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OS LIMITES DO PROGRESSO HUMANO 1

Gilbert Simondon

O problema do progresso humano não pode ser colocado sem levar em conta o

sistema completo de atividade e de existência constituído pelo que o homem produz e

pelo que o homem é. A consideração do que o homem produz (linguagem, técnica) não

permite avaliar o progresso humano, nem prever a lei de seu desenvolvimento em

função do tempo, porque a atenção é então voltada somente para uma concretização

objetiva da atividade humana. Por esse motivo, enquanto se considera apenas a

concretização objetiva, não se dispõe de nenhum critério que permita escolher entre tal

ou tal sistema de concretização, para fazer dele o único sinal e o único suporte válido

do progresso humano. Pôde-se identificar o progresso da linguagem, sob todas suas

formas, com o progresso humano, como o fez o humanismo clássico. Pôde-se

identificar, também, o progresso das técnicas, sob todas suas formas, com o progresso

humano. Caso se opere essa identificação, a qual acreditamos ser redutora, pode-se,

então, descobrir um aspecto temporal limitado do progresso humano, e prever, por

analogia, que o progresso técnico se dará segundo uma curva sigmóide, como o

progresso da linguagem.

Entretanto, mesmo que se queira avaliar o progresso humano somente a partir

da concretização objetiva, seria necessário considerar como progresso a série das

concretizações objetivas possíveis, e não tal ou tal concretização, em si mesma

autolimitada. O fato de que o progresso da linguagem e o progresso das técnicas

contenham processos de inibição interna, configurando seu desenvolvimento em função

do tempo na forma de uma curva sigmóide, não é, com relação à linguagem, duvidoso,

e talvez verifica-se, também, no campo das técnicas. Mas o progresso humano consiste

nisso em que o homem, depois de ter levado à saturação as possibilidades da

linguagem, volta-se para as técnicas e entre em um novo campo de desenvolvimento;

se o progresso humano nos parece identificável com o progresso técnico, é porque o

progresso humano está, hoje em dia e em nossa civilização, empenhado no

desenvolvimento das técnicas. Nada nos permite pensar que, depois de ter levado à

1 Artigo originalmente publicado na Revue de Métaphysique et de Morale, em 1959, sob o título
Les limites du progrès humain. Traduzido por Christian Pierre Kasper, Doutor em Ciências
Sociais (Unicamp) e pesquisador do grupo Conhecimento, Tecnologia e Mercado (CTeMe).
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saturação o desenvolvimento técnico – se, todavia, tal saturação puder ser atingida – a

espécie humana não encontrará um novo campo de progresso no qual se engajar. Aliás,

parece que a redução dos campos de progresso já explorados a dois apenas seja

excessiva: se as civilizações clássicas antigas manifestaram a saturação do

desenvolvimento da linguagem, as diversas correntes de civilização medieval parecem

ter alcançado a do desenvolvimento religioso. A partir do Renascimento, o espírito de

desenvolvimento técnico procurou, primeiro, reencontrar o espírito de desenvolvimento

no antigo exemplo do desenvolvimento da linguagem, para depois afastar-se dele. De

fato, o Renascimento foi, em primeiro lugar, uma nova fase, curta e intensa, de

progresso da linguagem, antes de se tornar uma introdução à fase de progresso técnico

na qual vivemos. A Reforma, entre fase religiosa e fase técnica, manifesta a introdução

do poder de progresso da linguagem, inspirado no classicismo antigo, no devir religioso.

Da mesma forma, no fim do mundo antigo, podiam-se ver as novas forças do progresso,

essencialmente religiosas e éticas, aplicar-se em promover o mais elaborado conteúdo

da fase de desenvolvimento da linguagem, na forma das filosofias ético-religiosas de

grande expansão, o Estoicismo e a Gnose. Assim, não somente existe uma série

sucessiva de campos de desenvolvimento das concretizações objetivas, linguagem,

religião, técnica, mas também existem, entre esses campos, imbricações duráveis,

manifestando uma busca pela universalidade.

No entanto, sucessão – ou até imbricação – de estágios sucessivos, não

significa progresso. Se a fase da linguagem, a fase religiosa, a fase técnica, e todas as

outras fases da atividade humana, passadas ou futuras, fossem autolimitadas e se

ignorassem, sem transmitir nada uma para outra, a espécie humana seria levada a

viver, em vão, aventuras sucessivas, até a saturação de cada uma delas, e depois

abandono. E poder-se-ia falar em um progresso da linguagem, um progresso da

religião, um progresso técnico, não de um progresso humano. Ora, o que há de comum

nessas fases sucessivas de concretização objetiva, não é o conteúdo da concretização:

o poder pontifício ignora o teatro grego, assim como o radar ignora a catedral; é o

