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[Estruturas]

Interfaces e interação escondida

/.../ Esta interação escondida é também parte do problema sociológico: as ações ou interações 
não são mais observáveis entre (pelo menos) duas pessoas. De uma forma mais precisa, as 
interações entre homem e computador ocorrem em uma zona anônima, na qual as categorias 
pessoais de observação não são mais utilizáveis. A interação se dá no campo de intesecção 
analógico-digital, na chamada interface homem/computador. Esta área interfacial é o modelo 
básico da hibridização. O contínuo jogo entre cibernética e comunicação, entre produção e 
prestação de serviço sob condições computacionais-tecnológicas, exige não somente 
adaptação inteligente e capaz de decisões do usuário ao computador e da programada 
virtualidade ao homem. Ela exige também modelos de observação inteligentes, capazes de 
diferenciação e variáveis. O atuar conjunto, alguns falam também do "crescimento conjunto" 
da realidade tradicional, da virtualidade programada e dos mundos de máquinas tipo robô 
constitui um forte desafio à tradição teórica (e cultural).

A imposição social das tecnologias computadorizadas não altera somente a organização do 
conhecimento e da decisão, do arquivamento e do tratamento de dados. Seu uso, ou seja, a 
manipulação vai fundo nas funções e na idéia de ação, subjetividade e identidade. Conceitos 
informáticos como "personal programming", "agentes eletrônicos", "inteligência artificial 
distribuída" ou também "multiple agents" exigem campos de esclarecimento dos conceitos 
comportamentais e de ação das ciências sociais. O conceito informático e mediatecnológico de 
"interação" ganha firmeza não apenas jornalística. Cada vez mais fica claro que o computador 
não é apenas um aparelho, ferramenta ou instrumento mas um medium intrumental e 
integrador (H.Schelhowe& F. Nake; Bolz, Kittler, Chr. Tholen) e, por fim, um sistema de 
módulos sociais de ordem, que altera o caráter da ação. A qualidade sistêmica da tecnologia 
de computador não fica clara apenas na interação homem-computador. Ela se mostra cada vez 
mais, pelo fato de que áreas análogas do comportamento e da ação humanos são formalizadas 
e digitalizadas para funcionar como realidade eletrônico-autônomas. Elas constituem uma nova 
paisagem-limite global, não-familiar, de produção, privacidade, autentificação eletrônica e 
arquivamento, que não pode ser totalmente captada, menos ainda utilizada. São necessárias 
estruturas de agentes, hibridização da interação homem-computador. Híbridos não são 
sistemas que substituem ação social humana. Elas constituem um novo patamar de sua 
ampliação e um reforço sistêmicos. São intensificações técnicas em rede da interação homem-
computador. Como tais reduzem a participação pessoal no ato comunicativo.

Estas alterações estiveram até agora controvertidas sob os aspectos da substituição das 
funções humanas e da velocidade (Virilio; Weibel), da prótese, da presença à distância, da 
distância do corpo (Kamper), da realidade virtual ou do processo de hibridização, a morte, o 
fim (opcional) do homem/do sujeito/do humano. Em todas as posições expressa-se o fato de 
que as tecnologias computacionais parecem, em sua ampliação material e cultural, suprimir as 
últimas áreas modernas da soberania humana: a integridade territorial e, com isso, sócio-
cultural do agir e a separação rígida entre corpo e técnica. Com a integridade unem-se até 
hoje concepções de credibilidade na conversação face à face, do entendimento entre homens 
que falam a mesma língua ou que podem traduzir diferentes línguas sem perda do conteúdo, 
assim como o ideal da identidade do entendimento do sentido (R.Burkart). Com a separação 
do corpo e da técnica junta-se até hoje a afirmação defensiva do puro espírito [ou intelecto] 
diante de uma técnica suja. Isto criou uma crônica despreocupação dos modelos de ação 
diante da história anônima da tecnização e da medialização. Ela traz consigo uma fraqueza do 
discurso científico em torno da comunicação. Contudo é amplamente reconhecido, e não por 
acaso se topa com N. Luhmann, que sistemas sociais são integrados através da comunicação. 
[179-181]

