimar o Direito positivado como forma de alcançá-la; principalmente
quando tal Direito Positivo confronta-se com o Direito Natural.
3. A técnica jurídica

Como já demonstrado, associar-se Direito à Justiça é uma tarefa
tão mais árdua na medida em que conforme entende Jacques Ellul (1968,
p.297), “Quando se segue e procura uma justiça autêntica (e não o
automatismo ou um igualitarismo) não se sabe onde se chega.”
Acresce-se ainda o fato de que o Direito construído na direção da
Justiça foge ao controle do Estado e acaba mesmo por julgá-lo.
Neste contexto, a técnica jurídica adquire grande relevância, eis que
os juristas acabam por se transformar em grandes técnicos, que organizam
os conceitos jurídicos como regras atreladas a um sistema coerente.
Tal sistema adapta as decisões legais à realidade, de modo que se
tornem mais eficazes, e por consequência sejam garantia de poder do
Estado, em nome da ordem e segurança; mesmo que para tanto, sejam
sacrificados os anseios sociais:
E êsse conjunto corresponde exatamente à noção da técnica geral, quer
dizer, a uma procura artificial da eficiência: eficiência que é levada aqui
ao estado puro, pois se chega a dizer que o direito não existe sem essa
eficiência; artifício, igualmente, pois o direito não é então obedecido
espontâneamente, uma vez que a consciência popular, criadora do
direito, não adere espontâneamente, naturalmente, a êsse sistema: a
aplicação do direito não decorre mais da adesão, porém, do conjunto
dos mecanismos que ajustam, por artifício e razão, o comportamento à
regra. (ELLUL, 1968, p.299).

Mas para além dos anseios sociais, sacrifica-se mesmo a noção de
Justiça, em nome da eficácia; de modo que as regras legais jamais serão
“letras mortas”.
O técnico jurídico passa a exercer neste contexto, uma função mais
mecânica, tornando-se um construtor de regras que levam em conta todos
os fatores econômicos e sociais, de modo que nenhum fator indeterminado
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possa vir a perturbar o funcionamento do sistema; à semelhança de um
sistema das leis biológicas, por exemplo.
A consequência é uma profusão de normas legais e uma obediência
cega ao que elas determinam, com uma valorização exagerada da ordem e
com grande tendência à legitimação de Estados Totalitários: “Estamos em
vias de superar a posição tradicional: o direito garante a ordem. Tal posição
atingiu o ponto culminante com Kelsen, por exemplo, traduzindo-se em
certas formas do nazismo.” (ELLUL, 1968, p.302).
Deste modo, em uma visão bem diferente da defendida por Sócrates
e em especial por Platão, o cumprimento das regras pelo cidadão não
ocorrerá como forma de contribuir para o desenvolvimento da “polis”,
em uma soma de condutas individuais; mas muito mais por imposição de
normas totalmente dissociadas da Moral e dos interesses deste cidadão; eis
que determinadas de acordo com a vontade do Estado.
O Direito torna-se, pois, instrumento deste Estado, que deixa de ser
responsável pelos anseios coletivos; visto não estar mais submetido a um
poder externo que possa controlá-lo e até julgá-lo.
Na realidade, o Direito acaba mesmo por se dissolver, eis que perde
ao mesmo tempo o seu fim (busca pela Justiça) e seu domínio (já não se
distingue o que é ou não Direito, dentro deste sistema).
Mas, o mais significativo, é o entendimento de que a técnica, ao
mesmo tempo em que facilita a sujeição do homem pelo Estado, o ilude no
sentido de que o tornaria individualmente mais eficaz, quando na realidade
apenas lhe priva mais a liberdade.
Inclusive, no que se refere à atual supremacia da técnica, isto se deve,
na opinião de Jacques Ellul, porque os freios naturais a ela, não teriam sido
acionados.
Note-se que o primeiro deles seria a Moral, no sentido de determinarse o que é o bem ou o mal; regras de condutas estas que só poderiam ser
modificadas por conta do segundo freio, que é a opinião pública, esta bem
menos racional.
Ocorre que a opinião pública é totalmente favorável à técnica, eis
que em quaisquer campos, a performance é muito maior, quando são
utilizados meios técnicos; de modo que o indivíduo se realiza através das
conquistas coletivas. Ex: sente-se tão mais importante na medida em que a
técnica o auxilia a produzir um equipamento mais potente, que sirva para
toda a sociedade.
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Tanto é assim, que a própria educação volta-se para as atividades
técnicas e úteis; havendo certo desprezo em relação à área filosófica ou
de humanidades, tendo-se em vista que não demonstram de forma direta
“para que servem”.
Já a estrutura social, que se caracterizaria como mais um freio, está
também reconstruída pela própria técnica.
Restaria, pois, com último recurso, o Estado; mas como já
exaustivamente apontado, é exatamente o Estado quem se utiliza da
técnica, em especial da técnica jurídica, como forma de manutenção do
poder e sujeição do indivíduo.
É bem verdade que há um aspecto positivo na relação entre as técnicas
e o Estado, eis que este exerce uma espécie de papel de coordenador entre
diversas técnicas esparsas e estranhas umas às outras.
Para além disto, promove a pesquisa científica (no sentido “prático”
do termo, eis que não há grande valorização das ciências humanas), seja
através de incentivos a inventores, seja através subvenções às pesquisas;
tendo porém, sempre uma contrapartida um crescimento técnico em seu
benefício.
Chega mesmo a criar organismos técnicos e em determinadas
situações usa de seu poder de coação, como forma de imposição e controle
da técnica, em especial em relação aos interesses privados.
Portanto, suprimidos os freios, não há mais meios para que o homem
controle a técnica:
Basta pensar na opinião pública ou na expansão econômica para
compreender isso. A técnica não tem mais, portanto, freio algum em
sua marcha; não encontra mais obstáculo; pode avançar à vontade,
não tendo outro limite senão o de suas próprias fôrças. Ora, essas
fôrças parecem inesgotáveis e ilimitadas. O fato de uma técnica sem
limites, no entanto, não é em si mesmo inquietante. É preciso admitir
afinal de contas que nossa sociedade é técnica. O que nos parece
mais impressionante, porém, é que esse caráter da técnica a torna
independente do próprio homem. (ELLUL, 1968, p.311).

Além de não controlar, o homem também não pode mais desvencilharse da técnica, acabando por ingressar em uma situação em que a única
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direção a tomar, é aproveitar-se ao máximo dela; visto que acabou por criar
algo que lhe subtrai a própria liberdade.
Tendo-se em consideração esta brilhante análise de Jacques Ellul sobre
a técnica; resta indagar em que medida a sujeição do homem a esta técnica
não pode ao menos em parte ser utilizada em seu próprio proveito.
No âmbito jurídico, por exemplo; se por um lado o tecnicismo impede
a função primordial do Direito, que é justamente a obtenção da Justiça,
por outro; a utilização de ferramentas técnicas podem e efetivamente têm o
condão de facilitar e abreviar a concessão do provimento jurisdicional.
Observe-se a tendência no Brasil de divulgação de andamentos
processuais e em alguns casos de transmissão de petições por meio digital;
já existindo primórdios de procedimentos totalmente eletrônicos.
Praticamente todas as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais
podem ser obtidas eletronicamente, além da existência de diversas revistas
virtuais.
Ou seja, a técnica efetivamente já está consolidada no meio jurídico,
e em muitos aspectos de forma construtiva.
Resta, porém , o cuidado de mantê-la apenas como instrumental na
busca rápida pela Justiça, e não como impositora de normas que garantam
a ordem do Estado em detrimento do cidadão.
4. As relações transnacionais

O emprego da técnica jurídica como forma de sujeição do indivíduo
ao Estado, ganha contornos ainda mais complexos quando se observa que
o conceito de soberania, há muito está relativizado, em face da existência
de interesses que ultrapassam um simples território.
Tampouco tais questões limitam-se apenas às relações internacionais,
resolvidas em sua maior parte através de Tratados ou Convenções
Internacionais, que não restam dúvidas, já se caracterizam como um
caminho para a busca de reais soluções.
Ocorre que há problemas mais abrangentes, e ao mesmo tempo
comuns entre várias Nações, e que dependem de um diálogo entre os
Estados envolvidos, de modo a evitarem-se decisões conflitantes; e acima
de tudo com a finalidade de que se alcancem soluções favoráveis a todos.

174

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

Trata-se de um relacionamento transnacional, isto é, além dos limites
dos Estados; expressão utilizada em especial por Philip Jessup (1965), que
a associa à jurisdição; e que diz respeito às interações regulares entre os
Estados, ou até mesmo entre particulares e organizações não governamentais,
sempre que se envolvam situações de interesse da Humanidade.
Estas situações tendem a se tornar mais frequentes ante ao fenômeno
da globalização econômica, à velocidade das relações entre os Estados (até
mesmo pelo uso das técnicas, que permitem as transações eletrônicas) e a
conseqüente preocupação com o desenvolvimento sustentável e o meio
ambiente.
4.1. O desenvolvimento sustentável

O direito que as futuras gerações têm a um meio ambiente sustentável
consta das Constituições Federais de diversos países europeus, africanos e
americanos; e está em consonância tanto com a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente, na Declaração de Estocolmo de 1972,
quanto com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, na Declaração do Rio de Janeiro de 1992.
Tem em todas as Nações um conceito semelhante ao que vem
explicitado no caput do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que
assim determina:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1990).

Logo, o objetivo de tal princípio é justamente a manutenção do
equilíbrio destes fatores no lugar onde se vive, eis que a palavra Ecologia
tem origem no grego “oikos”, que significa casa, e “logos”, estudo, reflexão; com
a finalidade de propiciar uma sadia qualidade de vida.
Esta condição é periodicamente aferida pela Organização das Nações
Unidas, que faz classificações entre os Estados, no que diz respeito a esta
questão.
Observe-se ainda que o conceito de bem de uso comum do povo
se relaciona a todos os bens que integram o meio ambiente (água, solo, e
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ar, dentre outros); de onde se deduz que não pertençam ao Estado onde
se localizam, mas sirvam para satisfazer a necessidade de todos os seus
habitantes; ou melhor, dependendo do tipo de bem natural, servem para a
satisfação de todos os Estados (ou ao menos mais de um deles).
Analisando-se cuidadosamente tal definição, pode-se chegar ao
menos a três conclusões: em primeiro lugar que em uma visão menos
antropocêntrica, as necessidades respeitadas, deverão ser a de todos os
seres vivos, e não só as do homem. Verifica-se ainda que o Estado assume
uma função de mero gestor de tais recursos, e não de seu proprietário. E
finalmente, a questão mais importante: a utilização de tais recursos deverá
ser eqüitativa, isto é, visando um em equilíbrio de interesses, de modo
que cada usuário se utilize dos recursos naturais de acordo com as suas
necessidades; porém sem causar danos ao outro.
O uso deverá então ser justo e razoável, no sentido de ser efetivado
com bom senso e ponderação, isto é, sem a diminuição sensível da
quantidade ou qualidade de tais recursos; para que haja otimização, ou
seja, busca do melhor resultado em tal utilização.
A conjugação de tais circunstâncias levará à sustentabilidade, no
sentido de que os recursos possam continuar a existir, ou melhor, sejam
duradouros para as gerações futuras.
4.2. Os mecanismos de cooperação entre os Estados

Mas como aplicar tal sustentabilidade ante um mundo globalizado?
Para a maioria dos doutrinadores, o caminho passa pela cooperação
entre os Estados:
O Direito Internacional, no século XX, adquiriu conotação diferenciada
em relação aos séculos anteriores: transformou-se de um complexo de
normas de autolimitação dos Estados (portanto, de natureza proibitiva
quanto à atuação dos Estados nas relações internacionais), em um
conjunto de normas que estabelecem deveres positivos aos principais
atores da cena internacional. De normas que regulavam tão-só os
confrontos entre Estados, o Direito Internacional ganhou novo valor
de, igualmente, regular a cooperação entre eles, estabelecida esta como
um dever, de natureza impositva, ou em outras palavras, transformouse de um direito de autolimitação em um direito de solidariedade (na

176

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

terminologia dos autores dedicados aos Direitos Humanos, “um direito
de terceira geração”). (SOARES, 2003, p.904).

Na mesma direção, a Profa. Márcia Brandão Carneiro Leão (2002),
que entende que hoje se processa um desequilíbrio sócio-ecológico no
mundo; posto que se no mundo desenvolvido há perda progressiva do
sentido da vida (usinas nucleares, lixo); no mundo em desenvolvimento
já uma degradação generalizada da vida (subnutrição, ausência de água
potável).
Há, pois, em sua visão, uma necessidade de mudanças, com vistas
à cooperação internacional e desenvolvimento sustentável; onde os países
desenvolvidos por seu turno, se abstenham um mínimo dos interesses
econômicos para a promoção do bem estar das presentes e futuras gerações;
e em prol da cooperação internacional.
Deverá ainda ocorrer um fortalecimento das Organizações não
Governamentais (ONGs), e a participação de diversos setores da sociedade
civil, além dos Estados; com busca de novas condutas em prol do
desenvolvimento sustentável, sempre através da cooperação.
Portanto, somente através da cooperação entre os Estados,
Organismos Internacionais e Organizações não Governamentais (ONGS);
há uma real possibilidade de regulação transnacional, como o objetivo de
manter-se não só a sustentabilidade, mas o equilíbrio entre os povos, no
que se refere à discussão de questões que dizem respeito à Humanidade.
4.3. A cooperação Transnacional e a técnica jurídica

Ora, se for aplicado o tecnicismo jurídico também para as relações
transnacionais, e deste modo, houver apenas a construção de normas que
sujeitem os indivíduos, como forma de garantia da ordem e segurança; a
cooperação internacional tornar-se-á inútil e desprovida de interesse.
Em primeiro lugar, qual dos Estados poderá impor sua própria
vontade, construindo uma norma jurídica que sujeite os demais?
O que será feito do conceito de soberania?
Como escolher qual bem será mais relevante para a Humanidade,
sem que haja participação dos habitantes do planeta ? Caberia apenas uma
classificação tecnicista?
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Muitas perguntas se tornariam ainda mais difíceis de se responder (do
que já são),de onde se conclui que o pensamento de Jacques Ellul caminha
na melhor direção: a técnica deve auxiliar o Estado e contribuir para a
obtenção da Justiça (não da ordem e segurança), de modo que os anseios
sociais sejam atendidos e este Estado sirva ao homem e não o inverso.
Transportando-se tal assertiva para as relações transnacionais,
observa-se que somente a cooperação entre os Estados e a participação
social poderão levar a um mundo melhor e mais sustentável:
A inserção de um princípio – abrangente e prospectivo – como
a responsabilidade ambiental entre gerações pode ser motivo de
crítica, pela dificuldade de sua implementação. A razoabilidade
e a proporcionalidade hão de ajudar na fundamentação dos atos
legislativos, administrativos e jurisdicionais, para evitar arbitrariedades.
Não se pode negar merecimento de um mandamento constitucional
que não permitirá mais a ausência de um balanceamento dos interesses
das gerações, onde num prato da balança estará a geração dos que, por
não poderem falar ou votar, nem por isto são menos amados ou menos
importantes. (MACHADO, 2007, p.126).

Como bem destacou o Prof. Paulo Affonso Leme Machado neste
texto, ainda que de forma dificultosa, somente princípios de cooperação
e responsabilidade ambiental poderão encaminhar as Nações para o
desenvolvimento sustentável; devendo de todo, serem afastadas normas
tecnicistas e impositivas.
5. Conclusão

A questão de quanto o Direito e a Justiça podem seguir a mesma
direção, e acima de tudo de quanto o Direito deva mesmo ser construído
com a finalidade primordial de atingir a Justiça, há muito é debatido entre
filósofos e juristas.
O grande trabalho de Jacques Ellul foi o de traçar um paralelo entre
Justiça e técnica jurídica, e demonstrar que enquanto o primeiro conceito
não pode ser diretamente mensurável ou previsível; o segundo destina-se
estruturar princípios jurídicos de forma harmônica, dentro de um sistema
supostamente coerente.
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Além disto, a técnica jurídica tem por objetivo primordial tornar o
Direito eficaz no sentido de promover a ordem e a segurança; colocando-se
assim, o Direito a serviço do Estado, ainda que em sacrifício da Justiça.
Nesta direção, o Direito Natural é repelido e os anseios sociais
são afastados, relegando-se a técnicos jurídicos a capacidade de escolher
aquilo que é melhor para o sistema, de modo que o homem não possa vir a
perturbar o seu funcionamento.
Consequentemente, não há mais norma legal de oposição ao Estado,
que deixa de ser responsável por desenvolver os anseios coletivos, e volta-se
apenas para impor sua própria vontade.
O homem já não é mais a preocupação central do Direito, nem
tampouco a moral e a opinião pública são relevantes.
As questões históricas e filosóficas passam a um segundo plano e
apenas o que se destaca é preponderância da técnica, não mais utilizada
para o domínio do homem, mas sim para sua sujeição.
Deste modo, a própria educação deixa de ser crítica para voltar-se
a um tecnicismo exagerado, e que justifique ainda mais a imposição de
normas que façam prevalecer a ordem e a segurança.
Ora, em um panorama onde as relações internacionais, ou melhor,
transnacionais têm sido permanentemente discutidas, como permitir que a
técnica estabeleça o limite do Direito e por consequência da Justiça?
Em um mundo voltado para o desenvolvimento sustentável, há a
possibilidade de tecnicamente estabelecer-se o que é mais conveniente
para a Humanidade, e a ela tentar impor vontades, em desrespeito a seus
próprios anseios?
Tome-se por exemplo o Direito Ambiental, e a utilização dos
recursos naturais essenciais para a própria vida: efetivamente é necessário o
estabelecimento de algumas normas que regulem tal utilização.
Mas a construção de tais normas, perspassa muito mais pelo diálogo
e utilização de princípios, tais como o do seu uso equitativo e razoável; do
que por imposições técnicas que em nada trariam de ordem e segurança,
em especial quando abrangendo vários Estados.
Aliás, muito para além das regras, a cooperação internacional,
através de Tratados e Convenções, ou princípios e debates onde se
revele uma verdadeira transnacionalidade; demonstra-se essencial para o
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estabelecimento de critérios para um meio ambiente voltado para as atuais
e futuras gerações.
Mas se algumas normas forem criadas, tais como áreas de proteção
ou até tombamento de alguns bens, estas deverão emergir de um consenso
entre as Nações e não de uma imposição tecnicista.
Isto vale para qualquer campo que envolva Direito e Justiça.
O brilhantismo desta obra de Jacques Ellul está, pois, em demonstrar
o quanto a técnica deverá estar a seviço da Justiça, e o quanto o Estado
está a serviço dos homens; e não o contrário, como quer o tecnicismo
jurídico.
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SEGUNDA PARTE
Trabalhos de Iniciação Científica
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APRESENTAÇÃO
A Iniciação Científica é atividade com prestígio em alta em nossas
universidades, trata-se de incentivar nos jovens, já desde os primeiros anos
dos estudos universitários, o gosto pelo estudo e pela pesquisa, seguindo as
balizas da metodologia científica.
Esta atividade além de contribuir na formação intelectual dos
estudantes ajudando-lhes a desenvolver o pensamento reflexivo e a
capacidade crítica, também é um instrumento útil para descobrir vocações
para a carreira acadêmica o que redundará em que jovens mestres e doutores
poderão antes cedo do que tarde empreender as ações que a sociedade
precisa para promover o bem comum em nosso País.
Os trabalhos de Iniciação Científica, a seguir apresentados foram
elaborados no âmbito das atividades anuais do Grupo de Estudos e
Pesquisas sobre Jacques Ellul, da Faculdade de Ciências e Letras da
Universidade Estadual Paulista (Campus de Araraquara), passando pelas
seguintes etapas.
i. Leitura coletiva, em encontros semanais, do livro de Jacques
Ellul, “A Técnica e o Desafio do Século”, Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1968.
ii. Redação e apresentação dos textos nas reuniões internas do
Grupo Ellul.
iii. Aprimoramento e apresentação dos textos no 1° Ciclo de
Seminários de Administração Pública na Semana de Administração
Pública – SEMAP, no mês de setembro de 2008.
iv. Correção e apresentação dos textos no I Seminário Brasileiro
Sobre o Pensamento de Jacques Ellul, na Universidade Metodista
de Piracicaba, no mês de setembro de 2008.
v. Revisão geral para publicação.
De sorte que estes trabalhos são o resultado de reflexão e debate e de
um primeiro esforço de cada um desses alunos no sentido de elaboração de
um texto com caráter científico.
Além das naturais dificuldades em trabalhos deste tipo, cada um
deles teve que se planejar para debruçar-se sobre o livro de Ellul e sobre
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outros textos complementares, sem descuidar-se, evidentemente, do estudo
das disciplinas curriculares.
Tenho certeza que a semente lançada nas mentes e corações desses
estudantes germinará, crescerá e dará excelentes frutos.

Prof. Dr. Jorge Barrientos-Parra
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A Questão do entretenimento na
sociedade técnica

Fabíola de Souza CARVALHO1
Jorge BARRIENTOS-PARRA2

RESUMO: com base no livro de Jacques Ellul, A técnica e o desafio do século, a autora

descreve as diversas técnicas utilizadas no âmbito do entretenimento. Extenuado pelo trabalho e
estressado pelo ritmo da vida moderna o homem contemporâneo vive em um ambiente que não
lhe fornece tempo para ter um descanso mental. Assim, no entretenimento a técnica funciona
como um contraveneno, um remédio para as aflições humanas, inclusive na criação de sonhos
através do consumismo. Tanto no capitalismo, como no socialismo, sofisticadas propagandas
induzem crianças, jovens e adultos a comprar o que será descartado daqui a pouco, porque novos
sonhos de consumo serão artificialmente criados.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade técnica. Entretenimento. Cinema. Rádio. Televisão. Internet.

Propaganda. Consumismo. Alienação.
Introdução

Jacques Ellul (1968) em seu livro A técnica e o desafio do século faz um
estudo sobre as técnicas utilizadas nos diversos tipos de entretenimento,
analisando também o comportamento das pessoas envolvidas nesse
círculo.
Neste trabalho abordarei de forma introdutória esse mesmo tema,
mas com uma ótica voltada para os dias de hoje. Nesse contexto as técnicas
1

Aluna do 2. ano do curso de ADM da FCLAr. Participante do grupo de estudos Jacques Ellul.
Doutor em Direito pela Université Catholique de Louvain, Mestre pela Universidade de São Paulo. Professor de Direito
Constitucional e de Direito Administrativo do Curso de Administração Pública da UNESP, Campus de Araraquara e do
Programa de Mestrado em Direito da UNESP, Campus de Franca. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul (UNESP,
Campus de Araraquara).
2
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utilizadas são as mesmas para a propaganda, o cinema, rádio, jornal, livro,
internet e televisão. No entanto esses âmbitos seguem certa hierarquia
atualmente estando o cinema e a internet em primeiro lugar no papel
mais importante no divertimento; seu propósito é o de distrair o publico,
sua técnica é espontânea, involuntária. Já a televisão é o instrumento
preferido pela propaganda pelo seu comprovado poder de convencimento,
ela envolve facilmente. A imagem se impõe sem raciocínio. Sua ação é
calculada e efetiva.
O homem contemporâneo vive em um mundo que não lhe fornece
tempo para ter um descanso mental, pois mesmo que este homem termine
seu dia de trabalho e vá para casa, ele continuará a realizar um esforço
psicológico. Não há decisão individual, não há escolha, não há mudança a
não ser aquelas que a organização lhe impõe.
Todos os dias os jornais veiculam as mesmas noticias até a exaustão,
principalmente as tragédias. Até que um dia subitamente não se ouve falar
mais desse assunto sepultado que foi por uma nova avalanche de crises e
dramas. O homem no corre corre da sua vida de trabalho extenuante, das
horas extras, ou para aquele que está desempregado, na correria (também
extenuante) para encontrar um trabalho. Nos altos e baixos dos conflitos
familiares, da poluição ambiental, das crises econômicas e sociais se
convence da falta de significado e da precariedade da existência.
O homem moderno ignora qual é o sentido da sua vida, e a propaganda,
evidentemente está longe de fornecer-lhe um norte. Resultado: esse homem
foge! Foge da sua realidade! Cria um mundo artificial, se aliena.
O cinema funciona como uma válvula de escape, um meio de
transporte para o paraíso, onde é possível vivenciar o que tiver desejado,
mesmo que seja pelo tempo de duas horas. Aqui a vida do homem ganha
sentido; é possível rir, chorar, transformar-se em heroína, em traidor, amar,
viajar e dominar o mundo. Essa técnica integra o espectador no âmbito
do filme. É preciso uma força espiritual ou uma educação psicológica
pouco comum para escapar dessa fantasia. O homem que vai ao cinema
vai para fugir de si mesmo, vai para se oferecer a uma liberdade que ele não
encontrou durante todo o dia de trabalho, nem em seguida na sua casa.
Assistir um filme deixou de ser um ato individual, para se tornar
um fenômeno coletivo de milhões de homens, facilitado pelo pela técnica
do DVD. Para a aridez e os problemas do dia a dia nada melhor do que
buscar refúgio no sonho e na esperança das telas do cinema, da TV ou
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dos computadores. O homem se depara com os conflitos que o filme lhe
apresentou. Não se trata de sua vida, mas da vida dos personagens. Tudo
aquilo que causava sofrimento e angustia, torna-se irreal e não gera mais
dor.
Nos divertimentos a técnica funciona como um contraveneno,
um remédio para as aflições humanas. Por exemplo, durante a noite pai,
mãe e filhos reúnem-se frente à televisão, todos ficam ali concentrados
e envolvidos na trama apresentada pela novela, se o clima familiar não
esta bom, a fala dos personagens quebra o silêncio, porém, não há diálogo
intra-familiar. A novela mascara a realidade criando a ilusão de bem estar.
Frustrações, ressentimentos, anelos e desejos são sublimados projetando-se
na vida idílica dos personagens. Assim esses meios nada mais são do que
uma nova máscara, utilizada para se esconder, porém ao mesmo tempo que
oculta, essa mascara também aliena no sonho de interagir com tal ou qual
personagem fascinante pela sua beleza e virtudes.
Algumas pesquisas revelam que o ouvido é a grande falha do homem,
aquela pela qual ele percebe o silêncio dos espaços infinitos. Aqueles que
fazem os programas de televisão sabem disso, dessa forma, organizam a
programação para preencher o vazio, o abandono da sociedade e deles
mesmos. É um serviço que compensa os dramas de família, os transtornos
sociais, o tédio de viver.
Cada vez mais as pessoas, principalmente os jovens, ficam dependentes
das máquinas de entretenimento. O computador é um exemplo que ganha
cada vez mais força na sociedade atual. Crianças pequenas já são seduzidas
pela internet. Muitas vezes os próprios os pais estão convencidos de que é
melhor enfrentar o menos palpável risco virtual no aconchego do lar, do
que a incerteza e insegurança das ruas. Assim as crianças, são literalmente
abandonadas aos jogos e sites de relacionamento. A internet fornece as
técnicas necessárias para criar seus melhores amigos virtuais. E caso você
não tenha um computador em sua casa, esse será encontrado facilmente
nas dezenas de lan houses espalhadas pelas cidades. Não há mais contato
humano, não há mais diálogo. O que fica é um ser alienado e ensimesmado,
que se refugia no divertimento e na tranqüilidade momentânea que as
técnicas lhe fornecem.
Porém é na criação de sonhos através do consumismo que esta
sociedade do desperdício alcançou a sua máxima expressão. É necessário
criar a necessidade nas pessoas para que consumam, produtos dos quais não
precisam. Assim no capitalismo e no socialismo, são elaboradas sofisticadas
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propagandas que induzem crianças, jovens e adultos a comprar o que será
descartado daqui a alguns meses, porque novos sonhos de consumo serão
artificialmente criados.
Hoje ir às compras virou o maior divertimento para indivíduos de
todas as classes. Melhor ainda quando essa atividade é feita em grandes
espaços reluzentes, longe da luz do sol e longe das intempéries e da
insegurança da vida moderna. Nessas doces horas o indivíduo inebriado
e conformado pelo meio artificial compra os produtos que lhe trarão
sensação de realização e plenitude até chegar a fatura ou até ver a próxima
propaganda.
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OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA
SOCIEDADE TÉCNICA

Camila Fátima dos SANTOS1
Jorge BARRIENTOS-PARRA2

RESUMO: Seguindo o pensamento de Jacques Ellul a autora descreve o papel dos meios

de comunicação na sociedade técnica. Ela se detém na análise da propaganda em momentos
históricos decisivos no século passado. Assim a conjunção de técnicas mecânicas e eletrônicas
(imprensa, rádio, TV e internet) e técnicas psíquicas e psicológicas criou reflexos condicionados,
provocando a fixação coletiva dos ódios contra determinados inimigos criados artificialmente
especialmente no nazismo e no comunismo. Descreve a seguir as suas conseqüências no indivíduo
e nas massas. Passa revista a questão da publicidade infantil e a tendência internacional no sentido
de uma regulamentação mais estrita. Conclui analisando brevemente o papel da propaganda na
democracia.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade técnica. Democracia. Totalitarismo. Propaganda.

