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Prólogo: o planeta nômade

O lançamento do projeto das “infovias” provocou grande alvoroço 
nos Estados Unidos. As ondas que acompanham a série de fusões, 

aquisições e alianças que hoje acontecem no setor da comunicação e da 
informática, os anúncios concernentes à futura televisão digital de alta 
definição...1, vários sinais ultimamente têm chamado a atenção do gran
de público para o que se convencionou chamar de “multimídia” .

Os acontecimentos que deram o que falar nesse domínio são algu
mas das manifestações específicas de uma grande onda de fundo 
tecnológico. Dados, textos, imagens, sons, mensagens de todos os tipos 
são digitalizados e, cada vez mais, diretamente produzidos sob forma 
digital. Aplicando-se a essas mensagens, os instrumentos de tratamento 
automático da informação se banalizam no conjunto dos setores da 
atividade humana. O estabelecimento de conexão telefônica entre termi
nais e memórias informatizadas e a extensão das redes digitais de trans
missão ampliam, a cada dia, um ciberespaço mundial no qual todo ele
mento de informação encontra-se em contato virtual com todos e com 
cada um. Essas tendências fundamentais, já atuantes há mais de 25 anos, 
farão sentir cada vez mais seus efeitos nas próximas décadas. O atual 
curso dos acontecimentos converge para a constituição de um novo meio de 
comunicaçãode pensamento e de trabalho para as sociedades humanas.

1. Pode-sc acrescentar a essa lista o anúncio recente de um computador “quântico 
para fins científicos (N. do T.).

vs
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A inteligência coletiva

Dcsdc os anos 60, pioneiros como D. Engelbart e J. C. R. LickJider 
haviam percebido todo o potencial social da comunicação por meio de 
redes de computadores. Mas foi somente no início dos anos 80 que a 
comunicação informatizada — ou telemática — emergiu como um fe
nômeno econômico e cultural: redes mundiais de universitários e pes
quisadores, redes empresariais, correios eletrônicos, “comunidades vir
tuais” se desenvolvendo sobre uma base local, acesso direto a bases de 
dados etc.

No final dos anos 80, os computadores pessoais tornavam-se mais 
potentes c fáceis de utilizar, seu uso diversificava-se e difundia-se cada 
vez mais. Assistiu-se então a um processo sem paralelo de interconexão 
das redes, que haviam de início crescido isoladamente, e de crescimento 
exponencial dos usuários da comunicação informatizada. Rede das redes, 
baseando-se na cooperação “anarquista” de milhares de centros infor
matizados no mundo, a Internet2 tornou-se hoje o símbolo do grande 
meio heterogêneo e transfronteiriço que aqui designamos como 
ciberespaço. A cada mês, o número de pessoas com “endereço eletrôni
co” no mundo aumenta cm 5%. Em 1994, mais de 20 milhões de 
pessoas, essencialmente jovens, estavam “conectados” . As previsões gi
ram em torno de 100 milhões de usuários para o ano 2000. Graças às 
redes digitais, as pessoas trocam todo tipo de mensagens entre indivídu
os ou no interior de grupos, participam de conferências eletrônicas sobre 
milhares de temas diferentes, têm acesso às informações públicas conti
das nos computadores que participam da rede, dispõem da força de 
cálculo de máquinas situadas a milhares de quilômetros, constroem jun
tos mundos virtuais puramente lúdicos — ou mais sérios —, constituem 
uns para os outros uma imensa enciclopédia viva, desenvolvem projetos 
políticos, amizades, cooperações..., mas dedicam-se também ao ódio e à 
enganação3.

A cultura da rede ainda não está estabelecida, seus meios técnicos 
encontram-se na infancia, seu crescimento não terminou. Ainda não é 
tarde demais para refletir coletivamente c tentar modificar o curso das 
coisas. Ainda há lugar, nesse novo espaço, para projetos. As “infovias” 
e a “multimídia” não acabarão sendo apenas uma supertelevisão? Esta-

2. Sobre a Internet, ver Tracy LAQUEY e Jeanne C. RYHR, The Internet Contpanion 
(Plus)y Conferência, Mass., Addison-Weslev, 1993.

3. Ver a excelente obra de Howard RHEINGOLD, Tbe virtual commnnity, Nova 
York, Addison-Weslcv, 1993, que reconstitui a história da comunicação por computador, 
mostra suas diferentes facetas políticas, sociais, culturais c lúdicas, c apresenta com 
clareza as implicações, para a civilização, do desenvolvimento das “infovias''.
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Prólojjo: o planeta nômade

riam anunciando a vitória definitiva do consumo de mercadoria c do 
espetáculo? Aumentarão o abismo entre ricos c pobres, excluídos c “bem- 
-posicionados”? E, com efeito, um dos futuros possíveis. Mas, se avaliás
semos a tempo a importância do que está em jogo, os novos meios de 
comunicação poderiam renovar profundamente as formas do laço social, 
no sentido de uma maior fraternidade, e ajudar a resolver os problemas 
com os quais a humanidade hoje se debate.

A fusão das telecomunicações, da informática, da imprensa, da edição, 
da televisão, do cinema e dos jogos eletrônicos em uma indústria unificada 
da multimídia é o aspecto da revolução digital que os jornalistas mais 
enfatizam. Mas não é o único, nem talvez o mais importante. Além de 
certas repercussões comerciais, parece-nos urgente destacar os grandes 
aspectos civilizatórios ligados ao surgimento da multimídia: novas estru
turas de comunicação, de rctrulação e de cooperação, linguagens c téc
nicas intelectuais inéditas, modificação das relações de tempo e espaço 
etc. A forma e o conteúdo do ciberespaço ainda são especialmente 
indeterminados. Não existe nenhum determinismo tecnológico ou eco
nômico simples em relação a esse assunto. Escolhas políticas e culturais 
fundamentais abrem-se diante dos governos, dos grandes atores econô
micos, dos cidadãos. Não se trata apenas de raciocinar em termos de 
impacto (qual o impacto das “infovias” na vida política, econômica ou 
cultural?), mas também em termos de projeto (com que objetivo quere
mos desenvolver as redes digitais de comunicação interativa?). Na verda
de, as decisões técnicas, a adoção de normas e regulamentos, as políticas 
tarifárias contribuirão, queiramos ou não, para modelar os equipamentos 
coletivos da sensibilidade, da inteligência e da coordenação que formarão 
no futuro a infra-estrutura de uma civilização mundializada. Com este 
livro, queremos contribuir para situar a atual evolução em uma perspec
tiva antropológica e para forjar uma visão positiva que poderia ajudar as 
políticas, as decisões e as práticas a se orientar no labirinto de um futuro 
ciberespaço.

O desenvolvimento dos novos instrumentos de comunicação ins
creve-se em uma mutação de grande alcance, à qual ele impulsiona, mas 
que o ultrapassa. Numa palavra: voltamos a ser nômades.

O que isso significa? Trata-se de viagens de prazer, de férias exóti
cas, de turismo? Não. Do giro dos homens de negócios e das pessoas 
apressadas cm torno do mundo, de um aeroporto a outro? Também 
não. Os “objetos nômades” da eletrônica portátil não nos aproximam 
tampouco do nomadismo atual. Essas imagens de movimento nos reme
tem a viagens imóveis, encerradas no mesmo mundo de significações. A
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A inteligência coletiva

corrida sem fim nas redes de mercadorias talvez seja o último obstáculo 
à viagem. Mexer-se não é mais deslocar-se de um ponto a outro da 
superfície terrestre, mas atravessar universos de problemas, mundos vi
vidos, paisagens dos sentidos. Essas derivas nas texturas da humanidade 
podem recortar as trajetórias balizadas dos circuitos de comunicação e 
de transporte, mas as navegações transversais, heterogêneas dos novos 
nômades exploram outro espaço. Somos imigrantes da subjetividade.

O nomadismo desta época refere-se principalmente à transformação 
contínua e rápida das paisagens científica, técnica, econômica, profissio
nal, mental... Mesmo que não nos movêssemos, o mundo mudaria à 
nossa volta. Ora, nós nos movemos. E o conjunto caótico de nossas 
respostas produz a transformação geral. Esse movimento não requer de 
nós uma adaptação racional ou em grau ótimo? Mas como saber que 
uma resposta convém a uma configuração que se apresenta pela primeira 
vez e que ninguém programou? E por que querer se adaptar (e adaptar
-se exatamente a quê?) quando se compreendeu que a realidade não 
estava posta, exterior a nós, preexistente, mas que já era o resultado 
transitório do que fazíamos juntos?

Imprevisível, arriscada, essa situação assemelha-se a uma descida em 
corredeiras desconhecidas. Não só viajamos entre as paisagens exteriores 
da técnica, da economia ou da civilização. Caso se tratasse apenas de 
passar de uma cultura .1 outra, ainda teríamos exemplos, referências bis- 
tóricas. Mas passamos de uma humanidade a outra; outra humanidade 
que não apenas permanece obscura, indeterminada, mas que até mesmo 
nos recusamos a interrogar, que ainda não aceitamos examinar.

A conquista espacial persegue explicitamente o estabelecimento de 
colônias humanas em outros planetas, ou seja, uma mudança radical de 
habitat e de meio para nossa espécie. Os avanços da biologia e da 
medicina nos incitam a uma reinvenção de nossa relação com o corpo, 
com a reprodução, com a doença e com a morte. Tendemos progressi
vamente, talvez sem sabê lo, e com certeza sem dizê-lo, a uma seleção 
artificial do humano transformado em instrumento pela genética. O 
desenvolvimento de nanotecnologias capazes de produzir materiais inte
ligentes cm massa, simbióticos microscópicos artificiais de nossos corpos 
e calculadoras várias ordens de grandeza mais potentes que as de hoje 
poderia modificar completamente nossa relação com a necessidade natú- 
ral e com o trabalho, e isso de maneira bem mais brutal do que se fez 
até hoje nas diversas fases da automação. Os progressos das próteses 
cognitivas com base digital transformam nossas capacidades intelectuais 
tão nitidamente quanto o fariam mutações de nosso patrimônio genéti-

*
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Prólojjo: o planeta nômade

co. As novas técnicas dc comunicação por mundos virtuais põem em 
novas bases os problemas do laço social. Em suma, a hominização, o 
processo de surgimento do gênero humano, não terminou, mas acelera
-se de maneira brutal.

Porém, ao contrário do que ocorreu no momento do nascimento 
de nossa espécie, ou por ocasião da primeira grande mutação antropo
lógica (a do neolítico, que viu surgir a pecuária, a agricultura, a cidade, 
o Estado e a escrita), temos agora a possibilidade de pensar coletivamen
te essa aventura c influenciá-la.

As hierarquias burocráticas (fundadas na escrita estática), as monar
quias midiáticas (“surfando” na televisão e no sistema de mídias) e as 
redes internacionais da economia (utilizando o telefone c as tecnologias 
do tempo real) só mobilizam e coordenam parcialmente a inteligên
cia, a experiência, o savoir-fairey a sabedoria e a imaginação dos seres 
humanos. E por isso que a invenção de novos procedimentos de 
pensamento e negociação que possam fazer emergir verdadeiras in 
teligências coletivas se faz urgente. As tecnologias intelectuais não se 
limitam a ocupar um setor entre outros da mutação antropológica 
contemporânea; elas são potencialmente sua zona crítica, seu lugar 
político. E preciso cnfatizá-lo? Os instrumentos da comunicação e do 
pensamento coletivo não serão reinventados sem que se reinvente a 
democracia, uma democracia distribuída por toda parte, ativa, molecular. 
Neste ponto perigoso de virada ou de encerramento, a humanidade 
poderia reapoderar-se de seu futuro. Não entregando seu destino nas 
mãos dc algum mecanismo supostamente inteligente, mas produzindo 
sistematicamente as ferramentas que lhe permitirão constituir-se cm co
letivos inteligentes, capazes de se orientar entre os mares tempestuosos 
da mutação.

O espaço do novo nomadismo não é o território geográfico, nem 
o das instituições ou o dos Estados, mas um espaço invisível de conhe
cimentos, saberes, potências de pensamento em que brotam e se trans
formam qualidades do ser, maneiras de constituir sociedade. Não os 
organogramas do poder, nem as fronteiras das disciplinas, tampouco as 
estatísticas dos comerciantes, mas o espaço qualitativo, dinâmico, vivo da 
humanidade em vias de se auto-inventar, produzindo seu mundo.

