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RESUMO: O objetivo desse trabalho é analisar como se dá a construção das estruturas 

do regime democrático e as consequentes influências hierárquicas impostas sobre os 

meios técnicos aplicados. O trabalho se inicia apresentando uma análise introdutória que 

parte dos fundamentos do ser social, por meio de argumentos formulados por György 

Lukács sobre a ontologia do ser social a partir do trabalho, e a complexa cadeia de 

alternativas que se faz surgir por meio do ser social. Tais argumentos serviram de base 

estrutural para as formulações posteriores, onde será apresentado a desmistificação do 

caráter da sociedade regida por constantes relações sociais apresentadas pelos argumentos 

prescritos por Cornelius Castoriadis, tendo o objetivo de evidenciar a estrutura de poder 

dos regimes democráticos, através de mecanismos que asseguram o poder instituinte 

sobre a esfera da política, onde a população apresenta seus questionamentos, mas que por 

fim, são determinadas no espaço do político que sempre toma a decisão final, estando ela 

de acordo ou não com o interesse majoritário; não havendo nesse contexto um regime 

verdadeiramente democrático. Isso impossibilita o desenvolvimento dos nichos vistos 

como estratégicos para supressão dos desequilíbrios ocasionados pela fetichização da 

racionalidade econômica predominante, que aponta tal aspecto como sendo o motor único 

da passagem da possibilidade à realidade no campo do trabalho; uma visão técnica forjada 

pelo sistema capitalista que priorizam a eficiência econômica e poder. 
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1. INTRODUÇÃO 

O modo de pensar e o estilo de vida das pessoas nas sociedades tradicionais, as 

condicionam a viver em um meio envolto por mitos e costumes que muitas vezes são 

incapazes de serem compreendidos e justificados de forma racional. Com isso, certos 

questionamentos que desestabilizam o sistema de crença das sociedades tradicionais, 

acabam sendo em grande parte coibidos. As sociedades modernas surgem a partir da 

liberação do poder de questionar estas formas tradicionais de pensamento.1  

Um bom exemplo dado pelo autor, se refere a transformação que o Japão sofreu 

com a modernização e amadurecimento do país a partir da tecnologia, isso fez com que 

se tivesse a concepção da tecnologia como sendo parte dos costumes e mitos da sociedade 

tradicional anterior; criando a partir disso uma cultura nova que poderia ser denominada 

de racionalidade tecnocientífica2. Durante o período Meiji o Japão se tornou um local de 

teste para a universalização das realizações e conquistas ocidentais. Mas seu 

desenvolvimento acelerado passou a ser contestado a partir do momento em que se foi 

verificado a acelerada aglutinação dos modos tradicionais diante da incorporação da 

dinâmica Ocidental, resultante do avanço tecnológico. Partindo dessa análise sobre os 

possíveis impactos gerados em função do desenvolvimento tecnológico, a modernidade 

nos autoriza a contestação e ao mesmo tempo exige este julgamento, sendo possível 

expressar os seus valores e viabilidade. Foi dessa forma que se deu o desenvolvimento 

japonês.  

A partir desse ponto, passa a se ter uma análise tendo em vista algo que se move 

para além da utilidade, se leva em consideração que tipo de mundo e qual modo de vida 

que deva emergir em uma sociedade moderna. Partindo do pressuposto de que a sociedade 

possui base tecnológica, os problemas que surgem nesse questionamento referem-se ao 

campo da filosofia da tecnologia. Segundo Feenberg: “Nós precisamos nos entender hoje 

no meio da tecnologia e o conhecimento propriamente técnico não pode nos ajudar. A 

filosofia da tecnologia pertence à autoconsciência de uma sociedade como a nossa. Nos 

ensina a refletir sobre o que tomamos como assegurado, especificamente a modernidade 

racional.” 
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 Antes de tudo devo apresentar o campo de estudo ao qual a teoria se faz presente. 

A filosofia da ciência é uma área de estudo muito conhecido da filosofia, seu objetivo se 

relaciona diretamente com a verdade da ciência, com a validade das teorias e a 

experimentação, de quais ideias parte, qual método usa, sobre qual fundamento e acerca 

de suas implicações. Conhecidas como questões epistemológicas, ou seja, questões 

ligadas à teoria do conhecimento. Nesse sentido a ciência e a tecnologia partem da mesma 

linha de raciocínio, baseado na observação empírica e no conhecimento de causalidade 

natural, mas diferente da ciência, a tecnologia não se relaciona com a verdade, mas sim, 

com a utilidade. Onde a ciência busca o saber, a tecnologia busca o controle.3 Este é um 

simples contraste que se encontra envolto em meio a história a qual iremos nos 

aprofundar. 

Para melhor compreensão da base tecnológica que conhecemos hoje, será 

apresentado a seguir, de forma introdutória, os principais argumentos de György Lukács 

no primeiro capítulo do livro “Para uma Ontologia do ser social II”, por meio do qual se 

objetiva apresentar os princípios fundantes do ser social a partir do trabalho. Tendo o 

objetivo de trazer elementos necessários para que se torne viável a articulação entre os 

argumentos apresentados por Andrew Feenberg; buscando por meio disso, formular uma 

linha de raciocínio coerente com meu entendimento sobre o complexo do ser. Lukács 

descreve o trabalho como condição fundante do ser social, por possuir o caráter 

intermediário entre a relação sociedade e natureza. Segundo o autor, é por meio do 

trabalho que surge uma complexidade do ser que não pode ser explicado por fenômenos 

e determinações naturais, ocorre um salto que marca a saída do ser biológico para o ser 

social adquirida por meio do trabalho. Em um segundo momento apresento uma análise 

sobre o complexo do ser apresentado por Lukács, buscando especificações formuladas 

pelo autor para estruturar elementos presentes na atual estrutura social composta por uma 

complexa cadeia de alternativas, firmada em uma relação cada vez mais forte entre os 

homens, visto que aquilo que surge parte do ser social já fundado.  

                                                           
1 Idem, ibidem 
2 FEENBERG, A. - A teoria crítica de Andrew Feenberg. P. 52  
3 FEENBERG, A. 2013. P. 51  
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Tal aspecto será analisado mais a fundo através das formulações apresentadas por 

Castoriadis, que apresenta um debate sobre a atual estrutura do regime democrático e sua 

base regida por constantes relações sociais que são sempre determinadas em último caso, 

pelas estruturas de poder que dominam o espaço do político, onde o clamor da sociedade 

fica em segundo plano. Sendo que tais esferas de poder influenciam os rumos 

desenvolvimento técnico através de uma perspectivava aparentemente democrática. 

 A introdução dos princípios da tecnologia e da filosofia da tecnologia são áreas 

as quais necessitamos passar para compreender a área de estudo de Andrew Feenberg, 

sendo apresentado por ele os fundamentos do pensamento filosófico no tocante à 

tecnologia. Teremos uma breve análise contemporânea sobre os diferentes campos 

teóricos que se colocam em discussão sobre o papel desempenhado pela tecnologia na 

sociedade moderna (Instrumentalismo, Determinismo, Substantivismo e Teoria Crítica 

da tecnologia). 

Por fim busco apresentar um estudo de caso através dos recentes desastres 

causados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana-MG (2015) e da 

Barragem do Feijão em Brumadinho-MG (2019), tendo o objetivo de evidenciar e 

legitimar os argumentos apresentados, apontando para uma busca incessante por maior 

eficiência econômica regida pelo sistema vigente, frente aos anseios da sociedade. Além 

de uma estrutura política que privilegia determinadas classes que se colocam como 

dominantes sobre a determinação dos meios técnicos adotados, se mostrando contra da 

opinião pública submissa a democracia que é posta como instrumento de regime.    
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2. O SURGIMENTO DO SER SOCIAL POR MEIO DO TRABALHO 

 

O Trabalho é a condição fundante do ser social, pois Lukács coloca o trabalho em 

um caráter intermediário de metabolismo entre sociedade e natureza, sendo este o ponto 

de partida para a compreensão do ser social. O Trabalho é uma atividade social que se 

realiza no âmbito da materialidade natural. Há uma série de aspectos humanos atribuídos 

pelo trabalho e que não são vistos na natureza, na medida em que os objetos que se 

originam do trabalho humano possuem características que só podem ser encontrados por 

meio da própria ação do trabalho, não havendo a possibilidade da reprodução de tais 

objetos na natureza.  

De um lado se é produzido socialmente algo que a natureza jamais produziria, 

enquanto que de outro, se faz brotar na própria natureza, propriedades físico-químicas ou 

biologicamente determinadas. Os objetos que surgem por meio do trabalho, possuem ao 

mesmo tempo um caráter social, no sentido de que ela existe na sociedade e possui seu 

sentido nela; e ao mesmo tempo é um objeto natural, pois sua origem advém da própria 

natureza. Desse modo, o trabalho possui a capacidade de produzir algo que é 

simultaneamente social e natural, sendo que um objeto do trabalho nunca poderá ser 

produzido pela natureza. 

O princípio fundante da sociedade se dá por meio do trabalho, mas o surgimento 

da sociedade se apresenta de forma muito mais complexa, as quais possui inúmeras 

formas de expressão e sociabilidade, como linguagem e divisão do trabalho. Mas para 

uma melhor compreensão, o autor opta por abstrair as demais dimensões presentes na 

formação da sociedade, dando maior relevância ao trabalho como princípio fundante do 

ser social. Historicamente, o trabalho, a linguagem e a divisão do trabalho surgiram 

simultaneamente, mas para melhor compreensão, Lukács se utiliza da abstração dos 

demais elementos em princípio, havendo a inclusão e complementariedade dos outros 

aspectos que compõem a formação do ser social conforme a sua construção analítica 

ganha forma no decorrer do texto.  

Há uma diferença decisiva entre o ser social e as precedentes formas do ser, tanto 

inorgânico como orgânico e essa diferença não é evidente no sentido biológico. Visto que 
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nossos ancestrais possuíam as características físicas e psicomotoras semelhantes ao do 

ser humano. Segundo o autor, a diferenciação se dá a partir do surgimento da consciência 

que põe um fim e controla os próprios meios para se alcançar esse fim conscientemente 

posto. Essa mudança marca a saída do ser biológico para o ser social, atribuindo ao ser 

humano uma infinidade de possibilidades. O salto é uma mudança qualitativa do ser, no 

sentido de que passa a ocorrer coisas qualitativamente novas, que resultam em fenômenos 

novos. Passam a ocorrer processos e leis que não eram vistos no domínio da natureza. 

Não podendo mais ser explicado simplesmente por forças naturais, pois novos processos 

e dinâmicas entram em vigor.  

Apontaremos aqui apenas um momento, ou seja, o fato de que as assim chamadas 

sociedades animais (e também, de modo geral, a “divisão do trabalho” no reino animal) 

são diferenciações fixadas biologicamente, como se pode ver com toda a clareza no 

“Estado das abelhas”. Isso mostra que, qualquer que seja a origem dessa organização, ela 

não tem em si e por si nenhuma possibilidade imanente de desenvolvimento; nada mais é 

do que um modo particular de uma espécie animal adaptar-se ao próprio ambiente. E tanto 

menores são essas possibilidades quanto mais perfeito é o funcionamento de tal “divisão 

do trabalho”, quanto mais sólida sua ancoragem biológica. Ao contrário, a divisão gerada 

pelo trabalho na sociedade humana cria, como veremos, suas próprias condições de 

reprodução, no interior da qual a simples reprodução de cada existente é só um caso-

limite diante da reprodução ampliada que, ao contrário, é típica. Isso não exclui, 

naturalmente, a aparição de becos sem saída no desenvolvimento; suas causas, porém, 

sempre serão determinadas pela estrutura da respectiva sociedade e não pela constituição 

biológica dos seus membros. (Lukács  G. 2013. P. 36-37)  

Os seres biológicos apenas reagem aos acontecimentos que surgem a partir de 

fatores externos, gerados por fenômenos e determinações naturais; portanto a evolução 

das espécies é explicada por modificações do meio. Diferente do ser social que sofre 

influências principalmente de questões internas e que estão diretamente ligadas à 

sociedade, que é uma estrutura social fundada a partir do trabalho. Sendo que a divisão 

do trabalho permite que se crie as próprias condições de reprodução. 