Conseqüências. Manipulação do subconsciente. Massas. Indivíduo.
I. Introdução

Durante muito tempo, acreditava-se que o comportamento humano
estava vinculado com a arte. Mas hoje sabemos que só a arte não basta,
precisamos da utilização de meios técnicos.
Os meios da ação sobre o homem seguem três critérios:
1o generalidade: todos os homens devem ser atingidos e em todos os
domínios, deve ser totalitária.
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2o objetividade: ao contrário da arte, a aplicação da técnica pode ser
realizada por qualquer um, desde que se tenha um conhecimento sobre a
mesma. Ela se desprende do subjetivo.
3o permanência: a técnica mostra-se presente na sociedade ao longo
do tempo e independente da vida de um único individuo.
Não podemos, portanto, esperar a intervenção de grandes homens ou
ações esporádicas para o surgimento de inovações. É preciso um controle
sobre as ações do homem, prevendo, calculando e agindo de acordo
com as regras. Tal controle pode ser realizado quando compreendidos os
mecanismos de comportamento, e assim, manobrá-los à vontade.
Um fato importante que caracteriza a passagem da arte para o técnico
é a introdução das ciências exatas (matemática, sociometria, biometria,
entre outras). E por basear-se em ciências apenas humanas, a psicologia
encontrou dificuldades em suas elaborações técnicas.
Outro aspecto é o espírito de experimentação técnica, particularmente
notável no exército. O isolamento do indivíduo da sociedade favorece a
formação de uma nova personalidade, pois está separado do seu quadro
habitual. Assim, essas experiências servem para um duplo fim: transportar
para a sociedade as marcas que receberam. Pode-se, assim, agir sobre a
população por intermédio do exército.
Atualmente a coordenação das técnicas transformou-se em sistema.
Uma mesma técnica poderá intervir em diferentes planos. A técnica
psicanalítica, por exemplo, pode interferir na propaganda ou numa
orientação profissional.
II. A técnica da propaganda

A propaganda é um novo e mais complexo circuito das técnicas do
homem. Esta põe em ação técnicas de diversas naturezas e o termo que o
designa ainda é muito limitado, pois supõe uma ação de massas e também
uma ação individualizada.
O primeiro passo é, então, entender a conjunção de duas categorias
de técnicas que dão origem a propaganda. A primeira é o conjunto de
técnicas mecânicas (imprensa, rádio, tv, internet) que são meios diretos
de comunicar-se com um grande número de pessoas e, ao mesmo tempo,
atingir individualmente cada uma delas, utilizando-se do poder de persuasão
e de pressão intelectual e psíquica. A segunda é o conjunto de técnicas
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psicológicas e psicanalíticas, que permite atingir o coração das pessoas
com precisão e agir sobre ele com segurança. E como esses domínios se
uniram?
Evidentemente, essas técnicas não se limitaram apenas ao
divertimento e por isso, puderam demonstrar sua profunda influencia do
ponto de vista sociológico. E desde que penetraram no mundo político,
não tiveram mais apenas a função de informar, mas também de convencer.
Nenhuma informação é puramente objetiva. Além disso, a publicidade/
propaganda política se torna mais complexa, pois trata-se de fazer nascer
uma convicção intelectual, e na comercial, provocar reflexamente uma
resposta: a compra.
O segundo ponto a ser estudado é como são utilizadas as direções
dessa técnica????. Inicialmente e em grande escala, o reflexo condicionado:
a medida e provocação dos reflexos, a redução da doutrina até a imagem e a
criação dos reflexos, sejam eles espontâneos ou por meio de uma educação
rigorosa.
Como exemplo desses reflexos, os EUA fizeram com que os homens
participassem da guerra sem se sentir presentes nela. Isso só pode ser
conseguido através da pressão exercida pela propaganda. E assim como em
outros casos, tudo converge para o mesmo ponto: os meios assumem tal
magnitude que o homem nem percebe mais. Deve atuar o quanto menos
pelo choque ou inibição. A repetição indefinida das mesmas ligações, das
mesmas imagens e ruídos basta para a absorção.
Outro fator possível é a utilização do ressentimento e do ódio,
apontando o adversário como o autor de todos os males como o fizeram
os nazistas com o judeu e os comunistas com o burguês. Explorando a
necessidade latente em cada indivíduo de um bode expiatório para sua
autojustificação.
Com a ação da propaganda, ocorre um fenômeno de transferência
psicanalítica assumindo o lugar do psicanalista e separando os que
são absolutamente bons dos maus. E quais as conseqüências dessas
manipulações? Ainda não é possível discerni-las completamente, pois ainda
estão em funcionamento e são recentes demais para que possamos observar
suas verdadeiras conseqüências. E quando, de fato, tiverem aparecido,
não as reconheceremos, porque estaremos absorvidos, indiferenciados,
manipulados que não saberemos mais como era o homem anteriormente.
Porém, alguns efeitos já nos parecem claramente determinados: a
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eliminação do espírito crítico pelas paixões coletivas, bem diferentes das
individuais. Não existe espírito crítico coletivo, ao passo que a paixão
provocada pela técnica atingiu igualmente a todos. É mais um resultado
desse poder técnico: a inteligência humana não pode resistir à manipulação
do subconsciente.
Ao mesmo tempo, vemos a criação de uma boa consciência social,
em que cada um tem a convicção de ser bom, justo e estar na verdade. E ao
criá-la, o individuo não pode jamais dispensá-la, tornam-se dependentes
dela. A partir do momento em que a técnica deixa de distribuir essa boa
consciência, o individuo deixa de ser justificado e cai em neuroses.
Coincidindo com esse fato, a propaganda cria um novo sagrado, toda
uma categoria escapa à crítica, ou seja, um domínio sagrado se constitui
em face de um profano.
Uma segunda conseqüência da aplicação dessas técnicas, e não
menos importante, é a disponibilidade das massas. Trata-se de um processo
de vacuidade do individuo, disponibilizando-o em todas as solicitações.
Assim, a propaganda tem muito menos necessidade de ser fundamentada,
racional.
Devemos então distinguir dois tipos de propaganda: a de
profundidade, que põe as massas em disponibilidade, fascina, enfeitiça;
e a que é precisa e menos intensa, temporária e às vezes contraditória (às
vezes são necessários movimentos contraditórios das massas), operando
uma simples pressão.
Isso tudo gera uma terceira conseqüência: são levados a uma
representação que não esconde a realidade, mas para os homens, é mais
verdadeira que a própria realidade. Repousam em informações que tem
por finalidade formar e não informar.
Assim o homem tem meios cada vez mais poderosos, mas age em
um sonho, procurando atingir fins diferentes dos que realmente atingirão;
esses últimos conhecidos apenas pelos manipuladores do subconsciente
das massas.
Um tema atual que tem sido muito polêmico é a questão da
publicidade infantil. Em muitos países com uma tradição liberal muito
mais sólida que o Brasil, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá,
Austrália, Suécia, Itália e muitos outros, a publicidade direcionada a
crianças já é regulada há muito tempo, sem traumas para o mercado e com
muitas vantagens para os espectadores. A tendência internacional atual é
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a da regulamentação (e mesmo a proibição) de publicidades ligadas ao
problema da obesidade. O risco dessa mudança de foco – da subjetividade
para a obesidade – é o da perda de uma série de conquistas aparentes quanto
aos efeitos na formação da personalidade das crianças, que é a criação de
um ser eminentemente consumista.
Um dos pontos mais importante em algumas regulamentações
é o que se preocupa com o “nag factor”; trata-se daquele efeito gerado
pela publicidades de levar a criança a insistir muito com os pais para que
comprem um determinado produto, e se o pai não quiser – ou não puder
mesmo – atender ao pedido, passa a ser um vilão. A figura do herói fica
condicionada à compra do produto; e se o pai de um coleguinha comprar,
aí fica mais grave ainda. Mas o pior de tudo, principalmente entre
adolescentes, é que tal influência poder levar à violência, como o roubo de
um tênis ou uma bicicleta.
O problema é que em uma realidade mais voltada para a corporocracia
do que para a democracia existe aquela máxima de que “em time que está
ganhando não se mexe”. A questão é que o time que está perdendo é o da
sociedade, sempre se adequando às lógicas do lucro máximo a qualquer
preço. Neste caso específico, o preço é a formação de indivíduos, não
apenas futuros consumidores, mas futuros cidadãos.
Cabe, por último, dizer que nem todas as democracias agem com
toda a potencialidade na propaganda. Umas porque não são bastante ricas,
outras, utilizam senão parcialmente, em certos períodos, de guerra, por
exemplo, e em certos setores. Isso não se deve a vontade das democracias,
mas ao fato de a necessidade da técnica não se ter imposto.
Quando o domínio do mundo tornar-se inevitável, o uso das técnicas
também serão. Os príncipes não as negarão, pois além de instrumentos
eficazes, não choca com nenhum sentimento humanitário. Todavia, quando
as massas se acostumam com essa prática, é impossível voltar atrás.
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III. Conclusão

Nessa análise pudemos ver a interferência que a técnica vem exercendo
no homem ao longo dos tempos. Pudemos ver que não se pode mais viver
sem a tecnização e estamos cada vez mais compenetrados, influenciados e
dominados por ela.
No âmbito da mídia, já perdemos o controle total que nos parecia
que tínhamos. Hoje, não sabemos mais qual a verdadeira realidade que
estamos vivendo.
Quanto mais se desenvolve o aparelho que nos permite escapar às
necessidades naturais, mais nos submetemos às necessidades artificiais.
É um sistema que se elaborou como intermediário entre a natureza e
o homem, mas esse intermediário está tão desenvolvido que o homem
perdeu todo o contato com o quadro natural e só tem relações com esse
mediador feito de matéria bruta. enclausurado em sua obra artificial,
o homem não tem nenhuma porta de saída, não pode transpô-la para
reencontrar seu antigo meio, ao qual está adaptado há tantos milhares
de séculos. (Ellul, 2004, p.9).
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O Esporte na Sociedade Técnica

Fabiana Tomé UIEDA1
Jorge BARRIENTOS-PARRA2

RESUMO: Neste artigo a autora analisa o esporte moderno numa perspectiva elluliana.

Analisa primeiramente a gênese e o desenvolvimento do esporte que está intimamente ligado
à industrialização. Enfatiza a seguir diferença existente entre o esporte amador e o esporte
profissional. No primeiro em que o mais importante seria o jogo, a alegria, o contato com a
natureza, a improvisação e a espontaneidade. Tudo isso se apaga no esporte profissional em que
se busca a eficácia através de técnicas rigorosas. Analisa por último a questão da influência do
esporte na sociedade. Conclui apresentando a deformação do esporte na moderna sociedade
técnica em que o esporte-espetáculo busca apenas ídolos e lucro.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade técnica. Esporte moderno. Esporte-espetáculo. Massificação.

Ídolos. Lucro.

1. Introdução

O esporte moderno é um objeto de estudo na esfera social
bastante recente. Nesta pesquisa trataremos brevemente as influências e
transformações ocorridas na sociedade em conseqüência da tecnização do
esporte, baseado na obra A técnica e o desafio do século, de Jacques Ellul
(1968).
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2. Gênese e desenvolvimento do esporte

Durante muitos anos o termo esporte, foi usado para designar uma
variedade de passatempos e divertimentos.
Posteriormente, passou a ser entendido como um termo que
designava formas específicas de recreação na qual o desempenho físico
desempenhava fator principal, com a presença de regras para manter as
disputas sob controle. Estas atividades se desenvolveram primeiramente na
Inglaterra e a partir daí se espalharam por todo o mundo.
A difusão a partir da Inglaterra de modelos de produção industrial,
de organização, de trabalho e das formas de ocupação do tempo livre do
tipo conhecido como esporte foi notável. Ele passou a ser considerado
como uma conseqüência ou produto do processo de civilização que a
sociedade européia começou a sofrer a partir do século XV.
3. O Esporte amador

No esporte amador, o indivíduo está ligado à atividade de lazer
sem a necessidade de aprofundados conhecimentos. O que vale aqui é o
contato com o ar e a água, é desfrutar a natureza com espontaneidade e
improvisação. A prática do esporte é feita com prazer, com alegria, sem
compromisso e cobranças. Objetiva-se apenas o divertimento, a harmonia
a convivialidade. Sobretudo é uma atividade gratuita, isto é, sem objetivo
de lucro, nem de rendimento. Não há a obrigação maquinal da vitória
a tudo custo. Não a cobrança totalitária das torcidas, nem a submissão
ao valor eficácia, aos tempos recordes, a ditadura dos treinamentos e as
técnicas mecânicas, químicas, biológicas ou psicológicas para alcançar alto
rendimento.
4. O Esporte profissional

Na segunda metade do século XX, notadamente entre 1950 e 1990,
o esporte é sacudido por uma nova realidade. A concepção do “Ideário
Olímpico” e sua máxima de “o importante é competir” saem de cena.
A simples prática esportiva deixa de ser relevante, pois o que
importa é o rendimento, o resultado. Inicia-se um rápido processo de
profissionalização dos atletas, alçados à condição de estrelas da mídia e
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heróis nacionais. Inicia-se uma corrida em busca de títulos e recordes.
No caso do esporte de alto rendimento, percebe-se o avanço da lógica
mercantilista. Provas, partidas e torneios são espetáculos; atletas, produtos
em exibição, que mobilizam a mídia e o público.
O homem se submete a técnica de tal forma que, torna-se comum o
uso de substâncias ilícitas que ajudam a melhorar o desempenho físico do
atleta a custas da sua saúde, conhecido como dopping.
O papel do Estado também se altera e ele passa a investir em
ações para melhorar o desempenho dos atletas de alto rendimento em
competições nacionais e internacionais e promover a imagem do País no
exterior, a partir da implantação de centros de treinamento e modernização
de centros científicos e tecnológicos para o esporte.
Ganhar medalhas passa a ser um questão de Estado, lembremos
que nos tempos da guerra fria os Estados Unidos e a União Soviética se
boicotavam mutuamente para ganhar a guerra das medalhas que indicaria
para o mundo qual seria o País mais “desenvolvido”. Hoje superada essa
“guerra ideológica”, o esporte passa a ser cada vez mais deformado pela
incidência de grandes corporações financeiras a procura de lucros. No
futebol, por exemplo, muitos clubes passaram a ser sociedades comerciais.
Na Europa, vários deles já são cotados em bolsa. Daí que seja chocante
ver fanaticos torcedores literalmente morrendo pelo clube e pela camisa
enquanto dirigentes e jogadores se movem somente por dinheiro. É o
summum da alienação? Não, apenas a realidade do esporte na sociedade
técnica.
5. Influência na sociedade

O esporte interfere diretamente no comportamento da sociedade. Já
nos referimos ao comportamento violento das torcidas, que daria um belo
tema de pesquisa, porém não é o nosso objeto aqui.
Pensemos ainda na influência ou imposição padrões de beleza e
a busca doentia por corpos vigorosos, torneados e aptos para um bom
desempenho. Outro fato é que as pessoas passam a associar a imagem do
atleta a grandes ídolos do País e optam pelos mesmos esportes que estes,
sem considerar suas próprias (in)habilidades e ou (in)capacidades.
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Surge também o desenvolvimento de produtos (roupas, suplementos,
aparelhos) especialmente feitos para melhorar a performance do atleta nas
competições e toda uma gama de negócios associados.
6. Conclusão

O esporte foi inventado para ser uma brincadeira, na qual as pessoas
se envolveriam no tempo de ócio. No entanto, ele se deformou tanto nos
países capitalistas como nos socialistas em virtude do desenvolvimento
técnico. Foi transformado em um fenômeno de massas e virou esporteespetáculo. Perdeu-se o encanto e o prazer da prática espontânea e sem
compromissos. Agora na sociedade técnica o fundamental é a organização
de campeonatos que dêem lucro e para isso é necessário a busca da eficácia,
da performance, de recordes e da formação de atletas de alta competitividade
que serão alçados como ídolos que devem ganhar sempre. Já a massa será
conduzida e induzida pela mídia a “adorar” seus novos ídolos, enquanto
isso os dirigentes correrão atrás dos lucros.
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A Propaganda na visão de Ellul

Max L. B. FERRARI1
Marília G. ARANTES2
Jorge BARRIENTOS-PARRA3

RESUMO: Neste artigo os autores desde uma perspectiva elluliana inicialmente definem a

propaganda e pesquisam os seus antecedentes históricos. Descrevem a seguir quais são as suas
características na sociedade contemporânea como resultante da conjunção de categorias técnicas
mecânico-eletrônicas e psicológicas, examinando as suas características externas e internas.
Relacionam depois as condições a que está sujeita, a saber: sociológicas (necessidade de uma
sociedade ao mesmo tempo de massas e individualista; existência de uma opinião pública; e
a existência de meios de comunicação de massas) e condições objetivas em relação ao homem
(um certo padrão de vida; que o homem possua uma cultura média; a presença de ideologias
e a existência de informação que é a matéria prima da propaganda). Descrevem os tipos de
propaganda. Finalizam com a reflexão de Ellul sobre informação e propaganda, a sua mútua
interpenetração e as suas implicações para a democracia.
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade técnica. Propaganda. Meios de comunicação. Socialismo.

Capitalismo. Massa. Manipulações psicológicas. Condições sociológicas. Sociedade individualista.
Opinião pública. Informação. Tipos de propaganda. Democracia.
1. Introdução

A propaganda não é apenas uma técnica específica, mas um complexo
fenômeno sociológico que sobrevive e tem sua eficácia potencializada pela
estrutura que a sociedade de massas contemporânea lhe proporciona.
Aluno do 2. ano do curso de ADM da FCLAr. Participante do grupo de estudos Jacques Ellul.
Aluna do 2. ano do curso de ADM da FCLAr. Participante do grupo de estudos Jacques Ellul.
3
Doutor em Direito pela Université Catholique de Louvain, Mestre pela Universidade de São Paulo. Professor de Direito
Constitucional e de Direito Administrativo do Curso de Administração Pública da UNESP, Campus de Araraquara e do
Programa de Mestrado em Direito da UNESP, Campus de Franca. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul (UNESP,
Campus de Araraquara).
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Estudos sobre a propaganda são de muita relevância uma vez que os
vários tipos e técnicas de propaganda geram enorme impacto tanto sobre o
indivíduo como sobre o conjunto da sociedade.
Nesse sentido, em caráter introdutório, trataremos sobre a
propaganda na visão de Jacques Ellul (2006a) com base no texto.
“Information et propagande” e no texto do professor Patrick TroudeChastenet, “Communication et société technicienne”, ambos publicados
nos Cahiers Jacques Ellul, n° 4 em 2006.
2. Definição de propaganda

Ellul (apud TROUDE-CHASTENET, 2006, p.131, tradução
nossa) define a propaganda como sendo:
[...] o conjunto dos métodos utilizados por um grupo organizado,
tendo como objetivo fazer agir conforme o seu querer ativa ou
passivamente uma massa de pessoas psicologicamente unificadas por
meio de manipulações psicológicas e enquadradas dentro de uma
organização”4.

Seu principal objetivo, de acordo com Ellul, seria a obtenção de uma
ação (orthopraxie) e não apenas uma opinião (orthodoxie).
J. A. C. Brown (1971, p.12) em seu livro Técnicas de Persuasão utilizase da definição do dicionário de Oxford: “uma associação ou projeto para
propagar uma doutrina ou prática”. O termo propaganda origina-se do
latim propagare que remete à técnica utilizada pelo jardineiro de se plantar
novos brotos de plantas a fim de reproduzir novas plantas que depois
passarão a ter vida própria.
3. Antecedentes históricos

A propaganda é uma atividade humana muito antiga, pode ser
encontrada até mesmo em textos de autores romanos como Tito Lívio.
O termo em si surgiu no seio da Sagrada Congregação Católica Romana
l’ensemble des méthodes utilisées par un groupe organisé en vue de faire participer activement ou passivement à son action une
masse d’individus psychologiquement unifiées par des manipulations psychologiques et encadrés dans une organisation”. Ellul
(apud TROUDE-CHASTENET, 2006, p.131).
4“
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para a Propagação da Fé, que era uma comissão de cardeais encarregada das
missões estrangeiras da Igreja Católica.
As técnicas de propaganda foram cientificamente organizadas
e aplicadas pelo jornalista Walter Lippman5 e pelo psicólogo Eduard
Bernays6, no início do século XX.
Durante os conflitos bélicos do século passado, a propaganda foi
muito utilizada como arma de guerra, quando mentiras, subterfúgios
políticos e histórias de atrocidades foram inescrupulosamente empregadas
na tentativa de influir em seus desfechos.
Após o término da 2° Guerra Mundial, no período denominado
Guerra Fria, o uso da propaganda foi uma política de Estado no sentido de
projetar ao mundo uma determinada proposta de sociedade. Estavam em
disputa dois projetos: o Socialista, hegemonizado pela URSS e o Capitalista,
hegemonizado pelos EUA. Tanto os soviéticos como os norte-americanos
fizeram propaganda de seus regimes (através de filmes, programas de
televisão e rádio) ao mesmo tempo em que difamavam o oponente.
Com a globalização, no século XXI, o homem ficou solto na malha
social e houve intensa modificação em seus referenciais de valores. Nesse
contexto, a propaganda entra como um dos principais moderadores da
sociedade contemporânea, criando o ambiente cultural e ideológico
do homem moderno, produzindo um sentido (artificial) para a sua
existência.