Onde encontrar os mapas móveis desse espaço flutuante? Terra 
incógnita. Mesmo que consigais por vossa própria conta alcançar a 
imobilidade, a paisagem continuará a fluir, girar cm torno dc vós, a vos 
infiltrar, a transformar-vos a partir dc dentro. Não é mais o tempo da 
história, tendo como referenda a escrita, a cidade, o passado, mas dc um
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A inteligência coletiva

espaço móvel, paradoxal, que nos vem igualmente do futuro. Não o 
apreendemos como uma sucessão, só interrogamos as tradições, a seu 
respeito, por meio de perigosas ilusões de óptica. Tempo errante, trans
versal, plural, indeterminado, como o que antecede as origens.

Massas de refugiados em marcha para campos improváveis... Nações 
sem domicílio fixo... Epidemias de guerras civis... Barulhentas “babéis”, 
megalópoles mundiais... Travessia dos saberes da sobrevida nos interstícios 
do império... Impossível fundar uma cidade, impossível doravante esta
belecer-se em qualquer lugar que seja, num segredo, num poder, num 
solo... Os signos, por sua vez, tornam-se migrantes: esse húmus não pára 
de tremer, de arder... Deslizamentos vertiginosos entre as religiões e as 
línguas, zapping entre as vozes c os cantos, e bruscamente, na esquina 
de um corredor subterrâneo, surge a música do futuro... A Terra como 
uma bola sob o olho gigante de um satélite...

Os primeiros nômades seguiam os rebanhos, que buscavam sozi
nhos seu alimento segundo as estações e as chuvas. Hoje “nomadizamos” 
atrás do flituro humano, um futuro que nos atravessa e que construí
mos. O ser humano tornou-se para si mesmo o clima, uma estação 
infinita e sem retorno. Horda c rebanho misturados, cada vez menos 
discerníveis de nossas ferramentas e de um mundo estreitamente atado 
a nossa marcha, desdobramos a cada dia uma nova estepe.

Os homens de Neandertal, bem adaptados às maravilhosas caças da 
tundra glacial, extinguiram-se quando o clima, com excessiva rapidez, 
umidificou-se e reaqueceu-se4. Sua caça habitual desapareceu. A despeito 
de sua inteligência, esses homens que emitiam grunhidos ou eram mudos 
não tinham linguagem para se comunicar entre si. Desse modo, as so
luções encontradas aqui e ali para seus novos problemas não puderam 
difundir-se. Permaneceram dispersos diante da transformação do mundo 
à sua volta. Não se transformaram com ele.

Hoje, o Homo sapiens enfrenta a rápida modificação de seu meio, 
da qual ele é o agente coletivo, involuntário. Não quero de modo algum 
dar a entender que nossa espécie está ameaçada de extinção, nem que 
o “fim dos tempos” está próximo. Não se trata de milcnarismo. Con
tento-me em apontar uma alternativa. Ou superamos um novo limite, 
uma nova etapa da hominização, inventando algum atributo do humano 
tão essencial quanto a linguagem, mas cm escala superior, ou continua
mos a nos “comunicar” por meio da mídia e a pensar em instituições 
separadas umas das outras, que organizam, além disso, o sufocamento e

4. Ver Joseph REICHOI.F, Lrmcrjjence de ihommc% Paris, Flammarion, 1991.
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Prólogo: o planeta nômade

a divisão das inteligências. No segundo caso, só teríamos de enfrentar os 
problemas da subsistência e do poder. Mas, se nos engajássemos na via
da inteligência coletiva, progressivamente inventaríamos as técnicas, os
sistemas de signos, as formas de organização social e de regulação que 
nos permitiriam pensar em conjunto, concentrar nossas forças intelectua
is e espirituais, multiplicar nossas imaginações e experiências, negociar 
em tempo real e em todas as escalas as soluções práticas aos complexos 
problemas que estão diante de nós. Aprenderíamos aos poucos a nos 
orientar num novo cosmo em mutação, à deriva; a nos tornar, na me
dida do possível, seus autores; a nos inventar coletivamente como espé
cie. A inteligência coletiva visa menos ao domínio de si por intermédio 
das comunidades humanas que a um abandono essencial que diz respeito 
à idéia de identidade, aos mecanismos de dominação e de desenca- 
deamento dos conflitos, ao desbloqueio de uma comunicação confiscada, 
a voltar a trocar entre si pensamentos isolados.

Encontramo-nos, portanto, na situação dc uma espécie em que 
cada membro teria boa memória, seria observador c astucioso, mas ainda 
não teria atingido a inteligência coletiva da cultura por falta de lingua
gem articulada. Como inventar a linguagem quando jamais se fàlou, 
quando nenhum de seus ancestrais jamais proferiu uma frase, quando 
não se tem exemplo, a mínima idéia do que pode ser uma língua? Por 
analogia, trata-se de nossa atual situação: não sabemos o que devemos 
criar, o que talvez já tenhamos obscuramente começado a esboçar Em 
alguns milênios, porém, o Hotno habilis tornou-se sapiens, rompeu uma 
barreira, lançou-se no desconhecido, inventou a Terra, os deuses e o 
mundo infinito da significação.

Mas as línguas são feitas para a comunicação no interior de peque
nas comunidades “de escala humana”, c talvez para assegurar as relações 
entre tais grupos. Graças à escrita, vencemos uma nova etapa, Essa 
técnica possibilitou um acréscimo de eficácia da comunicação c da orga
nização dos grupos humanos bem mais importante que o permitido pela 
fala. Foi porém ao preço de uma divisão das sociedades entre uma 
máquina burocrática dc tratamento da informação, operando por meio 
da escrita, de um lado, e pessoas “administradas”, de outro. O problema 
da inteligência coletiva é descobrir ou inventar um além da escrita, um 
além da linguagem tal que o tratamento da informação seja distribuído 
e coordenado por toda parte, que não seja mais o apanágio de órgãos 
sociais separados, mas se integre naturalmente, pelo contrário, a todas as 
atividades humanas, volte às mãos de cada um.

Essa nova dimensão da comunicação deveria, é claro, permitir-nos 
compartilhar nossos conhecimentos e apontá-los uns para os outros, o
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que é a condição elementar da inteligência coletiva. Além disso, ela 
abriria duas importantes possibilidades, que transformariam radicalmente 
os dados fundamentais da vida em sociedade. Em primeiro lugar, dispo* 
ríamos de meios simples e práticos para saber o que fazemos juntos. Em 
segundo lugar, manejaríamos, com facilidade ainda maior do que o 
fazemos com a escrita, os instrumentos que permitem a enunciação 
coletiva. E tudo isso não mais na escala dos clãs do paleolítico, nem na 
dos Estados e instituições históricas do Território, mas segundo a exten
são e a rapidez das turbulências gigantes, dos processos desterritorializados 
c do nomadismo antropológico que hoje nos afetam. Se nossas socieda
des se contentarem em ser inteligentemente dirigidas, com certeza falha- 
rã» cm seus objetivos. Para ter alguma chance de viver melhor, elas 
devem se tornar inteligentes na massa. AJém da mídia, máquinas aéreas 
farão ouvir a voz do múltiplo. Ainda indiscernível, com o som abafado 
pelas névoas do futuro, banhando com seu murmúrio outra humanida
de, temos um encontro marcado com a superlíngua.



Introdução

Economia

A prosperidade das nações, das regiões, das empresas e dos indiví
duos depende de sua capacidade de navegar no espaço do saber. A 

força é conferida dc agora em diante pela gestão ótima dos conhecimen
tos, sejam eles técnicos, científicos, da ordem da comunicação ou deri
vem da relação “ética” com o outro. Quanto melhor os grupos huma
nos conseguem se constituir em coletivos inteligentes, em sujeitos 
cognitivos, abertos, capazes dc iniciativa, de imaginaçao e de reaçao 
rápidas, melhor asseguram seu sucesso no ambiente altamente competi
tivo que é o nosso. Nossa relação material com o mundo se mantém por 
meio de uma formidável infra-estrutura epistêmica e de software: insti
tuições de educação e formação, circuitos de comunicação, tecnologias 
intelectuais com apoio digital, atualização c difusão contínua dos savoir- 
faire... Tudo repousa, a longo prazo, na flexibilidade e vitalidade dc 
nossas redes de produção, comércio c troca de saberes.

Seria uma simplificação assimilar, sem mais, a transição para a era do 
conhecimento à terceirização da economia. E a terceirização, cm si mesma, 
não se reduz tampouco a mero deslocamento das atividades industriais 
para os serviços. Com efeito, o mundo dos serviços é cada vez mais 
invadido por objetos técnicos. Ele “se industrializa” : distribuidores au
tomáticos, servidores telemáticos, softwares de ensino, sistemas especia
listas etc. Os industriais, por sua vez, concebem cada vez mais sua ati
vidade como um serviço. Para responder às novas condições da vida

19

Material com direitos autorais



A inteligência coletiva

econômica, as empresas tendem a organizar-se de tal forma que possam 
ser percorridas por redes de inovação. Isso significa, por exemplo, que em 
uma grande empresa um setor pode se conectar a todo momento com 
qualquer outro, sem procedimento formal, com troca constante de in
formação e de pessoal. O estabelecimento de relações e as redes de inova
ção contemporâneas são transversais e especialmente transempresariais. O 
crescente desenvolvimento das parcerias e alianças é um forte testemunho 
disso. Novas competências devem ser importadas, produzidas, instiladas 
permanentemente (em tempo real) em todos os setores. As organizações 
devem se abrir a uma circulação contínua e constantemente renovada de 
especialidades científicas, técnicas, sociais ou mesmo estéticas. O skiU flow 
condiciona o eash flow1. Assim que essa renovação diminui seu ritmo, a 
empresa ou organização corre o risco de esclerose e, logo, de morte. 
Como diz Michel Serres, o saber tornou-se a nova infra-estrutura.

Por que a economia dos chamados regimes comunistas começou a 
declinar acentuadamente nos anos 70, tendo finalmente ruído na virada 
dos anos 90? Sem querer tratar essa questão complexa de maneira exaus
tiva, pode-se ao menos mencionar uma hipótese2 que iluminará particu
larmente nossa posição sobre a era do conhecimento. A economia pia- 
nificada de forma burocrática, que ainda era capaz de algumas realiza
ções até os anos 60, foi incapaz de seguir as transformações impostas 
pela evolução contemporânea das técnicas c da organização do trabalho. 
O totalitarismo fracassa diante das novas formas de exercício móvel e 
cooperativo das competências. Era incapaz de inteligência coletiva.

Não se trata apenas do grande deslocamento das economias ociden
tais em direção ao setor terciário, mas de um movimento bem mais 
profundo, de ordem antropológica. A partir dos anos 70. tornava-se 
cada vez mais difícil para o operário, o empregado, o engenheiro herdar 
a tradição de um “ofício”, assumi-lo e transmiti-lo quase inalterado, 
instalar-se de modo durável cm uma identidade profissional. Não só as 
técnicas se transformavam em ritmo acelerado, como também tornava- 
se necessário aprender a comparar, regular, comunicar, reorganizar sua 
atividade. Era preciso exercer em caráter permanente todas as suas 
potencialidades intelectuais. Além disso, as novas condições da vida eco
nômica conferiam uma vantagem competitiva às organizações cm que os

1. O fluxo das habilidades condiciona o fluxo do dinheiro (fluxo de caixa); em 
inglês no original (N. do T.).

2. Hipótese que nos foi inspirada pelos trabalhos de Bernard Pcrret. Ver, de 
Berrurd PERRET e Guy RO U ST AN G, Vèconomie contre la société. Affhmter la crise de 
rintéfjrarion culturellc et socialc, Paris, Scuil, 1993.
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membros eram capazes de adotar individualmente iniciativas dc coorde
nação em lugar dc se submeter a uma planificação vinda de cima. Ora, 
essa mobilização constante das capacidades cognitivas c sociais supõe neces
sariamente uma forte implicação subjetiva. Doravante, não basta mais iden- 
tilicar-sc passivamente com uma categoria, uma profissão, uma comunidade 
de trabalho; é necessário ainda engajar a singularidade, a própria identidade 
pessoal na vida profissional. E precisamente essa dupla mobilização subjetiva, 
bastante individual, de um lado, mas ética e cooperativa, de outro, que o 
universo burocrático c totalitário era incapaz de suscitar.