O ser social tem como diferencial em relação aos demais seres biológicos a 

capacidade de gerar em sua mente a forma de ação antes mesmo de agir. A partir disso, 

Lukács pode enunciar a categoria ontológica central do trabalho, uma posição teleológica 
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que se realiza pelo trabalho no âmbito material. O pôr teleológico é algo decisivo durante 

este processo, toda ação estabelecida por meio do trabalho possui uma finalidade 

conscientemente posta, ao qual se faz necessário encontrar os meios adequados para se 

alcançar tal fim posto. O trabalho tem como objetivo fazer surgir na própria natureza 

objetos naturais, que a própria natureza jamais produziria. 

Fica claro que esse pôr teleológico é algo intrínseco ao trabalho, mas o grande 

problema apontado por Lukács se refere a extensão da teleologia para além da esfera do 

trabalho, como se tudo estivesse voltado para realização de um determinando objetivo. 

Grandes filósofos como Aristóteles e Hegel conseguiram compreender o papel 

desempenhado pelo pôr teleológico no trabalho, mas ambos não restringiram a teleologia 

somente ao trabalho, ao invés disso, a tornaram uma categoria cosmológica universal, 

sendo este o erro.  

Vale dizer que, enquanto a causalidade é um princípio de automovimento que repousa 

sobre si próprio e mantém esse caráter mesmo quando uma cadeia causal tenha o seu 

ponto de partida num ato de consciência, a teleologia, em sua essência, é uma categoria 

posta: todo processo teleológico implica o pôr de um fim e, portanto, numa consciência 

que põe fins. Pôr, nesse contexto, não significa, portanto, um mero elevar-à-consciência, 

como acontece com outras categorias e especialmente com a causalidade; ao contrário, 

aqui, com o ato de pôr, a consciência dá início a um processo real, exatamente ao processo 

teleológico. Assim, o pôr tem, nesse caso, um caráter irrevogavelmente ontológico. Em 

consequência, conceber teleologicamente a natureza e a história implica não somente que 

ambas possuem um caráter de finalidade, que estão voltadas para um fim, mas também 

que sua existência, seu movimento, no conjunto e nos detalhes devem ter um autor 

consciente. O que faz nascer tais concepções de mundo, não só nos filisteus criadores de 

teodiceias do século XVIII, mas também em pensadores profundos e lúcidos como 

Aristóteles e Hegel, é uma necessidade humana elementar e primordial: a necessidade de 

que a existência, o curso do mundo e até os acontecimentos da vida individual – e estes 

em primeiro lugar – tenham um sentido. Mesmo depois de o desenvolvimento das 

ciências demolir aquela ontologia religiosa que permitia ao princípio teleológico tomar 

conta, livremente, de todo o universo, essa necessidade primordial e elementar continuou 

a viver no pensamento e nos sentimentos da vida cotidiana. (Lukács  G., 2013, P. 38)  

Não é possível conceber um processo teleológico sem um pôr teleológico, as 

coisas não podem acontecer voltadas para um fim sem haver uma posição do fim. Portanto 
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a concepção de que a história é voltada para um fim pressupõe que este fim seja 

estabelecido em algum momento, sendo que isso só é possível de ser determinado por um 

ser consciente, isso explica o surgimento de mitos que buscam compreender a realidade. 

Buscamos sempre encontrar sentido e razão para tudo, é uma necessidade do ser humano, 

mas isso ocorre de forma generalizada impactando negativamente a compreensão dos 

fenômenos. 

A descrição do trabalho demonstra a sua relevância para o surgimento de uma 

categoria totalmente nova do ser, marcando o surgimento da ontologia do ser social que 

se distancia das demais formas antecessoras do ser, tanto no âmbito orgânico quanto no 

inorgânico. Isso só se torna possível quando o pôr teleológico se realiza da forma ideada. 

Enquanto que na natureza a realidade se faz a si mesma, em uma ininterrupta 

transformação das formas concretas, estando dentro de seus próprios limites naturais. 

Segundo Lukács, “a atividade do ente natural homem sobre a base do ser inorgânico e o 

orgânico dele originado faz surgir um estágio específico do ser, mais complicado e mais 

complexo, precisamente o ser social” (Lukács, 2013, P. 47). O surgimento dessa nova 

categoria do ser, possuindo consciência humana no trabalho, permite que ocorra um salto 

da esfera regida por determinantes estritamente naturais para um ponto onde a consciência 

determina um pôr com finalidades postas, deixando de ser, em sentido ontológico, um 

epifenômeno (Lukács, 2013, P. 53). Enquanto que a consciência dos demais seres vivos, 

por mais evoluídos que possam ser, ainda não possuem a capacidade de determinar sua 

própria forma de reprodução, estando vinculada às leis da biologia; recebendo o nome 

dado pelo autor de epifenômeno do ser orgânico. Somente por meio do trabalho, do pôr 

do fim e de seus meios, que se encontra a possibilidade de ultrapassar a barreira da simples 

adaptação ao ambiente, gerando modificações que seriam impossíveis para qualquer 

outro ser não humano. Desse modo, a consciência que impulsionou a realização concreta 

do trabalho, gerará transformações no ambiente aos quais não poderão ser reproduzidos 

do mesmo modo, ao menos no ponto de vista ontológico.  

Diante da posição adotada no confronto com Darwin, é evidente, para qualquer um que 

conheça seu pensamento, que Marx nega a existência de qualquer teleologia fora do 

trabalho (da práxis humana). Desse modo, o conhecimento da teleologia do trabalho é 

algo que, para Marx, vai muito além das tentativas de solução propostas pelos seus 
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predecessores, mesmo grandes, como Aristóteles e Hegel, uma vez que, para Marx, o 

trabalho não é uma das muitas formas fenomênicas da teleologia em geral, mas o único 

ponto onde se pode demonstrar ontologicamente um pôr teleológico como momento real 

da realidade material. Este conhecimento correto da realidade lança luz, em termos 

ontológicos, sobre todo um conjunto de questões. Antes de qualquer outra coisa, a 

característica real decisiva da teleologia, isto é, o fato de que ela só pode adquirir realidade 

enquanto pôr, recebe um fundamento simples, óbvio, real: nem é preciso repetir Marx 

para entender que qualquer trabalho seria impossível se ele não fosse precedido de tal pôr, 

que determina o processo em todas as suas etapas. Essa maneira de ser do trabalho sem 

dúvida também foi claramente compreendida por Aristóteles e Hegel; mas, na medida em 

que tentaram interpretar de maneira igualmente teleológica o mundo orgânico e o curso 

da história, viram-se obrigados a imaginar a presença, neles, de um sujeito responsável 

por esse pôr necessário (em Hegel, o espírito universal), resultando disso que a realidade 

acabava por transformar-se inevitavelmente num mito. No entanto, o fato de que Marx 

limite, com exatidão e rigor, a teleologia ao trabalho (à práxis humana), eliminando-a de 

todos os outros modos do ser, de modo nenhum restringe o seu significado; pelo contrário, 

ele aumenta, já que é preciso entender que o mais alto grau do ser que conhecemos, o 

social, se constitui como grau específico, se eleva a partir do grau em que está baseada a 

sua existência, o da vida orgânica, e se torna um novo tipo autônomo de ser, somente 

porque há nele esse operar real do ato teleológico. Só podemos falar racionalmente do ser 

social quando concebemos que a sua gênese, o seu distinguir-se da sua própria base, seu 

tornar-se autônomo baseiam-se no trabalho, isto é, na contínua realização de pores 

teleológicos. (Lukács  G. Para uma Ontologia do ser social II. P. 40) 

Nesse ponto se encontra uma interdependência indissociável entre dois fatores. 

Por um lado temos o espelhamento que se aproxima de forma mais fiel à realidade, 

enquanto que de outro, o correspondente pôr dos meios daquelas cadeias causais 

essenciais para a efetivação do pôr teleológico. Os dois modos possuem características 

mutuamente heterogêneas entre si, formando essa inevitável ligação que os torna a base 

da peculiaridade ontológica do ser social (teleologia e causalidade). Ao analisar o 

espelhamento, poderá ser captado que há uma separação precisa entre os objetos que 

existem em sua forma na natureza de forma independente ao sujeito, enquanto que de 

outro, haverá objetos inexistentes sem a presença do sujeito, havendo a necessidade de se 

ter um ato de consciência, que pode possuir um nível maior ou menor de aproximação, 

podendo ser convertido no que o autor chama de “possessão espiritual própria”.  Essa 

separação tornada consciente entre sujeito e objeto é um produto essencial no processo 
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do trabalho e simultaneamente a base para a existência de um modo de vida 

especificamente humano. (Lukács, 2013, 49)   Se não houvesse esta possibilidade do ser-

em-si observar e reproduzir sua capacidade, possuindo consciência sobre o mundo 

objetivo, não seria possível de se alcançar o pôr do fim, considerado a base do trabalho, 

sem o qual não poderia ser efetivado nem mesmo em sua forma mais primitiva.  

 O ser-em-si e seu espelhamento na consciência são opostos, um se mostra frente 

ao outro de forma heterogênea. O espelhamento da realidade, se faz a partir da própria 

reprodução na realidade, se consolidando numa “realidade” própria da consciência, sendo 

que a realidade descrita aqui, se apresenta na consciência somente na forma reproduzida; 

se cria uma nova forma de objetividade, mas não uma realidade. O distanciamento do 

espelhamento pode culminar em erros, pois o espelhamento necessita do objeto em sua 

forma inteira, mas tal objeto apresenta inúmeras possibilidades que inviabilizam o total 

espelhamento de modo fiel a forma real do objeto. Desse modo, por mais que o ser busque 

apreender a realidade por meio do espelhamento, produzindo meios auxiliares como 

matemática, geometria, química etc., sempre haverá a permanente possibilidade de erro. 