homem que é comum, o homem como motor e promotor de concretização, e o homem

como ser no qual ressoa a concretização objetiva, isto é, o homem como agente e

paciente. Entre as concretizações objetivas de cada ciclo autolimitado de progresso e o

homem existe um elo de causalidade recíproca; em cada ciclo de progresso, o homem

forma sistema com o que ele constitui, e esse sistema está longe de ser saturado; não é
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todo o possível do homem que se reflete na concretização objetiva, linguagem, religião,

técnica. A partir daí, podemos dizer que existe progresso humano apenas se, ao passar

de um ciclo autolimitado para o ciclo seguinte, o homem aumenta a parte dele mesmo

que vem a ser engajada no sistema que ele forma com a concretização objetiva. Existe
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progresso quando o sistema homem-religião é dotado de mais ressonância interna que
o sistema homem-linguagem, e quando o sistema homem-técnica é dotado de mais

ressonância interna que o sistema homem-religião.

Ora, essa questão é muito delicada, pois aí aparece o papel efetivo da tomada

de consciência de um processo de desenvolvimento pelo homem, que faz parte do

sistema no qual esse processo se desenrola. Existem, é claro, aspectos de

automatismo em cada desenvolvimento, e uma hipertrofia do automatismo coincide com

a saturação inevolutiva de cada um dos processos de desenvolvimento em seu fim. Tal

era o estado da linguagem no fim do mundo antigo: estava se tornando um assunto de

gramáticos ou de lógicos formalistas, buscando a retidão etimológica das

denominações. Ora, uma gramática ou uma lógica formal não refletem o homem, ou,

pelo menos, só refletem do homem uma parte mínima, e que não pode ser dilatada; no

entanto, em seu classicismo, a fase de desenvolvimento da linguagem, no seu apogeu,

era carregada de mais esperanças; no tempo dos Sofistas e do Discurso Panegírico, a

linguagem, concebida como depositária do saber, aparecia como o fundamento de uma

“panegíria perpétua” da humanidade. Tal foi, também, a religião, na sua fase

ascendente, com sua inspiração de universalidade ecumênica; ela desembocava, no

entanto, numa administração rigorosa do pensamento e da ação, que não refletia mais

o poder de progresso do homem. Dito de outra forma, depois de um impulso marcado

pelo poder de universalidade, que manifesta um alto grau de ressonância interna do

sistema formado pelo homem e sua linguagem, ou o homem e sua religião, aparece um

fechamento, uma saturação progressiva do sistema autônomo da concretização

objetiva, reduzindo, na mesma medida, a ressonância interna do sistema, inicialmente

mais amplo, formado pelo homem e a concretização objetiva: o verdadeiro centro de

sistematização desloca-se; na origem, ele está entre o homem e a concretização

objetiva; aos poucos, é a concretização objetiva que forma, só, um sistema; o homem

descentra-se, a concretização mecaniza-se e automatiza-se; a linguagem torna-se

gramática e a religião, teologia.

A técnica tornar-se-á indústria, como a linguagem se tornou gramática e a

religião teologia? É possível, mas não há, nisso, nenhuma necessidade, e não se pode
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confundir esses três casos. De fato, se a linguagem tornou-se gramática, é porque na

origem, a parte de realidade humana traduzível em linguagem era por demais reduzida

para que uma reciprocidade válida entre o homem e o sistema crescente da linguagem

pudesse se instituir; eram necessárias situações privilegiadas para que essa

reciprocidade, condição da adequação da linguagem ao homem, pudesse se instaurar;

tais eram as democracias antigas, como a de Atenas; mas a linguagem, mais ou menos

adequada à vida de uma cidade antiga, era muito insuficiente para a dimensão

geográfica e o tipo de trocas de um Império. O humanismo da linguagem foi de curta

duração; ele subsiste, hoje em dia, por artifício, em grupos humanos muito restritos,

sem poder de expansão construtiva. Quanto à religião, mostrou-se adequada à

dimensão geográfica dos Impérios, cobrindo domínios tão vastos quanto os continentes,

e muito maiores do que as cidades antigas, cimentando diversas classes sociais,

penetrando até nas castas. A regressão atual da religião manifesta-se pela perda de seu
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poder de universalidade geográfica e por seu recuo defensivo em grupos humanos

limitados, lembrando aquele da cultura humanista baseada na linguagem, refugiando-se

nos letrados. Se a técnica, que se tornou indústria, refugia-se, defensivamente, numa

nova feudalidade de técnicos, pesquisadores e administradores, ela evoluirá como a

linguagem e a religião, rumo ao fechamento, centrando-se em si mesma, em vez de

continuar formando, com o homem, um conjunto em devir. No entanto, temos de notar

que a pretensão à universalidade era mais justificada na religião que na linguagem, no