Walter Lippman foi, a partir dos anos 20, uma das principais figuras no desenvolvimento das comunicações nos
EUA, um dos responsáveis pela exploração de novas técnicas de propaganda, sob o argumento de que a manipulação
de populações era necessária para administrar formalmente sociedades democráticas.
5

Eduard Bernays parte das teorias de seu tio, Sigmund Freud, e explica como foi possível identificar a democracia com o
consumidor. Grandes corporações usam a teoria revolucionária de Bernays para controlar as mentes das massas, manipulando
os seus inconscientes.
6
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4. A propaganda como produto da sociedade técnica

No que respeita ao termo propaganda, de acordo com o professor
Troude-Chastenet (2006, p.131), hoje se utiliza a palavra mais clean e mais
soft de comunicação. De sorte que a maior parte do que é dito por Ellul em
relação à propaganda aplica-se ao que hoje se designa como comunicação.
O homem vivendo nesta sociedade técnica é imerso pelos meios de
comunicação de massas em um universo mítico que o aliena do real. De
sorte que a propaganda responde às necessidades fundamentais do homem
moderno que tem necessidade desta espécie de droga para fugir do seu dia
a dia opressivo (Troude-Chastenet, 2006, p.134).
A propaganda, como uma técnica mais complexa, resulta da
conjunção entre duas categorias de técnicas muito distintas: as mecânicoeletrônicas e as psicológicas.
A primeira categoria é um conjunto de técnicas que permite a
comunicação direta com uma grande massa de pessoas e ao mesmo tempo
consegue dirigir-se individualmente a cada um. Como exemplos dessas
técnicas mecânico-eletrônicas temos a imprensa, o rádio, a televisão, o
cinema e a internet.
A segunda categoria são as técnicas psicológicas (e até mesmo
psicanalíticas) que permitem conhecer as necessidades humanas e agir
sobre elas da forma mais adequada.
De acordo com Ellul, a propaganda possui características externas
e internas. As características externas referem-se ao fato da propaganda
destinar-se ao mesmo tempo ao indivíduo e à massa, exigindo uma
combinação de todos os meios (história, literatura, cinema), sendo
permanente e organizada. Já as internas referem-se a uma propaganda cada
vez mais cientifica que não cria nada ex nihilo, mais reforça tendências préexistentes. É conformista, fundada em pressupostos sociológicos e mitos
sociais, isto é, em imagens motoras de caráter emocional como os mitos
de raça, nação, progresso e liberdade. A partir de fatos exatos, tiram-se
interpretações enganadoras (ilusórias), além disso, associa fatos que não
tem nenhum nexo entre eles.
A existência da propaganda está sujeita a certas condições sociológicas
e a certas condições objetivas em relação ao homem.
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4.1 Condições sociológicas:

i. Para se expressar a propaganda tem necessidade de uma
sociedade ao mesmo tempo de massas e individualista, porque
a propaganda é dirigida ao mesmo tempo ao indivíduo e à
massa. Na sociedade individualista, o homem é a mediada de
todas as coisas e ele é o responsável de todos os movimentos de
seu meio. Já na sociedade de massas o indivíduo, livre de velhos
enquadramentos sociais, procurando a liberdade e igualdade
encontra o anonimato e a solidão. Assim a propaganda é dirigida
a este homem “massificado e solitário” do qual falava David
Riesman (The Lonely Crowd, 1952), reforçando seu sentimento
de pertencer à comunidade e, ao mesmo tempo, a sua necessidade
de auto-afirmação (Troude-Chastenet, 2006, p.134.).
ii. De acordo com Ellul (1990, p.119) a propaganda existe
em função de uma opinião pública, que por sua vez existe
unicamente a través dos problemas que lhe são (im)postos. “S’il
y a opinion publique, c’est qu’il y a une propagande qui entraîne la
cristallisation de cette opinion”.
iii. A propaganda pressupõe a existência de meios de comunicação
de massas7, mediante os quais o homem moderno se expõe à
propaganda. Nesse sentido pode-se falar em cumplicidade do
receptor/consumidor da propaganda porque a atração pelos
meios de comunicação (TV, rádio, internet, jornal escrito) é
maior que o medo da propaganda (Troude-Chastenet,
2006). Para Troude Chastenet (2006, p.135), seria naif crer na
ideologia liberal que prega que o receptor/consumidor escapa à
propaganda escolhendo um meio que esteja de acordo com suas
7 Como por exemplo: Rádio: Sugere proximidade. Nenhum outro meio de comunica-

ção é tão onipresente, devido à portabilidade e ao baixo custo de aquisição. É o meio
ideal para se fazer algum tipo de comunicado urgente à praça. Televisão: É hoje o
meio de comunicação de maior penetração nos lares. Abrange todas as classes sociais.
Cinema: Gera um grande impacto visual e emocional. O cinema é um meio bastante
seletivo, pela alta penetração nas classes A e B. Outdoor: Utilizado para grandes campanhas, pois, se for bem posicionado, dificilmente passa despercebido. Internet: se inseriu de tal forma na vida humana que se tornou um importante meio de comunicação,
participando de forma ativa na organização social. A Internet está presente em todos
os setores, quer políticos, econômicos, sociais e culturais das nossas sociedades.
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

211

opiniões. Na verdade a propaganda transforma sentimentos e
impressões difusas em motivos de ação.
4.2 Condições objetivas em relação ao homem

Quanto às condições objetivas em relação ao homem, Ellul assinala
as seguintes:
iv. O homem necessita de um certo padrão de vida, o homem
reduzido à miséria, escapa da propaganda;
v. É necessário que o homem possua uma cultura média. Para Ellul,
a leitura é a condição da existência da propaganda, ao passo
que a ignorância é um meio de protegê-lo. Estudos realizados
na Alemanha entre 1933 e 1938 mostraram que nos setores
rurais mais afastados e sem rádio a propaganda nazista não teve
nenhum efeito em virtude do analfabetismo;
vi. A informação é uma condição prévia para a propaganda e
a instrução permite que ela se espalhe. É necessário superar a
oposição simplista entre informação e propaganda. A informação
é a matéria prima da propaganda, ela é criadora de problemas
aos quais pretensamente a propaganda vai aportar soluções;
vii. A propaganda exige a presença de ideologias8, sendo que uma
única ideologia pode dar origem a várias propagandas.
5. Tipos de propaganda

Ellul distingue diferentes categorias de propaganda: Propaganda
Política e Propaganda Sociológica; Propaganda de Agitação e Propaganda
de Integração e Propaganda Vertical e Propaganda Horizontal. Vejamos
resumidamente cada uma delas segundo o resumo feito por Patrick
Chastenet9.

De acordo com Ellul (apud Troude-Chastenet, 2006, p.136), entende-se por ideologia uma representação do mundo, mais ou
menos coerente, baseada sobre uma combinação de proposições descritivas e prescritivas.
9
ELLUL, 1952 apud TROUDE-CHASTENET, 2006, p.138.
8
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5.1 Propaganda política e propaganda sociológica
A propaganda política é aquela usada pelo governo, pelos partidos e
grupos de pessoas, e que se encontra principalmente nos regimes totalitários.
É direta, deliberada e coercitiva.
A propaganda sociológica é menos visível aproximando-se da
socialização que pode ser definida como o processo de inculcação de normas
e valores dominantes pela qual uma sociedade integra seus membros,
de maneira difusa, inconsciente e espontânea, agindo lentamente por
impregnação. É expressa através da publicidade, cinema, comunicação,
relações públicas, educação, serviços sociais. É parcialmente involuntária,
reposando sobre múltiplas atividades que agem de forma concordante para
inculcar um certo estilo de vida como por exemplo o American way of
Life10.
5.2 Propaganda de agitação e propaganda de integração

A propaganda de agitação é dentre todas as outras a mais visível e
mais maciça. Bastante utilizada (ao ponto de ser indispensável) em tempos
de guerra. Ela atua sobre a autojustificação e o ódio ao inimigo. Como
propaganda subversiva ela pode conduzir a uma crise revolucionária.
Em seu oposto tem-se a propaganda de integração. Esta é característica
das democracias ocidentais no séc. XX. É uma propaganda que tende ao
conformismo. É mais eficaz na medida em que o meio ao qual se dirige
é mais cultivado, mais informado e mais abastado. Contrariamente a
opinião dominante, Ellul afirma que são os indivíduos mais informados
os mais suscetíveis de serem manipulados. A necessidade de certezas os
conduz, muitas vezes de um totalitarismo a outro em função de mudanças
de ortodoxia.

Expressão referente a um suposto estilo de vida, praticado pelos habitantes dos Estados Unidos da América. É um exemplo
de modalidade comportamental desenvolvido no séc. XVII e praticado até hoje. Durante a Guerra Fria a expressão era muito
utilizada pela mídia para mostrar as diferenças da qualidade de vida entre as populações dos blocos capitalista e socialista.
10
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5.3 Propaganda vertical e propaganda horizontal

A propaganda vertical é aquela que é ligada a um único líder
individual, e por isso torna-se mais frágil. Já a propaganda horizontal é
aquela feita em grupos, sem aparentes líderes, consistente em modificar a
opinião do grupo por um militante ou centro irradiador que permanece na
sombra. Nesse sentido é mais cientifica.
Ellul nota que a propaganda mais emotiva ou passional dá lugar
a uma propaganda mais informativa e racional. O discurso das agencias
propagandistas hoje (agencias de publicidade) é “que o consumidor julgue
por si mesmo”.
6. Informação, propaganda e democracia

Está na natureza dos seres humanos tentarem encontrar sentido
no mundo que os rodeia. À procura de informação, volta-se para pais,
amigos, líderes religiosos, colegas, especialistas, professores, e cada vez mais
para os meios de informação social. Tal informação nunca é neutra e está
contaminada de juízos de valor. Mesmo a informação que aparenta ser o
mais neutra possível passou por um processo de seleção (o que é importante
ou menos importante).
Na batalha para convencer as pessoas sobre o que é relevante,
irrelevante, irresponsável, desejável, aceitável, inaceitável, a “verdade”,
uma ameaça para a sociedade, etc., é importante compreender que os
denominados “fatos” são opiniões e não são neutros.
Alguns “fatos” e “verdades” têm um carácter sinuoso e a sua intenção
é enviesar a informação de forma a promover determinada causa. Nestes
casos, estamos perante formas claras de propaganda. Contudo, a fronteira
entre informação e propaganda pode facilmente ser ultrapassada porque
nada é claro nesse universo.
Para Ellul não existe democracia sem informação, porém, ao mesmo
tempo não existe informação sem propaganda. Assim nos encontramos com
o seguinte paradoxo: a democracia deve fazer propaganda para sobreviver
— e qualquer governo democrático canaliza importante quantidade de
recursos para comunicar seus planos e programas sejam realidade ou meras
intenções —. Entretanto, como o demonstrou Driencourt (1950 apud
ELLUL, 2006b, p.59), a propaganda é por essência totalitária no sentido
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de que ela tem a tendência de tudo absorver. Em outras palavras quando
utilizamos esse meio não podemos fazê-lo pela metade, utilizaremos todos
os metodos que fazem a propaganda eficaz. Nesse momento é claro que não
podemos conservar a ilusão de que a propaganda é um elemento neutro
com caracteristicas democráticas uma vez que vivemos na democracia. A
propaganda não cria um comportamento democrático, ela cria um tipo
de homem exatamente adaptado ao regime totalitário (ELLUL, 2006b,
p.79).
7. Considerações finais

Superando o lugar comum de que a informação seria por natureza
honestidade, nitidez e transparência e de que ao contrário a propaganda
seria tudo mentira, maquiavelismo e más intenções, Ellul mostra a estreita
relação existente entre informação e propaganda, ao ponto de amabas não
poderem ser separadas.
Para Ellul, o principal objetivo da propaganda é a obtenção de uma
ação e não apenas de uma opinião.
A propaganda é uma técnica complexa que resulta da junção de
técnicas mecânicas, eletrônicas e psicológicas. Sua existência está sujeita às
condições sociológicas e às condições objetivas em relação ao homem.
Ellul distingue três categorias de propaganda: Propaganda Política
e Propaganda Sociológica; Propaganda de Agitação e Propaganda de
Integração e Propaganda Vertical e Propaganda Horizontal.
O rol da propaganda em um mundo cada vez mais sofisticado é
alienar o homem para que se conforme ao status quo impedindo assim o
seu desespero e o seu sentimento de impotência frente as angustias que
acarreta a vida moderna.
Através desse breve estudo, procuramos analisar alguns aspectos da
visão de Ellul sobre a propaganda. No entanto, é necessário um estudo
bem mais aprofundado para se compreender a natureza da propaganda e
sua importância na sociedade tecnológica que mantém a integração dos
sujeitos fazendo imperceptível a coerção das organizações e o controle
social através dos mitos de bem-estar e da cidadania.
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A AUTONOMIA DA TÉCNICA NA
VISÃO DE ELLUL

Carla Barbieri BOMBARDA1
Mayra Bruna FRANCISCO2
Jorge BARRIENTOS-PARRA3

RESUMO: Desde a perspectiva de Jacques Ellul este artigo analisa o avanço técnico e a sua

autonomia. As autoras procuram entender o avanço inevitável da técnica e sua relação com o
homem. A técnica apresenta suas próprias leis, sua própria moral, não aceitando assim limitações
e nem julgamento. E assim a técnica avança, seguindo seu curso, independente de poderes, forças
ou instâncias tradicionais como a política, a economia, a moral e a religião. A técnica se basta a
si mesma, não tolera o confronto com nenhum outro valor, é a instância última e irrecorrível. A
técnica é sacrílega, guiando-se pela sua própria eficácia demonstra que o mistério e o sagrado não
existem. Ela despoja, revela e racionaliza transformando todas as coisas em meio.
PALAVRAS-CHAVE: Características. Técnica moderna. Autonomia. Progresso técnico.

Homem vs técnica. Sacralização da técnica. Eficácia.
1. Introdução

Vivemos em um novo momento, marcado pelo avanço inevitável da
técnica e da ciência. Através da busca incessante pelo saber somos motivados
a entender o relacionamento da técnica com o homem. A técnica não é
neutra, ela acarreta uma série de conseqüências para a sociedade e para o
indivíduo.
Aluna do 2. ano do curso de ADM da FCLAr. Participante do grupo de estudos Jacques Ellul.
Aluna do 2. ano do curso de ADM da FCLAr. Participante do grupo de estudos Jacques Ellul.
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Programa de Mestrado em Direito da UNESP, Campus de Franca. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul (UNESP,
Campus de Araraquara).
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Essa pesquisa foi realizada no âmbito das atividades do Grupo de
Estudos sobre Jacques Ellul proposto pelo professor Jorge Barrientos-Parra
com o intuito de refletir sobre os impactos da técnica nas relações humans
e nas relações do homem com o meio ambiente.
Com a leitura e análise da obra de Ellul A Técnica e o Desafio do
Século, elaboramos criticas sobre a sociedade técnica emergente. Como
características da técnica moderna, Ellul nos apresenta: o Autocrescimento
da técnica; a Unicidade; o Universalismo Técnico; o Automatismo; e
Autonomia da técnica sendo este último nosso objeto de estudo.
2. Apresentação

A autonomia é a condição do desenvolvimento e da eficácia da
técnica. A técnica apresenta suas leis particulares e suas determinações
próprias, não é legal nem ilegal, nem justa ou injusta, não aceitando
nenhum tipo de julgamento ou limitação. Ela se transforma em juiz da
moral e em criadora de uma nova moral, sendo assim independente e
segura de que nada desviará seu curso. Um exemplo são as pesquisas com
células tronco inicialmente consideradas imorais foram proibidas pela
Lei de Biossegurança, mas isso não desviou o caminho da técnica, esta se
tornou vitoriosa e a pesquisa com células tronco acabou sendo permitida.
Segundo Ellul (1968), a técnica é autônoma em relação à economia
e à política, pois não é a evolução desses poderes que condiciona o
progresso técnico (este também independente das condições sociais), e
sim, é o progresso técnico quem provoca as mudanças sociais, políticas e
econômicas. O progresso técnico é independente, ele acontece em todos os
lugares independente da quantidade de recursos.
Vemos então que não é a necessidade externa que determina a técnica
e sim as necessidades da própria técnica, com suas leis e determinações.
Portanto não são as necessidades extrínsecas do homem que determina a
técnica.
A falta de limites da técnica faz com que cada vez mais o “meio
técnico” entre em conflito com o meio natural. E a técnica não consegue se
afirmar totalmente autônoma das leis físicas e biológicas, mais sim utilizase de tais leis procurando dominá-las. Neste sentido, preleciona o autor:
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Assim, cada vez que a técnica entra em choque com o obstáculo natural,
tende a contorná-lo, seja substituindo o organismo vivo pela máquina,
seja modificando esse organismo de modo a que não mais apresente
reação específica (ELLUL, 1968, p.136-137).

O homem diante da técnica é reduzido como animal técnico, pois
esse não mais participa do desenvolvimento técnico, ele apenas desencadeia
o movimento. E o objetivo da técnica é eliminar qualquer ação humana.
Pois o homem é fonte de erro e imperfeição, é constantemente tentado a
escolher e objeto de imprevisíveis tentações, além de ser um ser emocional
que se cansa e se desencoraja; e essas características perturbam o impulso
técnico. Ellul dá o exemplo de um piloto de provas, que a cada vôo que ele
fazia a mulher tinha uma reação emocional diferente, o que o atrapalhou
em sua carreira porque com isso, ele também se abalava o que influenciou
em seu desempenho. Logo o homem se torna um freio ao progresso técnico,
e por isso vem sendo substituído em empresas, indústrias e escritórios.
O problema é que a eliminação do homem acarreta o desemprego que é
resultado da substituição dos homens pelas máquinas, pois essas além de
alcançarem um poder intelectual que o homem jamais terá, não são fontes
de imprevisão e de imperfeição.
Logo se observa que é impossível descartar o homem por completo.
Por outro lado, se o homem não pode ser descartado por completo, ele
terá que se enquadrar à técnica, pois não há técnica possível com um
homem livre; a técnica sempre prevalecerá sobre o homem, e como já dito
anteriormente, este se reduzirá a um homem técnico: sem nervosismo, amor
próprio, sem reflexos, preocupações ou sentimentos. Terá que responder a
todas as exigências da técnica e readaptar a sua força de trabalho para a
técnica. Isso pode ser visto nas novas profissões criadas como os cursos de
graduação na área tecnológica como por exemplo: Ciência da Computação,
Sistemas de Informação, Processamento de Dados, criando profissionais
treinados para atender a técnica.
Além dessa imperfeição do homem em relação à técnica o ser humano,
apresenta outra imperfeição inaceitável pela técnica: o ser fisiológico do
homem, o seu organismo, que também é imperfeito diante da necessidade
técnica. E isso dá origem a novas ciências que procuram criar o “homem
novo” adaptado a tais funções técnicas. Resolver este “problema” é o objeto
de todas as ciências humanas atuais, como a psicologia, que hoje tem como
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um de seus estudos o stress, que é uma doença resultante do progresso
técnico e desse enquadramento do homem à técnica.
O homem se angustia frente a essa mudança, pois sua natureza não
é técnica. Nenhum valor moral ou espiritual subsiste diante da técnica
existencial do homem contemporâneo, por isso a quantidade de suicídio
nos países mais desenvolvidos aumenta, o que já não acontece muito em
países menos desenvolvidos como os da América Latina, pois nesses há
mais sentimento, e proximidade entre as pessoas. Um caso atual são as
Olimpíadas de 2008. O nadador brasileiro César Cielo, que ganhou ouro
nas Olimpíadas de Pequim, chamou toda sua equipe para comemorar com
ele assim que saiu da piscina. Atletas de outros países não sentiam tamanha
emoção como os brasileiros ao conquistarem uma medalha de ouro.
Chegaram, competiram ganharam e foram embora, assim como máquinas,
sem emoção, sentimentos e reações. Já os brasileiros se emocionaram,
gritaram, se abraçaram, riram.
Diante de tudo isso, o homem fica sem escolhas, tendo que se integrar
à técnica de qualquer maneira, pois na sociedade atual é inadmissível que
o homem pretenda escapar da técnica e tentar ficar só, sem se utilizar
dos progressos técnicos. Com a oportunidade de poder se comunicar
com outras pessoas através do computador conectado a Internet, houve
uma grande divulgação das salas de chat, e-mails e Home Pages. E não
foram só os simples usuários que se interessaram pela Internet, as grandes
empresas perceberam aí um grande canal para chegar aos seus clientes; e
conseqüentemente os clientes, a empresa. Tudo isso fez com que a Internet
se tornasse um meio de comunicação indispensável para qualquer empresa.
Uma empresa que não está no mundo “virtual”, de algum modo, não pode
sobreviver no mundo “real” por muito tempo. O homem é obrigado a
participar de todos os fenômenos coletivos e, sem o uso da técnica, não
conseguiria ganhar o suficiente para sobreviver, pois em termos financeiros,
nada hoje é gratuito e, além dessa conseqüência, hoje há uma paixão pela
técnica e quem não utilizá-la acaba excluído socialmente.
Encontramo-nos diante de um tudo ou nada. Se utilizarmos a
técnica, deveremos aceitá-la, com sua especialidade, sua autonomia, suas
regras, suas leis, e demais conseqüências que nossos desejos e aspirações em
nada podem modificar.
A técnica destruiu tudo o que o homem achava sagrado e mágico,
pois para a técnica, tudo exige uma explicação e ela desvendou a maioria
das coisas que para o homem era misterioso e sagrado. Agora, o sagrado é
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a técnica, que não respeita mais o mundo espiritual, os tabus e a mágica,
pois é a técnica que predomina. A técnica não aceita nenhum julgamento
moral, nem regras e nem normas, a não ser às que ela cria. Tudo o que
ela faz é permitido. Antigamente se nossos antepassados se curassem de
alguma doença perigosa, e se salvassem da morte, era porque Deus tinha
abençoado, Deus quis assim, Deus ajudou. Agora todos nós sabemos que
isso não é verdade. A ciência que está por trás disso, não é milagre e sim
resultados de inúmeras pesquisas e estudos.
Mas o mistério e o sagrado são necessidades da vida humana e é a
técnica que se tornou para o homem o mistério essencial, o sagrado, um
ídolo, um Deus que salva.
Ellul diz que a necessidade da natureza não existe mais, o que faz
com que a necessidade da técnica torne-se mais compulsiva enquanto a da
natureza se apaga.
Atualmente, as crianças brincam de forma diferente do que nossos
pais, e até nós brincávamos. Parecem que tem medo de ficar ao ar livre.
Hoje, a natureza para essas crianças, é o mundo virtual. O desenvolvimento
delas é basicamente na frente de computador, televisão, celulares. É assim
que se divertem, fazem a tarefa conversam com vários amigos ao mesmo
tempo. Não brincam mais subindo em árvores, correndo por aí. Não
gostam mais de se sujar, e brincar num meio natural.
Não existe mais vitória que seja própria do homem. O homem para
participar desse triunfo tem que se tornar objeto da técnica.
3. Conclusão

Desde a Revolução Industrial, com o aperfeiçoamento das máquinas
e a necessidade econômica de uma produção maior em menor tempo, o
homem foi deslocado. Trocado por tecnologia, ciência e modernidade.
Substituído por coisas menos vulneráveis que o homem, objetos muito
mais capazes e inteligentes que o homem. A idéia de sagrado, de coisas sem
explicação, mágica, mistérios, está sendo tomado pela técnica, que vem
construindo assim um novo mundo, com novos valores, e o homem não
tem outra opção além de se adaptar a ele. O único sagrado hoje é a técnica
“[...] porque é a expressão comum do poder do homem e porque sem ela
voltaria a ser pobre, só e nu, sem disfarces, deixando de ser o herói, o gênio,
o arcanjo que um motor lhe permite ser o preço módico” (ELLUL, 1968,
Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

221

p.148). Essa necessidade foi preenchida pela técnica, e assim o homem vem
sendo treinado por ela. Em todas as nossas ações existe um pensamento
técnico, afinal hoje a técnica é quem engloba a civilização, e não mais a
civilização engloba a técnica. Como nota Ellul (1968, p.137) “[...] a técnica
é precisamente um meio que deve atingir matematicamente seu resultado,
tem por objeto eliminar toda a visibilidade, a elasticidade humana”. Essa
mudança deixa as pessoas apaixonadas pela técnica, não permitindo que
elas consigam pensar nas conseqüências causadas pelo progresso técnico.
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O UNIVERSALISMO DA TÉCNICA

Fernanda Sanches ASCENCIO1
João Pedro Prado PIRES2
Jorge BARRIENTOS-PARRA3

RESUMO: O Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul estudou diversos aspectos da técnica e o

seu impacto na vida em sociedade e do ponto de vista individual, procurando desenvolver uma
visão crítica da sociedade técnica na qual vivemos. Os resultados da pesquisa foram apresentados
no I Ciclo de Seminários em Administração Pública na Faculdade de Ciências e Letras – Campus
de Araraquara da Universidade Estadual Paulista e no I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento
de Jacques Ellul, na Universidade Metodista de Piracicaba, Setembro/2008). Neste artigo os
autores mostram que a técnica é atualmente o link entre os homens, através dela as pessoas se
comunicam, mesmo que tenham crenças ou línguas diferentes ou que habitem nas antípodas.
A técnica é hoje universal, alcança o globo todo, é a linguagem que supre todas as deficiências e
separações.
PALAVRAS-CHAVE: Universalismo. Tecnificação. Universalidade das técnicas agrícolas.