Sem dúvida, a interpenetraçao do lazer, da cultura e do trabalho em 
uma espécie de engajamento subjetivo e social global continua sendo 
hoje o apanágio dos diretores de empresa, dos quadros mais qualifica
dos, de certas profissões liberais, dos pesquisadores e dos artistas. Mais 
de um índice leva a crcr que esse modelo irá se difundir, “baixar" por 
capilaridade a todas as camadas da sociedade. Sc a fronteira entre vida 
profissional e desenvolvimento pessoal se apaga, é a morte dc certo 
economismo. Os imperativos econômicos e a eficácia técnica não podem 
mais girar em círculo fechado. Uma vez que um verdadeiro engajamento 
subjetivo é requerido dos atores humanos, as finalidades econômicas 
devem remeter ao político, no sentido amplo, ou seja, à ética c à vida 
da cidade. Devem fazer eco, igualmente, a s i g n i f i c a ç õ e s  culturais. O 
puro econômico ou a mera eficácia perdem em eficiência. Somente uma 
composição com finalidades culturais e morais ou experiências estéticas 
lhes permitem dominar a subjetividade dos atores da empresa... como a 
de seus clientes. A empresa não é só consumidora e produtora de bens 
e de serviços, como quer o enfoque econômico clássico. Não se contenta 
em aplicar, elaborar c distribuir savoir-faire e conhecimento, como mostra 
a nova abordagem cognitiva das organizações. Deve-se reconhecer, além 
disso, que a empresa, com outras instituições, acolhe e constrói subje- 
tividades. Já que condiciona todas as outras, a produção continua de sub
jetividade será provavelmente considerada, no próximo século, a principal 
atividade econômica (veja o capítulo 2 deste livro).

No regime assalariado, o indivíduo vende sua força ou seu tempo 
de trabalho de modo quantitativo e facilmente mensurável. Ora, esse 
regime poderá cm breve ceder lugar à valorização direta de sua atividade 
— isto é, de suas competências qualitativamente diferenciadas — por 
meio dc produtores independentes ou pequenas equipes3. De fato, indi-

3. Essa abordagem prospcctiva do “fim do regime assalariado” foi-nos sugerida 
por Robert REJCH, The work o f nations. Ptrpnrinj) ourselvesfor thc 2T  century capitalism, 
Nova York, Random Housc* 1991.
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víduos e microempresas estão mais aptos que as grandes sociedades à 
reorganização permanente e à ótima valorização das especialidades que 
são hoje as condições do sucesso. A vida econômica não estaria mais essen
cialmente animada por uma competição entre grandes empresas que arro
lam sob sua bandeira um trabalho quantitativo e anônimo. Assistiríamos, 
cm vez disso, ao desenvolvimento de formas complexas de interdependência 
conflitual entre zonas de competências vagas, não-localizadas, aprovei
tando-se de todas as suas singularidades, agitadas por movimentos 
moleculares permanentes de associação, de troca e de rivalidade. A ca
pacidade de formar e reformar rapidamente coletivos inteligentes irá se 
tomar a arma decisiva dos núcleos regionais de conhecimentos específicos (savoir- 
-faire) em competição em um espaço econômico mundializado. Não será

• A |  •  « m _ * |  f  * J •mais no ambito institucional das empresas, mas por ocasiao de interações 
cooperativas no ciberespaço internacional, que se dará o surgimento e a 
redefinição constantes das identidades distribuídas.

Antropologia

Que o saber se torne o primeiro motor, e eis que se erige sob 
nossos olhos uma paisagem desconhecida, na qual são redefinidas as 
regras do jogo social e a identidade dos jogadores. Sugerimos a hipótese 
de que hoje se abre um novo “espaço antropológico", o Espaço do saber, 
que poderia muito bem comandar os espaços anteriores: a Terra, o 
Território c o Espaço mercantil. Toda a segunda parte deste livro (ca
pítulos 7 a 15) é consagrada à cartografia detalhada desses espaços e de 
suas relações.

O que é um espaço antropológico? E um sistema de proximidade 
(espaço) próprio do mundo humano (antropológico), e portanto depen
dente de técnicas, de significações, da linguagem, da cultura, das con
venções, das representações e das emoções humanas. Pelo espaço antro
pológico “Território”, por exemplo, duas pessoas dispostas dc lados 
opostos da fronteira estão mais “distantes” entre si do que pessoas per
tencentes ao mesmo país, mesmo que a relação seja a inversa no espaço 
da geografia física.

A Terra foi o primeiro grande espaço de significação aberto à nossa 
espécie. Ela repousa sobre as três características primordiais que distin
guem o homo sapiens-. a linguagem, a técnica e as formas complexas de 
organização social (a “religião”, considerada cm seu sentido mais am
plo). Só os seres humanos vivem sobre a Terra; os animais habitam em 
nichos ecológicos. A relação com o cosmo constitui o ponto central do
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primeiro espaço tanto em um plano que hoje qualificaríamos de imagi
nário (animismo, totemismo) como em uma perspectiva prática, pois o 
contato com a “natureza” é bastante estreito. Os modos de conheci
mento específicos desse primeiro espaço antropológico são os mitos e os 
ritos. Na Terra, a identidade se inscreve ao mesmo tempo no vínculo 
com o cosmo e na relação de filiação ou dc aliança com outros homens. 
O primeiro item de nosso curriculum vitae é, em geral, nosso nome, ou 
seja, a inscrição simbólica numa linhagem.

Um segundo espaço, o Território, é inventado a partir do neolítico, 
com a agricultura, a cidade, o Estado e a escrita. Ele não suprime a Terra 
nômade, mas rccobre-a cm parte, e tenta sedcntarizá-la, domesticá-la. As 
riquezas não provem da colheita e da caça, mas da posse e da exploração 
dos campos. Nesse segundo espaço antropológico os modos de conhe
cimento dominantes baseiam-se na escrita: começa a história e o desen
volvimento dos saberes de tipo sistemático, teórico ou hermenêutico. 
Neste caso, o centro da existência não é mais a participação no cosmo, 
mas o vínculo com uma entidade territorial (pertença, propriedade etc.) 
definida por suas fronteiras. Ainda hoje possuímos, todos nós, após 
nosso nome, um “endereço”, que é na verdade nossa identidade no 
Território dos sedentários e dos contribuintes. As instituições nas quais 
vivemos são igualmente territórios, ou justaposições de territórios, com 
suas hierarquias, burocracias, sistemas de regras, fronteiras, lógicas de 
pertença ou de exclusão.

Desde o século XVI se desenvolve um terceiro espaço antropológi
co, que chamo dc Espaço das mercadorias. Ele começa a esboçar-se, sem 
dúvida, com a inauguração dc um mercado mundial por ocasião da 
conquista da América pelos europeus. O princípio organizador do novo 
espaço é o fluxo: fluxo dc energias, dc matérias-primas, mercadorias, 
capitais, mão-de-obra, informações. O grande movimento de dester- 
ritorializaçãoy que começa a desenvolver-se na aurora dos tempos mo
dernos, não resulta na supressão dos territórios, mas em sua subversão, 
sua subordinação aos fluxos econômicos. O Espaço das mercadorias não 
suprime os anteriores, mas supera-os em velocidade. E o novo motor da 
evolução. A riqueza não provém do domínio das fronteiras, mas do 
controle dos fluxos. Daí por diante reina a indústria, no sentido amplo 
de tratamento da matéria e da informação. A ciência experimental 
moderna e um modo dc conhecimento típico do novo espaço dos flu
xos. Mas essa ciência clássica, por sua vez, está cm vias de dester- 
ritorialização. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial ela passa a dar 
lugar a uma “tecnociência”, movida por uma dinâmica permanente da 
pesquisa e da inovação econômica. O par teoria/experiência da ciência
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clássica se vê em concorrência com uma ascensão da simulação e da 
modelização numéricas, que voltam a pôr em questão os esquemas 
habituais da epistemologia c permitem prever os clarões de um quarto 
espaço. Ter uma identidade, existir no espaço dos fluxos das mercadorias 
é participar da produção e das trocas econômicas, ocupar uma posição 
nos pontos nodais das redes de fabricação, de negócios c de comunica
ção. Não é bom ser desempregado no Espaço das mercadorias, uma vez 
que a identidade social é nele definida pelo “trabalho”; ou seja, no que 
concerne à maior parte da população, por um posto assalariado. Em 
nosso curriculutn vitae, depois do nome (posição na Terra) e endereço 
(posição no Território), em geral vem a profissão (posição no Espaço das 
mercadorias).

f  .

E possível fazer surgir um novo espaço, no qual se possa ter uma 
identidade social, mesmo que não se tenha “profissão”? Talvez a crise 
atual dos pontos de referência e dos modos sociais de identificação 
indique o surgimento, ainda malpercebido, incompleto, de um novo 
espaço antropológico, o da inteligência e do saber coletivos, cujo adven
to definitivo não está em absoluto garantido por certas “leis da história” . 
Como os espaços antropológicos anteriores, o Espaço do saber teria 
vocação para comandar os espaços anteriores, e não para fazê-los desa
parecer. Com efeito, doravante, é das capacidades de aprendizado rápido 
e da imaginação colctiva dos seres humanos que os habitam que depen
dem tanto as redes econômicas como as potências territoriais. E, certa
mente, o mesmo ocorre no que se refere à sobrevivência da grande Terra 
nômade.

A inteligência e o savoir-faire humanos sempre estiveram no centro 
do funcionamento social. Nossa espécie foi, com muita razão, chamada 
de sapiens. Indicamos, aliás, que a cada espaço antropológico correspondia 
um modo de conhecimento específico. Mas por que então chamar de 
“Espaço do saber” o novo horizonte de nossa civilização? A novidade, 
nesse domínio, é pelo menos tripla: deve-se à velocidade de evolução 
dos saberes, à massa de pessoas convocadas a aprender c produzir novos 
conhecimentos e, enfim, ao surgimento de novas ferramentas (as do 
ciberespaço) que podem fazer surgir, por trás do nevoeiro informacional, 
paisagens inéditas e distintas, identidades singulares, específicas desse 
espaço, novas figuras sócio-históricas.

A  velocidade: jamais a evolução das ciências e das técnicas foi tão 
rápida, com tantas conseqüências diretas sobre a vida cotidiana, o traba
lho, os modos de comunicação, a relação com o corpo, com o espaço 
etc. Hoje é no universo dos saberes e do savoir-faire que a aceleração
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é mais acentuada e as configurações mais móveis. Eis uma das razões 
pelas quais o saber (entendido no sentido mais amplo) lidera as outras 
evoluções da vida social.

A massa: tornou-se impossível reservar o conhecimento, até mesmo 
seu movimento, a classes de especialistas. E o conjunto do coletivo 
humano que deve, daqui por diante, se adaptar, aprender e inventar para 
viver melhor no universo complexo c caótico cm que passamos a viver.

As ferramentas-, a quantidade de mensagens cm circulação jamais foi 
tão grande, mas dispomos de um número muito reduzido de instrumen
tos para filtrar a informação pertinente, para efetuar comparações segun
do significações e necessidades que continuam sendo subjetivas, para nos 
orientar no fluxo informacional. E nesse ponto que o Espaço do saber 
deixa de ser objeto de uma constatação para tornar-se um projeto. 
Constituir o Espaço do saber seria, em especial, dotar-se dos instrumen-

t •  » •  /  I ■ •  * /* ^  / £tos institucionais, técnicos c conceituais para tornar a ínrormaçao na
vegável”, para que cada um possa orientar-se e reconheccr os outros em 
função dos interesses, competências, projetos, meios, identidades recí
procos no novo espaço. A instauração deliberada dc um sistema de 
expressão do Espaço do saber permitiria pôr corretamente, e talvez re
solver, inúmeros problemas cruciais que já não encontram formulação 
adequada nos conceitos e ferramentas que os exprimiam nos espaços 
precedentes.

Os conhecimentos vivos, os savoir-faire e competências dos seres 
humanos estão prestes a ser reconhecidos como a fonte dc todas as 
outras riquezas. Assim, que finalidade conferir às novas ferramentas 
comunicacionais? Seu uso mais útil, em termos sociais, seria sem dúvida 
fornecer aos grupos humanos instrumentos para reunir suas forças men
tais a fim de constituir intelectuais ou “imaginantes” coletivos. A 
informática comunicante se apresentaria então como a infra-estrutura 
técnica do cérebro coletivo ou do hipercórtex4 de comunidades vivas. O
papel da informática e das técnicas de comunicação com base digital não 
seria “substituir o homem”, nem aproximar-se de uma hipotética “inte
ligência artificial”, mas promover a construção de coletivos inteligentes, 
nos quais as potencialidades sociais c cognitivas de cada um poderão 
desenvolver-se c ampliar-se de maneira recíproca. Dessa perspectiva, o

4. A bela palavra cunhada por Roy Ascott, cm Toulousc, cm 1992, por ocasião da 
manifestação FAUST, cm sua conferência intitulada “Telenonia”. Ver também “Telenonia", 
in Interactive nrt, intercommunicntion, n. 7, Tóquio, 1994, pp. 114-123; e “Telcnonia, 
on linc”, Knnst itn Netz (org. R. Adrian), Graz, Stcirischcn Kulturinitiativc, 1993, pp. 
135*146.
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principal projeto arquitetônico do século XXI será imaginar, construir e 
organizar o espaço interativo e móvel do ciberespaço (veja o capítulo 6). 
Talvez seja possível, então, superar a sociedade do espetáculo para abor
dar uma era pós-mídia, na qual as técnicas de comunicação servirão para 
filtrar o fluxo de conhecimentos, para navegar no saber e pensar juntos, 
em vez de carregar consigo massas de informação. Infelizmente, e em
bora tenham entrevisto o problema, os apóstolos das “infovias” ainda 
têm dificuldade em falar de algo mais que não seja a capacidade de 
transmissão. O grande sistema mundial de distribuição de vídeo segundo 
a demanda, do qual nos falam, não é de forma alguma o nec plus ultra 
da audácia imaginativa e da reflexão sobre a arte e a arquitetura do 
ciberespaço.