sentido de que o poder de progressão contínua através da diversidade manifestou uma

expansão maior nas religiões; a religião, de fato, toca, no homem, uma realidade mais

primitiva, menos localizada, mais natural, de alguma forma, que aquela visada pela

linguagem. A religião é mais implícita que a linguagem, mais perto das bases, menos

civilizada, portanto menos limitada à cidade. A técnica é ainda mais primitiva que a

religião, ela vai ao encontro da elaboração e da satisfação das próprias necessidades

biológicas; pode, portanto, intervir como vínculo na formação de conjuntos entre

homens de grupos diferentes, ou entre homens e o mundo, em circunstâncias muito

menos estreitamente limitadas de que aquelas que autorizam a plena utilização da

linguagem ou a plena comunicação religiosa. A impressão de queda na primitividade, na

grosseria, que sentimos diante da passagem da religião para a técnica, os Antigos a

experimentaram ao ver os mais perfeitos monumentos da linguagem serem

abandonados em favor de um surto religioso que julgavam grosseiro, destrutor e cheio

de germes de incultura.
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Mas essa descida, por etapas, em direção à primitividade e à materialidade é

condição de universalidade; uma linguagem é perfeita quando convém a uma cidade

que nele se reflete; uma religião é perfeita quando alcança a dimensão de um

continente, cujas etnias diversas estão no mesmo nível de civilização. Somente a

técnica é absolutamente universalizável, porque o que, do homem, ressoa nela, é tão

primitivo, tão perto das condições da vida, que todo homem o possui em si. Assim,

existe pelo menos uma chance para que os germes de descentramento do homem, e

portanto, de alienação das concretizações objetivas que ele produz, sejam mais fracos

na técnica do que na linguagem e na religião.

No entanto, a ressonância interna do sistema homem-técnica não será garantida

enquanto o homem não for conhecido pela técnica, para se tornar homogêneo ao objeto

técnico. O limiar de não descentramento e portanto de não alienação, será transposto

apenas caso o homem intervenha na atividade técnica ao mesmo tempo como operador

e como objeto da operação. No estado atual do desenvolvimento das técnicas, o

homem intervém, em primeiro lugar, como operador; é claro que também é consumidor,

mas depois que o objeto técnico foi produzido; o homem é muito raramente, enquanto

homem, aquilo sobre o que incide a operação técnica; a maioria das vezes, é apenas

em casos raros, graves e perigosos ou destrutivos, que o homem é objeto direto de

atividade técnica, como na cirurgia, a guerra, a luta étnica ou política; essa atividade é

conservadora ou destruidora ou aviltante, mas não fomentadora. A cirurgia, a guerra, a

ação psicológica não constroem o homem; não instituem uma reação positiva por meio
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da tecnicidade. Não existem, até hoje, relações sólidas de interioridade entre as
técnicas de ação sobre as coisas e as técnicas de ação sobre o homem. Nos melhores

dos casos, as técnicas de ação sobre o homem apenas desempenham um papel antes

reservado à linguagem (lutas políticas) ou à religião (psicanálise).

A técnica teria oportunidades de iniciar um processo de desenvolvimento não

sigmoidal caso substituísse, eficaz e completamente, a atividade da linguagem e a

atividade religiosa. Já que não existe, atualmente, uma metrologia aplicada ao homem,

nem uma energética humana, a unidade das técnicas voltadas para o homem não

existe, e nenhuma relação verdadeira e contínua é possível entre essas técnicas e

aquelas voltadas para as coisas. As diferentes técnicas voltadas para as coisas

apareceram quando o saber (no caso a Física, a Química) forneceu a cada uma dela os

fundamentos de uma metrologia verídica. Um tal saber, fundamento de uma metrologia

aplicada ao homem, ainda não existe de modo estável no campo do vivente.
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Portanto, parece possível prever que o progresso técnico não conservará

sempre o aspecto explosivo que ele manifesta no campo da concretização objetiva.

Convêm, ainda, considerar com mais moderação as consequências desse progresso

técnico no campo da vida cotidiana; aí, o crescimento não é explosivo; a iluminação, o

mobiliário, a alimentação, os transportes modificam-se, porém lentamente. E, mesmo

que a indústria se modifique, a agricultura, em nossas regiões, é um ramo em que o

progresso técnico está longe de ter tomado um aspecto explosivo. Não se pode

confundir com um progresso técnico, válido para amplos grupos humanos, as

realizações excepcionais alcançadas nos meios especializados da tecnologia científica.