Ao mesmo tempo, pode-se concluir que o distanciamento e a objetivação produziram 

sempre objetos únicos, que nunca serão cópias fieis da realidade. O distanciamento 

proporciona sempre o descobrimento de novas possibilidades, enquanto a objetividade 

age no sentido oposto, permitindo a correção e aperfeiçoamento da forma. (Lukács,2013, 

P. 51)   
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2.1. A COMPLEXA RELAÇÃO DO SER SOCIAL COMPOSTA POR UMA 

CADEIA DE ALTERNATIVAS 

A estrutura ontológica de toda práxis social é composta por uma cadeia de 

alternativas estabelecidas a partir da tomada de decisões, as quais terão suas próprias 

consequências. Essas alternativas vão se tornando, no curso do hábito, cada vez mais 

pertencente ao plano da consciência de forma “inconsciente”. Se observa que, na origem, 

todo reflexo condicionado a apreensão correta de se alcançar através dos meios o fim 

posto, se dá a partir de escolhas alternativas. Esses reflexos se formaram através da 

constante aprendizagem, exercício etc., tendo em mente que no início de cada processo 

se encontra as cadeias de alternativas. A alternativa é considerada um ato da consciência, 

sendo este a forma do estabelecimento de contato mediador que auxilia o espelhamento 

da realidade a trilhar o pôr de um ente. Tendo em mente que este ente possui fundamentos 

de base biológica, pelo simples fato de fazer parte do âmbito natural, sendo esta a 

limitação última da práxis social. O desenvolvimento do trabalho, contribuiu com o 

surgimento de cada vez mais alternativas, ao homem para com o seu ambiente e para si 

mesmo, tendo cada vez mais base sobre decisões alternativas. Toda e qualquer forma 

posterior a superação do caráter epifenomênico determinado na esfera biológica, alcança 

com o desenvolvimento do trabalho, uma tendência a universalidade dominante. As quais 

se encontram em constante competição com formas inferiores do ser, tendo ligação 

indissolúvel com sua base natural. (Lukács,2013, P. 55) 

O modelo (o pôr teleológico) é elaborado, discutido, calculado etc. por um coletivo às 

vezes muito amplo, mesmo antes da sua realização pela produção. Embora a existência 

material de muitos homens esteja baseada no processo de elaboração desse modelo, 

embora o processo de formação do modelo tenha, de modo geral, uma importante base 

material (escritórios, máquinas, instalações etc.), no entanto, o modelo – no sentido de 

Aristóteles – permanece uma possibilidade que só pode se tornar realidade através da 

decisão, fundada em alternativas, de executá-lo, somente através da própria execução, tal 

como na decisão do homem primitivo de escolher esta ou aquela pedra para usá-la como 

cunha ou machado. Certamente, o caráter de alternativa da decisão de realizar o pôr 

teleológico torna-se ainda mais complexo, mas isso apenas aumenta a sua importância 

enquanto salto da possibilidade à realidade. Pense-se que, para o homem primitivo, 

somente a utilidade imediata em geral constituiu o objeto da alternativa, ao passo que, na 

medida em que se desenvolve a socialização da produção, isto é, da economia, as 
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alternativas assumem uma figura cada vez mais diversificada, mais diferenciada.  

(Lukács, 2013, P. 56) 

O surgimento crescente de alternativas impulsionados pelo desenvolvimento do 

trabalho permite a socialização da produção, gerando a ampliação e diversificação de 

possibilidades. Mas por mais desenvolvido que possa ser a técnica, mesmo tendo todo 

embasamento científico, esta nunca será a única base de decisão alternativa. O optimum 

técnico não coincide com o optimum econômico. (Lukács,2013, P. 56) Tanto a técnica 

quanto a economia se mostram presentes no desenvolvimento do trabalho, em vários 

momentos há comunicação entre si, mas isso não faz com que o caráter de 

heterogeneidade seja eliminado por essa relação contraditória, entre fim e meio. O ser 

possui em si, a potência de colocar em movimento um processo da realização material 

através do trabalho. Isso demonstra não somente a capacidade de efetivação, mas também 

a de fracasso da possibilidade vir a se tornar realidade. As alternativas orientadas para o 

trabalho, levam em consideração a racionalidade concreta, sobre o qual, aquele produto 

venha a satisfazer.  

Em resumo, pois, só a alternativa daquele homem (ou daquele coletivo de homens), que 

põe em movimento o processo da realização material através do trabalho, pode efetivar 

essa transformação da potência em um ente. Isso mostra não somente o limite superior 

desse tipo de possibilidade de se tornar real, mas também aquele inferior, que determina 

quando e em que medida pode converter-se em uma possibilidade, nesse sentido, de um 

reflexo da realidade conforme à consciência e orientado para a realização. Tais limites da 

possibilidade não remontam de modo nenhum ao nível do pensamento, à exatidão, à 

originalidade etc. da racionalidade imediata. Naturalmente, os momentos intelectuais do 

projeto de um pôr de fim no trabalho são importantes, em última análise, na decisão da 

alternativa; seria, porém, fetichizar a racionalidade econômica ver aí o motor único da 

passagem da possibilidade à realidade no campo do trabalho. Esse tipo de racionalidade 

é um mito, tanto quanto a suposição de que as alternativas que nós descrevemos se 

realizariam num plano de pura liberdade abstrata. Em ambos os casos deve-se sustentar 

que as alternativas orientadas para o trabalho sempre se pautam para a decisão em 

circunstâncias concretas, quer se trate do problema de fazer um machado de pedra ou do 

modelo de um automóvel para ser produzido em centenas de exemplares. Isso implica, 

em primeiro lugar, que a racionalidade depende da necessidade concreta que aquele 

produto singular deve satisfazer. (Lukács , 2013. P. 57) 
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O conteúdo ontológico essencial se constitui através de seu caráter meramente 

cognitivo, o primeiro impulso para o pôr teleológico ocorre de fato, a partir da satisfação 

de necessidades, sendo este um aspecto comum tanto para o homem quanto para os 

demais animais. A divergência surge através do primeiro impulso para o trabalho, pois a 

vitória do comportamento consciente sobre a forma natural e o instinto biológico, 

proporcionam a supressão da necessidade e satisfação imediata. Para a efetivação de um 

pôr do fim de forma correta na realidade, será necessário um espelhamento exato do real, 

em sua forma em si, de modo independente da consciência, sendo de responsabilidade do 

ser, tanto a determinação do fim quanto sua execução, partindo da escolha do mesmo a  

consideração do que é certo e errado. Este é o ponto onde se encontra a essência 

ontológica, o seu poder de transformação da dýnamis aristotélica em uma realização 

concreta. O indivíduo deve ter em mente seus movimentos necessários para efetivação do 

trabalho da forma correta, através de uma continua luta travada contra si mesmo e seus 

instintos, elevando sua capacidade de adaptação. Quando o autor se refere a “adaptação”, 

a sua análise não se limita a passagem do nível de instinto ao da consciência, mas sim, ao 

desdobramento das circunstâncias proporcionadas pela nossa capacidade de adaptação 

não criadas na natureza, mas que são objeto de escolha. 

Há um distanciamento ocasionado pela substituição ou pela dominação dos atos 

de consciência, e este é um ponto comum a todos os atos do ser. Sendo que esse 

movimento “instintivo”, “não consciente”, se fundamentam em movimentos conscientes 

que coagulam em reflexos condicionados fixos. Diferente dos animais, tais 

condicionantes podem de forma continua se renovar, a fixação de experiências ocorreu a 

partir da acumulação das experiências de trabalho, e este possui diferentes caminhos, 

sobre os quais, poderemos conservar ou eliminar. 

É evidente que, desse modo, entram na vida humana tipos de comportamentos que se 

tornam por excelência decisivos para o devir homem do homem. É reconhecido 

universalmente que o domínio do homem sobre os próprios instintos, afetos etc. constitui 

o problema fundamental de qualquer disposição moral, desde os costumes e tradições até 

as formas mais elevadas da ética. Os problemas dos graus superiores só poderão ser 

discutidos mais adiante, e em termos realmente adequados apenas na Ética; mas é 

decisivamente importante, para a ontologia do ser social, que eles já compareçam nos 

estágios mais iniciais do trabalho e, além disso, na forma absolutamente distintiva do 
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domínio consciente sobre os afetos etc. O ser humano foi caracterizado como o animal 

que frequentemente constrói suas próprias ferramentas. É correto, mas é preciso 

acrescentar que construir e usar ferramentas implica necessariamente, como pressuposto 

imprescindível para o sucesso do trabalho, o autodomínio do homem aqui já descrito. 

Esse também é um momento do salto a que nos referimos, da saída do ser humano da 

existência meramente animalesca. Quanto aos fenômenos aparentemente análogos que se 

encontram nos animais domésticos, por exemplo o comportamento dos cães de caça, 

repetimos que tais hábitos só podem surgir pela convivência com os homens, como 

imposições do ser humano sobre o animal, enquanto aquele realiza por si o autodomínio 

como condição necessária para a realização no trabalho dos próprios fins autonomamente 

postos. Também sob esse aspecto o trabalho se revela como o veículo para a autocriação 

do homem enquanto homem. Como ser biológico, ele é um produto do desenvolvimento 

natural. Com a sua autorrealização, que também implica, obviamente, nele mesmo um 

afastamento das barreiras naturais, embora jamais um completo desaparecimento delas, 

ele ingressa num novo ser, autofundado: o ser social. (Lukács  G. Para uma Ontologia do 

ser social II. P. 62) 
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3. A ESTRUTURA SOCIAL REGIDA PELAS RELAÇÕES ENTRE O 

INDIVIDUO E O PODER SOBERANO.  

A psique do indivíduo foi moldada para reprodução sistêmica dos padrões 

construídos socialmente, estamos submersos a está atmosfera social, fonte responsável 

pela criação de conflitos subversivos, o capacitor que produzirá a mudança. Somos fruto 

de uma sociedade que é regida por um infrapoder4 que se auto intitula como dado a partir 

dos fundamentos pautados pela norma instituída, fornecendo assim, a reestruturação que 

garante a permanência do mesmo sistema hegemônico.5 As alianças de poder entre 

organizações econômicas e o enclave social imposto pela desigualdade são apoiados e 

legitimados pelas normas instituídas pela própria sociedade. Somos socialmente 

submissos à heteronomia instituída que perpassa nossas culturas e modo de vida, nos 

submetendo a reprodução endêmica dos costumes que legitimam o poder vigente através 

da explicitação e normatização burocrática que dá forma ao indivíduo e a repetição 

pragmática que o lapida para a sobrevivência sobre jurisdição da sociedade moderna.  

Antes de todo poder explícito, e muito mais, antes de toda “dominação”, a instituição 

da sociedade exerce um infrapoder radical sobre todos os indivíduos produzidos por ela. 

Esse infrapoder – manifestação e dimensão do poder instituinte do imaginário radical – 

não é localizável. Certamente, nunca é o poder de um indivíduo ou mesmo de uma 

instancia designáveis. É “exercido” pela sociedade instituída; todavia, atrás desta 

mantém-se a sociedade instituinte, “e assim que a instituição é estabelecida, o social 

instituinte desaparece, fica a distância, já está também em outro lugar”. Por sua vez, a 

sociedade instituinte, por mais radical que seja sua criação, trabalha sempre a partir do 

já instituído e sobre ele; ela está sempre – exceto num ponto de origem inacessível – na 

história. (C. Castoriadis, 1922- As encruzilhadas do labirinto, III: o mundo 

fragmentado. p. 127) 

 

A instituição se utiliza da esfera “natural” para se firmar através da intitulação de 

si mesmo como poder soberano por meio da norma. Portanto, a instituição utiliza o mundo 

“extra-social” e o “mundo humano” para ditar os rumos pelo qual sociedade terá de 

trilhar; podendo haver a afirmação de uma nação submissa a ordem cósmica de um Deus 

ou a formação de uma sociedade pautada pelo extremo domínio da natureza e de seus 

                                                           
4  Castoriadis. Poder, Política, Autonomia. Zona Erógena. Nº 14. 1993. 
5  Castoriadis, 1922- As encruzilhadas do labirinto, III: o mundo fragmentado. 
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recursos naturais. Em ambos os casos, tanto o natural quanto o sobrenatural serão 

transmutados pelas múltiplas relações que o tornaram cada vez mais instituídas.6   

[...] a sociedade se desenvolve numa multiplicidade de formas organizadoras e 

organizadas. Desenvolve-se, em primeiro lugar como criação de um tempo (de uma 

especialidade e de uma temporalidade) que lhe são próprios, povoados de uma 

quantidade de objetos “naturais”, “sobrenaturais” e “humanos”, ligados por relações 

estabelecidas a cada vez pela sociedade considerada. E essas relações apoiam-se sempre 

em propriedades imanentes do ser-assim do mundo. Todavia, essas propriedades são 

recriadas, liberadas, escolhidas, filtradas, postas em relação e, sobretudo, dotadas de 

sentido pelas significações imaginárias da sociedade dada. (Castoriadis C., 1922. p. 