Totalitarismo técnico. Privacidade e vigilância tecnocrática.
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1. Introdução

A busca pelo saber e por novos descobrimentos motiva a todas as
áreas acadêmicas. Com essa intenção, há cinco meses surgiu o grupo de
estudos sobre o pensador Jacques Ellul como um dos projetos de iniciação
científica da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de
Ciências e Letras - Campus de Araraquara.
O seu objetivo central é decifrar o papel da técnica na sociedade
contemporânea e entender o relacionamento entre o homem e aquela.
Nesse sentido, os integrantes do grupo discutiram sobre várias vertentes
que Ellul comenta em seu livro: “A técnica e o desafio do século”. Nele
aparecem o “Autocrescimento da técnica; Unicidade (ou Insecabilidade);
Automatismo da Técnica e Universalismo Técnico, sendo este último nosso
objeto de estudo.
Sob a orientação do Prof. Dr. Jorge Barrientos-Parra, o grupo
investigou esses diversos aspectos da técnica e do seu impacto na vida em
sociedade (sociológicos, políticos e econômicos) e na pessoa, do ponto de
vista individual (psicológicos, religiosos, etc), procurando desenvolver uma
visão crítica da sociedade na qual vivemos, esclarecendo como o homem
conseguiu se adaptar ao mundo técnico mesmo passando por várias
mudanças e enfrentando diversas dificuldades psico-sociológicas.
Os resultados da pesquisa foram apresentados no ciclo de Seminários
em Administração Pública na UNESP (Universidade Estadual Paulista –
Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara), e no Primeiro
Colóquio Brasileiro sobre o pensamento de Jacques Ellul, na UNIMEP
(Universidade Metodista de Piracicaba, Setembro/2008). O texto a seguir
é fruto dessas reflexões.
2. O universalismo técnico

O processo de universalização da técnica moderna apresenta dois
aspectos: o geográfico e o qualitativo. Do ponto de vista geográfico, Ellul
constata que a técnica não se limita a um só país, ela alcança o mundo
todo, chegando até mesmo a civilizações sem conhecimento algum de
tal instrumento, enquadrando todos aos mesmos princípios técnicos. O
qualitativo se apresenta na forma de como a técnica terá sua propagação
em meio a civilizações tão diferentes, com suas formas de expressão.
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Aos poucos, a técnica penetrou e conquistou todos os países.
Aqueles que ainda não a assimilaram, na proporção e na escala necessária,
almejam fazê-lo rapidamente. A reivindicação dos países emergentes pelo
desenvolvimento é na verdade uma exigência de tecnificação.
O universalismo da técnica na denominação de Ellul recebe hoje o
nome de globalização, uma palavra da moda que se transforma rapidamente
em um lema, em uma encantação mágica. Um exemplo que ocorre em
nosso cotidiano é a movimentação de contas bancárias, que podem ser
alteradas, revisadas e consultadas de qualquer lugar do mundo, devido a
essa globalização técnica.
Na atual crise do sistema financeiro internacional em que a maioria
dos países são atingidos quase que instantaneamente, constatamos o
alcance e a velocidade desse processo. Investidores estrangeiros retiram do
Brasil e de outros países emergentes centenas de milhões de dólares para
cobrir prejuízos pelo estouro da bolha especulativa nos Estados Unidos
e na Europa; isto seria impossível sem a comunicação instantânea pelos
modernos sistemas de informação via satélite. Assim, o consumismo e a
imprevidência dos investidores dos países do norte atinge rapidamente um
operário na Índia, um agricultor no Brasil ou um trabalhador braçal na
China.
3. A universalidade das técnicas agrícolas

A utilização de agrotóxicos é uma técnica que se universaliza para
combater as pragas na agricultura, deve ser moderado e feito com alguns
cuidados, pelo contrário pode causar a contaminação e desertificação do
solo e o seu uso itenso pode levar a degradação dos recursos naturais, em
alguns casos, de forma irreversível.
Uma outra técnica, a de produtos geneticamente modificados, já
muito utilizados em vários países do mundo está se tornando constante no
mundo tecnificado. Ambas, entretanto, acarretam consequências negativas
para o homem e para o meio ambiente. Vogt salienta esse fato qunado
mostra, por exemplo, que, no domínio da agricultura, as técnicas mais
modernas, cujos efeitos estuda do ponto de vista ecológico, tornam-se
universais (ELLUL, 1968, 119).
O meio ambiente enfrenta várias adversidades com essa grandiosa
tecnicidade, que só tende a aumentar a cada instante. O homem não
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enxerga obstáculos, não vê limitações em seus trabalhos, pois só visa a
produtividade, o acúmulo de lucro para aumentar seu poder econômico e
avançar em seus ideais de destruição em massa.
Porém, essa transformação é algo que não tem volta, pois uma vez
destruído, dificilmente será recuperado. Talvez iniciativas governamentais
pusessem fim a tamanha devastação ambiental. No entanto, muitas
vezes, percebemos que em meio a tanta desorganização existem agentes
do governo infiltrados em esquemas de contrabando de plantas nativas e
animais que estão em extinção.
4. O totalitarismo técnico

A técnica moderna é imposta a todos, sem exceções. Nesta imposição
da técnica Ocidental, isto é, a racionalidade instrumental e a eficácia, Ellul
ressalta os danos psicológicos e sociológicos que esta determinação causou
às civilizações que não estavam nessa técnica. Os povos que recepcionaram
a técnica submeteram-se a drásticas mudanças em muitos dos âmbitos de
convivência e discernimento: religião, costumes, filosofia, arte, instituições.
Em outras palavras, a técnica exige a transformação da totalidade da vida.
Quão mais temíveis serão seus efeitos quando é bruscamente
implantada em um meio estranho, no qual aparece desde logo em todo seu
poder! Assim, na África, o trabalhador separa-se da sua família, e “[...] seu
eu social permanece ligado ao grupo rural, ao passo que ele é transplantado
em um meio industrial. E, quando sua família vem para a cidade, não está
de modo algum preparada para essa vida urbana em que se destrói moral
e sociologicamente” (FRANKEL apud ELLUL, 1968). Na Austrália, o
mesmo desmoronamento da civilização tradicional,
[...] enquanto que na tribo a autoridade permanece aos antigos [...],
essa autoridade se está transferindo para o chefe do “parc a bestaux”, ao
patrão do centro de criação de gado [...]. Os ritos misteriosos, associados
à sucessão das estações e à procura do alimento, que tomavam outrora
muito tempo, tendem a perder sua significação. (ELKIN apud ELLUL,
1968, p.124).

A técnica no seu universalismo alcança todos os aspectos da vida,
política e apolítica, não se satisfazendo com o cumprimento dos deveres
pelos seus “súditos”: ele quer tudo deles, corpo e alma, sobretudo esta.
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Seu maior propósito é, seja por que método for, penetrar a intimidade das
consciências e moldá-las de acordo com seus comandos, de tal forma que
cada “súdito” não apenas obedeça á suas ordens, mas se identifique com
elas, fazendo com que o homem se submeta às regras ditadas pela técnica,
em um emaranhado de novas descobertas, entregando sua interioridade ao
mundo técnico sem meios de livrar-se de tal fenômeno por já fazer parte
desse totalitarismo que a técnica apresenta.
A técnica em qualquer setor tende ao monopólio: é o que verifica
Driencourt ao falar da técnica de propaganda e ao declarar que é totalitária
em sua natureza, em sua mensagem, em seus métodos, em seu campo de
ação e em seus meios (ELLUL, 1968, p.127).
5. Técnica e privacidade
A perda de privacidade também se tornou algo constante no mundo
atual. Estamos sempre cercados por inúmeras câmeras, que registram todos
os nossos passos, cada gesto, e até mesmo nosso pensamento. Tudo se tornou
mecânico. Tudo se tornou virtual. Em todos os lugares somos vigiados
por olhos invisíveis que nos acusam de como deve ser feito ou vivido tal
acontecimento em nossas vidas. Somos monitorados por aparelhos da mais
alta tecnologia e definição, onde cada piscar de olhos é registrado. A vida
de todos passou a ser catalogada como simples números a mais em um
mundo tão vasto, e somos obrigados a aceitar a situação, pois somos meros
súditos da técnica.
6. Conclusão

Antigamente a civilização englobava a técnica. Hoje a técnica
engloba a civilização. E essa modificação deixa as pessoas tão fascinadas
que se tornam incapazes de discernir as conseqüências que ela trará ao
mundo, pois é universal e rigorosamente objetiva, impondo a todos a sua
lógica: a eficácia.
O conceito de “universalização” empregado por Ellul, mutatis
mutandis projetou-se na mídia e nas análises políticas e sociais através dos
termos globalização e mundialização que não poderiam ter acontecido sem
o desenvolvimento técnico.
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Toda a atividade humana recebe o impacto da técnica. Na agricultura
por exemplo; ninguém imaginaria o uso de alguma técnica eficaz em
plantações, porém veio o homem e acabou por descobrir que com o uso de
agrotóxicos, técnica de eliminar pragas, era possível salvar as lavouras. Essa
é uma imposição que a técnica nos deixa, mostrando seu verdadeiro poder
sobre os povos que domina com seu caráter totalitário. Tal totalitarismo
torna-se comum depois que ela conseguiu implantar seus ideais na mente
das pessoas, pois entra como um vício, o qual ninguém mais consegue
sobreviver sem dela usufruir.
O homem perde seu controle de ação, e quando percebe já está
totalmente dependente da técnica. Tudo o que o circunda é técnico, e
todas as suas ações são controladas por esse “vírus” que se alastra por toda
a sociedade. Utiliza-se dela para chegar a outras localidades, comunicar-se
com outras nações, mas a partir dessa colaboração, a técnica lhe cobra um
alto preço, fazendo com que ele se torne seu objeto. A partir do momento
que vira massa de manobra nas mãos do fenômeno técnico, ele perde seu
senso de análise e se torna um individuo que acaba por não compreender
o outro, pois as opiniões se tornam divergentes diante desse processo que
transforma o modo de viver da humanidade.
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O AUTOCRESCIMENTO DA TÉCNICA: A
VISÃO DE JACQUES ELLUL

José Gustavo F. B. SILVA1
Jorge BARRIENTOS-PARRA2

RESUMO: Neste artigo o autor estuda o autocrescimento como característica intrínseca da

técnica moderna. O progresso técnico tende a realizar-se em progressão geométrica que nunca
regride. Por outro lado, superamos a etapa em que o progresso dependia do aporte da inteligência
de um sábio. Chegamos a um momento na história da humanidade em que um homem, tendo
o conhecimento de várias técnicas, une-as e cria uma nova, de sorte que o progresso é a soma de
pequenos aportes realizados até anonimamente aperfeiçoando o conjunto. O autor mostra ainda
a paixão do homem pela técnica e em que condições se dá a restrição do avanço técnico.
PALAVRAS-CHAVE: Progresso técnico. Velocidade. Autocrescimento. Novas técnicas.

Sociedade técnica. Homem e técnica.
1. Introdução

Este trabalho científico teve início a partir da leitura coletiva do livro
A TÉCNICA E O DESAFIO DO SÉCULO de Jacques Elull, por alunos
do curso de Administração Pública, no Centro de Estudos e Pesquisas Prof.
Dr. Luiz Fabiano Corrêa, na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP
Araraquara, sob a orientação do Prof. Dr. Jorge Barrientos- Parra.
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No livro estudado, Jacques Elull faz uma caracterologia da técnica que
compreende a autonomia, o universalismo, a unicidade e a ambivalência.
Neste artigo trataremos do autocrescimento que também é uma característica
da técnica. Segundo Jacques Ellul a técnica nunca regride, sempre avança e
em progressão geométrica, para acertar falhas de outras técnicas ou pura e
simplesmente pela inclinação do homem em aumentar a eficiência de suas
ações poupando esforços. Aqui serão apresentados alguns exemplos atuais
de alguns pensamentos e estudos que Jacques Ellul estudou e propôs.
2. Manutenção da técnica

O homem com sua inteligência, desde os primórdios de sua
existência, utiliza técnicas para maximizar resultados poupando esforços.
Estas técnicas possuem propriedades que independem do homem, ou o
tem como simples objeto. Os consumidores de um determinado produto,
por exemplo, consomem o que a técnica pode produzir e não o que o
produtor deseja. Assim o Homem vive em função da técnica.
Uma das propriedades da técnica é seu autocrescimento, ou seja,
as muitas técnicas existentes criam um ambiente propício para que outras
apareçam, assim o progresso técnico tende a efetuar-se de acordo com uma
progressão geométrica.
O progresso técnico de uma civilização nunca regride, o que pode
ocorrer é um tempo de assimilação e de conquista de outros domínios,
período que a velocidade do progresso técnico diminui. Algum tempo
depois da revolução industrial, afirmavam que não poderiam mais
haver avanços na mecânica industrial, entretanto computadores e robôs
da atualidade são provas materiais de que esta afirmação estava errada e
qualquer outra do tipo corre grande risco de também estar.
3. Avanço do progresso técnico

Tendo em vista que o progresso técnico avança em progressão
geométrica e nunca regride é simples perceber que a evolução de uma
técnica ocorre quando um homem, tendo o conhecimento de várias
técnicas, une-as e cria uma nova técnica que possibilita os resultados
esperados. O conhecimento de várias técnicas é adquirido, por isso não é
necessária uma inteligência particular para que ocorra um grande avanço
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técnico, o progresso é a soma de pormenores aperfeiçoando o conjunto. O
homem é parte de técnica.
Quando uma nova técnica surge, na maioria das vezes, o resultado
esperado ocorre, mas com ele algumas distorções e problemas inesperados
também. Para liquidar estes problemas, novas técnicas aparecem e com elas
novos problemas.
Logo após a criação do carro, não se pensava que o gás resultado
da combustão interna levasse no futuro a uma poluição tão considerável.
Hoje se estudam novas técnicas para minimizar a quantidade de carbono
eliminado: a formulação de novos combustíveis como o biocombustível, o
nitrogênio e energia solar. No entanto existem algumas dificuldades para
a utilização destes: o nitrogênio e a energia solar em adaptar-se a carros;
o biocombustível por causa da grande quantidade de glicerol, sem muita
utilidade, gerada na sua fabricação. Para resolver estes problemas a técnica
tem seu progresso, seu autocrescimento.
A carpintaria, uma das profissões mais antigas, passou por uma série
de evoluções técnicas, transformando a produção manual em mecânica,
o que aumentou amplamente a quantidade de material produzido. Para
se produzir mais foi necessário um maior número de matérias primas,
progredindo tecnicamente a forma de cortar árvores. Para continuar a
derrubada de árvores, muitas vezes, há um avanço na área de Direito em
favor da técnica, autorizando e possibilitando a continuidade do processo.
Estes exemplos mostram que a evolução técnica é em vários ramos e
em cadeia. Elas condicionam novas técnicas para resolverem seus problemas
ou então para complementá-las.
4. A paixão pela técnica

O autocrescimento da técnica ocorre também pelo esforço de todos
os homens. Para J. Ellul (1968, p.88-89),
[...] os homens de nosso tempo estão de tal modo apaixonados pela
técnica, tão certos de sua superioridade, tão mergulhados no meio
técnico, que estão todos sem exceção, orientados na direção do progresso
técnico, que trabalham todos neste sentido, que, não importa em que
profissão, cada um procura o aperfeiçoamento técnico a introduzir,
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tanto que a técnica progride, na realidade, em conseqüência deste
esforço comum.

O homem, neste esforço comum, utiliza a ciência de forma cada vez
mais técnica e por isso pode evoluir em lugares diferentes do mundo ao
mesmo tempo. O departamento de Engenharia de Matérias da UFSCar
(Universidade Federal de São Carlos) possui um exemplo. Há algum tempo
o departamento descobriu uma forma mais conveniente de armazenamento
de nitrogênio, mas não foi possível patentear a descoberta, pois à apenas
um mês antes já havia sido patenteada por uma universidade européia.
5. Restrição ao avanço técnico

O que pode restringir um país do progresso técnico é, unicamente,
a falta de recursos: homens, matéria - prima e complexidade de máquinas.
Para um país progredir tecnicamente é necessário que ele seja rico ou
então que haja algum investimento externo. A ex-União Soviética, durante
a Guerra Fria, foi um exemplo de país que se desenvolveu tecnicamente
utilizando de capitais próprios, gerados internamente. Já o Japão, após a
Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se devido a grande quantidade de
capital externo investido no País.
6. Conclusão

A necessidade que o homem sente em possuir técnicas cada vez mais
avançadas torna-o parte da técnica, contribuindo para o progresso, que já
é garantido pelas mesmas.
No entanto este progresso é restringido pela falta de recursos. Não
são todas as técnicas que contribuem com a economia, mas o progresso
técnico depende do nível econômico do país.
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UNICIDADE DA TÉCNICA NA VISÃO DE
JACQUES ELLUL

Cristiana de Moraes ANDREAZZA1
Jorge BARRIENTOS-PARRA2

RESUMO: Neste artigo a autora analisa a unicidade como característica intrínseca da técnica

moderna de acordo com Jacques Ellul. Primeiramente faz a distinção entre operação técnica e
fenômeno técnico. A seguir analisa a unicidade do conjunto das técnicas enfatizando que existem
princípios e identidade no fenômeno técnico, cujas partes são ontologicamente ligadas e cujo
uso é inseparável do seu ser. Assim a unicidade não permite distinguir entre a parte “má” da
técnica que deveria ser descartada e o lado “bom” que deveria ser conservado. A técnica é guiada
por padrões técnicos, não por normas morais. Por último a autora apresenta a objetividade da
técnica.
PALAVRAS-CHAVE: Operação técnica. Fenômeno técnico. Unicidade. Inseparabilidade da

técnica. Regras técnicas e regras morais. Objetividade da técnica.
1. Introdução

Este trabalho foi desenvolvido por alunos do curso de Administração
Pública, no Centro de Estudos e Pesquisas Prof. Dr. Luiz Fabiano Corrêa,
na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Araraquara, sob a orientação
do Professor Jorge Barrientos-Parra, através da leitura do livro A TÉCNICA
E O DESAFIO DO SÉCULO de Jacques Elull (1968).
Aluna do 20 ano do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Campus Araraquara. Participante
do grupo de estudos Jacques Ellul.
2
Doutor em Direito pela Université Catholique de Louvain, Mestre pela Universidade de São Paulo. Professor de Direito
Constitucional e de Direito Administrativo do Curso de Administração Pública da UNESP, Campus de Araraquara e do
Programa de Mestrado em Direito da UNESP, Campus de Franca. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul (UNESP,
Campus de Araraquara).
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Nessa obra, Jacques Ellul faz uma análise da técnica que ele apresenta
como tendo as seguintes características: Automatismo, Autocrescimento,
Autonomia, Universalismo e Unicidade.
Por uma escolha metodológica neste texto discutiremos esta última
característica.
2. A unicidade como característica do fenômeno técnico

Ellul distingue a operação técnica que é simplesmente a tecnicidade
da operação, uma vez que não existe trabalho que não implique um
“como fazer” e uma preocupação de eficácia. Na medida em que sobre essa
operação incide a consciência e a razão temos o que o pensador francês
denomina fenômeno técnico, nas palavras de Ellul (1968, p.19-20):
No campo muito amplo da operação técnica, assistimos a uma dupla
intervenção: à da consciência e à da razão, e essa dupla intervenção
produz o que chamamos de fenômeno técnico. Em que se caracteriza
essa dupla intervenção? Essencialmente em fazer passar para o domínio
das idéias claras, voluntárias e raciocinadas, o que era do domínio
experimental, inconsciente e espontâneo.

Chegamos assim a um momento na história da civilização em que a
técnica se tornou o meio no qual os homens se desenvolvem, a linguagem
universal que supre todas as deficiências e separações, porque a técnica
transformou-se inclusive o vínculo entre os homens.
Quanto à unicidade do fenômeno técnico Ellul aponta que este
engloba o conjunto das técnicas, constituindo uma totalidade que apresenta
sempre em qualquer país os mesmos caracteres. Há princípios idênticos em
qualquer lugar do mundo na organização de uma indústria, na construção
de um avião, no funcionamento de um motor ou de uma usina atômica.
Com isso podemos observar que o fenômeno técnico é único, mesmo que
se apresente com diferentes aparências.
Outra característica do fenômeno técnico é que suas partes são
ontologicamente ligadas, isto é, o uso é inseparável ao ser, não se pode
querer distinguir entre os diferentes elementos da técnica, dos quais uns
poderiam ser afastados e outros mantidos ou diferenciar a técnica e o uso
a que ela é destinada.
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3. O uso é o “ser” da técnica

De acordo com Ellul, a unicidade da técnica não nos permite distinguir
entre a técnica e o uso que dela se faz, pois o “ser” da técnica consiste no
seu uso que não é bom nem mau, justo ou injusto, porque simplesmente,
sendo técnico, o uso é a única finalidade possível e assim não se deve julgar
a técnica por critérios técnicos, religiosos, morais, estéticos, etc. Não tem
sentido, portanto pretender orientar a técnica de acordo com normas ou
padrões morais que, por hipótese tornariam justo o seu emprego, uma vez
que não há diferença entre a técnica e seu uso, e que o único uso correto
que dela podemos fazer é o uso técnico.
Por outro lado, o conceito de finalidade é totalmente estranho à
técnica. Em outras palavras, esta não evolui em vista de um fim, mas sim
de modo puramente causal, o desenvolvimento de novas técnicas permite
que outros novos elementos técnicos apareçam. Estamos em uma ordem
de fenômenos cega em relação ao futuro, e em um domínio de causalidade
integral.
Portanto, pretender que a técnica funcione de acordo com padrões
éticos ou estéticos, por exemplo, é ignorar que a técnica suscita a sua
própria axiologia, pretendendo em ultima analise, que a técnica não seja
mais técnica.
Temos então a verificação do seguinte principio: o homem está
colocado diante da seguinte escolha: utilizar a técnica como o deve ser,
de acordo com regras técnicas, ou não utilizá-la de modo algum; mas é
impossível utilizá-la a não ser de acordo com as regras técnicas (ELLUL,
1968, p.101).
4. A inseparabilidade da técnica

As necessidades e os modos de ação de cada uma das técnicas se
combinam formando um todo, cada parte sustentando e reforçando a
outra, constituindo um fenômeno coordenado, do qual é impossível retirar
um elemento. Assim é um equivoco ou mera ilusão querer suprimir a parte
“má” da técnica e conservar o lado “bom”.
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5. A objetividade da técnica

A pura técnica domina cada vez mais o comportamento nas relações
sociais e nas técnicas administrativas, psicológicas e de organização. Ellul
exemplifica com as técnicas policiais, que exigem cada vez mais o controle
total da sociedade. Para alcançar níveis de segurança hoje em dia o Estado
impõe a vigilância constante das pessoas. Dessa forma, para se sentir seguro,
o indivíduo comum aceita ser monitorado. É necessário que os órgãos de
segurança tenham os dados de todos e que se saiba exatamente o que cada
um faz. A melhor técnica é a que menos se faz sentir.
Segue-se daí que cada um deve ser rigorosamente conhecido e vigiado,
com discrição. Tal conseqüência decorre unicamente do aperfeiçoamento
técnico (ELLUL, 1968, p.104).
6. Conclusão

As técnicas se combinam formando um todo no qual sempre irão
apresentar caracteres idênticos. Não se pode querer separar o fenômeno
técnico, pois este forma um conjunto que é indivisível, sendo assim não se
pode separar aquilo que é “bom” ou “ruim” da técnica.
A técnica não possui uma finalidade, ela simplesmente age de
acordo com um domínio de causalidade integral que não permite qualquer
julgamento ético. Querer negar algum desses princípios seria negar o
próprio fenômeno técnico que se baseia no simples uso da técnica.
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O AUTOMATISMO DA TÉCNICA DE
ACORDO COM JACQUES ELLUL

Rafaela CHORILLI1
Jorge BARRIENTOS-PARRA2

RESUMO: Neste texto a autora expõe o automatismo como característica intrínseca da técnica

moderna. O automatismo da técnica consiste em que a orientação e as escolhas técnicas se efetuam
por si mesmas. Segue-se daí que na sociedade técnica procurando-se o método mais eficiente as
escolhas humanas são descartadas. Os valores que essa sociedade prestigia são à racionalidade
instrumental e à busca da eficácia. A seguir a autora trata das conseqüências do automatismo na
sociedade colocando exemplos do dia a dia e por último apresenta suas conclusões, entre outras
a de que estamos fadados à alienação da técnica, perdendo valores ideológicos e morais em
detrimento daqueles que foram introduzidos pelo progresso técnico.
PALAVRAS-CHAVE: Automatismo. Tecnicidade. Racionalidade instrumental. Eficácia.

Alienação. Valores.
Introdução

Jacques Ellul em seu livro, “A Técnica e o desafio do Século”,
apresenta as seguintes características da técnica moderna: automatismo,
autocrescimento, unicidade, universalismo, autonomia e ambivalência.
Neste trabalho, descreverei sucintamente a primeira dessas características.
A questão do automatismo como característica fundamental da
técnica moderna é analisada por Ellul em dois âmbitos, um intrínseco
Aluna do 20 ano do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Campus Araraquara. Participante
do grupo de estudos Jacques Ellul.
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Programa de Mestrado em Direito da UNESP, Campus de Franca. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Jacques Ellul (UNESP,
Campus de Araraquara).
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ligado substancialmente à eficiência e à racionalidade, o outro extrínseco
no sentido de que diversos sistemas técnicos invadem todos os aspectos da
vida humana, afogando as atividades espontâneas. Em caráter introdutório
analisaremos aqui esses dois aspectos.
1. Automatismo da escolha técnica

De acordo com Ellul (1968, p.83) “[...] o automatismo consiste em
que a orientação e as escolhas técnicas se efetuam por si mesmas.”
O automatismo da técnica pressupõe a escolha do método mais
eficiente e satisfatório, seria o “the best one way”, uma espécie de método
perfeito, que se sobrepõe sobre as outras técnicas, descartando-as.
Por automatismo da escolha técnica, Ellul entende a impossibilidade
de se recusar a solução ou o método que envolve maior racionalidade e
eficácia. Para o homem atual em qualquer sistema econômico (capitalista,
socialista, cooperativo, etc) esse automatismo é justo e bom. Em outras
palavras o homem se recusa a controlar o progresso, este é auto mático.
Não há, pois uma escolha humana, a escolha é técnica.
“Não há outra coisa a fazer senão maravilhar-se diante desse
mecanismo que funciona tão bem e, ao que parece, incansavelmente, e
que, por isso mesmo, não admite interferências.” (ELLUL, 1968, p.85).
2. Eficácia e racionalidade instrumental: como valores
técnicos

Na sociedade contemporânea, a técnica é englobante, nada lhe
escapa. Os processos técnicos não se subordinam a outros valores, meta ou
trans-técnicos, mas exclusivamente à racionalidade instrumental e à busca
da eficácia. Se o processo funciona, se é eficaz para que preocupar-se com
a justiça, a transparência, a boa fé, os sentimentos religiosos e as tradições
das pessoas. A eficácia e a racionalidade são os principais determinantes da
referida característica. Assim escreve Roland Corbisier (1968):
Ocorre que esses valores, dos quais a máquina é a encarnação exemplar
e paradigmática, tornaram-se os valores predominantes do mundo
moderno, ou da idade contemporânea, que, por isso mesmo, pode ser
definida como a idade da técnica. Autores insuspeitos como Berdiaeff
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e Jaspers, por exemplo, para não citar outros, reconhecem que a crença
na técnica se tornou a crença fundamental do homem moderno.3

A eficácia é medida pelas vantagens que um método oferece ao
solucionar problemas; e quando um método é mais eficaz que outro,
passa-se a adotá-lo, descartando-se os demais. Assim o método escolhido
mostra-se mais eficaz em sentido absoluto, e se converte no método por
excelência para resolver um determinado problema. Sobre isso, disserta
Ellul (1968, p.83): “[...] não há escolha entre dois métodos técnicos: um se
impõe fatalmente porque seus resultados são contados, medidos, patentes
e indiscutíveis.”
3. Conseqüências

O progresso técnico não é medido por conseqüências, portanto não
há limites morais, religiosos ou filosóficos para esse desenvolvimento. Em
relação a este ponto, Georges Friedmann (1968, p.139) escreve em seu
livro “Sete estudos sobre o Homem e a técnica”:
Observando, na humanidade do século XX, a aparição de um novo
meio, o meio técnico, somos levados ainda mais longe. O emaranhado
de influências cotidianas não faz mais que adensar, ameaçando mais e
mais os valores humanos do individuo, da cultura, em todos os paises
de indústria evoluída, na Europa como na América. A proliferação
diurna e noturna das técnicas, a ronda infernal das necessidades [...],
seu ritmo, sua intensidade comandam ações cada vez mais numerosas
sobre o individuo, sua afetividade, sua mentalidade, seu equilíbrio
físico e moral e colocam para o futuro (ou a primavera) da civilização
problemas sempre mais agudos.