Laço social e relação com o saber

Além de uma indispensável instrumentação técnica, o projeto do 
Espaço do saber incita a reinventar o laço social em torno do aprendi
zado recíproco, da sinergia das competências, da imaginação e da inte
ligência coletivas. Como deve ter ficado claro, a inteligência coletiva não 
é um conceito exclusivamente cognitivo. Inteligência deve ser compreen
dida aqui como na expressão “trabalhar cm comum acordo”, ou no 
sentido de “entendimento com o inimigo”5. Trata-se de uma aborda
gem de caráter bem geral da vida cm sociedade e de seu possível futuro. 
A inteligência coletiva examinada neste livro é um projeto global cujas 
dimensões éticas e estéticas são tão importantes quanto os aspectos 
tecnológicos ou organizacionais. Essa abordagem ética será especialmen
te desenvolvida nos capítulos 1 a 5. Em uma época que carece de 
perspectivas, assumo o risco de propor um norte, uma direção, algo 
como uma utopia. Essa visão de futuro organiza-se em torno de dois 
eixos complementares: o da renovação do laço social por intermédio do 
conhecimento e o da inteligência coletiva propriamente dita.

A questão da construção ou reconstrução do laço social é especial 
mente sensível ao momento cm que os grupos humanos implodem, 
cancerizam-se, perdem seus pontos de referência e vêem suas identida
des se desagregar. E urgente explorar outras vias além da “inserção” por

5. A dificuldade aqui reside nos vários sentidos da palavra intelliqencc cm francês; 
além de “inteligência” propriamente dita, pode significar também acordo, compreensão, 
entendimento. As duas expressões citadas são respectivamente: travai Uer en bonnc 
intcllijjence, significando “em comum acordo", e intclligcnce avec Vcnnetni, entendimen
to, acordo com o  inimigo (N. do T.).
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meio de um trabalho assalariado em vias de rarefação. E da mais alta 
necessidade trilhar outros caminhos quando a produção de comunidade 
por pertença étnica, nacional ou religiosa conduz aos sangrentos impasses 
que conhecemos. Basear o laço social na relação com o saber consiste 
em encorajar a extensão de uma civilidade desterritorializada, que coin
cide com a fonte contemporânea da força, ao mesmo tempo em que 
passa pelo mais íntimo das subjetividades.

Em nossas interações com as coisas, desenvolvemos competências. 
Por meio de nossas relações com os signos c com a informação adqui
rimos conhecimentos. Em relação com os outros, mediante iniciação e 
transmissão, fazemos viver o saber. Competência, conhecimento e saber 
(que podem dizer respeito aos mesmos objetos) são três modos complc- 
mentares do negócio cognitivo, e se transformam constantemente uns 
nos outros. Toda atividade, todo ato de comunicação, toda relação hu
mana implica um aprendizado. Pelas competências e conhecimentos que 
envolve, um percurso de vida pode alimentar um circuito de troca, 
alimentar uma sociabilidade de saber.

Postulemos explícita, aberta e publicamente o aprendizado recípro
co como mediação das relações entre os homens6. As identidades tor
nam-se identidades de saber. As conseqüências éticas dessa nova institui
ção da subjetividade são imensas: quem é o outro? E alguém que sabe. 
E que sabe as coisas que eu não sei. O outro não é mais um ser assus
tador, ameaçador: como eu, ele ignora bastante e domina alguns conhe
cimentos. Mas como nossas zonas de inexperiência não se justapõem ele 
representa uma fonte possível de enriquecimento de meus próprios sa- 
beres. Ele pode aumentar meu potencial de ser, e tanto mais quanto 
mais diferir de mim. Poderei associar minhas competências às suas, de tal 
modo que atuemos melhor juntos do que separados. As “árvores de 
competências”, hoje comuns em empresas, escolas e quartéis, permitem 
desde já ver o outro como um leque de conhecimentos no Espaço do 
saber, e não mais como um nome, um endereço, uma profissão ou um 
status social7.

Introdução

6. Nunca será demais enfatizar o que essa concepção deve ao Mouvcmcnt des 
réseaux d'échanges reciproques de savoir (MRERS), conduzido por Claire e Marc 
HEBERT-SUFFRIN. Ver desses autores, por exemplo, Echattger Ussavoiny Paris, Desclec 
de Brouwcr, 1991.

7. Ver, de Michel AUTHIKR e Pierre I.HVY, Lis arbres dc connnissances (prefácio 
de Michel Serres), Paris, La Découvertc, 1992 (trad. bras. Ed. Escuta). O livro nao é 
senão uma nota marginal às árvores de conhecimentos que florescem hoje nas empresas, 
escolas, universidades e quartéis e que conferem um sentido técnico c social concreto a 
nossas afirmações sobre a inteligência coletiva.
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A inteligência coletiva

Mas a transparência não será jamais total, e não deve sê-lo. O saber 
do outro não pode se reduzir a uma soma de resultados ou dados. O 
saber no sentido que tentamos defender aqui é também um saber-viver 
(savoir-vivre), é indissociável da construção e da habitação de um mun
do, incorpora o longo tempo da vida. É por isso que, mesmo que eu 
deva me informar e dialogar, mesmo que possa aprender do outro, 
jamais saberei tudo o que ele sabe. A necessária escuta do outro não 
pode se reduzir à construção de um saber a seu respeito, à mera e 
simples captação de sua especialidade ou das informações que ele detém. 
O aprendizado, no sentido amplo, é também um encontro da 
incompreensibilidade, da irredutibilidade do mundo do outro, que fun
da o respeito que tenho por ele. Fonte possível de minha potência, ao 
mesmo tempo em que permanece enigmático, o outro torna-se, sob 
todos os aspectos, um ser desejável.

Se os outros são fonte de conhecimento, a recíproca é imediata. 
Também eu, qualquer que seja minha provisória posição social, qualquer 
que seja a sentença que a instituição escolar tenha pronunciado a meu 
respeito, também sou para os outros uma oportunidade de aprendizado. 
Por meio de minha experiência de vida, de meu percurso profissional, de 
minhas práticas sociais e culturais, e dado que o saber é co-extensivo à 
'"ida, ofereço recursos de conhecimentos .1 uma comunidade. Mesmo 
que esteja desempregado, que não tenha dinheiro, não possua diploma, 
mesmo que more num subúrbio, mesmo que não saiba ler, nem por isso 
sou “nulo” . Não sou intercambiável. Tenho imagem, posição, dignida
de, valor pessoal e positivo no Espaço do saber. Todos os seres humanos 
têm direito ao reconhecimento de uma identidade de saber.

O Espaço do saber começa a viver desde que se experimentam 
relações humanas baseadas nesses princípios éticos de valorização dos 
indivíduos por suas competências, de transmutação efetiva das diferenças 
em riqueza coletiva, de integração a um processo social dinâmico de 
troca de saberes, no qual cada um é reconhecido como uma pessoa 
inteira, não se vendo bloqueada em seus percursos de aprendizado por 
programas, pré-requisitos, classificações a priori ou preconceitos em 
relação aos saberes nobres ou ignóbeis.

O que é a inteligência coletiva?

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valo
rizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efe
tiva das competências. Acrescentemos à nossa definição este complemen-
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to indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são o reco
nhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de 
comunidades fctichizadas ou hipostasiadas.

Uma inteligência distribuída por toda parte: tal é nosso axioma 
inicial. Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está 
na humanidade. Não existe nenhum reservatório de conhecimento trans
cendente, e o saber não é nada além do que o que as pessoas sabem. A 
luz do espírito brilha mesmo onde se tenta fazer crer que nao existe 
inteligência: “fracasso escolar”, “execução simples”, “subdesenvolvimen
to” etc. O juízo global de ignorância volta se contra quem o pronuncia. 
Se você cometer a fraqueza de pensar que alguém é ignorante, procure 
em que contexto o que essa pessoa sabe é ouro.

Uma inteligência incessantemente valorizada. A inteligência é distri
buída por toda parte, é um fato. Mas deve-se agora passar desse fato ao 
projeto. Pois essa inteligência tantas vezes desprezada, ignorada, inuti
lizada, humilhada, justamente por isso não é valorizada. Numa época em 
que as pessoas se preocupam cada vez mais em evitar o desperdício 
econômico ou ecológico, parece que se dissipa alegremente o recurso 
mais precioso, a inteligência, recusando-se a levá-la em conta, desenvolvê
-la e empregá-la. Do boletim escolar às grades de qualificação nas em
presas, de modos arcaicos de administração à exclusão social pelo desem
prego, assiste-se hoje a uma verdadeira organização da ignorância sobre 
a inteligência das pessoas, um terrível pastiche de experiência, savoir- 
faire e riqueza humana.

A coordenação das inteligências em tempo real provoca a intervenção 
de agenciamentos de comunicação que, além de certo limiar quantita
tivo, só podem basear-se nas tecnologias digitais da informação. Os 
novos sistemas de comunicação deveriam oferecer aos membros dc uma 
comunidade os meios de coordenar suas interações no mesmo universo 
virtual de conhecimentos. Não seria tanto o caso dc modelar o mundo
físico com um , mas de permitir aos membros de coletivos m al-situados 
interagir cm uma paisagem móvel dc significações. Acontecimentos, de
cisões, ações e pessoas estariam situados nos mapas dinâmicos de um 
contexto comum e transformariam continuamente o universo virtual em 
que adquirem sentido. Nessa perspectiva, o ciberespaço tornar-se-ia o 
espaço móvel das interações entre conhecimentos e conhecedores de 
coletivos inteligentes desterritorializados.

Atingir uma mobilização efetiva das competências. Para mobilizar as 
competências é necessário identificá-las. E para apontá-las é preciso 
reconhecê-las em toda a sua diversidade. Os saberes oficialmente válidos
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só representam uma ínfima minoria dos que hoje estão ativos. Essa 
questão do reconhecimento é capital, pois ela não só tem por finalidade 
uma melhor administração das competências nas empresas e nas coleti
vidades em geral, mas possui igualmente uma dimensão ético-política. 
Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteli
gência é recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu 
ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a frustração de onde 
surge a violência. Em contrapartida, quando valorizamos o outro de 
acordo com o leque variado de seus saberes, permitimos que se identifique 
de um modo novo e positivo, contribuímos para mobilizá-lo, para desen
volver nele sentimentos de reconhecimento que facilitarão, conseqüen
temente, a implicação subjetiva de outras pessoas cm projetos coletivos.

O ideal da inteligência coletiva implica a valorização técnica, eco
nômica, jurídica e humana de uma inteligência distribuída por toda 
parte, a fim de desencadear uma dinâmica positiva de reconhecimento 
e mobilização das competências. Uma das condições necessárias ao salto 
econômico da Europa no final do século XVIII foi a instauração de uma 
garantia jurídica eficaz da propriedade intelectual (direitos autorais, pa
tentes, licenças de invenção etc.). Desse modo, os inventores podiam 
dedicar seu tempo, sua energia intelectual e seus recursos financeiros à 
inovação, sem medo de ter seus esforços roubados pelos poderes da 
época. Desde que o direito começou a banir os monopólios e privilégios 
econômicos, desde que passou a oferecer os meios de inscrever pública 
e irreversivelmente a marca de uma pessoa física ou moral em um pro
cedimento técnico, a inovação tornou-se atrativa. Ao se atribuir regras 
ao jogo da inovação, fazendo dela uma atividade legítima, socialmente 
encorajada, economicamente compensadora, desencadeou-sc uma dinâ
mica tecnocicntífica c industrial de imenso alcance. Ora, encontramo- 
nos hoje diante da necessidade de realizar um salto do mesmo tipo na 

ordem das competências e das inteligências coletivas, que não dispõem 
ainda de nenhum sistema de avaliação, de contabilidade, representação 
alguma, nenhuma regulação jurídica digna desse nome, embora estejam 
na fonte de todas as formas contemporâneas da potência.