124)                                                                                                              

Desse modo, forjamos e somos forjados pela sociedade numa constante relação 

entre o imaginário radical instituinte e a psique do indivíduo. A partir da formação e 

junção destas significações imaginárias e da sua constante reprodução tanto racional 

quanto material que se faz surgir grupos sociais ideológicos que agem de forma 

parcialmente semelhantes, criando assim a sociedade, regida por um poder soberano que 

se reafirma como o fundamento. Mas se deve ter em mente que para se obter a liberdade 

e a verdade, é necessário que elas já tenham surgido como significações imaginárias 

sociais.  

 

A sociedade é obra do imaginário instituinte. Os indivíduos são feitos, ao mesmo tempo 

que eles fazem e refazem, pela sociedade cada vez instituída: num sentido, eles são a 

sociedade. Os dois polos irredutíveis são o imaginário radical instituinte – o campo de 

criação social-histórica – de um lado, e a psique singular de outro lado. A partir da 

psique, a sociedade instituída faz a cada vez indivíduos – que, como tais, não podem 

fazer mais nada a não ser a sociedade que o faz. Somente assim a imaginação radical da 

psique chega a transpirar através dos estratos sucessivos de couraça social que é o 

indivíduo que a recobre e a penetra até um ponto-limite insondável, que há retroação do 

ser humano singular sobre a sociedade. (Castoriadis C., 1922-. p. 123) 

 

Os conceitos de base democrática nascem a partir do debate grego calcado pela 

filosofia e pelo já presente político; criando assim o espaço política que se fez dentro dos 

limites do conceito de democracia de sua época, sendo este o primeiro projeto de 

autonomia coletiva e individual7. Desde então, houve uma mistificação e um 

esvaziamento dos principais conceitos, possibilitando a manutenção da mesma forma 

                                                           
6 idem. p. 124 
7 Idem, ibidem. 
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heterônima de poder hierárquico, na qual a ideologia religiosa se manteve predominante 

durante séculos, tendo como único artificio a utilização do mundo imaginário coletivo. A 

permanente legitimação das ações explicitas dadas de forma heterônima, condicionam o 

indivíduo a amputar de sua liberdade para estruturar a própria instituição que o reprime. 

A denegação da dimensão instituinte da sociedade, a recuperação do imaginário 

instituído, condiz com a criação de indivíduos absolutamente conformes, que vivem e 

se pensam na repetição (aliás, ainda que possam fazer, fazem muito pouco), cuja 

imaginação radical é reprimida o mais possível; indivíduos que quase não são 

verdadeiramente individuados (comparar a semelhança das esculturas de uma mesma 

dinastia egípcia com a diferença entre Safo Arquíloquo ou Bach e Handel). Ela vai de 

par com a forclusão antecipada de toda interrogação sobre o fundamento último das 

crenças da tribo e das suas leis, por conseguinte também sobre a “legitimidade” do poder 

explicito instituído. Nesse sentido, o próprio termo de “legitimidade” é da dominação 

aplicado a sociedades tradicionais é anacrônico (e eurocêntrico, ou sinocêntrico). A 

tradição significa que a questão da legitimidade da tradição não será colocada. Os 

indivíduos são fabricados de tal modo que essa questão continua para eles mental e 

fisicamente impossível. (Castoriadis C., 1922. p. 139) 

Necessitamos sobrepujar o mundo imaginário formulado por este infrapoder que 

nos engessa de forma submissa a um sistema voltado para o desenvolvimento excludente, 

voltado para determinada casta social, amplamente privilegiada ao longo da história de 

toda a sociedade moderna. O poder instituinte nos convence que esse mundo ideal 

estabelecido no mundo imaginário irá existir um dia, sendo que já poderíamos estar 

usufruindo desse mundo ideal agora. A própria classe dominante, como todo fanático, 

não tem a consciência de como o capitalismo inibe o pleno desenvolvimento humano. 

Quantas doenças foram criadas pelo capital, e quantas curas deixaram de serem 

descobertas por conta do lucro? E se a essência do sistema dominante fosse o bem-estar 

comum a todos ao invés do mais-valor? Devemos nos livrar das amarras que nos impede 

de pensar em um novo modo de vida mais eficiente pautado pela igualdade e coletividade. 

A autonomia surge, como germe, assim que a interrogação explícita e ilimitada se 

manifesta, incidindo sobre “fatos” mas sobre as significações imaginarias sociais e seu 

fundamento possível. Momento de criação, que inaugura não só outro tipo de sociedade, 

mas também outro tipo de indivíduos. Eu falo exatamente de germe, pois a autonomia, 

tanto social como individual, é um projeto. O surgimento da interrogação ilimitada cria 

um eidos histórico novo, - a reflexividade no sentido pleno, ou auto-reflexividade, como 

o indivíduo que a encarna e as instituições onde ela se instrumenta. (Castoriadis C., 

1922. p. 139 

Toda ação explícita do poder instituído busca restabelecer  a ordem partindo do 

princípio de que todas as defesas podem fracassar, isso abre espaço para que possa haver 
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sempre uma dimensão das instituições  da sociedade que é encarregada da função social 

de restabelecimento da ordem8, na tentativa de se manter sobre domínio vigente em 

relação as demais ideias que se colocam em oposição a teoria dominante, permitindo que 

o mesmo se mantenha acima das demais ideologias já existentes ou nascentes; seja através 

do convencimento racional ou até mesmo por meio de formas coercitivas como a 

violência e repressão, sendo sempre reinstaurado o poder através da palavra legítima; pois 

o Dono da significação reinara sobre o Dono da violência9. Sua atuação será direcionada 

a qualquer grupo dissidente que intencionalmente resista a heteronomia instituída e todo 

o seu poder de convencimento ideológico; inibindo as teorias divergentes mesmo que 

para isso seja necessário a aplicação de pensamentos que se desviem de seus ideais 

básicos coletivos, através da adoção de medidas contraditórias e hostis tomadas pelo 

poder explícito, podendo ocasionar inclusive a ruptura dos princípios ideológicos da 

psique  de cada indivíduo, interferindo na sua identidade de forma irremediável devido a 

permanente absorção das contradições da sociedade, sem as quais não haveria 

possibilidade de existência do próprio ser. 

É fácil perceber que essas consequências levam a considerar a política como um 

trabalho que diz respeito a todos os membros da coletividade em questão, pressupondo 

a igualdade de todos e visando a torná-la efetiva – um trabalho, portanto, também de 

transformações das instituições sociais que dependem de uma atividade coletiva 

explícita. 

Resta acrescentar que está auto instituição é um movimento incessante, que ela não visa 

uma “sociedade perfeita” (expressão destituída de sentido), mas uma sociedade tão livre 

e justa quanto possível. É este movimento que chamo de projeto de uma sociedade 

autônoma e que, se alcançar os seus objetivos, deve estabelecer uma sociedade 

democrática.  

Surge uma questão prévia, que foi efetivamente colocada na História: por que nós 

queremos, porque deveríamos querer um regime democrático? Eu não vou discuti-la, 

limitando-me a observar que levantar essa questão já implica que devemos (ou 

deveríamos) viver em um regime no qual todas as questões podem ser levadas – e é 

exatamente isso o regime democrático. 

Mas é também evidente que uma tal instituição, na qual qualquer questão pode ser 

levantada, na qual nenhuma posição, nenhum estatuto são dados ou garantidos, 

antecipadamente, definem a democracia como regime. (Castoriadis C. p. 139) 

 

 Somos submetidos a considerações de grande pertinência política no mundo 

imaginário coletivo, mas em grande parte dos casos, ocorre a ruptura dos anseios de cunho 

                                                           
8 Castoriadis, 1922. p. 130. 
9 Castoriadis 1975, p. 416. 
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coletivo para fazer frente aos interesses individuais. Suas normas são profundamente 

análogas de forma proposital, com isso o indivíduo se vê fazendo uma história que sempre 

já o fez, sendo que grande parte de seu esforço pode se perder no mundo de objetividades 

incertas e mutáveis. Para que o indivíduo possa encontrar nele mesmo os recursos 

psíquicos e no meio que o cerca, é preciso que ocorra uma auto-alteração da instituição 

social, obra do imaginário instituinte. É preciso que haja um desenvolvimento da 

instituição como tal, permitindo o seu questionamento.10 

Toda instituição, é a revolução mais radical que se pudesse conceber, também sempre 

estaria na história já dada, e, mesmo que ela tivesse o projeto louco de uma tábula rasa 

total, ainda seria com os objetos da mesa que ela tentaria arrasá-la. O presente 

transforma sempre o passado em passado presente, isto é, pertinente agora, mesmo que 

seja “reinterpretado” –o constantemente a partir do que está sendo criado, pensado, 

estabelecido. É esse passado, contudo, e não qualquer outro passado, que o presente 

modela de acordo com o seu imaginário. Toda sociedade deverá socializar a psique dos 

seres que a compõem, e a natureza dessa psique impõe tanto aos modos como ao 

conteúdo dessa socialização pressões tão incertas quanto decisivas. (Castoriadis, 1922 

p. 144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Castoriadis , 1922. p. 142 
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4. OS FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA DA TECNOLGIA 

Nesta seção debruçaremos sobre outro campo de estudo para melhor 

compreendermos o papel desempenhado pela tecnologia na sociedade moderna, portanto 

teremos que nos aprofundar mais neste seu campo de estudo. Para isso utilizarei os 

estudos de Andrew Feenberg sobre a filosofia da tecnologia, que desmembra as diversas 

vertentes que se apoiam sobre a função desempenhada pela tecnologia conforme ocorreu 

o desenvolvimento da sociedade e de seu pensamento no tocante a esta área de estudo, 

que se divide em quatro campos teóricos: Instrumentalismo; Substantivismo; 

Determinismo; Teoria crítica. 

A filosofia em princípio interpreta o mundo tendo o fundamento de que a espécie 

humana é um tipo de ser que trabalha incessantemente tendo o objetivo de transformar a 

natureza. Tendo este fato tido como princípio, seus fundamentos acabam moldando as 

distinções básicas que se perpetuaram ao longo da tradição da filosofia Ocidental. Physis 

e poiesis são a primeira distinção formulada pelos gregos. Se considera que physis 

significa natureza, tendo o sentido de possuir a capacidade de autocriação de si mesmo. 

Já poiesis, denomina e traz sentido para ação humana, a prática de se fazer algo, tendo o 

objetivo de suprir necessidades por meio da transformação de objetos naturais em algo 

que não poderia ser encontrado na physis. 

A palavra techne possui o significado de conhecimento ou disciplina, estando 

diretamente relacionado com a forma poiesis. Por exemplo, a engenharia civil possui a 

técnica que torna possível a construção de um edifício; a marcenaria é uma técnica cujo 

objetivo é construir a partir da madeira. A palavra technai tem para os gregos uma 

denotação bem acentuada no sentido de demonstrar a “maneira correta” de se fazer as 

coisas. (Feenberg, A. 2010, P. 53) 

 A existência e a essência são a segunda distinção fundamental seguindo o conceito 

grego. A existência soluciona a questão sobre se algo é ou não é. Já a essência nos 

apresenta o que a coisa é. Ex-sistência (estar aí, ex, fora das causas), o que se acha na 

coisa in re. Existencia é o fato de ser. Difere de essência, pois a existência consiste no 

fato de ser da essência. “Aquele que é” e “aquele é o quê? ” Parecem ser duas dimensões 

independentes do ser. Se considera a existência como algo um tanto quanto nebuloso para 
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a filosofia ocidental. O aspecto de maior relevância é dado à essência e a seus conceitos 

sucessores que surgiram a partir da ciência e conhecimento. 