Este pensamento pode ser exemplificado pela técnica da utilização
das queimadas na plantação de cana de açúcar, transgênicos, energias
nucleares e pesticidas, entre outros.
Tomemos o caso da técnica da queimada, tal método é empregado,
pois reduz os custos do setor canavieiro com a colheita da cada de açúcar,
já que o rendimento do cortador de cana ou da colheitadeira é triplicado
3

Prefácio do livro de Jacques Ellul (1968).
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quando a cana é queimada. Mas o resultado disto é catastrófico para o
trabalhador rural (bóia fria), para a sociedade e para o meio ambiente. No
caso do bóia fria, a fuligem provocada pela queima pode penetrar na pele
e cair na corrente sanguínea, provocando doenças, como o câncer, por
exemplo. Já para a sociedade, as partículas provenientes das queimadas
podem penetrar no sistema respiratória provocando reações alérgicas e
inflamatórias, o que faz aumentar as despesas publicas com atendimento
médico. E para o meio ambiente, a conseqüência é que a queima da cana
empobrece o solo, alterando sua composição física, química e biológica,
alem de contribuir para o efeito estufa.
Esse problema poderia ser solucionado, através da mecanização das
colheitas, fato este iniciado por Cuba a partir dos anos 70. Mas mesmo
sendo tecnologicamente mais avançada, possui um custo muito elevado,
portanto é momentaneamente desvantajosa. Sobre este tema Jacques Ellul
(1968, p.84) nota que o capitalismo evidenciado pelo, “capital financeiro
freia o progresso técnico quando este não produz lucro.” Diz ainda que
o sistema capitalista impede o funcionamento do automatismo técnico,
porque é incapaz de organizar um sistema de distribuição de produtos que
permita absorver tudo o que a técnica permite produzir:
[...] a substituição das máquinas no mesmo ritmo da invenção técnica
é impossível para uma empresa capitalista, porque não se tem tempo
de amortizar uma máquina e eis que outras novas aparecem, e quanto
mais aperfeiçoadas são as máquinas, e portanto mais eficazes, mais caro
custam. (ELLUL, 1968, p.84).

4. Considerações finais

O automatismo técnico se impõe independentemente de sistemas
políticos ou ideológicos, tornando - se intrínseco em nosso cotidiano. A
referida característica esta presente na vida do Homem moderno, de forma
que o individuo inserido em uma coletividade só vai reconhecer a si e
como parte integrante da sociedade em que vive na medida em que se
utilizar de mecanismos técnicos, portanto há uma espécie de mortificação
do eu, tendo em vista que o homem não mais se reconhece a si próprio, na
sua individualidade, isto que leva a uma conseqüente “personificação do
método tecnico”. Este que vai ser alcançado eliminando seus obstáculos
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em busca de seu objetivo principal, o lucro. Assim como escreve Eric
Hobsbawn em “A Era dos Extremos” (1995, p.547): “[...] uma taxa de
crescimento econômico [...], se mantida indefinidamente [...], deve ter
conseqüências irreversíveis e catastróficas para o ambiente natural deste
planeta, incluindo a raça humana.” E conclui:
[...] no ritmo em que a moderna tecnologia aumentou a capacidade de
nossa espécie de transformar o ambiente é tal que, mesmo supondo que
não vá acelerar-se, o tempo disponível para tratar do problema deve
ser medido mais em décadas que em séculos. (HOBSBAWN, 1995,
p.547).

Não obstante, encontramo-nos fadados à alienação que a tecnologia
nos proporciona, perdendo assim nossos valores ideológicos e morais e
ganhando novos valores, estes que foram introduzidos pelo processo
técnico, a saber, pela racionalidade e eficácia técnica. Dessa forma se do
ponto de vista técnico algo pode ser feito, será feito independentemente de
qualquer outro critério ou pressuposto.
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JACQUES ELLUL:
ANARQUISTA, MESMO QUE CRISTÃO 1

Patrick TROUDE-CHASTENET 2
Tradução: Jorge BARRIENTOS-PARRA3

RESUMO: neste artigo o autor passa revista a aparentemente contraditória militância de

Jacques Ellul como cristão e anarquista. De inicio o autor confronta o pensamento do apostolo
Paulo no capitulo 13 da carta aos Romanos de que “toda pessoa esteja sujeita às autoridades
superiores” ao pensamento de Bakunin de negação do princípio da autoridade. A seguir, passa
a reconstituir os caminhos paralelos que conduziram Ellul à fé cristã e ao anarquismo. Primeiro
analisa as influências familiares, depois as influências intelectuais e a efervescência política nos
seus anos moços. Das ilusões do movimento personalista às desilusões políticas da Liberação que
levaram ao pensador francês em 1947 a manifestar sua inclinação libertária. Com os anos a sua
oposição à sacralização da técnica e do Estado o levaram a formular a anarquia sobretudo como
uma atitude de resistência frente à opressão tecno-estatal ciente de que a sociedade anarquista não
pode ser construída com o homem sendo o que é.
PALAVRAS-CHAVE: Anarquia. Cristianismo. Paulo. Marx. Bakunin. Proudhon. Barth.

Ellul. Dialética. Técnica. Estado. Socialismo. Autoridade. Liberdade. Deus. Natureza humana.

Artigo baseado nas obras de Jacques Ellul (1988a, 1998).
Professor de Ciência Política da Université Montesquieu Bordeaux IV (CMRP-GRECCAP); Presidente da Association
Internationale Jacques Ellul; Diretor dos Cahiers Jacques-Ellul e Membro do Conselho de Administração da The International
Jacques Ellul Society.
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Campus de Araraquara).
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Imagino de bom grado um especialista em Lógica examinando a
seguinte questão: sabendo, por um lado que os anarquistas rejeitam qualquer
forma de religião e, por outro lado, que os cristãos preconizam a obediência
ao poder político, como se pode ser ao mesmo tempo anarquista e cristão?
Nesse âmbito como no conjunto da sua obra, Jacques Ellul não se limita
a questões puramente abstratas, lógicas ou especulativas. Ele não intervém
aqui como especialista em Filosofia Política ou em História das Idéias, nem
como Teólogo. O que o preocupa é dar um sentido a sua própria história
pessoal e através dela ajudar os cristãos os anarquistas que terão, da mesma
forma que ele, conciliar dolorosamente, esse dupla militância, essa dupla
fidelidade.
A tarefa não é fácil se nos limitamos ao senso comum. De um lado os
anarquistas agrupados sob a bandeira negra do “nem Deus, nem Senhor”,
portada por Mikhail Bakunin. De outro, os cristãos apegados a alguns
versículos da epistola de Paulo aos Romanos: “Toda pessoa esteja sujeita
às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus.
As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à
autoridade resiste à ordenação de Deus.4”
No entanto, empreendendo uma reflexão exigente e seguindo a arte
da dialética da qual Ellul sabia o segredo, é possível ir bem além desta
incompatibilidade fundamental. Na sua obra Anarchie et christianisme Ellul
reconhece ter lido Proudhon em contraponto a Marx, mas igualmente
ele leu também, Feuerbach, d’Holbach e La Mettrie e outros pensadores
materialistas para colocar a prova a solidez da sua fé. Depois do apologista
cristão Lactâncio que atribuiu esse raciocínio a Epicuro, Bakunin acreditou
ter encontrado o argumento excludente em relação ao Deus cristão.
Considerando a existência do mal, do qual podemos observar as
manifestações todos os dias, ou bem Deus é todo-poderoso, porém, ele
não é bom, ou bem ele é bom, porém, ele é impotente. A objeção parece
ser de fato irrefutável. Ou Deus é bondade, amor e então não pode fazer
nada contra o mal existente na terra. Ou ele é todo-poderoso e então ele é
um Deus malfazejo. Quando observamos os acontecimentos no mundo,
um Deus ao mesmo tempo amoroso e poderoso parece uma contradição.
Mas, Ellul mostra que é o homem e não Deus que faz o mal. Um Deus
que obrigue o homem a fazer o bem supõe um homem-robô, precisamente
o contrario da concepção elluliana da liberdade inspirada diretamente de
4

Cf. BIBLIA, Romanos, 13, 1-2a.
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Karl Barth. O teólogo protestante o ajudou a pensar dialeticamente a
obediência do homem livre com respeito ao Deus livre. Em outras palavras,
a idéia central da mensagem bíblica: a livre determinação da criatura na
libre decisão do Criador.
Além disso, Ellul considera que foi Bakunin, em seu livro Dieu et
l’Etat, quem melhor resumiu a crítica anarquista em relação à religião em
geral e ao cristianismo em particular. Depois dele nada de decisivo foi
escrito sobre o tema do lado dos anarquistas.
Além das teses expostas em Anarchie et christianisme, é interessante
reconstituir os itinerários paralelos que conduziram Ellul à fé cristã no
plano ético e à posição anarquista no plano político.
Nos dois casos nada de necessário, nada de previsível, nada de
inelutável, nada de determinado mecanicamente pelo seu meio social, nem
tampouco nada de inscrito numa idiossincrasia qualquer.
Seu pai era de educação grega ortodoxa, porém voltariano de
convicção. Quanto a sua mãe era protestante, porém não alardeava as suas
convicções religiosas para não contrariar o seu marido. A conversão de
Ellul ao cristianismo foi uma súbita revelação divina no dia 10 de agosto
de 1930. Ele próprio descreve que sentiu a presença de Deus, logo após
um longo processo de vários anos durante o qual ele se esforçou em
vão tentando escapar de quem provocaria uma mudança total de seu
pensamento e da sua vida (CHASTENET, 1994, p.86-88), (ELLUL;
TROUDE-CHASTENET, 2005).
Quanto à sua adesão à causa anarquista, ela se efetuou por etapas
sucessivas. Primeiro Ellul foi um fervoroso leitor e admirador de Marx.
Muito embora tenha lido Proudhon, Kropotkin e Bakunin, esses autores
sempre lhe pareceram teoricamente mais fracos, que o autor de O Capital.
Desde o começo dos anos 1930 a leitura de Marx significou para Ellul,
nada além de um puro exercício intelectual. Porém, a partir da experiência
de desemprego de seu pai que ele via “[...] como uma injustiça terrível que
um um homem possuidor de suas qualidades se encontre nessa situação.
Em virtude da análise do capitalismo e de suas crises, Marx fornecia uma
explicação ao drama vivenciado pelo meu pai.” (ELLUL; TROUDECHASTENET, 2005, p.55), (CHASTENET, 1994, p.91). Preocupado em
não ficar apenas no plano teórico, mas de mudar radicalmente a sociedade,
Ellul fez contato com membros da Section française de l’internationale
ouvrière - SFIO que o decepcionaram em virtude do seu acentuado
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carreirismo. Sofreu nova decepção com os militantes comunistas mais
preocupados com a linha do Partido do que com a hermenêutica marxista.
Finalmente, é no seio do movimento personalista encarnado nas revistas
Esprit e Ordre Nouveau que ele encontra a ocasião de colocar em prática no
sudoeste da França o pensamento de Marx e de Proudhon.
No plano internacional, os processos de Moscou e as purgas stalinistas
visando os marxistas que ele admirava como Bukarin, por exemplo, mas,
sobretudo o comportamento dos comunistas na guerra civil espanhola
o impulsionaram a aproximar-se dos anarquistas. Por intermédio de um
antigo colega de turma, Ellul e sua mulher ajudaram jovens anarquistas
espanhóis a abastecer-se de armas em França. No plano interno, a chegada
ao poder do Front populaire (maio 1936-abril 1938) o encheu de esperanças
e acreditou sinceramente que a hora da revolução tinha finalmente chegado.
Ele confessa que essa foi a única vez que votou. Entretanto, a decepção foi
proporcional às esperanças suscitadas.
Depois, durante a Ocupação nazista, Ellul sonhava em passar “da
resistência à revolução”, porém chegada a Liberação, ele assiste impotente
ao retorno triunfal dos partidos tradicionais e do poder econômico.
Nessas condições, a França não merece o qualificativo de democracia,
somente ilustra a fórmula de Marx: “a democracia é a faculdade do povo de
escolher quem os estrangulará!”.
Quando em 1947, Ellul manifesta pela primeira vez a sua inclinação
libertária no semanário protestante Réforme, toma enormes precauções:
“[...] eu sustento que atualmente e durante um certo tempo, na França,
a anarquia é a única solução possível. Não pretendo que seja o regime do
futuro, mas o do presente momento; nem o regime universal ideal, mas
local e concreto.” (ELLUL, 1947).
Muito embora mantivesse relações de amizade e tivesse acompanhado
numerosos combates ao lado de militantes anarquistas, foi necessário
esperar até 1974 para que Ellul retorne ao tema de forma netamente
mais audaciosa e argumentada. Em um artigo intitulado “Anarquia e
Cristianismo” – inicialmente publicado pela revista Contrepoint e reeditado
em 20085- ele coloca as primeiras balizas do livro epônimo onde ele
confirma substancialmente que a posição anarquista era a mais apropriada
para permitir que o indivíduo se transforme em “ pessoa” capaz de exercer
um controle sobre as decisões tomadas em nome do povo, de colocar grãos
5

Cf. ELLUL, 2008, p.95-118.
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de areia em um sistema bem lubrificado, de criar tensões em relação ao
poder político essencialmente totalitário.
Frente a seus detratores Ellul (2003, p.259) muitas vezes lembrou
que ele não se opunha ao Estado e à técnica, em si, porém, a sua sacralização
aqui e agora. É essa combinação da técnica e do Estado nunca antes vista
na história da humanidade, que de acordo com Ellul encontramos na base
da alienação e da reificação do homem.
O Estado-nação se transformou no poder coordenador da organização
técnica; não podemos tocar um sem atingir o outro. Nessas condições,
a anarquia constitui uma atitude de resistência frente à opressão tecnoestatal.
O livro Mudar de Revolução (Changer de revolution, 1982),
inspirado em parte nas teses de Radovan Richta, de Ota Sik e também
em certas teorias conseillistes parece ir nesse sentido (ELLUL, 1982). Da
mesma forma a micro-informática permitiria sair do sistema técnico nas
suas palavras “de même ces granules sporadiques permettraient de construire
un socialisme révolutionnaire de la liberté”. Esse socialismo poderia atribuir
uma finalidade a essa técnica. Poderíamos nos perguntar se essa técnica
poderia transformar-se num instrumento desse socialismo? Ellul preveniu
que a conjunção desses dois movimentos não tem nada de automático.
Com efeito, lendo Le bluff technologique (1988b)6 nos apercebemos que
essa conjunção (micro-informática e socialismo revolucionário) não se
realizou, impressão confirmada em Anarchie et christianisme (1988), onde
Ellul por um lado apresenta o anarquismo como “a forma mais completa e
mais séria de socialismo” (ELLUL, 1998, p.10), porém nos disse também
que o homem sendo o que é, a sociedade anarquista não é deste mundo.

Nota do editor: “J’ai simplement indiqué qu’il pouvait y avoir une mutation s’il y avait conjonction entre quelques techniquesmoyens, et un changement à cent quatre-vingts degrés du político-économique. J’indiquais aussi que le temps pour ce faire était
bref, peut-être quelques móis, au mieux quelques années. Ces années sont écoulés. Il est aujourd’hui trop tard pour espérer changer
le cours de la technique. Une chance décisive dans l’histoire de l’humanité a été perdue”. (ELLUL, 1988b, p.21).
6
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A AMBIVALÊNCIA DAS TÉCNICAS 1

Jacques ELLUL2
Tradução: Débora Kommers BARRIENTOS3
e Jorge BARRIENTOS-PARRA4

RESUMO: Neste texto, que é parte da obra Le bluff technologique publicado em 1988, mas

que deita raízes no artigo “Réflexions sur l’ambivalence du progrès technique”, publicado em 1965
in La Revue administrative, vol. 18, Jacques Ellul analisa a ambivalência como uma característica
extrínseca do desenvolvimento técnico. Diferencia a ambivalência de outras noções análogas.
Utilizando-se da dialética argumentativa demonstra através de exemplos tomados da atualidade
européia e mundial (da sua época) as conseqüências do progresso técnico. Ensina que a técnica
libera, porém ela também aliena utilizando-se de quatro proposições fundamentais, a saber: i) que
a técnica tem seus custos; ii) que os efeitos positivos que a técnica aporta são inseparáveis dos
efeitos negativos; iii) que acarreta problemas novos e iv) que tem efeitos imprevisíveis. Levanta
questões básicas como: em que se transformará o homem - condicionado pelo universo técnico neste processo de mudanças radicais de nossa civilização?
PALAVRAS-CHAVE: Técnica. Ambivalência. O homem no sistema técnico. Custos. Efeitos

negativos. Imprevisibilidade do progresso técnico. Crítica da sociedade técnica.

Neste trabalho retomo e desenvolvo um primeiro estudo sobre a ambivalência publicado em 1965: “Réflexions sur l’ambivalence
du progrès technique” na La Revue administrative, v.18 (ELLUL, 1965).

1

Tradução de Débora Kommers Barrientos e Jorge Barrientos-Parra, das páginas 89 a 139 do livro Le bluff
technologique, publicado pela editora francesa Hachette em 1988. Cf. ELLUL, 1988, p.89-139.
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Sob seu aspecto mais elementar, a ambivalência das técnicas foi
muitas vezes sublinhada (por mim mesmo desde 1950) consistindo em que
a técnica pode ter efeitos bons e maus. Meu amigo Duverger, comentando
o meu primeiro livro sobre a técnica, disse que ela era como a língua de
Esopo: a melhor e a pior das coisas! E na maioria das vezes, acrescentamos
tranqüilamente que tudo depende do uso que fazemos dela. Com uma
faca, podemos descascar uma maçã ou matar o vizinho. Tentei mostrar em
outros trabalhos, que esta comparação é absurda e que a técnica carrega
conseqüências em si, independentemente do seu uso (o que não quer dizer
que não se deve levar em consideração o seu uso, mas, entramos aqui em
um problema moral, que não tem nada a ver com a análise da técnica). E
se queremos compreender o que significa a palavra “técnica” é necessário
começar a eliminar este argumento fútil que é o Uso.
A ambivalência do progresso técnico é infelizmente muito mais
complexa que a idéia simplista lembrada acima. Acreditar que tudo
depende de seu uso é pensar que a técnica é neutra. Mostrei o contrário
em 1950, o que provocou um escândalo. Mas hoje, quase todos os
autores estão convencidos de que a técnica não é neutra. Quer dizer que
é inerente a ela, certo número de conseqüências positivas ou negativas,
independentemente do seu uso. Não é uma questão de intenção. É verdade
que o uso pode orientar uma técnica por um determinado tempo, em um
sentido puramente positivo, mas esta técnica contém potencialidades que
serão inevitavelmente exploradas. Um exemplo simplista e bem conhecido
é a pólvora. Os chineses a utilizaram unicamente em fogos de artifício, mas
ela continha potencialidades, por nós conhecidas, que não poderiam ser
negligenciadas por muito tempo.
Os “otimistas” consideram que a técnica é boa em sua essência,
“globalmente positiva” (ZACHER, 1982). Mas, não é somente uma questão
de temperamento, os cientistas são quase todos favoráveis à técnica, e os
técnicos ainda mais. Os “pessimistas”, por sua vez, consideram, sobretudo os
efeitos negativos, mas isso é muitas vezes uma tomada de posição filosófica
ou política. Na realidade, o problema é muito mais vasto e complexo.
Encontramo-nos aqui, em um âmbito que precisa ser qualificado como
não-científico, ao adotarmos como caracteres científicos àqueles que
são usualmente considerados como tais hoje em dia. Para nos darmos
conta disto, é necessário apenas que, estudemos os conceitos e medidas
do bem-estar - o resultado mais fácil de ser captado, o mais mensurável
da técnica - para nos darmos conta, em seguida, da vaidade dos esforços
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para delimitar e avaliar globalmente os efeitos da técnica. Com certeza, é
relativamente fácil medir a quantidade total de bens e serviços disponíveis.
Por outro lado, existem variados “indicadores parciais” do bem-estar,
mas nos separamos logo depois em temas como: É preciso medir o uso
efetivo ou a possibilidade de acesso (incluindo a informação, a educação e
a estrutura social permitindo uma escolha)? É preciso avaliar a qualidade
do uso efetuado ou reter apenas o nível e a repartição das rendas, etc.? Ora,
tudo isso não pode ser senão o prelúdio do estudo que verdadeiramente
nos interessa. Vemos então, até que ponto este parece inacessível5.
As análises aparentemente mais rigorosas, construídas sobre dados
estatísticos, sem qualquer alusão a tais problemas, são neste sentido, as
mais perigosas. Porque assim como as outras, são elaboradas em função
de ideologias, mas aparecem como puramente científicas e têm uma
aparência de rigor que recusamos aos estudos mais retóricos, que são na
realidade, muito mais honestos. Pois nesta área onde podemos sentir,
muito bem, que a totalidade do homem está hoje engajada, é impossível
ser puramente científico e plenamente desinteressado. Todos nós sabemos
que tudo vai depender finalmente de como termina a aventura técnica.
Como poderíamos manter a cabeça totalmente fria e não tomar nenhum
partido?
O desafio é muito grande e estamos diretamente envolvidos e
implicados neste movimento. A transformação é global (concerne o
conjunto da humanidade, todos os aspectos da sociedade e da civilização)
e pessoal (modificando as nossas idéias, os nossos estilos de vida e os nossos
comportamentos). E não podemos deixar de nos perguntarmos que nos
tornaremos neste processo de mudanças radicais. Ora, nenhuma resposta,
simplesmente lógica, é possível6. Não conhecemos todos os fatos. Somos
incapazes de realizar uma verdadeira prospectiva sintética: o que ela deve
ser, inelutavelmente, porque todas as peças do sistema técnico se mantêm
estreitamente, e também porque, se queremos responder a pergunta “que
nos tornaremos?” isto só pode ser resultado de uma apreensão global e não
de uma adição de previsões fragmentárias.