A inteligência coletiva, lembremos, é uma inteligência distribuída 
por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada c mobilizada cm 
tempo real. Para evitar qualquer mal entendido, e antes de encerrar esta 
introdução, iremos especificar o que ela não é. Não se deve, sobretudo, 
confundi-la com projetos “totalitários” de subordinação dos indivíduos 
a comunidades transcendentes c fctichizadas. Em um formigueiro, os 
indivíduos são “bestas”, não possuem nenhuma visão de conjunto e não 
sabem como o que eles fazem se compõe com os atos dos outros indi
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víduos. Mas, ainda que as formigas isoladamente sejam “estúpidas'’, sua 
interação produz um comportamento globalmente inteligente*. Acres
centemos que o formigueiro possui uma estrutura absolutamente fixa, as 
formigas dividem-se rigidamente em castas e são intercambiáveis dentro 
de cada casta. O formigueiro fornece o exemplo do contrário da inte
ligência coletiva, no sentido em que a entendemos neste livro. Longe de 
apontar para o Espaço do saber, o formigueiro é anterior à Terra, é 
simplesmente pré-humano. Serão consideradas odiosas e bárbaras todas 
as tentativas de aproximar, em maior ou menor medida, o funcionamen
to da sociedade ao dc um formigueiro.

A inteligência coletiva só tem início com a cultura e cresce com ela. 
Pensamos, é claro, com idéias, línguas, tecnologias cognitivas recebidas 
de uma comunidade. Mas a inteligência culturalmente constituída não é 
mais fixa ou programada como a do cupinzeiro ou a da colméia. Por

* 1 4 •  w  « -w • * A •meio de transmissao, invenção e esquecimento, o patnmomo comum 
passa pela responsabilidade de cada um. A inteligência do todo não 
resulta mais mecanicamente de atos cegos e automáticos, pois é o pensa
mento das pessoas que pereniza, inventa e põe em movimento o pen
samento da sociedade. No entanto, o coletivo inteligente visado neste livro 
não se identifica simplesmente com o estado de cultura usual. Em um 
coletivo inteligente, a comunidade assume como objetivo a negociação 
permanente da ordem estabelecida, dc sua linguagem, do papel de cada 
um, o discernimento e a definição de seus objetos, a reinterpretação de sua 
memória. Nada é fixo, o que não significa que se trate de desordem ou dc 
absoluto relativismo, pois os atos são coordenados e avaliados em tempo 
real, segundo um grande número de critérios constantemente reavaliados 
e contcxtualizados". No lugar das “mãos invisíveis” dos cupinzeiros sur 
gem as mãos visíveis e as dinâmicas imaginárias dc universos virtuais em 
expansão. Interagindo com diversas comunidades, os indivíduos que 
animam o Espaço do saber, longe de ser os membros intercambiáveis de 
castas imutáveis, são ao mesmo tempo singulares, múltiplos, nômades c 
em vias de metamorfose (ou de aprendizado) permanente.

Esse projeto convoca um novo humanismo que inclui c amplia o 
“conhecc-te a ti mesmo” para um “aprendamos a nos conhecer para 
pensar juntos”, e que generaliza o “penso, logo existo” em um “forma-

8. Há um jogo dc palavras entre bete (animal, besta) c stupide (estúpido). Nesse 
contexto, deve-se entender a palavra “besta*’ no duplo sentido de animal e estúpido (N. 
do T.).

9. As árvores de conhecimentos são, mais uma vez, uma ilustração da factibilidade 
tccnossocial de tal projeto.
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mos uma inteligência coletiva, logo existimos eminentemente como 
comunidade” . Passamos do cogito cartesiano ao cogitamus. Longe de 
fundir as inteligências individuais em uma espécie de magma indistinto, 
a inteligência coletiva é um processo de crescimento, de diferenciação e 
de retomada recíproca das singularidades. A imagem móvel que emerge 
de suas competências, de seus projetos e das relações que seus membros 
mantêm no Espaço do saber constitui para um coletivo um novo modo 
de identificação, aberto, vivo e positivo. Novas formas de democracia, 
mais bem adaptadas à complexidade dos problemas contemporâneos do 
que as formas representativas clássicas, poderiam então ver a luz do dia 
(veja o capítulo 4).

A primeira parte deste livro é destinada à “engenharia do laço 
social”, que é a arte de suscitar coletivos inteligentes e valorizar ao má
ximo a diversidade das qualidades humanas. O projeto da inteligência 
coletiva é declinado em todos os seus aspectos: ético (capítulos 1 e 5), 
econômico (capítulo 2), tecnológico (capítulo 3), político (capítulo 4) 
e estético (capítulos 5 e 6). O núcleo da engenharia do laço social é a 
economia das qualidades humanas. Que as forças das mensagens, das 
máquinas e das variedades naturais sejam por sua vez avaliadas, explora* 
das e contabilizadas segundo essa economia subjetiva, que o valor das 
coisas sc exprima segundo os mesmos signos que as identidades das 
pessoas (e não o contrário!), que todo o nosso ambiente volte a ser 
“humano”, tal é a utopia na utopia que esboça nas entrelinhas a enge
nharia do laço social.

A segunda parte do livro, “O Espaço do saber”, desenvolve a teoria 
dos quatro espaços antropológicos anunciada nesta introdução. Após 
uma apresentação da Terra, do Território, do Espaço das mercadorias e 
do Espaço do saber (capítulo 7), define-se a noção de espaço antropo
lógico (capítulo 8), depois se examinam os problemas da identidade 
(capítulo 9), da significação (capítulo 10), do espaço e do tempo (capí
tulo 11), antes de tratar mais demoradamente da questão do conheci
mento (capítulos 12, 13 e 14). Essa parte é encerrada com o esboço de 
uma filosofia política concebida como teoria das relações entre os espa
ços antropológicos (capítulo 15). Mesmo que a linearidade do texto nos 
tenha obrigado, às vezes, a ta/.cr uma apresentado atada à ordem tem
poral, “o Espaço do saber” pretende ser uma cartografia, uma caixa de 
ferramentas conceituai, um guia portátil da mutação antropológica, mais 
do que uma história. Utilizo o texto para fornecer o modo de uso das 
mudanças em curso, para apontar os obstáculos, indicar algumas dire
ções de exploração. Não tenho pretensões à exatidão histórica e cientí
fica, mas à fecundidade filosófica e prática.
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C a p í t u l o  1

Os justos. 
Ética da inteligência coletiva

Gênesis, capítulos 18 e 19. Um grande clamor se ergue contra Sodoma 
e Gomorra devido a seus pecados. Tendo Deus resolvido destruir 

essas cidades, nas quais se cometiam muitas injustiças, decide falar pri
meiro a Abraão. Embora, diante de Deus, não passe dc poeira e cinzas, 
o patriarca enceta com o Eterno uma extraordinária sessão de negocia
ção: “Talvez haja cinqüenta justos na cidade! Vais dc verdade suprimir 
esta cidade, ou perdoá-la por causa dos cinqüenta justos que ali se 
encontram? Sucederia ao justo o mesmo que ao culpado?” Deus conce
de a Abraão a salvação da cidade, caso ali se encontrassem cinqüenta 
justos. Mas o patriarca insiste e continua a negociar a salvação da cidade 
por quarenta e cinco, depois trinta, vinte c, finalmente, por dez justos 
apenas.

Ao cair da noite, dois anjos chegam às portas dc Sodoma. Nada, cm
sua aparência, indica que sejam enviados de Deus. Para todos, são pes
soas de passagem, viajantes desconhecidos. Lot, que estava sentado à 
entrada da cidade, convida esses estrangeiros à sua casa, dá-lhes de co
mer e trata-os com perfeição, segundo as regras da hospitalidade. Eles 
ainda não haviam se deitado quando a população de Sodoma se reúne 
em torno da casa dc Lot e pede para ver os estrangeiros, “para deles 
abusar”. Lot se recusa a entregar seus hóspedes; chega a oferecer em 
troca suas filhas ao populacho cncolerizado. Mas eles não querem saber. 
A demonstração permitiu contar o número de justos em Sodoma: ape
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nas um. Os anjos organizam a fuga de Lot e sua família. Assim que eles 
partem, a cidade é destruída. Apesar da proibição dos anjos, a mulher de 
Lot olha para trás, para a chuva de enxofre e de fogo que queima Sodoma 
e Gomorra. Ela se transforma imediatamente em uma estátua de sal.

Agora tentaremos uma interpretação “laica” do relato bíblico da 
destruição de Sodoma e Gomorra. O próprio texto nos convida a isso. 
O que ele mostra, com efeito, não é tanto um princípio transcendente 
do bem e do mal quanto a força de pessoas vivas e ativas, os “justos”, 
capazes de trabalhar para a existência do mundo humano.

Se considerarmos a mulher de Lot sua “metade”, seu destino ilustra 
a tentação do justo de demorar-se no julgamento, mais do que de acolher 
o outro humano. Em sua mulher, Lot se identifica ao juiz, ou mesmo 
ao princípio abstrato da justiça, em vez de continuar a ser um justo vivo. 
A mulher de Lot volta-se para contemplar a fornalha em que agonizam 
os habitantes das cidades e, ao fazê-lo, reifica uma prática de “valor” 
transcendente. Os justos fazem viver, os juizes se petrificam. A todo 
momento o justo pode se esquecer de si próprio e transformar-se em 
uma estátua de sal, rígida como a justiça.

H de supor que a barganha entre Deus e Abraão ocorre o tem po
todo c para todas as cidades; Se o mundo humano subsistiu ate hoje, é 
porque sempre houve um número suficiente de justos. Porque as prá
ticas de acolhida, ajuda, abertura, cuidado, reconhecimento e constru
ção, afinal, são mais numerosas ou mais fortes que as práticas de exclu
são, indiferença, negligência, ressentimento, destruição... Se os pais não 
amassem seus filhos, se as pessoas passassem seu tempo exclusivamente 
tendo inveja umas das outras, abusando umas das outras, se matando, a 
espécie humana não teria sobrevivido. A chuva de enxofre e de fogo que 
queima Sodoma c Gomorra não cai do céu, mas sobe das próprias 
cidades: são as labaredas da discórdia, da guerra, das violências a que se 
entregam os seus habitantes. Mas nem todas as cidades foram destruídas, 
e nossa presença na Terra prova que, até o momento, e globalmente, a 
“quantidade de bem” foi superior à “quantidade de mal” . Essa avaliação 
não visa de modo algum justificar os sofrimentos e reveses da humani
dade pelo “bem” eventualmente obtido. Destina-se apenas a equilibrar 
a publicidade que se dá ao mal pela consideração de um fato, de um 
resultado bruto: continuamos presentes. A megalópole humana ainda 
não foi destruída.

*

De fato, o mal está em toda parte, está sempre visível, ao passo que 
o bem (a atividade dos justos) só é descoberto depois de uma cuidadosa 
pesquisa de campo (os anjos vão visitar Sodoma) ou por seus efeitos
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ro. O que mais inclui pode tornar-se o mais excluído. Integrando o 
estrangeiro, expulso por sua vez, fazendo os outros passarem e transgre
dindo ele próprio as fronteiras, o justo é o guia  por excelência.

Por que Abraão não prossegue em sua barganha (nove, sete, três 
justos...)? Por que é preciso ao menos dez justos para que a cidade seja 
poupada? Por que Lot não consegue salvar Sodoma? Porque é preciso 
uma força coletiva para manter um coletivo. Três seriam três pessoas 
conhecidas, em breve célebres, das quais uma acabaria mais cedo ou 
mais tarde se destacando. Mas, distante da representação e do espetácu
lo, o texto quer mostrar que uma cidade não se funda nem na relação 
de todos com um, nem na deste com todos. O justo não tem vocação 
nem para reinar, nem para servir de vítima expiatória. A cidade só se 
mantém em virtude da relação de um coletivo com outro coletivo. 
Idealmente, vive de sua relação consigo mesma, com o trabalho de 
inclusão dc todos por todos. Ora, dez começam a formar um verdadeiro 
coletivo. Dez é o início do anonimato. São necessários pelo menos dez, 
pois os justos devem ter passado pela prova da sociedade dos justos. Devem 
ser capazes de viver em conjunto, dc suportar-se reciprocamente, de
ajudar-se uns aos outros, de reforçar, retomar e valorizar reciprocamente
seus atos. Os justos só são eficazes, só conseguem manter a existência 
de uma comunidade constituindo uma inteligência coletiva.