 Platão entende a natureza como dividida em existência e essência, da mesma 

maneira como acontece com os artefatos, e isso se torna a base para a ontologia grega. A 

partir desse ponto, será analisado a relação entre as duas distinções básicas mencionadas, 

physis e poiesis, existência e essência. No caso da poiesis, a distinção entre existência e 

essência é real e óbvia. Primeiramente a coisa surge como ideia, passando a existir de 

fato, a partir da prática humana e de seu domínio sobre a forma natural. Os gregos 

evidenciam que a ideia do artefato não surge de forma subjetiva, necessita haver o 

domínio sobre uma techne.  

Cada techne contém a essência da coisa de ser feito anterior ao ato de fazer. A ideia, a 

essência da coisa é assim uma realidade independente da coisa em si e do fabricante da 

coisa. O que é mais, como vimos, o propósito da coisa feita é inclui-se em sua ideia. 

Em suma, embora os humanos façam artefatos, eles o fazem assim de acordo com um 

plano e para um propósito que é um aspecto objetivo do mundo. (FEENBERG, A. 2010 

P.54) 

 Em contrapartida, a diferenciação entre existência e essência não se mostra tão 

óbvia para as coisas naturais. Pois a coisa e sua essência surgem e permanecem juntas, 

não há separação entre essência e existência. A planta surge por meio do que se vem 

fazendo numa planta: o que é e o que tem “acontece”, de certa forma, simultaneamente.11 

Possuímos a capacidade de desenvolver um conceito da planta em um momento posterior, 

mas este será um fazer nosso, e não algo essencial à natureza como é aos artefatos. Nesse 

sentido, a própria ideia de essência das coisas da natureza são uma construção nossa. A 

base da ciência é denominada por episteme pelos gregos, é o conhecimento das coisas. 

Ao contrário do conhecimento que está ativo na techne que é essencial aos objetos cujas 

essências define, o episteme; o conhecimento de natureza, parece ser um fazer puramente 

humano ao qual a própria natureza seria indiferente.12 

                                                           
11 FEENBERG, 2010, P.55 
12 Idem. 
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Nos tempos modernos, o atual estado da tecnologia sobre essa nova era, se 

distingue da techne apresentada pelos gregos, pois a divisão do trabalho na sociedade 

moderna gerou um distanciamento entre a existência e essência dos objetos.  

[...] os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria como figuras 

independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim se 

apresentam no mundo das mercadorias, os da mão humana. A isso eu chamo de 

fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como 

mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. 

Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias surge como a análise anterior já 

mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. 

Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados 

realizados independentemente uns dos outros. O conjunto desses trabalhos privados 

constitui o trabalho social total. Como os produtores só travam contato social 

mediante a troca de seus produtos do trabalho, os caracteres especificamente sociais 

de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca. Ou, dito de outro 

modo, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total 

por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por meio 

destes, também entre os produtores. A estes últimos, as relações sociais entre seus 

trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações 

diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações 

reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. (Marx, Karl, 1818-1883, P. 

148) 

Para melhor compreensão de todas as vertentes que compõem a filosofia da 

tecnologia, utilizaremos o seguinte quadro: 

A Tecnologia é: Autônoma Humanamente controlada 

Neutra 

(Separação completa entre 

meios e fins) 

Determinismo 

(Por exemplo: a teoria da 

modernização) 

Instrumentalismo 

(Fé liberal no progresso) 

Carregada de Valores 

(Meios formam um modo 

de vida que inclui fins) 

Substantivismo 

(Meios e fins ligados em 

sistemas) 

Teoria Crítica 

(Escolha de sistemas de 

meios-fins alternativos) 
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O eixo horizontal, demonstra as vertentes as quais a tecnologia possui ou não 

valores intrínsecos. A tecnologia poderá ser considerada carregada de valores ou neutra. 

Já o eixo vertical se encarrega de apresentar o poder exercido pelo homem sobre a 

tecnologia. Sobre um olhar, o dispositivo técnico surge a partir de uma série de fatores e 

mecanismos causais. Por outro ângulo, a tecnologia possui um modo especial de conter 

valor; assim como as notas de banco, a tecnologia possui um valor forjado por entidades 

sociais. A tecnologia autônoma não significa que possui total independência, o homem 

continua envolvido no processo. Nesse caso, se contesta a liberdade de decisão do homem 

sobre como a tecnologia será desenvolvida.13 Há uma dependência da evolução do 

sistema técnico até o homem, para possibilitar seu avanço? Caso a resposta seja “não”, 

teremos uma tecnologia autônoma, no sentido de se fazer a si mesma, seu 

desenvolvimento se dá através de suas próprias leis imanentes, sobre a qual os seres 

humanos não possuem domínio técnico, possuem somente a interação com esse domínio 

técnico. Em contrapartida, a tecnologia pode ser humanamente controlada, na medida em 

que controlamos a técnica, possuímos a capacidade de dar o próximo passo na evolução 

conforme nossas próprias escolhas e intensões. 

4.1 Instrumentalismo 

O instrumentalismo se apresenta no primeiro quadro, onde se é demonstrado o 

encontro entre o controle humano e a neutralidade de valor, sendo estas as premissas de 

base. Essa é a visão dominante sobre a modernidade até recentemente, o instrumentalismo 

atribui à tecnologia como sendo uma ferramenta ou instrumento utilizado pelo homem 

para satisfação de suas necessidades. Essa tendência dominante no pensamento Ocidental 

pode ser representada pela visão correspondente à “fé liberal no progresso”. 

Na perspectiva moderna, a tecnologia possui características na natureza de seu 

universo, que se distinguem do fazer a techne. A tecnologia surge aqui como sendo 

puramente instrumental, como isenta de valores. Não estando a cargo de finalidades 

inerentes, sendo apenas um meio de se alcançar um objetivo através de metas subjetivas, 

aos quais possuímos a livre escolha. A tecnologia aqui, possui um caráter neutro, não 

possui preferência pelo uso das possibilidades fornecidas ao ser. Com o exemplo dado 

                                                           
13 FEENBERG, A. 2010 P. 58 
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pelo autor fica mais evidente está vertente instrumentalista: Na América dizemos que as 

"Armas não matam as pessoas, as pessoas matam as pessoas."  Armas são um meio 

independente dos fins trazidos a ele pelo usuário, seja roubar um banco, seja executar a 

lei. Está visão sobre a tecnologia e nomeada de filosofia instrumentalista, é fruto 

espontâneo de nossa civilização, sendo reproduzido assumidamente por grande parte da 

população. 

Sobre esse esquema, a tecnologia desempenha o papel de transformar a natureza, 

que é tratada como matéria-prima, como algo que aguarda pela transformação, perdendo 

assim o seu caráter de physis, onde se considera que a natureza emergi de si. Este mundo 

é compreendido de forma mecânica e não teleológica. É um mundo que deve ser 

dominado, controlado e usado sem haver um propósito interno. Houve grandes avanços 

técnicos alcançados por este conceito da realidade, nada impede a exploração do mundo. 

Tudo passa a ser escancarado a um conhecimento analítico que se divide em partes 

utilizáveis, fornecendo aos meios, maior eficiência e poder. A tecnologia no século XIX, 

passa a possuir o papel de promover um progresso ininterrupto das necessidades 

humanas. Essa perspectiva sobre a tecnologia instigou a imaginação dos japoneses 

durante a era Meiji, tornando-se a base para a modernização da sociedade japonesa no 

século XX. 

 Enquanto a tecnologia não trouxe grandes danos, a contestação de seus 

fins não tivera grande atenção. Os objetivos almejados pela sociedade não possuem teor 

cognitivo específico, assim como a techne ou a episteme era para os gregos. Na sociedade 

moderna, as escolhas passam a possuir um caráter arbitrário e subjetivo, não há uma 

essência que nos guiam. Esse paradigma cria um problema difícil de ser superado por 

nossa geração. Temos a capacidade de chegar ao ponto objetivado, mas não se sabe o 

porquê e nem mesmo para onde isso vai nos levar. Havia uma vivência harmônica com o 

mundo grego, diferente da sociedade moderna, onde o homem se aliena pelas próprias 

questões forjadas pelo meio social, que por sua vez, é submetido a mesma liberdade que 

defini nosso aprazer (Feenberg, A. 2010, P. 58). O avanço das guerras mundiais durante 

o século XX, com campos de concentração, armas químicas, bombas nucleares e 

catástrofes ambientais, tornam ainda mais incompreensível essa incomoda falta de 
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sentido na civilização moderna. Dessa lacuna surge a filosofia da tecnologia, que se 

coloca de forma crítica a modernidade. 

4.2 Determinismo 

O próximo quadrante que se encontra acima e a esquerda, apresenta uma visão 

que se tornou amplamente difundida nas ciências sociais desde Marx, esta perspectiva 

apresenta o avanço tecnológico como força motriz da história, sendo na filosofia da 

tecnologia denominada como determinismo. Para os deterministas a tecnologia não é 

controlada humanamente, pelo contrário, controla os humanos, ou seja, a sociedade se 

molda às exigências de eficiência e progresso (Feenberg, A. 2010, P. 59). A visão 

determinista demonstra que a própria tecnologia dita os rumos do desenvolvimento, por 

meio do avanço do conhecimento e domínio de forças do mundo natural, que se colocam 

a serviço de questões universais de natureza humana, sendo estas necessidades e funções 

básicas. Os avanços se verificam através de cada descoberta que esteja ligado a algum 

aspecto de nossa natureza, gerando o preenchimento de necessidades básicas ou 

estendendo nossas faculdades. Através das palavras de Feenberg, fica mais claro essa 

vertente determinista: 

As tecnologias como o automóvel estendem nossos pés enquanto os computadores 

estendem nossa inteligência. A tecnologia enraíza-se por um lado no conhecimento da 

natureza e por outro nas características genéricas da espécie humana. Não depende de 

nós adaptar a tecnologia a nossos caprichos senão pelo contrário, nós devemos 

adaptarmo-nos à tecnologia como expressão mais significativa de nossa humanidade. 

(FEENBERG, A. 2010. P. 59) 

Tanto a visão instrumentalista quanto a determinista, desempenharam um papel 

de relevância na história do Japão. A era Meiji, se utiliza de início, da visão 

instrumentalista, tendo a convicção de que havia a possibilidade de se adotar a tecnologia 

ocidental sem prejudicar os valores tradicionais. Os meios tecnológicos vindos do oeste 

iriam suprir as metas orientais. Está era a famosa visão de “Wakon Yosai”.14 Mas não 

                                                           
14 Três novas frases de "espírito japonês" se originaram em torno da Restauração Meiji de 1867. 
Primeiro, a modernização Nihon-damashii foi criada por Kyokutei Bakin, um famoso autor samurai de 
Gesaku . Seu Chinsetsu Yumiharizuki ("A Lua Crescente", 1811) cita Minamoto no Tametomo discutindo 
rituais de seppuku : "Eu admito que uma pessoa que não se importa com morrer à beira da morte pode 
superficialmente ter o espírito japonês, mas eu acho que isso é um mal-entendido por não ter 
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demorou muito para se verificar que a adoção de novas tecnologias estava ocasionando a 

desestruturação de valores tradicionais, confirmando a tese do determinismo tecnológico. 

No que se refere ao grau dessa absorção e o quanto se manteve na sua originalidade, são 

questionamentos de grande disputa. Sobre os quais o debate gira no entorno do 

instrumentalismo e determinismo.  

4.3 Substantivismo 

O quadro mais abaixo à esquerda do esquema tem o título de substantivismo. 