Tecnologias, esfera pública, direitos humanos



/.../ Quem não conhece aquela placa retangular amarela nas construções, sobre a qual se 
escreve em preto: "Proibida a entrada de estranhos. Pais são responsáveis pelos filhos". Os 
estranhos, se mesmo assim entrarem, vão ver o que vai lhes acontecer. Se nós quisermos ver 
os mundos virtuais como "estranhos", então se verá aquilo que 3Com tornou slogan 
publicitário: "Aos estranhos nada acontecerá". A conseqüência é: "Connect or not connect - 
that's the question". O "ser estranho" tornou-se um lugar nas redes. O estranho é off-line, 
está, em verdade, na vida real, mas é mantido "do lado de fora das linhas fronteiriças 
eletrônicas", como explica Mike Godwin os novos espaços sociais.[203]

/.../Se se aceita esta base de trabalho [1], então o passo seguinte não pode ser evitado: deve-
se separar da visão da pedagogia talvez bem intencionada mas dominante do texto, que 
armazena verdades reveláveis "preto no branco"e, o que é mais importante, deve-se ampliar o 
esclarecedor discurso do casamento durável texto-comunicação por meio de imagens 
inteligentes, integração multimedial do entendimento. Isso significa também que a 
"comunicação bem-sucedida", como escreveu-o Jürgen Habermas como valor-guia, precisa 
afirmar-se diante do fluxo informacional mundialmente implantado.

Com a integração eletrônica digitalizada da comunicação (de conhecimento) facial e textual e 
sua remodelação em uma situação de plugagem telepresente termina a objetividade do ser 
não-participante. Termina também o acordo com uma auto-regulagem contraída de forma 
duradoura. As coisas acontecem porque são feitas através do uso do meio. E na rede sempre 
acontece alguma coisa. O uso da comunicação se transforma porque se muda também sua 
estrutura material e logística, assim como a competência mediática e as expectativas dos 
usuários. Quem fala de esfera pública e da comunicação não pode ignorar o ambiente 
reforçado ou prejudicado com computadores e suas redes. 

No mais tardar em 1981, com a introdução no mercado do PC, a mudança estrutural da esfera 
pública foi detonada novamente. Rapidamente formou-se, a partir desta época, um mundo on 
line, no qual foram integrados texto, imagem, som, ampli tudes eletrônicas, presença à 
distância e alcançabilidade eletrônica. Os ambientes eletrônicos de produção, pesquisa ou 
consumo levam a duros processos de aprendizagem, dos quais eu menciono aqui quatro tipos 
principais:

- O primeiro passo de aprendizagem, quando se percebe que o computador não é usado, mas 
que cada um, cada sistema social, usa o computador para si mesmo e se transforma através 
da ordenação da informação e do tempo;

- O segundo passo de aprendizagem consiste em que se tenta manter sob controle por longo 
tempo a nova relação da interação homem-computador;

- O terceiro passo de aprendizagem segue-o rapidamente: consiste no fim do paradigma de 
planejamento e controle e do entendimento imperioso de que o ambiente inteligente não é 
controlável em seu enredamento, nas redes. 

- O progresso consiste então na transformação da acepção, de que os padrões de distribuição 
e atenção têm tempo de duração muito curto e sempre se precise escolher e decidir 
novamente. 

Ambientes inteligentes levam com lógica imperiosa a um processo de acomodação que vai 
aprendendo. Se este não se realiza, os respectivos sistemas caem no folclórico, no antiquado 
ou sem utilidade.