Até agora, vimos por que e como os justos conseguiam criar e fazer 
durar os coletivos humanos. Ao mostrar que a eficácia do justo consiste 
em manter as comunidades existindo, ou em adiar sua destruição, o 
texto bíblico nos fornece uma indicação capital sobre a natureza do bem 
em geral. O bem invoca a existência das qualidades humanas e valoriza- 
as. São boas as forças de criação e de conservação da vida social, em toda 
a variedade de suas manifestações. Se o justo impede a destruição, é que 
o bem se encontra do lado do ser, e mais ainda do lado da capacidade 
dc ser: a potência; e talvez muito mais do lado do aumento da potência, 
seja ela física, moral, intelectual, sensual ou de outra natureza. Seria 
considerado bom, por conseguinte, tudo o que engrandece os seres 
humanos c, em primeiro lugar, sua moral: orgulho, reconhecimento, 
comunicação, inteligência coletiva. Os justos favorecem a potência. De 
modo simétrico, seriam julgadas más as forças que diminuem os seres 
humanos e, no limite, destroem-nos: a humilhação, a depreciação, a 
separação, o isolamento. Se a potência é boa, o poder é ruim, pois é 
medido por sua capacidade dc limitar a potência, por seu potencial de 
destruição. O poder dá medo. O poder é excessivamente ruidoso c 
impede o coletivo numeroso de se comunicar com clc. Só sc instaura c
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pressão de uma verdadeira urgência social, o setor da produção de laços 
(uma das principais atividades da economia das qualidades humanas) é 
chamado a se desenvolver. E as condições que favorecem a nova econo* 
mia ainda durarão por muito tempo.

Há ainda uma terceira razão que torna necessários uma ascensão da 
economia das qualidades humanas c o desenvolvimento da engenharia 
do laço social que lhe corresponde. Em nossa época, as técnicas dispo
níveis permitem fornecer a todos mais do que o necessário. Somos 
forçados a concluir que a escassez é doravante socialmente produzida, 
que a miséria e a exclusão são organizadas, mesmo que não sejam 
deliberadamente visadas. Sc o desemprego aparece como uma fatalidade 
mais ou menos compreensível segundo a economia clássica, no que concerne 
a uma economia do humano ele surge como destruição sistemática de 
riquezas. Uma sociedade que admitisse explicitamente os princípios da 
economia das qualidades humanas reconheceria, encorajaria e retribuiria 
todas as atividades sociais que produzem e sustentam essas qualidades, mes
mo as que não fazem parte diretamente da economia mercantil. Ao fazê-
lo, ela permitiria aos que não dispõem de emprego assalariado construir 

assim mesmo uma identidade na interação com o coletivo. Além disso, 
enriqueceria de modo indireto as reservas de savoir-faire e de potências 
humanas que alimentam o dinamismo do setor mercantil.

Mas nem a economia do conhecimento, nem a economia ampliada 
das qualidades humanas devem se desenvolver como economias dirigidas, 
pois isso seria empregar meios radicalmente opostos aos objetivos visa
dos. Não-mercantil não significa forçosamente estatal, burocrático, 
monopolista, hostil à iniciativa privada ou alérgico a toda forma de 
avaliação. O problema da engenharia do laço social é inventar e manter 
os modos de regulação de um liberalismo generalizado. Segundo esse 
liberalismo ampliado, cada um seria produtor (e solicitador) individual 
de qualidades humanas em uma grande variedade de “mercados” ou 
contextos, sem que ninguém jamais pudesse se apropriar dos “meios de 
produção” dos quais os outros seriam privados. Na economia do fiituro, 
o capital será o homem total.

Escasseiam os que fabricam coisas, e seu trabalho, instrumentalizado, 
ampliado, mecaniza-se cada vez mais. As profissões de tratamento da 
informação encontram-se em sursts, pois as redes de comunicação com 
inteligência incorporada realizarão sozinhas a maior parte das tarefas. 
Como última fronteira, descobrimos o humano, o não-automatizável: a 
abertura de mundos sensíveis, a invenção, a relação, a recriação conti
nuam sendo coletivas.
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Do molar ao molecular. 
Tecnologia da inteligência coletiva

N ada é mais precioso que o humano. Ele é a fonte das outras rique
zas, critério e portador vivo de todo valor. Que bem seria esse que 

não fosse saboreado, apreciado ou imaginado por nenhum membro de 
nossa espécie? Os seres humanos são, ao mesmo tempo, a condição 
necessária do universo e o supérfluo que lhe confere seu preço, com
põem o solo da existência e o extremo de seu luxo: inteligências, emo
ções, envoltórios frágeis e protetores do mundo, sem os quais tudo 
voltaria ao nada. E por isso que defendemos que é preciso ser econo
mista do humano, que é bom cultivá-lo, valorizá-lo, variá-lo e multiplicá
-lo, e não esbanjá-lo, destruí-lo, esquecê-lo, deixá-lo morrer por falta de 
cuidados e de reconhecimento. Mas não podemos permanecer no plano 
da enunciação de seus princípios. E necessário igualmente forjar instru
mentos — conceitos, métodos, técnicas — que tornem sensível, 
mensurável, organizável, em suma, praticável o progresso em direção a 
uma economia do humano.

Essa economia, sem dúvida, é inovadora. Aponta para o futuro, 
liga-se estreitamente à transformação em curso. Mas é também, desde as 
origens, a base imemorial das outras economias, cujos balanços invisíveis 
decidem a ruína ou o florescimento dos povos. A engenharia do laço 
social não se estabelece em absoluto em uma tábula rasa. Todos os 
artifícios da religião, drogas, perfumes, músicas, imagens, sonhos pro-
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átomo por átomo das macromoléculas talvez eliminem, cm algumas dé
cadas, a velha química industrial dos aquecimentos e das misturas. Melhor 
ainda, certas especulações de pesquisadores contemporâneos" permitem 
vislumbrar a perspectiva de nanocaptores, nanocomputadores e nanor- 
robôs em cscala molecular, que rechearão de inteligência partilhada os 
materiais do futuro, conferindo-lhes capacidade de produção c reprodu
ção autônoma, de reação programada às modificações de seu ambiente. 
Somos capazes de imaginar em que consistirá a utilização de materiais 
“inteligentes na massa”? A transformação da civilização material anunciada 
pelas nanotecnologias poderá acarretar imensos questionamentos econô
micos, sociais c culturais, ao lado dos quais aqueles provocados pela 
informatização talvez pareçam desprezíveis.

Informação

As técnicas de controle das mensagens podem ser classificadas cm 
três grupos principais: somáticas, midiáticas e digitais. As técnicas 
somáticas implicam a presença efetiva, o engajamento, a energia e a 
sensibilidade do corpo para a produção de signos. São, por exemplo, as 
performances “ao vivo” de fala, dança, canto ou música instrumental. 
Difícil de distinguir em uma situação global, uma mensagem somática 
é cm essência plurimodal. A fala é acompanhada de gestos e expressões 
faciais, a dança só é de fato visível com seu fundo sonoro... Uma men
sagem somática não é jamais reproduzida exatamente por meio de téc
nicas somáticas. Embora derive em geral de tradições ou linhagens, é 
sempre única, porque indissociável de um contexto móvel. Segundo a 
circunstância e o ajuste de suas intenções, o produtor da mensagem 
somática modula, adapta, faz variar continuamente o fluxo de signos do 
qual ele é a fonte.

As tecnologias midiáticas (molares) fixam e reproduzem as mensa
gens a fim dc assegurar-lhes maior alcance, melhor difusão no tem po e
no espaço. A medida que produzem “semáforos” duráveis ou transpor
táveis, o estatuário, a bijuteria, a pintura ou a tapeçaria já constituem 
atividades protomidiáticas. As mensagens continuam a ser emitidas na 
ausência do corpo vivo dos destinatários. A passagem à mídia propria
mente dita (isto é, aos meios de comunicação de massa) se dá com as 
técnicas de reprodução dos signos e marcas: selos, carimbos, moldagcm,

2. Ver K. Eric DREXLER c Chris PETF.RSF.N, Unbounáing the future, tbe nano- 
tccbnology rcrolution, Nova York, William Morrow & Company, 1991.
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dominará o mercado do multimídia”? Como? Esperávamos tal sutileza, tal 
exatidão, tal economia no tratamento dos signos e das coisas... c não nos 
preocuparíamos em sistematizar e estender os modos de interação e de 
relação justos, quando há seres humanos em jogo! Que novas regras do 
jogo social incitarão a não desperdiçar nenhuma competência, nenhuma 
qualidade humana em geral? Como deixar de tratar mulheres e homens de 
maneira entrópica, por alto, massificamentc, como se fossem intercambiáveis 
em sua categoria, considerando cada um, pelo contrário, como um indiví
duo singular? Como tornar evidente para todos que o outro é um portador 
único dc savoir-faire c dc criatividade? Quando as organizações dirigidas dc 
forma inteligente não conseguem mais enfrentar a complexidade das situa
ções, como prescindir de organizações inteligentes na massa! Tais são alguns 
dos problemas postos a essa engenharia do laço social, a essa técnica 
molecular do político ainda por inventar.

Podemos distinguir três grandes tipos ideais em meio à variedade 
de tecnologias políticas. As famílias, os clãs e as tribos são grupos orgâ
nicos. Os Estados, as instituições, as igrejas, as grandes empresas, assim 
como as “massas” revolucionárias são grupos organizados, molares, que 
passam por uma transcendência ou exterioridade para se constituir e se 
manter. Enfim, os grupos auto-organizados, ou grupos moleculares, 
realizam o ideal da democracia direta nas enormes comunidades em 
situação de mutação e desterritorialização.

Só pode existir grupo orgânico se cada um dos membros sabe o 
nome dos outros. Nesse tipo de coletivo, as pessoas podem obedecer a 
regras, seguir tradições, respeitar códigos. No entanto, os princípios 
organizadores não estão fixados, reificados ou situados fora do grupo, 
pois são carregados pela comunidade constituída cm corpo. Quando um 
membro de um grupo orgânico realiza uma ação, os outros avaliam 
imediatamente como esse ato repercute em sua situação. Nesse caso, as 
pessoas sabem mais ou menos o que fozem juntas. Cada um pode interagir 
com todos, sem ter necessidade de passar por especialistas da mediação
ou da organização. A maioria dos exemplos duráveis de democracia
direta resulta de frutos orgânicos.

Apela-se às tecnologias políticas da transcendência à medida que o 
grupo se torna demasiado numeroso para que os indivíduos se conhe
çam por seu nome e possam compreender cm tempo real o que fazem 
juntos. Então, os diversos líderes, chefes, reis e representantes unificam 
e polarizam o espaço do coletivo. As instituições lhes conferem um 
tempo contínuo. A burocracia torna-se seu órgão separado de gestão e 
de tratamento da informação. Supõe-se que uma divisão estrita do tra
balho e, particularmente, a ruptura entre execução e concepção assegu-
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Dinâmica das cidades inteligentes. 
Manifesto por uma política molecular

omo governar cm situação de desterritorialização acelerada? A in
venção de novos modos de regulação política surge como uma das 

tarefas que se impõem com urgência à humanidade. Moralmente dese
jável quando caminha no sentido de um aprofundamento da democra
cia, essa invenção envolve a saúde pública ao condicionar a resolução dos 
problemas graves e complexos de nosso tempo. Desenvolvemos aqui a 
hipótese “utópica” de uma democracia direta acompanhada por compu
tador — ou dc uma ágora virtual —-, mais capaz de nos fazer atravessar 
as águas turbulentas da mutação antropológica do que os sistemas repre
sentativos atuais.