Teremos nesse momento uma posição mais complexa e interessante em relação ao que 

foi demostrado até então. O termo “substantivismo” é utilizado para descrever uma 

posição que atribui valores substantivos à tecnologia, estando em contraposição as visões 

instrumentalistas e deterministas, onde se apresenta uma tecnologia totalmente isenta de 

valores. A diferenciação do substantivismo para as outras duas visões citadas 

anteriormente, estão atribuídas ao contraste entre dois tipos de valor.  

 A tese da neutralidade atribui um valor à tecnologia, mas é um valor meramente formal, 

a eficiência, que pode servir a diferentes concepções de uma vida boa. Um valor 

substantivo, pelo contrário, envolve um compromisso com uma concepção específica 

de uma vida boa. Se a tecnologia incorpora um valor substantivo, não é meramente 

instrumental e não pode ser usado a diferentes propósitos de indivíduos ou sociedades 

com ideias diferentes do bem. O uso da tecnologia para esse ou aquele propósito seria 

uma escolha de valor específica em si mesma, e não só uma forma mais eficiente de 

compreender um valor pré-existente de algum tipo. (FEENBERG, A. 2010. P.59) 

Por meio de um exemplo dado pelo autor fica mais fácil de se compreender essa 

distinção, onde se é colocado a expressiva diferença entre uma religião como Cristianismo 

ou Budismo e o dinheiro. As religiões possuem como base de suas escolhas valores de 

cunho substantivos, são escolhas que repercutem sobre um estilo de vida preferido, 

havendo a exclusão dos meios aos quais desaprovam. Já o dinheiro possui uma base 

puramente formal de ação social. Tem o potencial de comprar uma infinidade de coisas, 

além de possuir a capacidade de integrar-se sem dificuldades nas contradições sociais. A 

                                                           
aprendido sobre isso. " (tr. Carr 1994: 284). Em segundo lugar, Wakon-kansai ("espírito japonês e bolsa 
de estudos chinesa") ocorre no Kanke ikai ("instruções de morte de Sugawara"). Terceiro, Wakon-yōsai 
("espírito japonês e técnicas ocidentais") foi criado por Yoshikawa Tadayasu em seu Kaika sakuron 
("Perguntas e temas sobre o progresso", 1867). 
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priori, o dinheiro se mostra como sendo isento de valor substantivo particular em si 

mesmo, mas ao mesmo tempo possui a possibilidade de servir a qualquer sistema de valor. 

A questão posta pela teoria substantiva é se a tecnologia possui um caráter mais próximo 

ao da religião ou do dinheiro, como mencionado anteriormente. 

Segundo a teoria substantiva, a tecnologia se mostra mais próxima aos aspectos 

dados à religião. A partir do momento em que se opta por determinada tecnologia, não 

será determinado apenas um modo de vida mais eficiente, mas também será adotado um 

estilo de vida diferente. Desse modo, a tecnologia não pode ser considerada como sendo 

algo simplesmente instrumental para qualquer valor que venha possuir, pois carrega 

consigo um conjunto de valores que possuem um certo caráter exclusivo, assim como a 

crença religiosa. Mas a tecnologia possui uma repercussão ainda mais persuasiva que a 

religião, visto que seus fundamentos não se mostram obrigatoriamente alinhados com 

alguma crença que reconheça sua existência, não havendo submissão as suas ordens. A 

partir do momento que uma sociedade passe a trilhar o caminho do desenvolvimento 

tecnológico, sua estrutura passará gradativamente a ter cada vez mais valores intrínsecos 

ao da tecnologia como a eficiência e o poder. Em contrapartida, valores tradicionais 

estarão fadados ao desuso conforme o avanço tecnológico se consolida na sociedade.  

Esse ponto de vista também pode ser visto com o dinheiro. Apesar do dinheiro se 

apresentar como sendo neutro, podemos nos deparar com algo mais através de uma 

análise mais profunda sobre suas consequências. Sobre esta questão Feenberg aborda do 

seguinte modo: “Dizemos que há coisas que o dinheiro não pode comprar, como o amor 

e a felicidade. No entanto, as pessoas sempre tentam comprá-los e se desapontam com os 

resultados. O amor comprado afinal de contas é algo bastante diferente da coisa real. 

Aqueles que fundam sua vida inteira no poder de dinheiro têm uma vida pobre. O dinheiro 

está bem em seu lugar, mas fora dele corrompe e diminui as pessoas e coisas. Assim, em 

certo sentido, o dinheiro também tem um valor substantivo e fundar um estilo de vida 

nele é uma escolha positiva e não a melhor de todas”. 

 Pode se observar que há semelhanças entre a teoria substantiva da tecnologia e o 

determinismo. E segundo Feenberg grande parte dos teóricos substantivistas também 

possuem um viés determinista. Mas a teoria determinista apresenta uma posição otimista 
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e progressiva. Tanto Marx quanto os teóricos da modernização do período de pós-guerra 

atribuíam à tecnologia um caráter de neutro com relação a supressão das necessidades 

humanas básicas. A teoria substantiva não segue esta mesma suposição de neutralidade 

dada à tecnologia e não se apresenta de forma otimista, mas crítica. Seguindo o contexto 

dado por essa vertente, a autonomia da tecnologia se apresenta como algo ameaçador e 

malévolo. A tecnologia uma vez libertada fica cada vez mais imperialista, tomando 

domínios sucessivos da vida social.15 No romance de Huxley, intitulado como Admirável 

Mundo Novo, a tecnologia se expressa na sua forma substantiva mais radical, a tecnologia 

transforma os seres humanos em meros dentes da engrenagem da maquinaria. Tornado o 

mundo algo distópico – um mundo onde individualidade humana deixa de existir. Huxley 

mostra pessoas produzindo pessoas em linhas de montagem para suprir objetivos sociais 

específicos, nessa sociedade as pessoas são condicionadas a acreditar que essas coisas os 

adaptam à suas funções.  

O teórico substantivo de maior prestígio foi Martin Heidegger, considerado o maior 

filósofo alemão do século XX. Para Heidegger a modernidade tem como característica 

peculiar o predomínio da tecnologia sobre todos os valores. A filosofia grega já tinha 

fundado sua compreensão do ser no fazer técnico e para ele é neste ponto que se faz surgir 

a tecnologia moderna. Onde os gregos tomavam a techne como modelo do ser na teoria, 

fundamos o ser da técnica na prática. Nossas metafísicas não estão em nossas cabeças, 

mas consistem na real conquista técnica da terra. Essa conquista transforma tudo em 

matéria-prima para os processos técnicos, o que inclui os próprios seres humanos.16 

 Obedecemos às ordens de uma série de sistemas técnicos que estão diretamente 

ligados ao nosso cotidiano, não somente isso, como também somos submetidos a cada 

vez mais está em função de dispositivos reguladores através de disciplinas funcionais 

como as médicas, as psicológicas, as atléticas e outras. Podemos encontrar uma serie de 

exemplos dados por livros que se colocam de forma equivalente aos manuais operacionais 

                                                           
15 FEENBERG, 2010. P.60 
16 idem 
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para todos os aspectos da vida: como criar filhos, comer exercitar-se, ganhar dinheiro, 

divertir-se e assim por diante. Somos nossas próprias máquinas.17 

Embora possamos ter controle sobre o mundo através da tecnologia, Heidegger sustenta 

que não controlamos nossa própria obsessão com o controle. Há algo por detrás da 

tecnologia que não pode ser desvendado pelo nosso ponto de vista tecnológico. Um 

mistério ao qual Heidegger não foi capaz de solucionar. 

4.4 Teoria Crítica  

Finalmente chegamos no ultimo quadro, intitulado de “teoria crítica”, sendo este 

o mais pertinente dentre as vertentes apresentadas, pôr está via que Feenberg se coloca. 

A teoria crítica da tecnologia sustenta que não devemos esperar por um Deus para mudar 

a sociedade tecnológica, tornando-se um lugar melhor para viver. A teoria crítica 

reconhece os erros e as consequências geradas pelo desenvolvimento tecnológico e que 

são apontados pelo substantivismo, mas diferente deste, temos aqui uma visão que nos 

leva a promessas de maior liberdade na tecnologia. Nas palavras de Feenberg: “O 

problema não está na tecnologia como tal, senão em nosso fracasso até agora em inventar 

instituições apropriadas para exercer o controle humano dela. Mas, poderíamos adequar 

a tecnologia submetendo-o a um processo mais democrático no design e 

desenvolvimento”. 

A pouco mais de um século atrás se acreditava que a economia era um poder 

autônomo, não podendo ser democraticamente controlada devido a sua operação de 

acordo com as leis flexíveis. Nos dias atuais já se tem uma perspectiva contrária, podemos 

influenciar a direção do desenvolvimento econômico de nossas instituições democráticas. 

A teoria crítica surge para demonstrar que chegou o momento em que devemos estender 

a democracia também à tecnologia, buscando conservar os valores da ilustração que 

proporcionaram o progresso técnico até aqui, tendo conhecimento sobre as ameaças que 

tal progresso acabou nos proporcionando.  

    A partir do esquema pode-se observar que a teoria crítica se relaciona com o 

instrumentalismo e Substantivismo. Está de acordo com a visão Instrumentalista de que 

                                                           
17 idem 



34 
 

 
 

a tecnologia é controlável em algum sentido, também concorda com o Substantivismo 

que a tecnologia está carregada de valores. Aqui nos deparamos com uma relação 

paradoxal, visto que sobre a ótica substantivista os valores não podem ser controlados, 

pois estão contidos e só podem se mostrarem presentes na tecnologia.  

Sobre uma análise substantivista os valores se apresentam contidos na tecnologia de 

forma exclusiva. Eles incluem eficiência e o poder, pontos de interesse almejados por 

todo e qualquer sistema técnico. O uso da tecnologia nos leva ao comprometimento com 

um mundo cada vez mais controlado, rotacionando sobre um constante movimento 

maximizador. Estas determinações promovem um estilo tecnológico de vida. 

Evidentemente o controle humano possuiria um caráter de menor relevância caso cada 

estilo de vida se fundamentasse em uma tecnologia que se executa a partir dos mesmos 

valores. O elemento controle seria tão relevante quanto a escolha de marcas de sabão no 

supermercado, trivial e ilusório. A partir disso surge a dúvida, como a teoria crítica 

concebe o valor-carregado da tecnologia até o ponto em que o controle humano interesse?  

De acordo com a teoria crítica, os valores incorporados na tecnologia são socialmente 

específicos e não são representados adequadamente por tais abstrações como a 

eficiência ou o controle. A tecnologia não molda só um modo de vida, mas muitos 

possíveis estilos diferentes de vida, cada um dos quais reflete escolhas diferentes de 

objetivos e extensões diferentes da mediação tecnológica. Eu uso a palavra "moldar" 

aqui propositadamente. Todos os quadros no museu têm molduras, mas não é por essa 

razão que estão no museu. As molduras são limites e contêm o que está por dentro. 