K.W. Deutsch, no seu livro Cibernética política, chamou atenção para o fato de que uma 
sociedade só pode se autogovernar, se ela, com todo vigor, puder captar um fluxo 
informacional triplo: (i) informações sobre o mundo exterior; (ii) informações sobre o passado, 
a saber, trabalhos de memória: estruturas de armazenamento; e (iii) informações sobre si 
mesma. [204-206]

Esfera pública entre redes e ofertas de conteúdos



/.../ É também reconhecível que espaços infográficos, que são postos à disposição através de 
tecnologias de redes, não são de forma alguma despovoados. A vida na e com a matriz, com o 
entrelaçamento mundial de redes de computadores, torna-se comum e exige substantivos 
trabalhos de acomodação.

Passados frágeis, bloqueados, sejam eles "corporificados" em fábricas, alas de escritórios, 
parques de máquinas ou regulamentos educacionais não podem mais ser traduzidos sem 
esforços culturais profundos. Ordenamentos de significação que fixam as distâncias entre 
homens e máquinas, natureza e cultura, perto e longe, se tornam obsoletos a olhos vistos. 
Não apenas as antigas "paisagens industriais" tornam-se abandonados terrenos econômicos e 
culturais, também sistemas "florescentes" de manifestações filosóficas, culturais, sociais 
encobrem-se de zinabre, pois não são mais "usados". Estrutura e significado, coordenadas 
indispensáveis da capacidade humana de diferenciação e reflexão, são hoje profundamente 
transformados. [210]

A comunicação relaciona-se cada vez mais com emissores e receptores que não se vêem, que 
estão presentes eletronicamente à distância, ligados entre si tecnicamente em rede. O 
desenvolvimento e a estabilização rasantes da comunicação em rede de amplitudes 
diferenciadas separa definitivamente a medialidade da função nobre de uma emissão 
estatalmente controlada e de uma recepção em massa. Comunicação e produção tornam-se 
"desmassificadas", como mencionou A. Toffler n'A terceira onda. Assim deparamo-nos com a 
situação irritante de diminuir o significado da comunicação face a face para a transmissão do 
saber e o saber individual, a experiência de pessoas isoladamente e os contatos sociais serem 
caracterizados, de forma crescente, através de parceiros ou interlocutores eletrônicos 
anônimos ou pelo menos de origens diferentes.

Um novo plano da autodescrição de sistemas sociais impõe-se: o da comunicação telemática e 
da integração telemática. Resumo-o nesta idéia básica:

Sob condições de ambientes de comunicação reforçados com computadores, os homens 
procuram medios que possibilitem por um certo tempo comunidade e esfera pública. Contudo, 
não buscam comunidade ou socialidade que reforcem o uso dos meios.

Este é o lado mais agressivo daquilo que em toda parte é chamado de processo de 
individualização. Os media são sempre parte de um dilema, de perder a experiência da 
realidade (concreto-objetal, sensual-corpórea, social-sensível) através do ganho em ordem 
(nas e pelas imagens mundiais simbólico-abstratas), na mediação. Os media, através do uso, 
estão sempre em tensão, de ou reforçarem (intelectualizarem) de forma inteligente as 
experiências de realidade, ou ocultarem o contexto sensório-objetal da experiência da 
realidade. Ganho (de ordem) quer dizer aqui que os processos são melhorados para o 
entendimento (global, transcultural, abrangentes a várias áreas); Perda (de experiência) 
significa aqui que a experiência da ligação lingüística direta sensual-corpórea é substituída pela 
sensualidade transmitida e produzida medialmente, que tem seu próprio contexto com a 
localização e a inteligência. [211]

Colônias eletrônicas

O lugar histórico determinado para a esfera pública não é a poltrona, nem o móvel da televisão 
mas a cidade. Ela é o local do estranho, do heterogêneo, dos tipos numeráveis e 
impressionantes da presença social. Seu meio inter-humano é a palavra falada, sua 
medialidade privilegiada vinculada a um lugar e vinculadora de tempos é a palavra escrita, o 
jornal, o panfleto, o livro como armazenador passivo do texto final. Com o desenvolvimento do 
abastecimento básico medial, o lugar real cidade transforma-se em uma territorialidade de 
grande espaço da distribuição em massa, da venda em massa.