Técnica e política

As infra-estruturas de comunicação e as tecnologias intelectuais 
sempre mantiveram estreitas relações com as formas de organização 
econômicas c políticas. Lembremos a esse respeito alguns exemplos bem 
conhecidos. O nascimento da escrita está ligado aos primeiros Estados 
burocráticos dc hierarquia piramidal e às primeiras formas de adminis
tração econômica centralizadas (imposto, gestão dc grandes domínios 
agrícolas etc.). O surgimento do alfabeto na Grécia antiga é contempo
râneo ao aparecimento da moeda, da cidade antiga c, sobretudo, da

59
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ricas e educadas. Esse argumento não nos parece válido. Quanto ao 
custo, tal sistema poderia basear-se em infra-estruturas materiais existen
tes, sem nem sequer apelar às famosas fibras ópticas das “infovias” . Os 
desenvolvimentos necessários para a melhoria dos sistemas de com
pactação e descompactação dos dados, para a concepção dos softwares 
de comunicação, navegação, simulação e visualização seriam mínimos 
em relação às somas absorvidas em certas despesas militares ou na cons
trução dc escritórios ociosos. Nenhum investimento especial seria neces
sário para o desenvolvimento dos terminais. Seriam empregados os micro
computadores multimídia disponíveis no mercado. Quanto às barreiras 
do uso, os instrumentos digitais contemporâneos são cada vez mais 
fáceis dc manejar. Uma parcela cada vez maior da população utiliza 
computadores em seu trabalho c sabe manejar um ou dois softwares. As 
dificuldades de aprendizado parecem quase inexistentes para as jovens 
gerações. (De maneira geral, o que hoje parece ficção científica aos que 
têm mais dc quarenta anos pode muito bem ser trivial daqui a trinta 
anos.) Lembremos que só se trata dc aprender a utilizar os instrumentos 
digitais de comunicação, c não de construí-los ou programá-los. A tí
tulo de comparação, recordemos que o sufrágio universal supõe a alfa
betização dos cidadãos. Ora, a prática da leitura se adquire com grande 
esforço, em três ou quatro anos (ou mais) dc trabalho assíduo, em 
instituições especializadas e bem caras para a coletividade (as escolas), às 
quais certas pessoas infelizmente não têm accsso cm alguns países. Será 
esta uma razão para recusar o sufrágio universal, sob pretexto de que 
seria reservado a uma elite próspera c alfabetizada? Pelo contrário, o 
sufrágio universal e o acesso à educação são geralmente considerados 
direitos. A capacidade mínima para navegar no ciberespaço se adquirirá 
provavelmente em tempo muito menor que o necessário para aprender 
a ler e, como a alfabetização, será associada a muitos outros benefícios 
sociais, econômicos c culturais além do accsso à cidadania.

O telefone e a televisão fazem parte, hoje, do equipam ento normal
dos lares nos países industrializados, mesmo entre as pessoas mais mo
destas. A televisão é o terminal de um dispositivo de comunicação que 
funciona segundo o esquema em estrela um /todos. A mensagem parte 
de um centro único para atingir uma periferia numerosa de receptores 
separados entre si. Já o telefone é o terminal de um dispositivo de 
comunicação estruturado pelo esquema cm rede um /um . Os contatos 
são interativos, mas somente dois usuários (ou um pequeno número de 
pessoas) podem se comunicar ao mesmo tempo. Não é absurdo conce
ber que, daqui a alguns anos, todos os lares possam igualmente estar
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indeterminada. É uma harmonia preestabelecida por um ponto de ori
gem no passado, fixada por um ponto de parada durante o desenvolvi* 
mento, ou dirigida de cima por um “ponto de transcendência” que 
orienta o processo. Ora, para ser completamente livre, a fala do coletivo 
deveria estar ligada à sua respiração, deveria brotar incessantemente e 
inventar-se em tempo real.

O ciberespaço poderia abrigar agenciamcntos dc enunciação produ
tores de sintomas políticos vivos que permitiriam aos coletivos humanos 
inventar e exprimir de modo contínuo enunciados complexos, abrir o 
leque das singularidades e das divergências, sem por isso inscrever-se em 
formas fixadas de antemão. A democracia cm tempo real visa a consti
tuição do “nós” mais rico, cujo modelo musical poderia ser o coral 
polifonico improvisado. Para os indivíduos, o exercício c especialmente 
delicado, pois cada um é chamado ao mesmo tempo a: 1) escutar os 
outros coralistas; 2) cantar de modo diferenciado; 3) encontrar uma 
coexistência harmônica entre sua própria voz e a dos outros, ou seja,

/
melhorar o efeito de conjunto. E necessário, portanto, resistir aos três 
“maus atrativos” que incitam os indivíduos a cobrir a voz de seus vizi* 
nhos, cantando demasiado forte, a calar-se ou a cantar em uníssono. 
Nessa ética da sinfonia, o leitor terá percebido as regras da conversação 
civilizada, da polidez ou do savoir-vivre — o que consiste em não gritar, 
em ouvir os outros, em não repetir o que eles acabam de dizer, em 
responder-lhes, cm tentar ser pertinente e interessante, levando em con
ta o estágio da conversa. A democracia direta no ciberespaço poria em 
ação uma civilidade acompanhada por computador. Essa nova democra
cia poderia assumir a forma de um grande jogo coletivo, no qual ganha- • / # \ • • • f riam (mas sempre provisoriamente) os mais cooperativos, os mais urba
nos, os melhores produtores de variedade consonante... e não os mais 
hábeis em assumir o poder, em sufocar a voz dos outros ou em captar 
as massas anônimas em categorias molares.

As capacidades dc cálculo, dc visualização sintética c de comunica
ção imediata próprias do ciberespaço são indispensáveis ao funcionamen
to em grande escala de tal dispositivo de sinfonia oú de polifonia política. 
A constituição do grupo social não escapa jamais à necessidade de uma 
mediação. Nossa hipótese é simplesmente de que essa mediação poderia 
ser imanente, em vez de transcendente. Do lado da transcendência, os 
mediadores são deuses, mitos, hierarquias, representantes. Do lado da 
imanência, uma ferramenta clctrônica cumpre o papel de mediadora 
entre o grupo e ela, ferramenta sustentada por milhares de mãos, que 
produz e reproduz continuamente um texto-imagem variado, um

Dinâmica das cidades inteligentes. Manifesto por ama política molecular
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A partir dessa escuta contínua, os indivíduos e grupos que animam 
a cidade inteligente podem exprimir os problemas que lhes parecem 
mais importantes para a vida coletiva, tomar posição sobre esses proble
mas e formular argumentos cm apoio a suas posições. Desse modo, 
reiteramos que a identidade política efetiva de um indivíduo não se 
marca mais pelo fato de ele pertencer a uma categoria, mas por uma 
distribuição singular e provisória no espaço aberto dos problemas, das 
posições e dos argumentos, espaço que cada um contribui para formar 
e reformar em tempo real. Maiorias c minorias devem doravante ser 
declinadas no plural, pois não se referem mais a um programa de go
verno molar, mas a problemas emergentes e, cm maior ou menor 
medida, persistentes. As maiorias só se formam sobre questões espe
cíficas, a partir dc verdadeiras elaborações coletivas. As minorias têm 
a possibilidade de experimentar suas concepções, uma vez que seus 
projetos não colocam em xeque o funcionamento da democracia em 
tempo real, pois permitem a exploração dc soluções alternativas aos 
problemas da cidadc.

Uma vez tomadas e postas em prática as decisões, elas são avaliadas 
em tempo real pelo próprio coletivo, de acordo com múltiplos critérios. 
Os modos de avaliação constituem, de resto, objetos permanentes de 
debates e são por sua vez avaliados! A democracia em tempo real maximiza 
a responsabilidade de um cidadão chamado alternadamente a tomar 
dccisõcs, a sofrer suas conseqüências e a julgar sua correção. A avaliação 
deve se efetuar na própria evolução do uso dos serviços públicos ou da 
aplicação das leis. A extensão da democracia supõe um progresso da respon
sabilidade. Ora, está claro que tomar visível efeitos coletivos das decisões 
individuais e comuns reforça os sentimentos e as práticas da responsabili
dade. Em virtude disso, o exercício da cidadania forma um todo com a 
educação c a cidadania propriamente dita.

O ato seguinte da inteligência coletiva, o da organização, consiste 
em distribuir funções e órgãos na cidade, dividir tarefas, reagrupar forças 
e competências. A organização decorre dc atos anteriores. Dc fato, a 
atribuição de papéis c a destinação dc recursos, para ser eficientes, ou 
seja, para dinamizar processos e não só reforçar territórios, devem neces
sariamente estar mergulhadas em um ciclo constante de escuta, expres
são, decisão e avaliação. Isolada dos atos anteriores, a organização se 
reduz a separações artificiais, a reagrupamentos formais, sem vida, a 
meras tomadas de poder. A política molecular resiste à tentação de or
ganizar de maneira separada. Mergulha as formas molares de organiza
ção no ciclo da inteligência coletiva. Nessa perspectiva, poderiam ser 
conservados o Estado e suas estruturas atuais de governo, sob a condi-
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mente “lenta”, e não pode se manifestar de imediato, em segundos. Sc 
pressionada, ela se esquiva, justamente porque é autônoma. Sem dúvida, 
lançará mão do tempo real das técnicas moleculares e das redes digitais, 
mas para melhor acompanhar um ritmo interior, subjetivo, secreto, plu
ral e complicado, que não pode ser medido nem pelo relógio nem pelo 
calendário.

Em contrapartida, o coletivo^ inteligente é efetivamente mais “rápi
do” que os grupos humanos orgânicos ou molares. De fato, o que é a 
inteligência, essa capacidade de aprendizado e de invenção, senão a 
potência de acelerar? Uma invenção permite quase sempre ir mais rápido 
em direção a um objetivo. O homo sapiens faz surgir a cultura, que corre 
mais rapidamente que a evolução biológica. A técnica, a linguagem, o 
pensamento em geral são aceleradores. E por isso que o coletivo inte
ligente trabalha tanto quanto possível suas velocidades de aprendizado, 
aumenta suas capacidades de reorganização, reduz seus prazos de ino
vação, multiplica seu potencial inventivo. Um grupo mais inteligente é 
também um grupo mais rápido. Mas ele só atingirá essa velocidade 
cognitiva mobilizando — e portanto respeitando — as subjetividades 
autônomas que o compõem, em vez de alinhá-las em um tempo exte
rior. O tempo real da inteligência coletiva só pode ser uma emergência; 
ele sincroniza intensidades de pensamento, de aprendizado e de vida.

Abordemos agora o núcleo do problema. A idéia de uma democracia 
em tempo real não tem nada dc paradoxal, uma vez que a democracia 
é, por natureza, em tempo real. Em sua acepção mais comum, de fato, 
ela se contrapõe à arbitrariedade do tirano, ou ao poder de uma minoria, 
e estabelece uma lei válida para todos e decidida por todos (ou, pelo 
menos, pda maioria) — o que significa que o objetivo da democracia é 
realizar e conservar a autonomia do grupo dc cidadãos: a cidade dá a si 
suas próprias leis. Ora, a autonomia, como hoje a compreendemos, é 
incompatível com a resignação ao fato consumado. Supõe uma aptidão 
à mudança, ao questionamento, ao aprendizado. O ser autônomo tem a
potência para escapar de seu passado, recusa-se a ser estreitamente deter
minado. Soberano, pode modificar a lei instituída ou atribuir-se outra. 
Ora, a crer em Emmanuel Levinas, a transcendência é precisamente o 
que é absolutamente passado, para sempre passado, e sobre o que não 
temos influência alguma. Quando uma coletividade decide dar a si mesma 
leis ou formas de organização diferentes das que seguiram seus antepas
sados, ela escapa ao peso da tradição ou à influência de uma transcen
dência, tendo cm vista os interesses presentes da comunidade ou porque 
ela se propõe novos objetivos. Tal cidade se institui, dessa forma, como
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Leibniz, calcula o melhor dos mundos possíveis. Segundo o autor da 
Teodicêia, o Grande Calculador respeitava o livre-arbítrio das pessoas, 
uma vez que só intervinha na origem, pela escolha global de um mundo, 
sem imiscuir-se nas cadeias de causas e efeitos. Já a economia das qua
lidades humanas não contém mais instância transcendente, mesmo infi
nitamente respeitadora das liberdades. É uma monadologia sem Deus. 
Nela, ninguém possui o poder. Ninguém detém o conhecimento abso
luto do todo. O cálculo do melhor é afetado por uma incerteza inelu
tável, o que é excelente. Dado que não possuímos um conhecimento 
perfeito da totalidade e é impossível prever o futuro, o cálculo não 
planeja o melhor definitivamente, mas prossegue continuamente em uma 
série indefinida dc aproximações, seguindo-se em tempo real à chegada 
de novas informações e à mudança de situações.

Em virtude da diversidade de mundos humanos, o cálculo do mçlhor 
não pode alinhar-se sobre um “bem'’ unidimensional, molar, maciço e 
transcendente. Um mesmo bem para todos e para todos os instantes 
(mesmo que fosse de natureza comercial), bloqueando o surgimento de 
novas formas da potência, não se trataria mais de bem. O cálculo seguirá 
uma multiplicidade aberta de diferentes critérios; e como existem vários 
mundos existirão vários cálculos. Logo, o objeto, a técnica, a competên
cia, o projeto, o gosto, a idéia, a unidade dc sentido, o ato, afetados dc 
tal valor, em tal comunidade, em tal contexto, em tal lugar, cm dado 
momento, assumirão outros valores em outros espaços e em outros 
tempos. E preciso imaginar uma pluralidade de cálculos do melhor em 
variação permanente no interior dc mundos justapostos, cm vez do 
cálculo definitivo de um universo. Eis a maior diferença entre a 
monadologia de Lcibniz e a economia das qualidades humanas: esta não 
admite calculador exterior, um grande computador que determine o 
melhor para todos. Longe dc scr centralizado, seu cálculo está distribuí
do por toda parte. Na verdade, existem pelo menos tantos calculadores 
elementares quanto mônadas: os calculadores são as próprias pessoas.