Consultar os extraordinários e precisos estudos de Ida C. Merriam (1969) e de J. Desce (1969).
Não conheço livro mais radical, muito embora o seu otimismo, do que L’Arcadie de B. de Jouvenel (1968) quando ele faz o
balanço desta sociedade técnica mostrando que fracassamos na escolha da qualidade do contexto de vida material, a excelência
das relações entre o trabalho e a qualidade do meio o que pareceria o resultado normal do aumento das riquezas, mas não foi
atingido.
5
6
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Deixamo-nos levar, então, por esperanças desmedidas, sacrificando
o que até agora era tido como verdade humana (alguns valores, ou ainda a
liberação progressiva da individualidade com relação à coletividade...) ou por
desesperos de diversas tonalidades (o absurdo do mundo, a desumanização
de Alphaville ou a Síndrome chinesa), sem levar em conta as possibilidades
que ainda temos. O jogo ainda não acabou. É neste contexto, que não
pode ser, não passional, que eu queria chamar a atenção sobre um dos
caracteres mais importantes do progresso técnico, a sua ambivalência7.
Eu entendo por ambivalência, que o desenvolvimento da técnica
não é bom, nem mau, nem neutro, mas que é uma mistura complexa
de elementos positivos e negativos “bons” e “maus”, se quisermos utilizar
um vocabulário moral. Entendo ainda que é impossível dissociar estes
fatores, para obter uma técnica puramente boa, que os bons resultados não
dependem do uso que fazemos do instrumental técnico. Com efeito, neste
uso, nós mesmos somos modificados. No conjunto do fenômeno técnico,
não ficamos intactos, não somente, somos indiretamente orientados pelo
instrumental técnico, como também adaptados a uma melhor utilização
da técnica graças aos meios psicológicos de adaptação. Assim, perdemos
a nossa independência: não somos um sujeito em meio a objetos sobre
os quais poderíamos decidir livremente nosso comportamento: estamos
estreitamente implicados por este universo técnico, condicionados por ele.
Não podemos separar de um lado, o homem, e do outro, o instrumento.
Somos obrigados a considerar como um todo “o homem no universo
técnico”. Em outras palavras, o uso deste instrumental não é decidido por
um homem espiritual, ético, e autônomo, mas por um homem normal,
como conseqüência, este uso é tanto o resultado de uma opção humana
como de uma determinação técnica. Este universo técnico abrange também
determinações que ditam a sua utilização e que não dependem de nós.
Além disso, é preciso compreender este “uso” bom ou mau, que nos
falamos do homem a título individual, do homem que faz uso de tal objeto
técnico. Podemos então, escolher a respeito de um elemento, a respeito
de um uso, mas a civilização técnica é feita de um conjunto inseparável
de fatores técnicos. E não é o bom uso de um deles que mudaria o que
É necessário refutar aqui a opinião simplista da “ambigüidade” da técnica apresentada por de Closets. Para ele a técnica contém
o melhor e o pior, de acordo com a liberdade do homem. Vimos já, até que ponto o homem é limitado nesse âmbito e como a
sua liberdade é contestada. Entretanto, cada vez mais, o grande remédio no qual de Closets insiste é “a organização”: se as técnicas
ocasionam algum mal é por causa da falta de organização... porque ele é especialista das técnicas da matéria e não conhece grande
coisa daquelas referentes à organização. Ele reenvia a outros especialistas. Mas ele não vê que a organização é uma técnica que é
necessária inserir no sistema técnico. Ela não é um remédio.
7
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quer que seja. Isto seria um comportamento geral de todos os homens.
Não insistiremos nisto, mas não parece que estejamos chegando perto
desta situação. Pois, para que o problema do “bom uso” seja resolvido,
seria necessário que os homens tivessem objetivos claros e adaptáveis para
reduzir a técnica ao simples e puro estado de meio. Ora, na nossa situação
atual, os fins são formulados de maneira antiga, e como conseqüência,
totalmente inadaptáveis à nossa situação, ou completamente vagos.
Já observamos muitas vezes que os efeitos de uma técnica nunca são
exclusivamente positivos ou negativos. A ambivalência é, por conseguinte
um caráter fundamental do progresso técnico. Mas não se trata de um caráter
intrínseco. Com efeito, podemos discerni-lo apenas a partir da análise
dos efeitos: então precisamos agora examinar não o progresso técnico
diretamente, mas algumas conseqüências. E, por conseguinte, poderemos
então, por meio de exemplos, mostrar de forma significativa quais são os
aspectos desta ambigüidade.
Estamos em um universo ambivalente, no qual cada progresso
técnico acentua a complexidade da mistura dos elementos positivos e
negativos. Quanto mais progresso em determinada área, mais a relação
do “bom” e do “mau” será inextricável. Quanto mais a escolha se torna
impossível, mais a situação será tensa, em outras palavras, será cada vez
mais difícil escapar dos efeitos ambivalentes do sistema. Marcuse não
renovou em nada o problema da relação entre o homem e a sociedade
técnica, com relação à análise que eu fiz na Técnica e o Desafio do século,
mas ele tem boa frase sobre a ambivalência do progresso técnico, que pode
servir como introdução para este capítulo: “A Sociologia Operacional e a
Psicologia Operacional contribuíram para tornar as condições humanas
mais agradáveis, elas constituem fatores de progresso intelectual e material,
mas ao mesmo tempo, testemunham sobre a racionalidade ambivalente do
progresso: ele é benfazejo em seu poder repressivo, e ele é repressivo em
seus benefícios”8.
Antes de proceder a esta análise sobre a ambivalência, eu preciso
diferenciá-la de duas outras noções. Primeiro, da noção de ambigüidade,
que eu já assinalei. Enquanto a idéia de ambivalência implica que no objeto
Esta idéia foi retomada, entre outros, por Khuns (1971) “A técnica é radicalmente ambivalente em seus efeitos”, escreveu ele.
Entretanto, na primeira etapa de um progresso técnico, percebemos somente um dos aspectos: nos primórdios das estradas de
ferro e dos navios a vapor foram salientados somente os efeitos negativos e perigosos (mas isso não impediu o progresso técnico
de continuar, em outras palavras, quando o aspecto negativo é evidente, isso não embaraça a técnica). Inversamente, em relação
ao automóvel, no começo, foram salientados somente os aspectos positivos.
8

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

263

considerado há duas orientações precisas com valores opostos no mesmo
objeto, a idéia de ambigüidade é muito mais imprecisa. O que caracteriza
a ambigüidade é o confuso, o indeterminado, o vago, o equívoco... Ora,
a técnica não é nem confusa nem indeterminada, mas é perfeitamente
certa e não parece nada equívoca. Contudo, teremos que falar mais tarde
sobre a incerteza na técnica. Outra noção para rejeitar, é aquela, muito
na moda, do “efeito perverso”. Como se existissem os efeitos “normais” e
os efeitos maus, surpreendentes, que seriam os “perversos”. Esta palavra
tem uma conotação moral que precisamos rejeitar aqui (CHESNEAUX,
1983), pois lembra, de forma implícita, um uso que seria “perverso”. Mas
ao contrário, precisamos entender que “o bem e o mal”, os efeitos bons e
maus estão intrinsecamente ligados na constituição do universo técnico e
em toda a técnica. J. Chesneaux tem razão ao reforçar que a técnica (ele
diz: a modernidade) abrange “a combinação original, de duas globalidades:
a que denunciava Sartre e aquela com a qual sonhava Saint-Simon. De
um lado, toda a serialização dos seres, das condições, dos objetos, e dos
mecanismos tais como o computador, a redução a um único modelo de vida
banalizado. Do outro, o planeta interligado, a interdependência universal
das economias, das redes de comunicação e das estruturas político-sociais,
o despotismo do mercado mundial...”. É, com efeito, exatamente isto que
caracteriza o Sistema Técnico e o progresso técnico, em uma ambivalência
total.
Mas, não podemos nos contentar em reforçar esta ambivalência, é
preciso analisá-la, e o farei com a ajuda de quatro propostas:
I. Todo progresso técnico se paga.
II. A cada etapa, o progresso técnico levanta mais problemas (e
maiores) que aqueles que resolve.
III. Os efeitos nefastos do progresso técnico são inseparáveis dos
efeitos benéficos.
IV. Todo progresso técnico compreende um grande número de
efeitos imprevisíveis.
E tudo isto não é um dado aleatório, mas é o resultado de um caráter
fundamental do progresso técnico, uma frase muito apropriada foi usada
por Albert Merlin (1986), sobre a crise americana, especialmente a crise
do mercado de computadores (1985-1986) que é inexplicável: tentamos
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analisá-la mas não compreendemos nada. Ele diz: “Os otimistas mais
convencidos, precisam de tempos em tempos, de pontos de referência, de
sinais encorajadores. Não existe caminhada sem estrela”. Esse é justamente
o caráter do progresso técnico ser sem estrela, devido ao seu crescimento
causal e sem finalidade9. O progresso técnico não sabe para onde vai. É por
isto que ele é imprevisível, e provoca na sociedade uma imprevisibilidade
geral.
I. Todo progresso técnico se paga.

Não existe progresso técnico absoluto. A cada avanço da técnica,
podemos observar certo número de recuos. Esta observação é mais ampla
do que a compreensão evidente de que o progresso técnico se paga graças
a esforços intelectuais consideráveis ou com injeções de capitais. Estes
investimentos são realizados na esperança de uma relação custo benefício,
mas, esta relação nunca é garantida. Sabemos até mesmo que muitas vezes
toma-se a decisão de abrir uma empresa técnica mesmo que ela não seja
economicamente rentável (como por exemplo, o desenvolvimento de
satélites). Estes dois “preços” do progresso técnico são simplistas, deixoos de lado. Pois a questão é muito mais complexa. Antes, é preciso que se
tome em consideração o que é destruído em diversas áreas pelo progresso
técnico.
Com humor, S. C. Kolm disse: “Parece que os Estados Unidos têm
o dobro do rendimento nacional da França, mas, sobraria alguma coisa
desta diferença, se com bons indicadores sociais, chegássemos a medir a
feiúra das cidades americanas?”. Certamente, se queremos levar a sério a
vida do homem, precisamos levar em conta a qualidade e a estética do
nosso ambiente. Ora, em toda parte, a técnica é produtora de feiúra. Este
é um dos preços a se pagar. E neste preço a pagar, precisamos também
considerar, o que os economistas chamam agora de externalidades
(problemas que encontraremos no futuro): conjunto de custos que não
estão diretamente relacionados a uma invenção ou a uma utilização da
técnica, como poluição, piora da saúde, medidas de proteção e danos de
toda ordem. O crescimento implica custos anexos que mudam todos os
cálculos, dependendo se os incluímos ou não10.
Vide Ellul (1977), estudo detalhado da ausência de finalidade da técnica. Ver especialmente o capítulo III, da Terceira Parte.
Sobre o tema ver um artigo antigo de G. Dessus em Analyse et Prévision, 1966, que coloca o problema de maneira brilhante:
“Les Coûts et Rendements Sociaux” com uma importante bibliografia. Partant (1978) que em relação a esse tema há uma idéia
9

10

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

265

Existem as destruições agrícolas em proveito de um desenvolvimento
industrial (um exemplo clássico é o Vale do Tennessee, como também
aquele menos conhecido, das Vinhas de Jurançon, por causa da exploração
de Lacq).
Um segundo aspecto a lembrar neste preço a se pagar são as
substituições de produtos. Geralmente, não damos atenção aos produtos
“desaparecidos”. Assim quando avaliamos o aumento do consumo de
têxteis, colocamos nas estatísticas somente aqueles atualmente utilizados
(como a lã, o algodão e os têxteis artificiais), não levamos em conta os têxteis
que não se usam mais, como o linho e o cânhamo, de larga utilização e
que resultavam em tecidos infinitamente mais duráveis. Tudo isto, não tem
como objetivo negar o crescimento do consumo, mais ele é muito menos
importante do que imaginamos. Precisaríamos fazer o levantamento dos
produtos que não são mais produzidos. (Sabemos também, por outro lado,
que na agricultura altamente mecanizada e tecnicizada, a produção de uma
caloria alimentar exige o consumo de uma caloria de combustível? Ora a
utilização de bois e de cavalos consumia muito menos).
Mas, nesse jogo de substituições, que são preços a se pagar pelo
progresso técnico, também precisamos lembrar dos países do Terceiro
Mundo. Vários produtos desses países (minérios, açúcar, algodão, madeira)
poderiam ser totalmente eliminados se desenvolvermos a produção de
matérias artificiais, nessa hipótese alguns países serão completamente
arruinados. Desde 1963 já ocorreram muitos pedidos endereçados por tais
países à ONU para fazer com que os Estados “desenvolvidos” freiem suas
produções concorrentes. É pouco provável que se consiga parar o progresso
técnico! Temos exemplos disto: a descoberta da anilina, simplesmente
destruiu a cultura do índigo (riqueza fundamental da Índia), a fixação do
azoto de ar fez com que a exploração do nitrato (salitre) do Chile fosse
arruinada; da mesma forma a borracha sintética reduziu a produção da
borracha das seringueiras; a fabricação de novos produtos químicos parou
com a colheita de resina dos Landes11; uma única empresa holandesa de
original: “O progresso técnico tem resultados ilusórios, mas dizemos que é necessário ao progresso social. Porque este último deve
ser pago. Devemos nos enriquecer: o progresso social se define correlativamente ao sistema de enriquecimento. E terá chances de
ser adotado na medida que contribui direta ou indiretamente ao progresso econômico. É muito menos um bem financiado por
retiradas sobre o valor criado pelo trabalho, do que uma fonte de atividades produtivas. O progresso social aporta benefícios...
Entretanto, o nosso modo de enriquecimento faz nascer constantemente novos problemas sociais no plano interno e outros ainda
mais dramáticos no plano internacional. Nessas condições o progresso social não pode ser mais do que um esforço para combater
as conseqüências negativas do modo de enriquecimento”. Tudo isso pode exatamente ser aplicado a isso que denominamos o
progresso técnico.
11
Região do sudoeste da França (Nota dos tradutores).
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fabricação de fibras sintéticas substituiu a totalidade da importante produção
de sisal da Indonésia. Voltaremos a falar dos efeitos da tecnicização para o
Terceiro Mundo, mas agora devemos sublinhar que os nossos progressos
técnicos quase sempre têm efeitos negativos para esses povos. A construção
de estradas e os transportes de caminhões no Saara suprimiram o principal
recurso dos Touaregs, que eram os grandes transportadores do deserto
através das caravanas). A tecnicização da caça de focas, cada dia mais eficaz,
resultou na privação de um elemento básico na sociedade de alguns povos
esquimós. Mas, ao mesmo tempo, graças aos cuidados médicos, essas tribos
aumentaram em número. A Dinamarca é então obrigada a alimentá-los,
vesti-los e etc., com grandes despesas, e produtos ocidentais transportados
para lá e distribuídos gratuitamente - pois não existe mais moeda de
troca!). Os custos da provisão de subsistência a um povo que antes vivia
em um círculo fechado perfeitamente equilibrado, tem que ser avaliado
como o passivo da industria da caça as focas! Precisamos aproximar desta
situação, a situação dos camponeses nos países ocidentais! Não vou retomar
o problema do êxodo rural12. Mas, se dizemos que o progresso técnico
exige a partida dos camponeses, criando, por um lado, um lugar de lazer
e permitindo uma produção agrícola acentuada com uma aparelhagem
enorme, por outro lado, tudo isso acarreta:
- Um afluxo de mão de obra na cidade que só aumenta o
desemprego.
- Uma produção agrícola tão considerável, graças a aparelhagem
e aos produtos químicos, que não pode mais ser vendida por um preço
rentável para cobrir a depreciação do equipamento.
- Uma concentração da propriedade rural que implica um capitalismo
no campo, quebrando a sociedade rural.
Na verdade, descobrimos então outro uso para esta natureza, um lugar
de lazer para os moradores da cidade. Entretanto, os melhores geógrafos,
agrônomos e sociólogos nos dizem que o campo sem camponeses, para
ser apenas uma paisagem, será em verdade uma incoerência sem interesse,
ou bem uma decoração em estilo jardim público. E de todo jeito, nunca
“protegida” contra as empresas industriais (com as linhas de alta-tensão,
Cf. Le Lannou, Le Déménagement du territoire, Seuil, 1967; Charbonneau, Le Jardin de Babylone, Gallimard, 1969; Piel, Les
Paysans et le Paysage, 1966; Kneese e Herfindahl, Quality of Environment, 1966.
12
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teleféricos, etc...). Só o camponês, morando e cultivando em densidade
suficiente nos campos, cria uma paisagem real pela qual o morador da cidade
sente atração. A destruição da classe camponesa funda-se não somente
nos desastres econômicos (como o desperdício das sobras de produção;
a má qualidade dos produtos para consumo; a passagem do agrícola para
o consumo, para do agrícola para a agroindústria...), não somente pela
destruição da natureza, que não será mais um lugar de encontros do homem
com ele mesmo, mas também em catástrofes como os enormes incêndios
florestais, nunca conhecidos antigamente. Sabemos, inegavelmente, que
os incêndios provêm da existência de uma “camada inflamável de folhas
e galhos secos sobre o solo” inexistente quando a floresta era habitada e
trabalhada (e não serão passagens periódicas de máquinas, que substituirão
o cuidado com esta camada da floresta, combinado com o respeito de
certas plantas úteis).
Esta destruição da classe camponesa, com todas as suas conseqüências
negativas, conduz ao preço pago pelo conjunto dos trabalhadores. G.
Friedmann (1966) mostrou em um antigo estudo, sempre atual, que a usina
automatizada e informatizada (suprimindo atividades antigas) modifica os
comportamentos e os hábitos dos trabalhadores e conduz à destruição de
valores ou bens tidos como essenciais no mundo dos operários. A nova
usina acarreta mudanças no homem todo, instintos, percepções, visões,
noção do tempo, condutas instintivas, percepção interpretativa; e mesmo
as noções de cansaço ou previsão mudaram de sentido e de forma. Neste
âmbito da mutação do trabalho, encontramos um exemplo típico do preço
a se pagar. Um dos grandes títulos de glória da técnica é que as máquinas
modernas fazem o homem economizar um esforço muscular considerável.
Isto é evidentemente um bem quando nos encontramos diante de um
trabalho explorador e extenuante que ultrapassa os limites de fatiga. Mas
a economia total de esforço físico é boa? O que provaria o contrário é a
obrigação que encontramos de substituir esta ausência de esforço muscular
no esporte. O que não é errado. O que é incorreto, é que esta ausência
de esforço muscular é paga por todo um conjunto de inconvenientes
fisiológicos, psicológicos e sociológicos. Inconvenientes, isoladamente, não
tão graves, quanto o esgotamento nas minas de 1880, mas de outro tipo.
Trata-se essencialmente do estresse por causa da tensão extrema nas novas
usinas. O homem encontra-se em um universo que exige reflexos mais
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rápidos, atenção redobrada e constante, adaptação a situações e desafios
sempre novos. O estresse compensa o descanso muscular13.
Dois fatos notáveis: um estudo da CFDT14 de 1980 mostra que
o problema essencial do trabalhador moderno é a insônia. Os estudos
epidemiológicos recentes mostram que as “doenças dos executivos”,
infartos e problemas nervosos se tornaram doenças dos operários há mais
ou menos dez anos. No entanto, é preciso ressaltar que este excesso nervoso
não é devido unicamente à mudança do trabalho, mas ao modo de vida
em geral. A necessidade de em toda ordem de coisas se fazer tudo de forma
cada vez mais rápida; ritmos de vida crescentes (fast-food!); multiplicidade
de contatos humanos superficiais; a tensão dos horários, cada dia mais
apertados. Viver em um universo onde tudo é calculado minuto a minuto
é estafante. Impossível encontrar ao longo do trabalho um descanso.
Concluindo, como último exemplo de razões deste estresse: a vida moderna
e a contrariedade dos períodos vitais sazonais, a partir do momento em que
o homem vive tanto de noite quanto de dia, auxiliado pela luz artificial,
um dos ritmos de vida mais essenciais foi quebrado.
O que se segue é um esgotamento inevitável. Ora, quando
apontamos sumariamente tais causas do estresse, não se trata de uma
hipótese. Sabemos que é uma das realidades mais trágicas do nosso tempo.
E estamos na presença de uma ameaça ligada ao progresso técnico para
a qual não é fácil prever a solução, pois é um questionamento geral de
todas as estruturas de uma sociedade organizada em função do progresso
técnico. Os remédios que podemos encontrar para essa situação são
apenas paliativos. Os tranqüilizantes, por exemplo, permitem que a pessoa
suporte a tensão nervosa enquanto continua a viver do mesmo jeito, o
que só aumenta o desequilíbrio, e produz em longo prazo uma crise mais
grave. Estamos então, diante de um mecanismo de compensação de um
inconveniente por outro. É evidente que este estresse causado pela vida
noturna, se agrava pela organização do trabalho “posté15” e do regime de
turnos três por oito, onde o homem deve trabalhar à noite, um terço de seu
Hoje é sabido que o estresse acarreta um envelhecimento precoce. O doutor Viennay num estudo muito preciso mostra que a
fadiga física não impedia um açougueiro de trabalhar até os 65 anos. Já um mineiro é velho aos 45 anos e um operário das linhas
de montagem chega a esse estado aos 40 anos e uma mulher empregada em certas fábricas aos 30 anos. Ele afirma que certas
usinas automatizadas são obrigadas de renovar o seu pessoal a cada dois anos (Colloque européen sur l’automatisation, Grenoble,
1977). Por sua parte, de Jouvenel (1968) mostra perfeitamente (Arcadie) até que ponto há oposição entre o trabalho organizado e
tecnicizado e o trabalho “livre” cujo tempo não é de forma alguma ocupado pelo lazer. O homem, livre depois do trabalho não
se encontra de forma alguma na mesma situação que o homem que encontra prazer na sua faina”.
14
Confedération Française des Travailleurs (Nota dos tradutores).
15
O autor se refere a um trabalho organizado seguindo um sistema de equipes sucessivas (nota dos tradutores).
13

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

269

mês, sistema exigido pela organização das usinas e agora das comunicações.
A máquina não interrompe seu trabalho, e para atingir a rentabilidade
máxima, é preciso que ela trabalhe o tempo todo. Logo, o homem deve
organizar-se para trabalhar como ela!16
Quanto à ruptura dos períodos sazonais, ela é muito conhecida. Todo
organismo vivo consegue seu pleno vigor e sua força na primavera e no verão.
No outono e no inverno, (sem ir até a hibernação), todo organismo perde
um pouco de suas forças vitais, tornando-se menos resistente e mais frágil
(no campo seguíamos exatamente o ritmo natural do campo – no inverno
pouco trabalho). Ora, a nossa organização atual (ditada pela técnica, que
permite, e agora exige as férias) inverte esse ritmo. Temos férias e descanso
durante “a boa estação”, e acumulamos o máximo de trabalho durante o
inverno. O que acarreta uma perturbação dos ritmos de vida. Funções
vitais, como a atenção, não são exercidas como antigamente17.
Isto nos leva a uma observação mais global, e creio essencial quanto a
tal preço a se pagar. É bem conhecido, e todos se congratulam que o homem
moderno tenha uma “esperança de vida” muito mais longa que o homem
das sociedades tradicionais. Fazemos belas tabelas provando que até dias
atrás, o homem tinha uma média de vida de mais ou menos trinta anos18,
e que hoje em dia, essa média se situa por volta dos setenta anos. Que
progresso! Mas isto se paga por um preço dobrado, vejamos em primeiro
lugar o problema demográfico: pois a sociedade ficou sobrecarregada por
um grande número de idosos que precisam de mantimentos e cuidados. E
começa aí uma corrida maluca! Para compensar o grande número de idosos,
é preciso um número maior de crianças, para conseguir um equilíbrio
populacional. Ora isso é de uma imprevisão fantástica! Porque no fim esta
demanda por duplicar ou triplicar o número de crianças vá evidentemente
produzir duas vezes mais trabalhadores daqui a vinte anos, assumindo a
produção necessária ao mantimento e ao cuidado dos idosos! Porém, daqui
a sessenta anos, teremos um número dois ou três vezes maior de idosos... É
necessário prosseguir? Em cinqüenta anos, a população seria mais ou menos
multiplicada por dez! Simplesmente absurdo! O segundo problema é de
ordem fisiológica. De um lado, conservamos a vida de inúmeras crianças
Sobre o assunto ver Coriat (1979) onde mostra a crise da organização científica do trabalho.
Temos cada vez mais estudos que mostram a importância dos ritmos biológicos. O organismo segue naturalmente um ritmo
diário que não podemos romper. De acordo com a hora em que é ingerido, um medicamento não produz os mesmos efeitos! (La
Recherche, nº 132, 1982). Sobre o assunto ver: Reinberg (1979).
18
Sou cético em relação a esses cálculos de esperança de vida no século XVI ou no século XVII, praticamente nada nos permite
considerar os dados habituais como sendo “científicos”.
16
17
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que “normalmente” deveriam morrer nos primeiros meses de vida. Essas
crianças serão seres frágeis ou enfermos demais durante toda a vida19. Ainda
mais, todos os estudos fisiológicos e médicos mostram que a vida humana,
hoje prolongada, é uma vida mais reduzida e precária. A nossa saúde é
muito mais frágil. O homem não tem a mesma resistência à dor (os estudos
do Professor Leriche sobre a dor, o provaram desde 1940), ao cansaço e a
privação. O homem não tem mais a mesma resistência à falta de comida,
Às variações de temperatura, etc... Ele tem menos resistência espontânea
à agressão interna ou externa, e é muito mais sensível a todas as infecções
(de acordo com os estudos do Doutor Carton). O homem moderno sofre
de uma considerável diminuição da acuidade dos seus sentidos, como
a visão e a audição. Ele é muito mais frágil do ponto de vista nervoso
(insônia, depressão, síndrome do pânico). O homem é obrigado a tomar
muito mais precauções, ele para totalmente por pouca coisa. Assim, temos
chances muito maiores de sobrevida e vivemos bastante, mas vivemos uma
vida mais reduzida e não temos o mesmo poder vital. De forma incessante
somos obrigados a compensar novas deficiências com procedimentos
artificiais que criam por sua vez novas deficiências.
Para concluir, um último exemplo do preço que nos pagamos pelo
nosso progresso técnico: as exigências inerentes ao funcionamento de nossa
sociedade, frente ao canto de vitória da liberdade, que entoamos quando se
trata da técnica. Uma notável demonstração deste fato foi feita por Michel
Massenet (1971)20,
Devemos pagar em embaraços (exigências de funcionamento) o que
nossas sociedades ganham com aparente liberdade no nível de seus
objetivos. Quanto mais a sociedade é coletivamente voluntária, menos
o é individualmente. E quanto mais a sociedade for aparentemente
mestra de seus objetivos, menos o é de seus processos.