O objeto técnico exige, cada vez mais, um meio técnico para existir; assim, máquinas

como uma perfuradora ou um triturador não podem ser empregadas num canteiro de

obra artesanal sem correr o risco de provocar a silicose nos operadores: não basta a

irrupção de uma máquina nova, é necessária uma transformação do meio artesanal em

meio industrial, o que exige condições de alimentação em energia, de automatização,

de controle remoto, sem falar nas condições humanas e econômicas, que tornam ainda

mais lenta essa transformação. Muitas vezes, a introdução de uma máquina isolada,

cujo desempenho contrasta com aquele das outras máquinas e das possibilidades do

ambiente, apresenta, de modo espectacular, a noção abstrata de um progresso

possível, enquanto, caso o conjunto seja modificado de maneira homogênea, essa

aparência explosiva do progresso apaga-se. A lentidão do progresso real, no próprio

campo da concretização objetiva, significa que o progresso técnico já está vinculado às

condições sociais; as forças inibidoras que poderiam freiá-lo já se exercem; no entanto,

elas não o detêm. Portanto, podemos supor que, por causa dessa lentidão, o progresso

técnico não apresentará um ritmo explosivo, pois as condições reguladoras já existem,

e as riquezas exploráveis, de energia e de matérias-primas, são consideráveis.

Segundo a revista Perspective, cujo último número acabou de ser publicado, as

possibilidades de desenvolvimento a longo prazo não justificam uma atitude inspirada

pelo malthusianismo.

Para que o progresso técnico possa ser considerado progresso humano, é

necessário que haja reciprocidade entre o homem e as concretizações objetivas. Isso
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significa, em primeiro lugar, que deve haver homogeneidade entre os diversos campos

de desenvolvimento técnico, assim como troca de condicionamento; o progresso

apresenta um ritmo explosivo quando já é, desde sua origem, progresso fragmentado,

realizando-se em campos separados uns dos outros; quanto mais se realiza em
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condições de desconexão, menos é progresso humano: é o caso do progresso técnico

realizado em poucos anos na prospecção dos petróleos e lençóis de gás. Na França, o

gás de Lacq atravessa regiões subdesenvolvidas, sem nenhum proveito para elas, e é

vendido longe, em regiões já industrializadas. O gás descoberto pelas companhias

petrolíferas na região de Hassi-Messaoud queima em tocha no céu, enquanto na Argélia

os homens se matam e as crianças morrem de fome perto dos campos devastados e

das fogueiras apagadas. O progresso técnico seria, muito mais profundamente,

progresso humano se fosse um progresso da totalidade das técnicas, inclusive a

agricultura, que é, por excelência e em todos os sentidos do termo, a parente pobre.

Esse progresso seria, então, muito mais lento em cada ponto e muito mais

profundo em sua totalidade, portanto muito mais progresso real. Transformando todas

as condições da vida humana, aumentando a troca de causalidade entre o que o

homem produz e o que é, o verdadeiro progresso técnico poderia ser considerado como

implicando um progresso humano, caso tivesse uma estrutura em rede, as malhas

dessa rede sendo realidade humana; nesse caso, porém, não seria apenas um conjunto

de concretizações objetivas. Para que o progresso técnico seja autorregulador, é

necessário que seja um progresso de conjunto, o que significa que cada campo de

atividade humana utilizando-se de técnicas deve estar em comunicação representativa

e normativa com todos os outros campos; esse progresso será, então, de tipo orgânico

e será parte da evolução específica do homem.

Assim, mesmo que tal conclusão possa parecer ilusória, é necessário dizer que

o progresso humano não pode identificar-se com nenhuma crise de progresso segundo

a linguagem, a religião, ou a pura técnica, mas apenas com aquilo que, de cada uma

dessas crises de progresso, pode passar na forma de pensamento reflexivo, para outras

crises de progresso; de fato, essa ressonância interna do conjunto formado pela

concretização objetiva e o homem é pensamento, e encontra-se transponível: apenas o

pensamento filosófico é comum ao progresso da linguagem, ao progresso da religião,

ao progresso da técnica; a reflexividade do pensamento é a forma consciente da

ressonância interna do conjunto formado pelo homem e a concretização objetiva; esse

pensamento é que garante a continuidade entre as fases sucessivas de progresso e só

ele pode manter a preocupação com a totalidade, e assim fazer com que o

descentramento do homem, paralelo à alienação da concretização objetiva, não se

efetue. Hoje em dia, o pensamento reflexivo deve empenhar-se, particularmente, em

guiar a atividade técnica do homem com relação ao homem, pois é nesse campo que
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reside o maior perigo de alienação, e que se encontra a ausência de estrutura

impedindo o progresso técnico exercido na concretização objetiva de ser parte

integrante do progresso humano, ao formar sistema com o homem. A questão dos

limites do progresso humano não pode ser colocada sem a dos limites do pensamento,

pois é ele que aparece como o principal depositário do potencial evolutivo da espécie

humana.