Sabemos que a vontade de impor “o melhor dos mundos” pode ser 
o pretexto das piores ditaduras. Mas, no caso, o horror não decorre da 
busca do melhor, da preocupação com a otimização, mas do caráter 
forçado, definitivo, exterior dc uma solução molar, maciça, válida para 
todos, e portanto fatalmente inadequada para cada um. Restringindo as 
liberdades, o “totalitarismo” destrói igualmente as potências de ser. A 
imposição de um mundo perfeito só caracteriza, aliás, um “totalitaris
mo” teórico ou, a rigor, a tecnocracia, pois os “totalitarismos” reais, 
históricos, como o fascismo, o nazismo, o stalinismo, o maoísmo, distin-
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Coreografia dos corpos
angélicos.

Ateologia da inteligência coletiva

Como vimos, o projeto da inteligência coletiva implica uma tecnologia, 
uma economia, uma política e uma ética. Antes de abordar a 

estética, designamos agora o lugar vazio de uma ateologia, a cujo apelo 
silencioso responderão a arte e a arquitetura do ciberespaço. Até o mo
mento, o que fizemos foi principalmente imaginar e construir mundos 
virtuais que eram meras simulações de universos físicos reais ou possí
veis. Propomos agora conceber mundos virtuais de significações ou 
sensações partilhadas, a abertura de espaços em que poderão desenvol
ver-se a inteligência e a imaginação coletivas. Para perspectivar nossa 
proposta, partiremos de certas concepções teológicas medievais da inte
ligência e da imaginação coletivas. Depois, mostraremos que essas con
cepções, convenientemente reorientadas, da transcendência para a 
imanência, desenham o programa de catedrais invertidas, esculpidas se
gundo o espírito humano. Apresentamos a perspectiva de uma teologia 
transformada em antropologia. Continua tratando-se de aproximar o 
humano da divindade (e que outro objetivo conferir a uma arte que 
valha a penar), mas, desta vez, permitindo a coletivos humanos reais e 
tangíveis construir juntos um céu, céus, que só devem sua luz a pensa
mentos e criações daqui de baixo. O que foi teológico torna-se 
tecnológico.
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Da autocontemplação do anjo, independentemente de seu princí
pio, emana nao mais o corpo sutil de um céu, mas a difusão, o brilho 
e a opacidade da matéria sublunar, a substância grosseira desse mundo 
inferior.

Da contemplação do Anjo por si mesmo, à medida que procede da 
nona inteligência, emana não a alma motriz de uma esfera, de um anjo 
celeste, mas a multiplicidade dc almas humanas cuja espessa imaginação 
sensual move os corpos materiais.

Enfim, a forma mais eminente de pensamento acessível à décima 
inteligência separada é evidentemente a contemplação de seu princípio 
(a nona inteligência). Dessa contemplação procedem todas as formas de 
corpos terrestres, assim como as idéias ou formas de conhecimento nas almas 
humanas dispostas a recebê-las. O intelecto agente é a fonte da qual se 
irradiam todas as formas e idéias do mundo sublunar em que habitamos.

Os seres humanos são sempre inteligentes em potência, mas só 
passam ao ato (isto é, segundo a terminologia aristotélica, só se tornam 
efetivamente inteligentes e conhecedores) quando iluminados pelo Anjo. 
As formas inteligíveis derivam do intelecto agente c quando atingem as 
almas convenientemente dispostas fazem-nas passar do conhecimento 
cm potência (possível) ao conhecimento em ato (real)4. Somos, portan
to, inteligentes em ato somente graças ao intelecto agente, comum ao 
conjunto da humanidade, que é uma espécie de “consciente coletivo” . 
Para o homem, o grau supremo de felicidade é evidentemente unir-se ao 
intelecto agente, captar do modo mais pleno, da melhor forma possível, 
a emissão angélica5.

Mas o processo de emanação não se detém aí. O influxo divino é 
recebido pela faculdade racional dos seres humanos segundo diversos 
graus dc força. Alguns acolhem as idéias que provêm do intelecto agente 
com superabundância: as idéias fluem, portanto, de sua faculdade racio
nal cm direção à sua imaginação espiritual, e redistribuem então o que 
receberam, profetizando para os outros homens. E, da fonte profética, 
o conhecimento continua a se difundir “horizontalmente”, dc alma 
humana em alma humana, até o esgotamento do influxo inicial. Os que 
não possuem o dom da profecia, mas recebem a irradiação das formas

4. “A intcligcncia agente é para o intelecto possível do homem o que o sol é para 
o olho, o qual permanece visão cm potência enquanto se encontra nas trevas" (AL- 
FARABI).

5. Além da obra de Henri CORBIN, citada, ver Lc guide des égarés, de
À  •

VÍAIMONIDES, já citado, segunda parte, capítulo 4. .
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humanista, aquele que for mais capaz de se abrir ao baixo mundo que 
o cerca e dc receber o ensinamento (geralmente mudo ou inconsciente) 
dos outros e das coisas, emitirá para o mundo virtual a riqueza e a 
diversidade do que ele tiver finalmente conquistado. A teologia desenha
va um esquema de difusão unidirecional, descendente e, enfim, centrí
fugo. A antropologia dispõe uma circulação primeiro centrípeta, depois 
ascendente, depois, ainda, a irrigação extensa de uma chuva que prepara, 
ao cair, novas concentrações e novas ascensões. As fontes brotam aqui 
mesmo, distribuídas no mundo e entre os homens. Antes de semear o 
céu imanente com o pensamento comum, a participação na inteligência 
coletiva começa por uma abertura à alteridade humana, por uma acolhi
da horizontal da diversidade. Em estado nascente, o pensamento assume 
a forma do aprendizado, da descoberta, do encontro. Ora, todo apren
dizado enriquece o intelectual coletivo. O personagem do profeta dá 
lugar à figura do explorador, que aprende e descobre continuamente.

No discurso teológico, aquele que se recusa a voltar-se às formas do 
conhecimento irradiadas pelo Anjo só é inteligente em potência. A alma 
do ignorante permanece obscura, opaca, nenhuma idéia vem iluminá-la. 
Ora, na perspectiva humanista, que é a nossa, ninguém é ignorante, uma 
vez que toda vida implica e constrói necessariamente o conhecimento de 
um mundo. O juízo de ignorância provém do fàto de definirmos o 
conhecimento de maneira transcendente. O saber proviria dc Deus, da 
Revelação, da Igreja, do Partido, da Seita, da Universidade, da Escola, 
da Ciência, do Método, dos Especialistas, dos Antigos, do Chefe, das 
Escrituras, da TV, de qualquer instância ou procedimento infalível. O 
conhecimento existiria como algo em si, como fato autônomo, e não 
como criação permanente, processo de exploração, devir coletivo, idéias 
de milhões de corpos vivos, expressão da diversidade da vida e dos 
mundos, distribuída por toda a humanidade. Toda definição transcen
dente do saber exclui forçosamente os que se recusam a submeter-se, ou 
cuja forma de inteligência não corresponde a ela. Pelo contrário, uma
abordagem imanente do saber — um saber reconhecido, presente cm 
todo lugar onde cresce a vida humana — não exclui ninguém. Reitera
mos assim que ninguém é ignorante, ou seja, todos são inteligentes em 
ato. Mas, uma vez que cada um já é inteligente, que benefícios pode 
trazer a construção de mundos virtuais exprimindo o saber coletivo? 
Repitamos: a luz que provém dos mundos virtuais não faz passar as in
teligências individuais da potência ao ato, mas de um ato determinado a 
novas potências. O que isso significa?

Ao imergir meu ou meus corpos diáfanos no mundo virtual, per
cebo em um mesmo movimento não só o que já sei, mas também a
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diferença entre pensamento divino e humano, precisamos rever estes três 
termos: o inteligível, o intelecto e a intelecçào. Inteligíveis são as formas 
ou idéias das coisas. Mas, tal como integram as coisas, as idéias encon
tram-se apenas em potência. Só passam ao ato, ou tornam-se plenamen
te idéias, quando percebidas por um intelecto. O intelecto é a faculdade 
de compreender ou perceber as idéias, o que caracteriza os seres inte
ligentes. Enquanto ele não percebe formas, permanece em potência. Só 
passa ao ato identificando-se às idéias que acolhe, formando com elas 
um todo. A intelecçào é o tornar-se idéia do intelecto, o movimento que 
realiza a unidade entre o intelecto e o inteligível. É pela intelecçào que 
o ser inteligente passa da potência ao ato e associa-se à sua essência. Nesse 
ato, o ser inteligente se une a seu intelecto e, portanto, com isso, à 
forma inteligível compreendida pelo intelecto. Cada vez que existe pen
samento em ato, o intelecto, o inteligente e o inteligível são o mesmo.

Por que o homem não é sempre inteligente em ato, e portanto 
unido à sua essência? Para começar, porque seu intelecto não está con
tinuamente em condições de funcionar: ele dorme, sonha, está fatigado, 
doente etc. Além disso, mesmo quando está “em estado de funciona
mento”, o homem pode deixar seu intelecto inativo, escolhendo distrair
-se, deixando-se invadir pelas paixões, imergindo no sensível, em vez dc 
se voltar para a contemplação das formas inteligíveis. Enfim, mesmo 
supondo que um ser humano jamais durma, jamais fique doente e fati
gado, e que consagre-se exclusivamente à percepção das idéias, ele só 
será inteligente em ato de tempos em tempos. De fato, não diremos de 
alguém que é inteligente se ele contempla sempre uma só forma inteli
gível. Será preciso, portanto, que passe sucessivamente da intelecçào de 
uma idéia à de outra, o que fatalmente provocará dcscontinuidadcs, 
lacunas, c isso tanto mais que o intelecto humano receba suas idéias do 
exterior. No momento em que seu intelecto saltar de uma percepção a 
outra, a intelecçào será interrompida, e ele será separado dc sua própria 
essência.

Somente Deus pode se contentar em contemplar uma única idéia, 
pois essa idéia é a fonte dc todas as outras, c sem qualquer solução dc 
continuidade, uma vez que Ele ê essa idéia. Sendo incorpórco, Deus 
jamais dorme, jamais está fatigado ou submerso pelas sensações e pai
xões. Pura idéia da qual emanam todas as idéias. Ele se contempla em 
um movimento imóvel de intelecçào sem fim. Sua essência é ser eterna
mente intelecto, inteligível e inteligente.

Se o pensamento dos indivíduos é lacunar porque eles dormem, 
ficam doentes, fatigados ou entram em férias, o intelectual coletivo ja-
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A magia dos mundos virtuais está cada dia mais ao alcance 
do grande público: o número de usuários das redes mun
diais de comunicação informatizada aumenta 10% ao mês.
As "auto-estradas da informação" e a multimídia interativa 
anunciam uma mutação nos modos de comunicação e de 
acesso ao saber. Emerge um novo meio de comunicação, de 
pensamento e de trabalho para as sociedades humanas: o 
ciberespaço.
Como nossa cultura será afetada por ele? Teremos apenas 
uma supertevê ou renovaremos o vínculo social no sentido 
de uma maior fraternidade?
Neste livro, Pierre Lévy nos convida a pensar, além do 
impacto das técnicas sobre a sociedade, em termos de pro
jeto. Os novos meios de comunicação permitem aos grupos 
humanos pôr em comum seu saber e seu imaginário. For
ma social inédita, o coletivo inteligente pode inventar uma 
"democracia em tempo real", uma ética da hospitalidade, 
uma estética da invenção, uma economia das qualidades 
humanas.
O autor situa o projeto da inteligência coletiva em uma 
perspectiva antropológica de longa duração. Depois de ter 
sido fundados na relação com o cosmos, na pertença aos 
territórios e finalmente na inserção no processo econômico, 
a identidade das pessoas e o vínculo social poderiam ex
pandir-se no intercâmbio de conhecimentos.

Pierre Lévy é filósofo, professor no Depdrtdmento Hypermédia da 
Universidade Paris-VIII em Saint-Denis. A inteligência coletiva expõe 
o projeto político subjacente às Arbres de connaissances (em cola
boração com Michel Autier) e amplia a reflexão fundamental sobre as 
implicações culturais das novas tecnologias iniciada com La machine 
univers e Les technologies de l'intelligence.
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