Na realidade, o progresso técnico exige um planejamento, uma
organização coletiva. Mas as escolhas possíveis são delimitadas pelo processo
técnico em si, pelos seus meios. E essas escolhas só podem ser feitas na
esfera da sociedade global. Esta pode ser considerada consciente e livre de
Nos Estados Unidos existem atualmente quinze milhões de pessoas atingidas por doenças crônicas e completamente dependentes,
em outra época teriam morrido nos primeiros dias de vida.
20
Sobre o assunto Castoriadis disse: “Há um poder que é impoder quanto ao essencial da tecnociência contemporânea”. Voie sans
19

issue? em Jacquard (1987).
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fixar seus objetivos. Na realidade, ela é determinada pelos meios que lhe
dão a ilusão desta consciência e desta liberdade. Entretanto, quanto mais
ela planeja, mais ela aumenta as exigências inerentes ao seu funcionamento
e dessa forma mais ela reduz a parte voluntária das decisões individuais. Os
mecanismos de determinação se des-multiplicam produzindo ao mesmo
tempo aparências de liberdade e restrições dessa liberdade, situadas em
níveis diferentes.
Outro exemplo do crescimento dos controles sociais: mais para
frente, veremos que um dos graves problemas gerados pela técnica é o da
superpopulação. Mas como controlar este crescimento? É precisamente com
o termo “preço a pagar” que Goldsmith analisou a questão (em Survivre
au Futur). Para controlar o aumento da população, será preciso acabar
com a liberdade individual. O preço a pagar é bem leve, se pensarmos
nas conseqüências, a longo prazo, da situação atual. Sim, mas até onde
chegará a supressão da liberdade individual? Controle dos indivíduos
— e certamente a técnica permite um controle total. Vigilância da vida
privada, dos nascimentos, regulamentação de todo o comportamento
social e finalmente de toda a conduta humana... Obviamente, para salvar
a espécie, é preciso sacrificar o indivíduo. Mas todos os indivíduos? E o que
fez a característica da espécie? Pois Goldsmith, não parece nada consolador,
ao pretender justificar o controle total, dizendo que nas tribos aborígenes
africanas e australianas, ele também existe... Eu gostaria — suprimindo
todas as diferenças que possam existir entre esses dois tipos de controle
social — mas este não seria justamente o único progresso da espécie
humana? Ter libertado o indivíduo desses controles sociais?
O preço a pagar parece enorme. Esse problema do preço a pagar é
sempre trágico. Penso em uma declaração do Ministro das Finanças do
Brasil, senhor Delfim Neto, em 1975 dizendo que o desenvolvimento
econômico, o crescimento técnico do Brasil só acontecem graças ao regime
autoritário. Somente os tecnocratas podem fazer um Brasil industrializado.
A expansão econômica responderá a todos os problemas sociais. O preço a
pagar: um regime absoluto, com “os reproches” que ele apresenta, isto é, um
Estado policial, prisões, torturas... Era o mesmo dilema que se apresentava
a Stalin. Todo crescimento técnico rápido se paga da mesma forma.
Para concluir este primeiro aspecto da ambivalência da técnica, eu
diria o seguinte: é evidente que a técnica aporta valores consideráveis,
indiscutíveis. Mas ela destrói outros dos quais é impossível dizer se são
mais ou menos importantes que os anteriores. Não podemos chegar a
272

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

um verdadeiro progresso (sem compensação), ou negá-lo, e menos ainda
quantificá-lo. Evidentemente, não se pode entender o meu pensamento em
um sentido estrito. Eu não quero dizer que o progresso técnico se pague
exatamente valor por valor! Não estou dizendo que existe tanta destruição
quanto criação. Na esfera material, é evidente que existe crescimento, por
conseguinte, no sentido atual, progressos! Existe mais poder energético,
mais consumo, mais “cultura”! Não sustentaria que tudo é pago preço a
preço (ainda mais que este preço é dificilmente quantificável) Mas o que
me parece certo, é que o progresso técnico é muito menos considerável em
seu nível de consumo do que ouvimos falar atualmente21.
A dificuldade de compreender esta primeira característica se deve
a muitos fatores. Em primeiro lugar, precisamos levar em consideração a
situação global. Pois, na maioria dos casos, o preço a pagar não é da mesma
natureza que a aquisição feita. Precisamos então considerar o fenômeno por
inteiro para apreender as compensações que se efetuam. Ora, isto nunca é
feito. Pensamos unicamente em fatos de mesma categoria. Mas esta atitude
não é a correta, pois com o progresso técnico, estamos na presença de
uma mutação na civilização. Ora, uma civilização não é construída por
elementos simplesmente justapostos, mas integrados entre si. Por isso, é
preciso considerar o conjunto das reações que são produzidas por ocasião
de um progresso técnico. È por isto que o verdadeiro estudo do fenômeno
é tão delicado. Mas, é neste nível de globalização que podemos afirmar que
todo progresso se paga. Somente é de fato difícil apreciar o valor que aparece
em relação àqueles que desaparecem, pois eles não têm a mesma natureza,
nem as mesmas medidas. Mas não podemos cair na armadilha, nem da
necessidade, nem da possibilidade das medidas exatas neste domínio.
A última dificuldade que temos para compreender este fato, é que
esta “compensação” é dissimulada. Trata-se sempre de fenômenos difusos,
importantes somente quando se avolumam ou se generalizam, e apresentam
raramente, um aspecto explosivo ou trágico que acabe dando certo estilo

Uma interessante demonstração desta relatividade foi apresentada em uma tese defendida na Universidade de Bordeaux II por
J. Gellibert (1986). Ele provou baseando-se nos estudos de Braudel que se contamos os 600.000 moinhos d’água de 2 a 5 cavalos
de força e 20.000 moinhos de vento de 5 a 10 cavalos, existentes no século XVI, a potência somada equivale a 1000-2500 MW,
isto é, a energia produzida por uma ou duas unidades de produção de centrais nucleares. Na hipótese desta energia ser produzida
por uma central térmica funcionando com diesel (fuel-oil) ela exigiria de 85.000-170.000 toneladas de petróleo, e se somamos
nesse caso a energia perdida na forma de calor, bem como as perdas na linha de transmissão, seria necessário utilizar 250.000
a 500.000 toneladas de petróleo para produzir a mesma energia que o conjunto de moinhos de água e vento...Relatividade do
progresso técnico!
21
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negativo à vida do homem, ao acumular detalhes que caminhem neste
sentido.
II. O progresso técnico suscita problemas mais difíceis que
aqueles que ele resolve

Em Outubro de 1965, o almirante Rickover, “pai” do submarino
atômico, fez uma declaração bombástica sobre o “Monstro Tecnológico”.
Ele falava com a autoridade da sua experiência, manifestava uma inquietude
sentida por um grande número de cientistas e técnicos superiores, assim não
tem nada a ver com uma romântica tomada de posição antitécnológica. Ele
sublinhava dois aspectos. De um lado, o caráter irreparável dos prejuízos
acarretados por um crescimento técnico impossível de ser controlado; e de
outro a imensidão dos problemas provocados pela técnica, na medida em
que aumenta a sua complexidade.
Essa observação já tinha sido feita, quase na mesma época por
Jouvenel (Arcadie) que mostrou em detalhes a conexão entre os problemas
resolvidos e a complexidade dos problemas provocados (ele o demonstrou
nas questões do aumento da velocidade, das obstruções e dos prejuízos),
como também por Wiener et Kahn (L’An 2000 e também em “Pouvoirs
Forestiers et choix humains” em Analyse et Prévision, 1969). Os autores,
fazem uma útil distinção entre as técnicas intrinsecamente perigosas
(aquelas que provocam uma inevitável degradação do meio ambiente) e as
técnicas que provocam problemas em decorrência de escolhas individuais
ou escolhas perigosas. Mas é preciso considerar que as escolhas humanas
precisam avaliar grande volume de dados, de sorte que essas escolhas se
apresentam em termos e opções cada vez mais confusas. A conclusão
deles é a seguinte: “A tecnologia suscita problemas como: aceleração da
proliferação nuclear, prejuízos à vida privada, poder excessivo sobre os
indivíduos, centralização… mudanças muito vastas ou muito rápidas para
serem assimiladas sem embates e novas possibilidades perigosas para o
meio ambiente... Além disso, a velocidade em que se fazem tais mudanças
aumenta exponencialmente… as tensões internas aumentam justamente
por causa disso e talvez não estejam nas melhores mãos.
Elgozy, um defensor da técnica se perguntava em 1970: “Se
a informática apresentaria mais problemas que aqueles que poderia
resolver?... Diante de tantas dificuldades, não seria oportuno substituir
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tanto quanto possível o computador por um sistema de mecanografia
menos presunçoso?”. Mas tal regressão é impensável. Vamos continuar
obedecendo à regra técnica do primado dos meios, quer dizer que aceitamos
o aumento dos problemas22.
Para bem compreender a situação, é preciso partir do fato evidente,
mas que convém precisar, que cada progresso técnico resolve problemas
e dificuldades. Cada vez que os homens viram claramente um problema
ou perigo, cada vez que eles decidiram responder, podemos dizer que o
problema foi virtualmente resolvido. Em outras palavras, cada dificuldade
de nosso mundo, se a ela consagrarmos suficientes meios técnicos (homens
e capitais) pode ser eliminada se assim o decidirmos23. E ainda mais, cada
progresso técnico é destinado a resolver um certo número de problemas.
Ou, mais exatamente: diante de um perigo ou de uma dificuldade precisa,
encontramos forçosamente a resposta técnica adequada. Isto provém
daquilo que é o movimento mesmo da técnica. Mas, responde também à
nossa convicção profunda e geral nos países desenvolvidos, que tudo pode
ser reduzido a um problema técnico.
O movimento é então o seguinte: na presença de um problema social,
político, humano ou econômico, é necessário analisá-lo de forma que ele
se torne um problema técnico (ou um conjunto de problemas técnicos). A
partir desse momento, a técnica é o instrumento perfeitamente adequado
para encontrar a solução.
Lembremos aqui o exemplo de solução para a crise desencadeada
pelo aumento do preço do petróleo. O debate provocado pela denominada
crise energética tinha como saída, como solução, a criação de um número
considerável de centrais de energia nuclear (mais ou menos 3000 no mundo
em um espaço de vinte anos). Isso é muito significativo, por duas razões.
Primeiro, as diferenças ideológicas e políticas revelam-se nulas. Tanto a
China, como a União Soviética, os Estados Unidos e a França só pensam
na solução da energia nuclear. Por outro lado, a solução nuclear impõese porque é puramente tecnológica. As outras soluções são apenas, etapas
intermediárias anexas, porque menos avançadas, tecnologicamente.
É muito difícil de situar o debate, pois existem efetivamente três. O
debate entre os técnicos nucleares, onde a questão é somente saber como
eliminaremos os perigos hipotéticos. O debate entre os técnicos nucleares
22

Podemos citar ainda Partant (1978), Giarini e Louberge (1979).
Um exemplo interessante entre muitos outros pode ser encontrado em: Hafemeister (1985).
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e os técnicos das outras fontes de energia limpa (solar, geotérmica). Aqui
não há nenhuma discussão sobre o objetivo (crescimento do consumo de
energia), pois há somente a divergência sobre os meios. Por fim, o debate
entre os técnicos nucleares e os grupos fantasiosos (os ecologistas, os
humanistas, etc) ou ainda a opinião pública, que é acusada de ignorância
e terror infundado. Não há duvidas de que os homens políticos ficarão
retidos na primeira discussão, e que um grão debate parlamentar sobre a
questão levará à consagração da solução imediatamente eficaz! Concebemos
os fenômenos humanos apenas do ponto de vista técnico, e é exato que
a técnica permite resolver a maioria dos problemas com os quais nos
deparamos.
Isso desenhado como fórmula geral, apresentarei agora alguns
exemplos para ilustrar o fato de que os problemas levantados pela técnica
são muito maiores e muito mais difíceis (a cada etapa), que os problemas
resolvidos por ela. E o leitor, terá com certeza, uma surpresa.
Primeiro exemplo: o proletariado. No século XVIII, nos encontramos
em presença de capitais disponíveis para investir, de invenções técnicas a
explorar, de possibilidades de criação de novos produtos cuja necessidade
era inexistente, salvo exceção (criar por exemplo armamentos mais
sofisticados, navios mais velozes, etc). Tudo isso combinado, levou a criação
de indústrias têxteis, primeiro e metalúrgicas depois. Para que as usinas
funcionassem, era necessária a mão de obra. Foi aí que ocorreu o primeiro
êxodo rural rumo as cidades e às fábricas. Transformação de camponeses
em operários. Marx mostrou de forma perfeita que a transformação dos
operários em proletariado não é devido somente ao fato dos capitalistas
desejarem aumentar os seus lucros (é o único aspecto que geralmente
lembramos), mas antes de tudo, é o resultado da mecanização e da divisão
do trabalho. Quer dizer, dois progressos técnicos. Podemos até dizer: os dois
progressos de base sobre os quais tudo está construído. Marx mostrou de
forma perfeita a relação rigorosa entre o fenômeno técnico e a produção do
proletariado. Sendo o capitalista apenas o agente intermediário que coloca
em movimento as forças produtivas. Essa análise foi aplicada fora dos países
capitalistas, e comprovada. Vimos que a tecnicização da União Soviética
exigiu a criação de um proletariado tão infeliz quanto o da Inglaterra de
1850. É o que também constatamos agora em todos os países do Terceiro
Mundo que entram no caminho da industrialização e da tecnicização.
Assim, a sociedade técnica destinada a responder a um certo número
de problemas particulares, não urgentes, tem necessidades mais ou menos
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importantes, tendo por objetivo, a criação da felicidade material. Isso
se realiza, criando um novo problema, o problema de uma classe mais
explorada, mais infeliz, desenraizada, mergulhada em uma situação
inumana. A relação parece impossível de ser rompida. As razões são
conhecidas e independem da estrutura econômica ou política. Trata-se da
dificuldade para homem não acostumado a adaptar-se à máquina. Trata-se
da concentração necessária de um grande número de trabalhadores. Tratase da mutação muito rápida das estruturas sociais, do contexto da vida, das
formas de pensar, da adoção de disciplinas externas e da inadequação dos
produtos de consumo. Sabemos agora que a condição do proletariado não
é uma simples insuficiência de consumo ou de uma injustiça de repartição
do produto do trabalho. Isso conta também e pode ser atenuado, em certa
medida, por um regime social apropriado. Mas quanto ao restante: como o
problema da mudança do consumo de bens tradicionais trocados por outros
novos que não satisfazem, pois não correspondem às necessidades antigas
bem estabelecidas, é também um fator importante da condição proletária.
Da mesma forma, se nos países, tecnicamente avançados, conseguimos
eliminar progressivamente um grande número de inconvenientes
provocados pela relação máquina-homem, é impossível conseguir chegar
lá de uma só vez nos países de Terceiro Mundo (com a adoção de máquinas
automatizadas, por exemplo). Isso demanda uma infra-estrutura que não
existe, porque não se podem queimar etapas, não se pode passar por cima
do tempo.
A experiência soviética, com a miséria extrema enfrentada de 1917 à
1940, experimentada pela população inteira, nos permite pensar que, quanto
mais queremos avançar rapidamente no caminho da tecnicização, mais a
miséria (global, criadora do verdadeiro proletariado, no sentido de Marx)
é intensa e a velocidade da tecnicização cria uma condição proletária cada
vez mais intolerável. Assim a mecanização e depois a técnica acrescentaram
muito ao homem, suprindo um grande número de necessidades. Mas não
podemos negar que elas tenham provocado as maiores dificuldades que
a sociedade ocidental experimentou ao longo de todo o século XIX. E
era impossível fazer de outro modo, como o demonstram as experiências
recentes, e como pensava Marx. Creio que não é exagero dizer que o
problema suscitado era muito maior que os problemas resolvidos. Mas,
justamente era muito maior para que pudéssemos colocá-lo em relação
direta com o progresso técnico.

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

277

O problema de um proletariado insolúvel, não é somente aquele
do Século XIX, nem aquele dos trabalhadores imigrantes em nosso país.
Lembremos o exemplo dessa maravilha do progresso que é o Silicon
Valley: prodigioso sucesso ultra-moderno. O sucesso e o crescimento desse
novo conglomerado produziu um proletariado, em 1950, absolutamente
insensato. Os salários mais baixos dos Estados Unidos, a superpopulação
na periferia distante, uma poluição atmosférica excepcional, as mais altas
taxas de divórcios e infanticídios, a maior densidade de população em
favelas, etc, tudo produzido pela high-tech levada à seu mais alto nível.
Um segundo exemplo dessa lei de crescimento dos problemas com
o crescimento das técnicas, nos é apresentada com o questionamento
do mundo natural no qual o homem foi chamado a viver. O “problema
ecológico com os seus diversos e múltiplos aspectos24: os inumeráveis
casos de poluição, os danos e prejuízos, a ruptura dos ciclos naturais, a
produção de novos elementos químicos (que não existiam na natureza), o
esgotamento eventual (impossível de ser calculado de maneira exata) dos
recursos naturais, a grande e temível ameaça da falta dágua, a destruição
da paisagem humana, o desperdício dos solos cultiváveis, etc. Esses fatos
são hoje, indiscutíveis, apesar das oposições. E tudo isso é o resultado do
crescimento desenfreado, da aplicação ilimitada das técnicas.
Ora, cada vez fragmentamos o perigo. Existe a poluição dágua, ou o
esgotamento (eventual) do cobre. E este é precisamente o erro tecnológico.
Precisamos tomar o problema ecológico por inteiro, em todo o seu
conjunto, com todas as suas interações, todas as suas implicações, sem
reducionismo, e nos apercebermos então que o problema colocado é agora
um milhão de vezes mais vasto e complexo que qualquer um daqueles
suscitados nos séculos XIX e XX, e resolvidos pelas técnicas. É mais difícil
deixar o Mar Mediterrâneo integralmente limpo do que fazer voar um
avião. Mas o perigo é tão grande que preferimos ocultá-lo: depois de um
período de tomada de consciência de 1955 a 1970, podemos dizer que
depois de dez anos, o público se desinteressou, e os sucessivos governos
fazem o possível para negar o problema. Ora, aqueles que estudam de
verdade a situação consideram que o perigo é tão grande que é preciso
tomar medidas imediatas, em escala planetária, para encontrarmos um
equilíbrio ecológico no conjunto de nosso meio ambiente, pois trata-se de
uma ecologia sócio-agro-industrial25.
Sobre o assunto ver: Ramade (1980); e contra a ecologia ver o interessante livro de Faivret, Missika e Wolton (1979).
Um exemplo desse caráter imperceptível é o gás carbônico. Sobre o assunto ver: Lambert (1980) e Delmas (1980).

24
25
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Para ilustrar a desproporção entre a grandeza dos problemas criados
pela técnica e os múltiplos benefícios produzidos por ela, tomarei apenas um
terceiro exemplo (que poderia aumentar com os efeitos da automatização,
a mutação das doenças, a urbanização e os transportes). Trata-se da
superpopulação. Com certeza, não posso compartilhar o otimismo de
Sauvy e outros demógrafos ou economistas ao considerar que o mundo
pode absorver 100 bilhões de habitantes. É preciso, de qualquer maneira,
lembrar que não existe superpopulação absoluta, mas que podemos falar
de superpopulação apenas em relação às possibilidades de subsistência e
apesar das virtualidades que iremos lembrar, parece, em última análise que
Malthus tem razão. Talvez, não no absoluto, mas com certeza no concreto.
Impossível de esboçar em três páginas a extraordinária complexidade da
questão. Limitar-me-ei apenas a três aspectos. Em primeiro lugar, este
desenvolvimento demográfico é sim, produto de técnicas: o prolongamento
da vida, a manutenção da vida e recém nascidos que “normalmente” teriam
falecido, vacinas, eliminação das grandes epidemias, a higiene... muitos
progressos técnicos que acarretaram esta surpreendente proliferação
da espécie humana desde o início do século (XX). Ora, as dificuldades
provocadas por tal desenvolvimento, são desencadeadas por meio de técnicas
“boas” e positivas. Não se tratam de técnicas negativas e agressivas que
trazem dificuldades, mas técnicas destinadas a servir o homem, a protegêlo. É isso que o conduz a um impasse. Isso demonstra que é impossível
dividir claramente as técnicas “boas” das técnicas “más”.
Diante desse crescimento demográfico26 absoluto, se coloca então
o problema da subsistência. Mais uma vez, assistimos a conflitos entre
especialistas e experts. Para uns, existe ainda uma superfície arável e
explorável importante (eventualmente duas vezes mais terras potencialmente
utilizáveis do que terras exploradas). Para outros, entretanto, é uma
Isto se agrava com o desequilíbrio entre o crescimento continuo no Terceiro Mundo e a tendência a uma estagnação e mesmo a
um recuo no mundo “desenvolvido”. No Ocidente ainda vivemos com a idéia de que obtivemos um espetacular alongamento da
vida e este é um dos triunfos indiscutíveis da qualidade da vida e da técnica. Ora isto não é mais assim! O recuo progressivo da
mortalidade nos países industrializados atinge a todo o Ocidente. Faz dois decênios os demógrafos constataram uma estagnação
e mesmo um recuo na Europa de Leste, mas, agora há uma regressão da duração média da vida. Isto porque houve um aumento
da mortalidade masculina, devido ao desenvolvimento de comportamentos socioculturais nocivos (álcool, drogas, acidentes), ao
envelhecimento global da população e a uma certa degradação (mesmo si temos a impressão do contrário!) do sistema sanitário
em seu conjunto. Dessa forma, as vantagens demográficas obtidas são frágeis e a melhoria da saúde depende cada vez mais de
fatores sócio-culturais instáveis. Cessemos então de nos gloriarmos de acordo com Chesnais (1983). Lewontin em Jacquard (1987)
agrega duas noções essenciais: o tamanho da população não depende da fertilidade, mas da disponibilidade de recursos, é a
alimentação ou o espaço que limitam o seu desenvolvimento. Assim um aumento do número de ovos e do número de indivíduos
jovens pode acarretar uma diminuição do efetivo da população adulta. Duas constatações experimentais essenciais e sempre
deixadas de lado.
26
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loucura tentar cultivar a maioria das terras indicadas, pois isto implicaria
em maciços desflorestamentos, que seriam desastrosos, de todos os
pontos de vista. Aliás, é importante notar que, se nos próximos trinta e
cinco anos dobrarmos a superfície cultivada, segundo todas as previsões,
a população mundial também terá dobrado. Portanto, em números
absolutos, existiriam duas vezes mais subnutridos do que nos dias de hoje.
Para alguns, existem recursos inesgotáveis de alimento nos oceanos (algas,
plâncton), mas para outros, a taxa de radioatividade do oceano aumenta
rapidamente, e a radioatividade se fixa preferencialmente nas algas e nos
plânctons, de sorte que daqui a poucos anos estarão totalmente impróprios
para o consumo. E não existe apenas esse perigo mundial, como observa
o professor Furnestier: “Como pensar em estender a aqüicultura quando,
nas costas francesas (e outras costas), os viveiros de ostras são ameaçados de
asfixia por causa do excesso de campings?” Somem-se a isso os efeitos das
pesquisas petrolíferas submarinas, e toda a poluição da costa. No Japão,
por exemplo, o lixo industrial com taxas de concentração não tóxicas foi
absorvido pelo plâncton, que se tornou alimento mortal para os peixes, e
gravemente tóxicos para os homens. É evidente que ao pretender aumentar
a cultura de algas, plânctons e etc., supõem-se resolvidos centenas de
problemas. Se admitirmos que devemos triplicar a produção de alimentos
nos próximos vinte e cinco anos, não saberemos como efetuá-lo27.
Entretanto, o problema é ainda bem mais difícil do que imaginamos.
Não é suficiente produzir mais alimentos. É preciso distribuí-los, por meio
de transportes que levem tais produtos onde efetivamente impera a fome.
Ora isso geralmente falta. É preciso lutar contra os açambarcadores. É
preciso lutar contra os governos que desviam os fundos de ajuda para seu
próprio benefício. Sublinhamos muito nesses últimos anos, que a ajuda
alimentar direta aos países do Terceiro Mundo, em última análise, era
em muitos casos, catastrófica. Os produtos estrangeiros doados vem fazer
concorrência aos produtos da agricultura local, levando à ruína muitos
camponeses. Esperamos muito de novos produtos químicos e de progressos
técnicos. Procuramos e encontramos produtos destinados a combater a
fome no mundo (como por exemplo, alimentar microorganismos (levedura
por exemplo) com produtos petrolíferos. Logo disporemos de um alimento
natural com alto índice de proteínas e vitaminas. Mas, de acordo com
É verdade que conseguimos fabricar proteínas por micro-organismos, uma empresa franco-japonesa, em Amiens, fabrica lysine
(50.000 toneladas), que substitui integralmente a soja. Alguns bifes servidos nos fast-foods contém até 30% dessas proteínas. Esse
é o futuro! (Bourgeois-Pichart em Jacquard, 1987).
27
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as experiências realizadas até aqui, esse tipo de alimento não é aceito
pelos povos subnutridos. Uma das principais dificuldades diz respeito às
tradições, atitudes e crenças sociais, políticas e religiosas que resistem de
forma considerável. Não podemos pensar que pessoas subnutridas comem
qualquer coisa. Os Ocidentais sim, porque não têm mais crenças, nem
sentido do sagrado, nem tradições. Mas, não os outros. Portanto, toda
a estrutura social seria abalada, pois a alimentação é também uma das
estruturas sociais (ver Levi-Strauss).
Trata-se de desestruturar os grupos e as personalidades. Uma vez
mais, alimentaremos pessoas, ao preço da sua destruição psicológica e
social... O preço a ser pago é uma vez mais considerável, qualitativamente
grande e incomensurável com o benefício do alimento químico. Aliás, é
quase sempre o caráter desse preço, ele é incomensurável com o benefício da
técnica. Além disso, muitas descobertas não trazem benefícios. Conhecemos
o teste extraordinário descoberto pelo doutor Gudmand Hoeger, segundo
o qual a grande parte das populações do Terceiro Mundo tem alergia ao
leite. Milhões de pessoas não possuem no sistema digestivo, as enzimas
que permitem a assimilação da lactose depois do desmame. A absorção
do leite nessas condições acarreta graves distúrbios gastrointestinais.
Compreendemos o efeito dessa descoberta se ela se confirma, e como a
ajuda alimentar (que contêm muito leite em pó) e a política agrícola dos
países em desenvolvimento são questionados. Isso corresponde a uma
reação observada (na África, sobretudo) de desconfiança dos autóctones
com relação ao leite (alimento enfeitiçado). É evidente que o cálculo técnico
das calorias ou da orientação econômica produzida nessas condições é
imprevisível.
De forma recíproca, a Organização Mundial da Saúde, empreendeu
uma reforma da política de redução da natalidade, estabelecendo um
programa de implantação de centros de pesquisa e formação para atuar na
pesquisa, na opinião pública, nas legislações, etc. Mas cada vez mais, mesmo
entre aqueles que apóiam essas políticas levanta-se o problema psicológico,
cultural, social e inter-relacional da difusão de métodos de contracepção,
de esterilização, etc. O doutor Escoffier-Lambiotte, em dois excelentes
artigos (“Le droit de procréer” Le Monde, Janeiro de 1972) sublinha que isso
supõe “um profundo abalo de consciências e tradições”. Seria preciso uma
“revolução ética” ou correr direto a uma ditadura, suprimindo o direito de
procriação e conduzindo a “abusos de esterilidade obrigatória.
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Por sua parte, A. Sauvy, mostrou os desastres psicológicos e
sociológicos que poderia acarretar uma brusca parada no crescimento
demográfico. Não se pode acreditar que exista apenas um perigo (o da
bomba P) porque existem dois perigos: o crescimento, nos começamos
a conhecer essa ameaça. Mas, o bloqueio do crescimento, por meio de
medidas drásticas, acarretará catástrofes, em outras áreas, provavelmente
tão graves mas menos evidentes que a fome e a falta de lugar. Tudo isso
sem falar no choque espiritual produzido nas populações com fortes
convicções religiosas, sempre vivas (judaísmo, catolicismo, islamismo), que
favorecem a procriação e fazem da criança um dom divino ou a condição
da transmigração de almas (hinduísmo). Ora, não podemos varrer isso com
a palma da mão, decretando que é algo absurdo. O preço a ser pago seria
certamente considerável. Estamos assim na presença de um caso típico de
dilemas insolúveis levantados pela técnica, muito embora ela se aplique, in
casu, a âmbitos bem delimitados.
Foram apresentados aqui, três exemplos dos problemas gigantescos
e imprevisíveis, levantados pela técnica. Podemos dizer que cada etapa do
progresso técnico suscita problemas parecidos com aquelas que acabamos
de esboçar sumariamente. Estes são o fruto da era industrial (com os
progressos conhecidos nesse período: metalúrgica, transporte, medicina,
etc.) e do início da era técnica até mais ou menos 1970. Quais serão
os grandes problemas suscitados na nova etapa de expansão do sistema
técnico, com a engenharia genética, a informática, o laser e o espaço? É
impossível responder a essa pergunta, da mesma forma, como também
era impossível prever a criação do proletariado em 1800. No entanto, ao
longo deste trabalho, tentaremos indicar quais poderiam ser os problemas
no porvir. Temos apenas uma certeza. Eles serão ainda mais difíceis. Muito
mais extensos e muito mais complexos que os precedentes.
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III. Os efeitos nefastos do progresso técnico são
inseparáveis dos efeitos benéficos28