Interessante do ponto de vista da teoria histórica é que a concentraçao nos meios de 
comunicação conduziu a uma curiosa indiferença para com a autotematização e autodescrição 
social sobre ou como esferas públicas ou públicos. Isso levou a uma região de calamidade 
teórica, quanto mais as teorias mediáticas e sociais distanciavam-se das novas formações de 
esferas públicas bem diferenciadas em redes nacionais e internacionais de dados. 



No modelo tradicional de funcionamento, esfera pública fala de:

Reunião, elaboração, utilização de informação de diferentes origens, sobre temas, opiniões, 
autodescrições de sistemas sociais sobre comunicação eventual. O modelo proposto aqui 
integra o uso de - e com isso a participação em - ambientes sociais reforçados com 
computadores. Se se considerar isso, então os pressupostos mediais-tecnológicos, subjetivos e 
ligados à competência e os sócio culturais para a esfera pública (em qualquer caracterização) 
tornam-se o tema central. Se a integridade do pressuposto da ação real local, real de 
vizinhança, real vinculada ao mercado de trabalho não for mais "exclusivamente" deciviso para 
a comunicação e a interação, então será decisivo, o quanto forte e socialmente ancorado for 
um modelo mediático-tecnológico de esferas públicas informal-normativas.

Para compreender a esfera pública de forma nova não tem sentido concentrar-se no "debate 
da acelaração", conduzido insistentemente na última década (Virilio, Weibel etc.). A velocidade 
do novo sem dúvida alterou-se com o desenvolvimento mediático. J. Wilke mostrou que em 
1622 mais do que ¾ das notícias tinham mais de duas semanas, em 1906, mais de 90% delas 
vinham da véspera. Rádio, TV e CNN na Internet condensaram-no ainda mais; simulações de 
veracidade são há tempos correntes no jogos interativos. A velocidade do novo é diária (tanto 
na sucessão de produtos, no crescimento da complexidade, na sobrecarga de informações e 
nas turbulências da banalização), é reprimida como tema. 

No primeiro plano estão a alcançabilidade eletrônica, a escolha a partir das informações das 
quantidades, cujo limite não se pode ver, dos fluxos de dados, a diferença entre presença 
comunicativa (aberta) e sintética (normativa, profissional, economicamente fechada) e a 
presença anônima à distância de cada um, em cada contexto social, em cada edifício, em cada 
cidade. Alcance e atingibilidade são as unidades de controle dentro do espaço adicional medial-
eletrônico. Elas descrevem a topologia das redes e constituem também o conceito base da 
noção de pesquisa "PoliKom" citada inicialmente.

O espaço adicional descrito é um tipo de autocolonização comunicativa do sistema territorial 
social. São constituídas colônias eletrônicas, que formam já no momento de seu surgimento 
uma história própria técnica em rede. Elas não substituem nada mas são uma nova forma 
autônoma de proximidade social e de distância social, de telepostos de trabalho, cyberlaw e 
vizinhanças: o espaço medial e ao mesmo tempo mental.

O espaço virtual é encenado entre a infinitude em princípio matemática do "espaço de cálculo" 
[K. Zuse] e a finitude básica do espaço social, da qual segue uma escolha específica de dados, 
participações, endereços etc. É uma colônia, espaço vazio, território de tempo curto, sala de 
visitantes, sala de conhecimento; um acontecimento espacial tempo-volátil, no qual ou sobre o 
qual entretanto iniciou-se uma discussão político-constitucional sobre a liberdade de reunião, 
liberdade de imprensa, liberdade de opinião e copyright. [211-215]

NOTAS:

(1) A nova forma da normalidade social, econômica, cultural e transcultural. Não se trata mais 
só de um aparelho no escritório, na cozinha, no colo dentro de um trem, mas de sistemas 
eletrônicos de saber distribuído, múltiplos lugares, canais de retorno, ou seja, entrelaçamento 
de usos e redes.