Semelhantemente, a eficiência "molda" todas as possibilidades da tecnologia, mas não 

determina os valores percebidos dentro daquela moldura. (FEENBERG, A. 2010. P. 62) 

No entanto, a crítica substantivista ao instrumentalismo demostra de forma mais 

clara que as tecnologias não são instrumentos neutros. Como menciona Feenberg, meios 

e fins estão conectados. Portanto, mesmo que seja possível algum controle humano sobre 

a tecnologia, não será nenhum controle instrumental. A tecnologia não é vista como 

ferramenta na teoria crítica, mas como estruturas para estilos de vida. As escolhas estão 

abertas para nós e situadas num nível mais alto do que o instrumental.18 Não se deve 

concorda com a visão instrumentalista ao afirmar que “Armas não matam pessoas, senão, 

                                                           
18 FEENBERG, A.2010. P.67 
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as pessoas matam as pessoas.” O armamento de pessoas cria um mundo muito diferente 

daquele em que as pessoas não possuem armas. Parte de nós a escolha de qual mundo 

queremos viver, seguindo qual legislação, tornando a posse de arma legal ou ilegal. Mas 

sobre a ótica instrumentalista, este não seria o tipo de escolha que teríamos em mente na 

tentativa de controlar a tecnologia. Nas palavras de Feenberg:  

Isso é o que você poderia pensar como uma meta-escolha, uma escolha a um nível mais 

alto que determina quais valores devem ser incorporados na estrutura técnica de nossas 

vidas. A teoria crítica da tecnologia abre a possibilidade de pensar em tais escolhas e de 

submete-las a controles mais democráticos.  Nós não temos que esperar por um deus 

para nos salvar como Heidegger exclamou, mas podemos ter esperança para nos salvar 

através da intervenção democrática na tecnologia. (FEENBERG, A. 2010. P.63) 

Certamente estas intervenções democráticas são um ponto ao qual todos nós 

gostaríamos de possuir mais informação. Mas não há muito sentido em defender entre um 

dispositivo ou um design para as tecnologias, pois a população não possui as tais 

informações e se mostram um tanto quanto despreocupadas com o que diz respeito a isto. 

Segundo o autor, o público mal possui informação para escolha de bons representantes 

políticos, quem dirá para escolha de boas tecnologias. Desse modo, surge a dúvida de 

como estender o sentido democrático à tecnologia sobre as atuais circunstâncias? A priori 

essa questão se apresenta de forma problemática, mas não é um caso destituído de sentido. 

Quando as pessoas são afetadas por mudanças tecnológicas, parcela da população passa 

a protestar por mais inovações e maneiras que permitam maior participação da opinião 

pública no desenvolvimento tecnológico conforme seu progresso se estende para um 

número maior de pessoas, gerando maior participação e controle democrático no futuro. 

Antes grande parte da oposição era silenciada durante a execução e projetos técnicos 

firmados em nome do progresso, atualmente a um número mais expressivo de 

comunidades que se mobilizam para execução de desejos conhecidos, como a adoção de 

fontes energéticas que se opõem aos combustíveis fósseis e energia nuclear. De forma 

muito distinta o computador e a internet têm nos envolvido de forma tão intima com a 

tecnologia que nossas próprias atividades passaram a moldar seu desenvolvimento. Com 

o exemplo mencionado por Feenberg isso fica mais claro.  
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Considere o e-mail na Internet que foi introduzido por usuários qualificados e que não 

constava em absoluto nos planos originais dos designers. No entanto, hoje e-mail é a 

função mais usada da Internet e uma das contribuições mais importantes do computador 

a nossas vidas. Eu poderia lhe mostrar exemplos semelhantes da medicina, dos assuntos 

urbanos, e assim por diante. Cada um parece uma pequena questão, mas talvez juntos 

sejam significativos.   

A teoria crítica da tecnologia descobre nos exemplos como esses uma tendência de 

maior participação nas decisões sobre o design e o desenvolvimento. A esfera pública 

parece estar se abrindo lentamente para abranger os assuntos técnicos que eram vistos 

antigamente como esfera exclusiva dos peritos. (FEENBERG, A. 2010 P. 64) 

 Como dito pelo autor, não se sabe ainda se esta tendência pode continuar ao ponto 

de a cidadania envolver o exercício de controle humano sobre a estrutura técnica de 

nossas vidas. Mas devemos ter a esperança de que isso realmente venha a ocorrer, pois 

outras alternativas nos levaram à destruição.19 Obviamente que os problemas não giram 

em torno somente da tecnologia. A democracia vem passando por duros testes em todas 

as frentes, mas até o momento não surgiu alternativa melhor. Mesmo possuindo falhas o 

sistema democrático fornece as pessoas o poder de desenvolver e perseguir os seus 

interesses intrínsecos de forma mais pacífica, através de mediações do processo político.  

Desse modo, mais cedo ou mais tarde a questão da tecnologia surgirá como sendo parte 

relevante das indagações que se mantêm em expectativa.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 FEENBERG, A. - A teoria crítica: O que é a Filosofia da Tecnologia? 
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5. UM NOVO PANORAMA TECNOLÓGICO A PARTIR DOS LIMITES 

DEMOCRÁTICOS. 

A tecnologia se tornou uma das maiores fontes de poder sobre a forma das atuais 

sociedades modernas. Muitas das decisões que afetam diretamente nosso cotidiano, 

acabam sendo envoltas por um espectro político de nuance democrática, que obscurece o 

enorme poder exercido por aquilo que Feenberg chama de “senhores dos sistemas 

técnicos”: políticos, líderes de corporações, militares e associações profissionais de 

grupos como médicos e engenheiros. Sendo estes os maiores controladores dos padrões 

de crescimento urbano, o desenho das habitações, dos sistemas de transporte, a seleção 

das inovações, sobre nossa experiência como empregados, pacientes e consumidores do 

que o conjunto de todas as instituições governamentais da sociedade20 que em última 

instância, são sempre regidos pelo poder dominante. Marx tinha conhecimento sobre o 

falso espectro dado ao regime democrático e Feenberg reconhece isso. 

Marx constatou o início de tal conjuntura em meados do século XIX. Ele argumentava 

que a tradicional teoria democrática teria errado ao tratar a economia como um domínio 

extrapolítico, regido por leis naturais como a lei da oferta e da procura. Afirmava que 

permaneceremos alienados e sem uma verdadeira cidadania enquanto não tivermos voz 

ativa no processo das decisões industriais. A democracia deve ser estendida do domínio 

político para o mundo do trabalho. Esta é a demanda fundamental por trás da ideia de 

socialismo. As sociedades modernas foram desafiadas por essa demanda durante mais 

de um século.  

A teoria da política democrática não oferece nenhuma razão convincente de princípios 

que possa rejeitar ou que a leve a ser rejeitada. De fato, muitos teóricos democráticos 

a endossam. Além disso, em muitos países, as vitórias parlamentares ou as revoluções 

levaram ao poder partidos voltados para o seu alcance. Porém, ainda hoje, parece que 

não estamos mais perto da democratização industrial do que nos tempos de Marx. 

(FEENBERG, A. 2013. p.69.) 

Pode-se compreender este estado de coisas a partir de dois argumentos descritos 

por Feenberg. Por um lado, a grande parte do senso comum considera as esferas 

tecnológicas mais avançadas, como sendo incompatíveis com a estrutura de mercado na 

                                                           
20 FEENBERG, 2013. p.69. 
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atual base democrática, o próprio regime não pode agir contra os princípios econômicos 

aos quais se fazem necessários para sua existência. Para elucidar esse ponto, basta pensar 

que todo e qualquer sistema vigente ou já implementado, não trouxe a possibilidade de 

democratização da indústria, sociedades socialistas e capitalistas só estendem a 

democracia até o portão da fábrica. 

Existe uma parcela minoritária de teóricos radicais que defendem que a tecnologia 

não está relacionada com a concentração industrial. Sendo causa de tal fenômeno fonte 

de cunho político, estando relacionado diretamente à vitória do capitalismo e das elites 

comunistas nas lutas contra o povo.21 Não há dúvidas de que à tecnologia vêm 

contribuindo para uma administração autoritária. - Através das palavras de Feenberg, esta 

constatação não se demonstra de forma muito clara, mas se retornarmos ao debate 

utilizando os elementos descritos anteriormente por Castoriadis, a contribuição da 

tecnologia como mecanismo de um poder autoritário passa a ter mais sentido - Sobre uma 

conjuntura social distinta, poderíamos gozar de uma operacionalização mais democrática 

na perspectiva do autor. 

Restabelecer o ambiente depois que ele foi afetado é uma forma de consumo coletivo, 

financiada por impostos ou preços mais altos. Tais enfoques dominam a consciência 

pública. É por isso que o movimento ambientalista é percebido como um custo que 

envolve trocas compensatórias (trade-offs) e não como uma racionalização que aumenta 

a eficiência como um todo. Mas em uma sociedade moderna, obcecada pelo bem-estar 

econômico, esta visão é amaldiçoada. Os economistas e empresários estão mais 

inclinados a explicar o preço que pagamos pela inflação e pelo desemprego por força do 

culto aos rituais naturais, em vez do culto a Mammon (uma divindade do mal, deus das 

riquezas). A pobreza espera por aqueles que não se ajustam às expectativas sociais e 

políticas da tecnologia. O modelo de troca compensatória coloca os ambientalistas em 

uma situação de pouca importância para fornecer uma estratégia válida. (FEENBERG, 

2013. Pp. 83) 

 Por meio da teoria crítica da tecnologia formulada pelo autor, se busca 

apresentar uma argumentação demonstrando que, à medida que as sociedades modernas 

dependem da tecnologia carregadas de valores como poder e eficiência, estas requerem 

uma hierarquia autoritária, visto que a tecnologia se mostra cada vez mais sobre o poder 

                                                           
21   FEENBERG, A. 2013. p.70. 
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de especialistas que possuem domínio sobre os códigos técnicos. Isso refuta os 

pressupostos deterministas da tecnologia, através de argumentos históricos e sociológicos 

que demostram a supressão de avanços. A teoria crítica enfatiza aspectos contextuais da 

tecnologia ignorados pela visão dominante. Para ele a tecnologia não é simplesmente 

controle racional sobre a natureza. Tanto o desenvolvimento quanto seus impactos 

possuem vínculos essencialmente sociais que sobrem influências coletivas diante das 

constantes relações. Em sua conclusão Feenberg ainda demonstrará que tal perspectiva 

promove o enfraquecimento da habitual confiança depositada na questão da eficiência 

como sendo critério de desenvolvimento tecnológico. A partir desta conclusão, se abre 

uma série de outras possibilidades de mudanças que foram excluídas pela visão habitual 

sobre a qual se encontra a tecnologia. 

O argumento deste ponto pode ser resumido como uma reivindicação de que o significado 

social e a racionalidade funcional são dimensões inextricavelmente entrelaçadas da 

tecnologia. Não são ontologicamente distintos, como o significado na mente do 

observador e a racionalidade própria da tecnologia, por exemplo. São, em lugar disso, 

aspectos duplos do mesmo objeto técnico básico, cada aspecto sendo revelado por um 

contexto específico. A racionalidade funcional, como a racionalidade tecnocientífica em 

geral, isola objetos do seu contexto original para incorporá-los em sistemas teóricos ou 

funcionais. As instituições que dão suporte a esse procedimento – tal como laboratórios 

e centros de pesquisa – formam um contexto específico que dispõe de práticas próprias e 

ligações com os vários agentes sociais e áreas de poder. A noção de racionalidade pura 

surge quando o trabalho de descontextualização não foi compreendido suficientemente 

como sendo uma atividade social, que reflete interesses sociais. As tecnologias são 

selecionadas a partir de interesses entre muitas possíveis configurações. Na orientação do 

processo de seleção, estão códigos sociais estabelecidos pelas lutas culturais e políticas 

que definem o horizonte sob o qual a tecnologia atuará. Uma vez introduzida, a tecnologia 

oferece uma validação material do horizonte cultural para o qual foi pré-formada. Isso 

pode ser chamada de viés da tecnologia: aparentemente neutra, a racionalidade funcional 

é engajada em defesa de uma hegemonia. Quanto mais a sociedade emprega tecnologia, 

mais significativo é esse engajamento. Como Foucault discute em sua teoria sobre 

poder/conhecimento, as formas modernas de opressão não estão tão baseadas em falsas 

ideologias, senão muito mais em verdades técnicas, as quais a hegemonia seleciona para 

reproduzir o sistema. Enquanto a escolha permanece escondida, a imagem determinística 

de uma ordem social justificada tecnicamente é projetada. (Feenberg  A. 2013. P. 82) 
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6. ESTUDO DE CASO: OS ROMPIMENTOS DE BARRAGEM DE 

MINÉRIO NO SISTEMA A MONTANTE 

Durante os últimos anos os desastres causados pelo rompimento de barragens a 

montante ocorridos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) deixaram um rastro de 

destruição e morte, tendo impactos ambientais de grandes proporções e centenas de vidas 

perdidas. O recente caso do rompimento da barragem pertencente a mineradora Samarco 

que é controlada pela Vale do Rio Doce no distrito de Bento Rodrigues, deixou 19 mortes 

e ocasionou contaminação do Rio Doce até o ponto de encontro com o mar no Estado do 

Espírito Santo, isto não impediu que o caso viesse a se repetir novamente. Quatro anos 

depois do caso alarmante em Mariana, revivemos algo semelhante com o rompimento da 

barragem do Feijão que também estava sobre controle da Vale, deixando cerca de mais 

de 250 mortes e dezenas de desaparecidos, Brumadinho passa a assumir o título de maior 

desastre ambiental do país. 