Já vimos que é praticamente impossível distinguir claramente às
técnicas boas e úteis das que poderiam ser más ou inúteis. Da mesma
forma é vão referir-se a um “bom uso” das técnicas sem considerar o
fenômeno e o progresso técnico em si. Todas essas apreciações simplistas
repousam sobre apreciações muito sumárias e sobretudo muito gerais e
abstratas das técnicas. Com efeito, tudo se complica desde o instante que
paramos de considerar uma abstração e apenas filosofar, e olhamos de
forma concreta tal ou qual técnica específica em seu funcionamento e em
seu desenvolvimento real. Podemos então perceber que as classificações
não são fáceis, pois uma técnica comporta um grande número de efeitos
que não se direcionam todos no mesmo sentido.
Não é fácil separar técnicas de paz e técnicas de guerra apesar da
aparência. Há alguns anos atrás, tentei mostrar concretamente que a
bomba atômica não era o produto de alguns belicistas malvados, mas sim,
o resultado normal do desenvolvimento de pesquisas atômicas, uma etapa
indispensável, e que reciprocamente os seus temíveis efeitos para o homem
são muito menos imediatamente a bomba, que o resultado de aplicações
pacíficas da desintegração do átomo. Não voltarei a isso. Mas, podemos
nos situar em todos os níveis da técnica, dos mais humildes aos mais
altos e perceberemos que nada é unívoco. As técnicas de exploração das
riquezas são boas para o homem? Com certeza. Mas, quando elas levam ao
esgotamento dessas riquezas, a uma exploração sem freio dessas riquezas?
As técnicas de produção são boas, com certeza. Mas produção do quê?
Como essas técnicas permitem ao homem produzir qualquer coisa, se o
deixamos livre ele se aplicará a produções absurdas, vãs e inúteis.
Isto apresenta um aspecto notável: produzir é bom em si29, qualquer
que seja a produção. O único papel da técnica é aumentar a produção.
E como a única atividade importante do homem é trabalhar, pois a
participação nesse crescimento da produção é seu único meio de vida, ele
Para o estudo do conjunto dos prejuízos e dos seus efeitos negativos inseparáveis, bem como dos efeitos positivos da técnica,
é necessário estudar por uma parte os livros de Jouvnel, especialmente Arcadie (1968); por outra parte, o grande ensaio de
Charbonneau (1969). Um dos raros autores a perceber o derrubamento negativo dos atos técnicos positivos é Schon (1967)
quando em seu último capítulo, sublinha que devemos começar a tomar consciência do fato que não é suficiente classificar os
“efeitos nefastos da técnica” como sendo “tecnologia mal empregada”. Mas que as mudanças tecnológicas, elas mesmas, nelas
mesmas, “sabotam” os efeitos benéficos esperados desse progresso, em proveito de toda a sociedade.
29
Reenvio o leitor ao estudo de Galbraith (1970).
28
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se engaja em um trabalho de produção de coisas inúteis, absurdas e vãs,
mas muito sérias, pois o homem a elas consagra uma vida inteira, a elas ele
consagra o seu trabalho, nisso ele ganha a sua vida...
Não lhe digamos que isso é um efeito da técnica, e que tudo poderia ser
diferente... Efetivamente, com um governo totalitário, e uma organização
autoritária da produção, não se produzem esse tipo de objetos (mas carros
de assalto e foguetes com ogivas nucleares). Entretanto, a ditadura não
parece um efeito desejável da técnica. Em contrapartida, em um regime
não ditatorial, as técnicas de produção agem em todos os sentidos. E
não aleguemos que em definitiva a culpa é do homem... Porque afinal,
é preciso que olhemos o homem tal como ele é. Essa é uma das maiores
fraquezas dos que estimam que podemos separar os efeitos bons e maus da
técnica. Supomos sempre uma coletividade de homens sábios, razoáveis,
dominando seus desejos e seus instintos. Homens sérios e morais. Até aqui,
a experiência mostra que o crescimento dos poderes técnicos não conduziu
o homem à virtude. Dizer então “é suficiente saber fazer um bom uso”, é a
mesma coisa que não dizer nada.
Entretanto, gostaria de mostrar, com exemplos, como o coração
mesmo dos mecanismos técnicos produz inseparavelmente, e sem que o
homem possa intervir de maneira eficaz, efeitos bons e efeitos nefastos.
Tomemos em primeiro lugar um caso bem complexo, que apenas esboçarei
aqui. Um ciclo de efeitos nefastos ligados a efeitos positivos foi de maneira
notável apresentado no artigo de Nathan Keyfitz (1967). Resumidamente:
os europeus instalaram-se em países com populações escassas, espalhadas
e desenvolveram plantações de monocultura ou explorações de matérias
primas. Eles chamam mão-de-obra, diminui-se a mortalidade, aumenta
a população. Durante esse tempo, os europeus descobrem substitutos
artificiais às matérias primas exploradas. Eles foram expulsos dos domínios
coloniais, e de resto, salvo exceção, não são mais necessários lá. Entretanto,
o crescimento da população foi iniciado... e não para mais. É um dos fatos
do subdesenvolvimento. Assim, efeitos “bons” como a higiene, aporte de
melhores técnicas, descobertas e descolonização, estão ligadas infalivelmente
a efeitos como perdas econômicas, perda de uma economia de produtos
destinados à alimentação e superpopulação.
Insistiremos com outros exemplos. Uma das características da técnica
é o crescimento dos ritmos e das complexidades. Toda operação econômica
e administrativa, tudo o que é gestão e urbanismo, torna-se cada vez mais
complexo, por causa da multiplicação das técnicas. Cada área é objeto de
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várias técnicas que é preciso conhecer. Essa extraordinária amplitude das
técnicas provoca uma especialização cada vez mais acentuada. Com efeito,
é impossível para um homem conhecer a fundo várias técnicas e métodos.
Os procedimentos tornam-se cada vez mais sofisticados, complexos e
delicados, preciso aplicar-se somente a um para bem conhecê-lo. Ora, é
indispensável, nesse meio, conhecer perfeitamente a técnica que usamos,
oferecendo assim uma maior eficácia e velocidade. Todo erro tornase considerável e pode ser catastrófico. Quanto maior a velocidade da
máquina, mais grave é o acidente. Quanto maior a delicadeza da máquina,
mais o erro é imperdoável. O que é evidente a nível mecânico, é igualmente
verdadeiro em todos os outros domínios técnicos. Os técnicos tornam-se
especialistas cada vez mais estreitos. Ora, o sistema somente pode funcionar
se cada etapa das operações é executada por técnicos especializados. Tais
operações, estreitamente ligadas uma em relação às outras, literalmente
conectadas, como as diversas operações de uma cadeia automatizada,
onde cada operação comanda e determina outras várias outras operações.
Da mesma forma em uma sociedade tecnicizada, todo trabalho de um
técnico especializado deve ser coordenado a outros para alcançar eficácia
e significação. Ora, essas características engendram-se de forma recíproca.
A especialização combinada com à coordenação permite a aceleração dos
ritmos, mas ao mesmo tempo provocam também os embaraços.
Esse fenômeno, os embaraços, já mencionado anteriormente e sobre o
qual P. Massé insistiu longamente, revela-se como um dos efeitos inevitáveis
e desastrosos do aperfeiçoamento da técnica. Esses embaraços situam-se em
toda a parte. Não apenas nas ruas. Mas é a sobrecarga dos programas escolares,
que por sua vez é o preço exato do crescimento de nossos conhecimentos30.
Eu admiro os reformadores da educação. É necessário renunciar a ensinar
somente o essencial às crianças? Mesmo se reduzimos esse essencial aos
conhecimentos úteis e técnicos (o que não desenvolve a inteligência, mas é
indispensável para entrar na sociedade), nos encontramos com programas
dementes que apenas esmagam a personalidade e a sensibilidade da criança.
É o embaraço dos sons, das imagens, dos escritos. É o embaraço por meio
do papel (pois ele está longe de ser destronado!), de toda atividade, que
acaba perdendo definitivamente o seu significado pela sufocação em
papéis recebidos e emitidos. É o “furor regulamentar”. O homem pensa
que pode dominar essa proliferação por meio de regulamentações, emite
regras, elabora organogramas, desenha quadros e se convence que assim
30

L’homme encombré, Prospective, 1969.
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enxergaremos claramente em todas as atividades. Mas o que ele realmente
consegue produzir é uma multiplicidade de regulamentos, bem superficiais
(pois como descobrir o cerne da realidade se não entrarmos nos detalhes)
e contraditórios (pois ainda não existe a possibilidade de sínteses...). Essa
regulamentação termina por separar-se totalmente da realidade, e sendo
densa e complexa, torna-se também um real estorvo, provocando por
sua vez o embaraço. E no meio dessas situações, o número de decisões a
tomar aumenta sem parar. É ilusório esperar que daqui a pouco haverá
uma máquina que tome decisões. O homem, político ou executivo precisa
tomá-las. Ora, tais decisões são cada vez mais inadequadas e confusas, no
entanto o executivo é cada vez mais esmagado.
Esses embaraços são simplesmente o resultado inevitável da
progressão positiva das técnicas. Mesmo se cada elemento é útil, o conjunto
é inumano. E como disse P. Massé, ao mesmo tempo abate o indivíduo
e desloca a vida social. Isso produz um duplo encerro. Quanto mais o
embaraço se agrava, mais as dificuldades de comunicação encerram cada
indivíduo em um circulo reduzido. A era das viagens interplanetárias se
traduz no âmbito da vida cotidiana numa imobilidade crescente. E por
outro lado, o volume de conhecimentos adquiridos encerra cada um em
sua especialidade, que possui uma linguagem própria, um código secreto
para os outros. Devemos insistir no fato de que esses resultados estão
inextricavelmente interligados.
Vejamos o problema dos transportes — meio de transporte,
evasão, liberdade, conhecimento de mundo, etc., — e ao mesmo tempo
a densidade da circulação, perfeitamente insolúvel, ruído, perda de tempo
nos trajetos residência-lugar de trabalho, a imbricação dos efeitos positivos
e negativos parece evidente. É menos, mas pode ser muito mais trágico,
se considerarmos no âmbito do trabalho, os efeitos deste crescimento
dos ritmos e complexidades. Sem dúvida, é isso que garante a eficácia, o
desenvolvimento da produção, etc. Mas isso também aumenta, de forma
impressionante, o que somos obrigados a chamar de “dejetos humanos”.
Encontramos nas sociedades técnicas um número cada vez maior de homens
e mulheres incapazes de adaptarem-se a essas especializações. Incapazes de
seguir o ritmo geral da vida moderna. Isso não acontece somente nos países
capitalistas, como atestou o relatório Rudenko, do Ministério do Trabalho
Soviético, em 1961. Isso não acontece somente com pessoas idosas. Há
um número crescente de jovens “inadaptados”. Hoje, estamos na presença
de toda uma população de “meio-incapazes”. Ora, atentemos bem que
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isso não se deve a eles próprios, isto é, que eles não são incapazes “em
si”, mas em relação à sociedade técnica. Homens e mulheres esgotados,
estressados, aptos a realizar um trabalho de meio período (sabemos que a
questão do trabalho a meio período é uma questão amplamente discutida,
não somente para as mulheres casadas), mas incapazes de se concentrar no
que estão fazendo, de manter os gestos precisos e coesos por longo tempo
longo. Ligeiramente desequilibrados, capazes de realizarem trabalhos
simples e lentos (que não existem mais em nosso mundo) e pessoas idosas,
considerando que para esse ritmo de trabalho e renovação constante das
técnicas, somos já velhos aos cinqüenta anos31, incluindo a passagem por
vários estágios de reciclagem para aprender as novas técnicas do seu próprio
trabalho.
Ora, em uma sociedade tradicional, não existe um número tão
grande de “dejetos humanos”, porque as condições de trabalho não
técnico permitindo empregar nalguma medida, qualquer pessoa, nessas
condições existe sempre uma possibilidade de empregar-se. Enquanto
que a nossa sociedade separa rigorosamente os aptos dos inaptos. Manter
gratuitamente um grande número de inaptos é com certeza possível em
uma sociedade altamente produtiva, mas humanamente condenável. Não
se trata apenas de casos excepcionais, mas de uma dificuldade generalizada,
talvez temporária (mas por quanto tempo?) de viver em uma sociedade
constantemente móvel, sem pontos de referência, de mudanças aceleradas
em todas as áreas (trabalhos, velocidades, empregos, conhecimentos).
“Esse estado de disponibilidade permanente que nos é imposto, choca o
homem”, “existem muitas idéias novas, muitas situações inéditas, muitas
técnicas sem filiação, muitas cidades sem raízes.” (P. Massé).
Generalizando-se essa situação corre-se o risco de produzir-se o que
Mendras chama de “uma contra-sociedade”, constituída por todos aqueles
que não podem seguir esse ritmo. A tudo isso agrega-se a categoria que
Kreyfitz (1967) chama de “o homem inexplorável”, isto é, o homem que
tendo ainda uma disponibilidade de horário para o trabalho, não vale
mais a pena empregá-lo. A situação do homem “explorado” no mundo
capitalista é menos grave que a do homem inexplorável que não serve
para mais nada. A força de trabalho que ele representa não vale a pena
ser explorada. Ninguém se interessa em empregá-lo, nem mesmo por
um salário de fome e mesmo em um país socialista, não há nada para ele
Análise feita por Willard Wiatz, Rapport au secrétariat d’État du Travail (Estados Unidos), 1965, que conclui pelo “amontoamento
de dejetos humanos”, “human scrap heap”.
31
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fazer. Ora, não se trata da “sociedade do lazer”, pois se assim fosse, seria
preciso dar a ele do que viver sem nada fazer. Entretanto na corrida entre a
produção e a produtividade, o progresso técnico despeja categorias inteiras
de homens inexploráveis antes de poder criar um nível de produção que
permitiria outorgar-lhes uma renda mínima. Isto é ainda mais complicado
se o considerarmos no plano mundial, com a relação entre a tecnologia
avançada ocidental e o crescimento demográfico do terceiro mundo.
Quanto mais a técnica aumenta, mais aumentam os perigos. E isso em
todas as áreas. Quanto mais a técnica é audaciosa, o resultado considerável,
mais o perigo é inaudito. Decidimos abrir a estrada transamazônica unindo
a costa Atlântica até a fronteira peruana: 3000 km cortando a floresta, obra
técnica gigantesca, que colocará em perigo todas as populações indígenas
da Amazônia. A descrição do professor N. Neto é evidente e terrível ao
mesmo tempo. O índio se perde necessariamente pelo simples contato
com a civilização. Aqui, é preciso avaliar o sentido dessa estrada em relação
ao desastre humano.
Um caso espetacular é o caso da poluição provocada pela luta contra
a poluição. Os procedimentos de purificação do ar, nos estados Unidos,
são muito eficazes contra a poluição das fumaças. Infelizmente, os gazes
emitidos não evacuam as partículas sólidas, de sorte que os diversos
óxidos de azoto e enxofre podem combinar-se livremente com a água da
atmosfera, formando ácido de azoto e de enxofre, o que a presença das
partículas sólidas tinha até agora impedido. Nessa atmosfera purificada,
a chuva asperge ácido sobre as casas e as colheitas. Já tivemos chuvas tão
ácidas quanto suco de limão.
Nesse âmbito, estudos da O.C.D.E. (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico), desde 1972, revelaram a situação
catastrófica da Noruega, que sofre efeitos sobre os peixes, florestas e
corrosão das linhas de alta tensão. Essas nuvens carregadas de ácido vêem
justamente de localidades onde se procede à despoluição das fumaças.
Eu poderia estudar também o caso essencial nesta época da difusão
dos meios de comunicação, do caráter inseparável dos efeitos positivos
e negativos, especialmente a mistura inextricável da informação e da
propaganda. Não entrarei em matéria aqui uma vez que já realizei essa
pesquisa32. Mas concluirei com três observações gerais. De acordo com

32

Ellul (1966).
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o excelente estudo de M. Micaleff 33, a idéia que a técnica está a serviço
das necessidades dos indivíduos para aumentar o bem-estar, é ilusória.
Ocorreu uma separação entre o crescimento econômico e o crescimento
do bem-estar. Consideramos toda atividade remunerada como um valor
acrescido e geradora de bem-estar. Mas, existem cada vez mais casos onde
esta atividade é na realidade um valor deduzido. Assim, o investimento na
indústria antipoluição, não aumenta em nada o bem-estar. Ele é apenas
um custo suplementar devido a uma produção que provocou a redução
desse bem-estar! E às vezes, existe ainda um acréscimo do valor deduzido a
uma taxa superior ao crescimento do valor acrescido.
E. Morin (1981) teoriza: o princípio da entropia da ação tende a
degradar o sentido originário da ação, a desviá-lo e finalmente a dissolvêlo no jogo das inter-retroações. Toda ação entra de modo aleatório em
um jogo múltiplo e complexo de inter-retroação, onde a ação não tem o
controle, e muitas vezes não suspeita de nada. E isto se aplica de forma
excepcionalmente exata à técnica e a ação empreendida pelos meios
técnicos. É provável, inclusive, que Morin, ao escrever “ação” pensasse em
uma ação técnica, uma vez que qualquer outra hoje, não tem nenhuma
importância.
Podemos concluir essas indicações sobre a relação que existe entre os
efeitos positivos e negativos da técnica por meio desta profunda reflexão de
B. de Jouvenel (1968):
Nós deterioramos o nosso meio ambiente não somente como indivíduos,
quando agimos como brutos ignorantes, mas também quando agimos
como agentes à serviço de uma função social útil, ao conduzirmos
operações de uma maneira racional de acordo com os nossos objetivos,
porém irrefletidas e prejudiciais do ponto de vista do conjunto.

Então o problema agora é de saber se: dado o que é a técnica, é
ainda possível agir considerando todos esses fatores, ou bem se “a visão de
conjunto” paralisaria totalmente a ação técnica?

Micaleff em Jean Touscoz (1978).

��
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IV. Todo progresso técnico compreende um grande número
de efeitos imprevisíveis

A imprevisibilidade é uma das características gerais essenciais do
progresso técnico, situando-se tanto no começo, na etapa da invenção e da
inovação, como no fim na etapa dos efeitos. Estudarei a imprevisibilidade34
geral no capítulo seguinte. Aqui abordarei somente os efeitos e não sobre o
movimento global. De sorte que este parágrafo deve ser lido na perspectiva
do capítulo seguinte.
O fenômeno técnico não apresenta jamais uma simplicidade de
épura35. Todo progresso técnico apresenta três tipos de efeito, os desejados,
os previsíveis e os imprevisíveis.
Quando os cientistas desenvolvem as suas pesquisas num setor
técnico, eles procuram a maior parte das vezes um resultado preciso,
suficientemente claro e próximo. Enfrenta-se um problema preciso: como
furar um poço a 3.000 metros de profundidade para atingir uma jazida de
petróleo. E utilizam-se um conjunto de técnicas e inclusive inventam-se
outras para resolver o problema. Esses são os efeitos desejados.
Face a uma descoberta, os cientistas avaliam em que domínio ela
pode ser aplicada. Elaboram procedimentos técnicos de aplicação. Esperam
um certo número de resultados e os obtêm. A técnica é bastante segura, ela
dá os efeitos esperados, evidentemente podem haver hesitações, fracassos,
mas, podemos estar seguros que o progresso técnico eliminará as zonas de
incerteza em cada domínio.
Encontramos uma segunda serie de efeitos vinculados a toda operação
técnica: os efeitos não procurados, porém previsíveis. Por exemplo, um
grande cirurgião atual disse “que uma intervenção cirúrgica consiste em
substituir uma enfermidade por outra”. Evidentemente trata-se de uma
enfermidade penosa por outra mais leve, ou uma enfermidade que ameace a
totalidade do ser, por outra que será localizada. Da mesma forma, utilizamos
medicamentos muito eficazes, mas que podem originar acidentes graves (por
Deixarei de lado a imprevisibilidade que resultaria da autonomia adotada pelo instrumento técnico. A famosa história da
revolta do robô. Sublinharei tão somente que nesse âmbito reina a maior incerteza. Para uns, a máquina é somente máquina, não
pode então ter nenhuma autonomia. Não existem máquinas que pensam, nem máquinas criadoras. Para outros, ao contrário,
existe tendência à autonomia, existe capacidade criadora, por exemplo, no domínio estético. Ainda mais “na medida em que as
calculadoras tornam-se capazes de programar-se , elas tenderão a reter as lições havidas nas suas experiências. De sorte que elas
poderiam um dia elaborar métodos e procedimentos complicados que desafiarão a compreensão dos seus próprios inventores...”
(WIENER e KHAN, L’na 2000).
35
Conjunto das projeções de uma figura sobre dois planos perpendiculares (Nota dos tradutores).
34

290

Anais do I Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul

exemplo, neurolepticos, antiespasmódicos, hormônios...). Os acidentes são
numerosos, na França seriam a causa de dez por cento das hospitalizações.
O emprego desses medicamentos justifica-se somente na hipótese de que o
risco que eles acarretam for inferior aos benefícios esperados. E necessário,
então fazer uma avaliação do risco e do benefício previsíveis. Nesse caso
há efeitos que gostaríamos não ter, porque são negativos, mas inevitáveis,
conhecidos. Em toda operação técnica deveríamos ser assim clarividentes
como esse cirurgião e reconhecer os efeitos não procurados, mas previsíveis
(o que geralmente não fazemos como vimos no primeiro ponto), para
avaliar corretamente o que estamos fazendo e proceder ao balanço dos
efeitos positivos e negativos.
Entretanto, existe ainda uma terceira categoria de efeitos, totalmente
imprevisíveis36. Todavia é necessário distinguir entre os efeitos imprevisíveis,
porém, esperados, daqueles imprevisíveis e inesperados.
Os primeiros se originam na nossa incapacidade de prever com
exatidão um fenômeno do qual nos pressentimos a possibilidade. Por
exemplo, no âmbito da habitação, utilizando o sistema de blocos podíamos
conceber que isso acarretaria efeitos de ordem psicológica e sociológica
bastante profundos. O homem vivendo na imensa unidade habitacional
se transforma, mas em que e como nos somos ainda incapazes de prever
exatamente. Há uma espécie de mutação no comportamento, nas relações,
nas distrações... podemos dizer tudo a esse respeito, sem que uma previsão
seja mais certa que a outra. É engraçado que em relação a isso, Francastel
chegue a conclusões diametralmente opostas a aquelas de Le Corbusier. O
que podemos afirmar é que há mudanças. Podemos citar outro exemplo,
a questão do lazer. Se é verdadeiro que nos caminhamos rumo a uma
era — ou uma civilização (?) — do lazer, podemos estar seguros que isso
produzirá grandes mudanças no homem, porém nenhuma previsão efetiva
não é possível. Estamos no domínio do hipotético. Nossos conhecimentos
concretos de psicosociologia são ainda incertos e não podemos, a partir
deles proceder a uma previsão. Somente podemos fazer extrapolações,
porém a partir de dados limitados, relativamente pouco seguros, a reflexão
fica muito aleatória.
Existem igualmente efeitos inesperados mas que poderiam ter sido
previstos. Entre os exemplos concretos e espetaculares, Veneza ou o Torrey
Um bom catálogo dos efeitos imprevisíveis foi aportado por Darling (1972). Especialmente ele mostra como cada técnica
liberatória acarreta necessariamente um certo número de embaraços e de escravizações. Consulte-se também o inigualável dossiê
de Mendel (1980). Esse livro contém um questionamento fundamental e pertinente da engenharia genética.
36
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Canyon. Tomo expressamente dois exemplos antigos. Os males de Veneza
(exceto talvez parcialmente o seu afundamento) eram em grande parte
previsíveis. Eles eram inesperados porque não se podiam ter precisões
e por que o homem moderno sempre se recusa a prever o negativo. A
fórmula “o pior não é sempre certo” é o melhor travesseiro de preguiça.
Podíamos facilmente supor que esses danos sobreviriam pela transformação
da navegação. Numa cidade exposta aos ventos salinos, a combinação do
depósito do sal e dos componentes de carbono (em particular os óxidos
de carbono provenientes dos vaporetti produz, uma “mistura detonante”
para o mármore que é literalmente pulverizado. As esculturas, quadros
e afrescos sofreram mais danos os últimos vinte anos do que em cinco
séculos. Podíamos também ter previsto os efeitos da agitação das águas dos
canais, por ondas importantes e incessantes batendo nos muros que jamais
conheceram coisa parecida. Da mesma forma podíamos ter previsto com
facilidade as “marés negras” do gênero daquelas do Torrey Canyon. Elas são
inesperadas porque não podemos saber quando o acidente se produzirá.
Mas sabemos a qual ponto as “marés negras” são “prováveis”.
Existem por último os efeitos totalmente imprevisíveis e totalmente
inesperados. Relembro o exemplo que eu dei em outro trabalho o das
culturas como o algodão e o milho (ELLUL, 1954) 37. A muitos pareceu
um progresso indiscutível utilizar novas terras para essas plantações. Em
terras com bastantes florestas, A derrubada de árvores aparecia como uma
feliz operação, rentável desde todos os pontos de vista, e por conseqüência
como um progresso técnico. Não podíamos saber que a ligação orgânica
do húmus do solo é destruída pelas raízes do milho e do algodão. De sorte
que as terras cultivadas durante trinta ou quarenta anos com esse tipo de
vegetais, são transformadas em pó. Basta que o vento sopre e não resta mais
nada; só a rocha. Esse foi o drama agrícola dos Estados Unidos nos anos
1930. Mas o fenômeno é mundial...

Da mesma forma para todas as manipulações da engenharia genética: não sabemos jamais exatamente as conseqüências,
consultar “Les manipulations génétiques: des risques encore mal évalués”, La Recherche, nº 107, janvier 1980.
37
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