  Ambos os casos, deixam claro que o poder do optimum econômico se coloca 

sempre à frente do optimum técnico, visto que a utilização do método de contenção de 

resíduos de minério através de barragem a montante foi o mais utilizado entre as décadas 

de 1970, 1980 e 1990 por ser considerado o método mais barato, mesmo sendo o menos 

seguro segundo especialistas. 

 Após o rompimento da barragem de Fundão, pouco foi feito para que o episódio 

não voltasse a se repetir, o grande poder de influência que as mineradoras possuem sobre 

as instituições públicas e agências reguladoras impediram que metidas combatentes ao 

método fossem implementadas. Segundo a página de notícias do UOL: “ A gestão de 

Fernando Pimentel (PT) no governo de Minas Gerais aumentou a força de representantes 

da mineração no órgão responsável por licenciar empreendimentos como a barragem de 

rejeitos da Vale em Brumadinho (MG). A CMI (Câmara de Atividades Minerárias), ao 

mesmo tempo, reduziu a participação de ambientalistas em seu conselho. Em abril de 

2016, a câmara tinha cinco representantes da área ambiental. Em dezembro daquele ano, 

essa representação caiu para três integrantes, com a retirada do ICMBio (Instituto Chico 

Mendes de Biodiversidade) e da Comissão de Meio Ambiente da assembleia legislativa 
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do estado. As mudanças foram feitas pelo então secretário de Meio Ambiente Germano 

Luiz Gomes de Oliveira - o mesmo que, nomeado pelo ex-governador Fernando Pimentel, 

mudou regras para critérios de risco de barragens. ” (OUL, 2019). 

 Nesse ponto se mostra evidente que o espaço democrático não se apresenta como 

sendo verdadeiramente democrático, visto que a sociedade é consultada, mas sua opinião 

não é levada em consideração, pois a decisão já foi tomada dentro de um espaço político 

ao qual a opinião pública fica em segundo plano. Para Júlio Grillo, integrante da CMI e 

superintendente do Ibama, o número de autorizações é "reflexo" do que acontece com a 

Câmara de Atividades Minerárias. Para ele, o órgão não representa preocupações com o 

meio ambiente. “A Câmara já foi montada para que a sociedade civil participe para 

referendar aquilo que já foi decidido. Todos os projetos de 2018 foram aprovados com os 

votos contrários de Ibama, as ONGs de defesa do meio ambiente e da universidade: três 

votos contra todo o resto. Essa é a questão-chave nesses conselhos. Parece que o conselho 

é democrático, é paritário, mas não é. Na verdade, é um órgão para que você possa dizer 

assim: 'Olha, a sociedade foi consultada, mas a decisão já está tomada. ” (UOL, 2019). 

 Existem formas mais eficientes de eliminar os resíduos produzidos pela 

mineração, mas os custos mais elevados fazem com que tais processos deixem de serem 

implementados. O levantamento do UOL com base em dados do sistema de decisões em 

licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais mostra que, desde 2015, 

ano em que a barragem de Mariana se rompeu, foram expedidas oito autorizações para 

barragens de resíduos. São pedidos para represar rejeitos de minérios e reaproveitar os 

materiais. Um deles foi feito pela Samarco, de propriedade da Vale do Rio Doce e que é 

dona da barragem do Fundão em Mariana. Além disso, as mineradoras solicitaram 18 

licenças para formar pilhas de rejeitos e cavas. Foram autorizadas 13. Para Grillo, 

superintendente do Ibama, essa modalidade de acumulação de detritos oferece menos 

risco que as barragens, mas também não é totalmente segura. Ele defende que o método 

mais seguro seria retirar a água dos rejeitos do minério e compactar o material seco sob 

o solo. Depois seria feita uma cobertura de terra e, a seguir, seria colocada vegetação por 

cima. "O gasto representaria apenas 0,5% do lucro das mineradoras", aposta Grillo. Para 

a assessoria da Secretaria de Meio Ambiente, o tratamento a seco é uma "alternativa 
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tecnológica" à disposição. A secretaria destacou ainda que a B1 (Barragem 1) de 

Brumadinho iniciou suas atividades em 1970, mas não recebia rejeitos desde 2015. 

Afirmou que o objetivo do licenciamento era justamente desativar o depósito de resíduos. 

Questionada se os critérios para aprovação de licenças serão mudados, o governo 

informou que há projetos de lei para isso na Assembleia Legislativa de Minas. (UOL, 

2019). 

 Como pode-se notar, os especialistas e os senhores dos meios técnicos que 

dominam mercados potencialmente lucrativos, sempre priorizam os fatores econômicos 

frente aos demais meios que engendram a sociedade. A mineração é responsável por 5% 

do PIB brasileiro. Apenas no ano passado as exportações de minério somaram mais de 

U$20 bilhões. É evidente que este é um setor estratégico da economia e não seria 

inteligente interrompê-la sem que haja necessidade. Mas ficou igualmente óbvio que a 

sociedade não está mais disposta a pagar com vidas humanas e novos desastres ambientais 

pelo descaso e leniência como essa atividade vem sendo administrada por muitas 

empresas com a complacência das autoridades competentes. É inadmissível que a tragédia 

de Mariana não tenha determinado mudanças efetivas nos protocolos de segurança das 

empresas do setor. A maneira como o lobby da mineração se infiltra com impressionante 

fluidez nos Poderes Executivo e Legislativo, não priorizando a elevação dos padrões de 

segurança das barragens, gera apreensão. 

 No caso de Minas Gerais, por exemplo, uma comissão criada na Assembleia 

Legislativa do Estado (ALMG) no final de 2015 para fazer estudos e propor medidas de 

monitoramento da atividade ainda não conseguiu entregar o resultado esperado: dos três 

projetos de lei que constavam no relatório final dos trabalhos, apenas um foi aprovado até 

o momento. As propostas que estão com a tramitação parada na Casa abordam questões 

como: endurecimento das normas de licenciamento; imposição de regras mais rígidas de 

segurança para barragens; criação de uma política estadual para proteger atingidos por 

barragens; e proibição da existência de barragens com alteamento a montante – 

construções em que a compactação do sedimento se dá próximo à parede de contenção, 

como é o caso da barragem que rompeu, em Brumadinho. O relator da comissão, deputado 

estadual Rogério Correia (PT), destaca que é sempre um desafio emplacar esse tipo de 
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medida em um estado que tem 10% do Produto Interno Bruto (PIB) representado pela 

mineração, mesmo que o modelo adotado pelas empresas do setor seja fortemente 

criticado pelo campo popular, que também questiona a perspectiva de desenvolvimento 

adotada por esse tipo de indústria. “O lobby das mineradoras acoplado a um discurso de 

desenvolvimento e de necessidade econômica do estado e das mineradoras é o 

responsável pelo fato de as coisas não andarem. Esses dois projetos [que estão parados] 

são essenciais, mas nós não conseguimos aprovar, mesmo com o crime de Mariana. 

Minha esperança é que agora a pressão popular e social seja grande e [a Assembleia os] 

aprove”, afirma Correia. No caso da comissão da ALMG que tratou das barragens, 19 dos 

22 deputados que integravam o colegiado haviam recebido doações financeiras de 

mineradoras na campanha eleitoral de 2014, segundo dados oficiais do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE). Essa realidade abrangia membros de diferentes partidos – DEM, MDB, 

PSB, PPS, PP, PV, PSD, Pros, PCdoB e PT, alguns dos quais com dissidências internas 

em relação ao tema. (Brasil de Fato, 2019) 

Somente após um segundo desastre ainda maior que os órgãos competentes passaram 

a apontar medidas restritivas mais incisivas, recentemente a ANM (Agência Nacional de 

Mineração) propôs o fim de todas as barragens a montante no país até 2021. Dois grandes 

desastres sociais e ambientais tiveram que ocorrer para que tal decisão pudesse ser 

tomada, se os fatores econômicos não se colocassem sempre à frente das questões 

socioambientais é bem provável que estes desastres seriam evitados, pois outros aspectos 

seriam levados em consideração durante a implementação técnica de exploração e 

contensão dos resíduos minerais. Atualmente, há 84 barragens desse tipo em todo o país, 

das quais 43 são classificadas como de alto dano potencial - quando o rompimento ou 

mau funcionamento acarreta perda de vidas humanas e danos sociais, econômicos e 

ambientais. 
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7. CONCLUSÕES FINAIS 

Os princípios fundantes do ser social através do trabalho serviram como base para 

se compreender a atual estrutura técnica de nossa sociedade, forjada por uma base social 

estabelecida por relações muito complexas e difíceis de serem compreendidas; regida por 

forças de cunho econômico que dominam os meios técnicos e os rumos do 

desenvolvimento tecnológico apoiados por uma estrutura burocrática aparentemente 

democrática. Houve ainda a descrição dos principais campos da filosofia da tecnologia 

tendo a prerrogativa de apresentar as diferentes visões sobre a função desempenhada pela 

tecnologia em na sociedade moderna, dando ao fim maior ênfase a teoria crítica da 

tecnologia que nos permite a contestação, tendo ao mesmo tempo uma perspectiva mais 

progressista sobre a função desempenhada pela tecnologia. 

 A teoria crítica da tecnologia defendida por Feenberg reivindica por uma maior 

participação da população no desenvolvimento dos meios técnicos através de uma 

estrutura política verdadeiramente democrática que possa romper com a mistificação 

dominante sobre os meios técnicos aplicados, nos permitindo pensar na possibilidade de 

uma reforma geral na política e tecnologia. Segundo Feenberg, “A efetividade 

legitimadora da tecnologia depende da inconsciência do horizonte político-cultural na 

qual ela foi concebida. A crítica recontextualizadora da tecnologia pode descobrir aquele 

horizonte, desmistificar a ilusão de necessidade técnica e expor a relatividade das escolhas 

técnicas predominantes” (Feenberg, 2013, P. 82). 

 O optimum econômico se coloca acima do optimum técnico, fazendo com que a 

tecnologia esteja em função de princípios como eficiência e poder. Os meios técnicos 

priorizam a satisfação de fatores econômicos que se opõem, em muitos casos, sobre a 

utilidade de sua aplicação. Sua colocação se apresenta ancorada ao mito da racionalidade 

econômica defendida por aqueles que dominam o espaço de poder. Necessitamos 

transpassar a atual estrutura econômica que permeia nossa sociedade, a democratização 

dos meios técnicos e a sua desmistificação tornara possível a inserção da população dentro 

do debate dos rumos aos quais a tecnologia possa seguir. Dando fim a aspectos estruturais 

do sistema que se colocam como essenciais para o desenvolvimento tecnológico de uma 

nação.  
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