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Apresentação

Apesar  de  anos  de  ensino  e  exercício  de  Antropologia  e  Ciências
Sociais  no Brasil,  consideráveis  textos  de relevância  para  a  história  da
disciplina e suas áreas afins continuam ainda desconhecidos do público
geral e, consequentemente, fora dos currículos na formação de  cientistas
sociais  em língua  portuguesa.  Como uma  publicação  com o  intuito  de
verter  para  a  língua  portuguesa  e  fomentar  parte  dessa  produção ainda
desconhecida, o boletim mimeo nasce como um esforço de recomposição
de peças bibliográficas dos mais diferentes mosaicos da Antropologia e das
Ciências Sociais dispersos em arquivos e publicações pouco contatadas.

A possibilidade de apresentar  e,  por vezes,  reapresentar  discussões
pertinentes para a história da Antropologia e das Ciências Sociais tornam o
boletim  mimeo uma publicação instrumental voltada para a republicação
(tradução,  recuperação  e  reapresentação).
Em  algum  lugar  no  meio  da  publicação  formalmente  acadêmica  e
esteticamente  informativa,  a  circulação  de  textos  proposta  pelo  boletim
intenta  escapar  do  modelo  em  que  todo  texto  é  sempre  novidade.  A
intenção do boletim é outra: circular textos e documentos pretéritos que
encontrem sua utilidade na formação de cientistas sociais em um ambiente
lusófono, oferecendo oportunidades de leituras de materiais bibliográficos
e  documentais  pouco  notados,  embora  importantes  à  prática  e  à
informação antropológica geral.

O boletim mimeo foi fundado para:
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 publicar traduções de textos relevantes à Antropologia e às Ciências 
Sociais inéditos em língua portuguesa ou já há muito fora de 
circulação;

 apresentar críticas de textos clássicos das Ciências Sociais que não 
possuem ampla circulação;

 publicar documentos de pesquisas oriundos de acervos diversos e 
sobre o semiárido brasileiro;

 publicar resenhas de obras com mais de 20 anos da data de 
publicação original.

Com este escopo o boletim mimeo se configura como um periódico
que, na mesma medida em que aceita contribuições de cunho histórico
acerca da Antropologia e das Ciências Sociais - quer seja ele revisionista
ou não -,  também projeta  como foco leituras  contemporâneas  sobre  o
lugar da formação bibliográfica no ensino, na pesquisa e na extensão das
Ciências  Sociais.  Para  o  boletim,  a  confusão  entre  teoria,  método  e
história trata-se de uma oportunidade de leituras sobre autoras e autores
que habitam, deixaram de habitar ou poderiam ter habitado o arcabouço
da formação em Antropologia e Ciências Sociais em língua portuguesa.

O boletim mimeo é uma publicação forjada em 2018 no âmbito do
Colegiado  de  Antropologia  da  Universidade  Federal  do  Vale  do  São
Francisco (UNIVASF). O boletim nasce como um passo de consolidação
das  atividades  do  Colegiado  de  Antropologia  e  seu  compromisso  de
formação  em  Antropologia  e  de  informação  humanística  geral  no
semiárido piauiense. A decisão de fomentar no semiárido um boletim de
tradução  e  documentação  fundamenta  o  intento  de  tornar  o  semiárido
piauiense mais do que um lugar de produção intelectual regional, ou seja,
torná-lo também um centro de compilação e circulação de história, teoria
e método na Antropologia e nas Ciências Sociais brasileiras.

O  número  inaugural  do  boletim,  de  agosto  de  2019,  traz  três
traduções  e  uma  resenha.  As  traduções  exibem  um  escopo  temporal
peculiar: uma entrevista com Gilbert Simondon de 1968, Entretien sur la
mecanologie; o prefácio de Henry Lewis Morgan ao seu  League of the
Iroquoise  de 1851; o capítulo  Retour à Marcel Mauss  escrito por Jean-
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Pierre  Warnier  em  seu  Construire  la  culturre  matérielle de  1999.  O
boletim se encerra com a resenha da publicação em inglês,  Life and a
half, de La vie et demie de Sony Labou Tansi de 1979.

O  resultado  dessa  edição  inaugural  consolida,  de  modo
inesperadamente fidedigno, a intenção da mimeo: uma miscelânea teórica
e histórica diversa, concomitantemente interessante e estranha às Ciências
Sociais e, especialmente, à Antropologia. Desta feita, não podemos deixar
de  agradecer  a  todas  e  todos  que  encamparam  esta  idiossincrática
proposta em tempos de exigências de produtividade e ineditismo.

Boa leitura!

Henrique Junio Felipe
Natacha Simei Leal

Rainer Miranda Brito
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Entrevista sobre a mecanologia
Gilbert Simondon

Jacques Parent
Jean Le Moyne

Tradução: Rainer Miranda Brito (UNIVASF)1

Revisão: Emerson Freire (UNICAMP) & Rafael Alves da Silva (UNICAMP)

O texto a seguir é uma transcrição da entrevista realizada com Gilbert Simondon em Agosto
de 1968. A entrevista, articulada e conduzida pelos canadenses Jean Le Moyne (político,
jornalista  e  entusiasta  da  Tecnologia)  e  Jacques  Parent  (então  diretor  filmográfico  do
ministério de Educação de Québec), integrou um projeto filmográfico  realizado na França
apoiado pelo Ministério de Educação de Québec (Ministère de l’Éducation du Québec) e
pela Agência Nacional de Cinema do Canadá (Office national du film du Canada) sobre a
Mecanologia.  Compuseram o projeto dois filmes,  ambos de 1968, sendo a entrevista  de
Gilbert Simondon o primeiro deles e o outro uma entrevista com o filósofo belga Henri Van
Lier  e  com o entusiasta  da  Tecnologia  Henri  Jones.  A presente  tradução  é  baseada  na
transcrição da entrevista originalmente publicada no periódico Revue de Synthèse, tomo 130,
vol. 6 do ano de 2009; esta tradução não conta com a apresentação de Vincent Bontems
presente na publicação original.

Jean Le Moyne  
Eu  tive,  Sr.  Simondon,  a  oportunidade  de  lhe  dizer  sobre  o  impacto
extraordinário que Do modo de existência dos objetos técnicos teve sobre
aqueles  que  você  tem  alcançado,  mas  à  nossa  admiração  se  mistura
também alguma surpresa. Nós nos perguntamos com frequência como um
pensamento  tão  firmemente  orientado  como  o  seu  pelo  problema  da
individuação chegou à mecanologia, a estudar o objeto técnico como tal?  

1 << rainer.brito@univasf.edu.br >>.
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Gilbert Simondon  
Entendo...  Efetivamente,  eu  não  saberia  dizê-lo,  há  sempre  os  acasos
acadêmicos. No entanto, uma relação real me parece existir, no sentido em
que um objeto técnico existe,  se constitui,  primeiro como unidade, uma
unidade  sólida,  um  intermediário  entre  o  mundo  e  o  Homem,  um
intermediário possível entre dois outros objetos técnicos, e que a primeira
fase de seu desenvolvimento  é,  sobretudo,  uma fase de constituição de
uma unidade, uma fase de constituição da solidez; tome uma ferramenta
por exemplo;  o que é o essencial  de uma ferramenta?  É aquilo  de um
liame, um intermediário entre o corpo do operador e as coisas sobre as
quais ela age, mas também deve ela a princípio, para que seja uma boa
ferramenta,  ser  resistente,  que  esteja  bem  constituída.  Então,  segundo
diferentes  culturas,  encontramos  por  exemplo,  um  encabamento  por
junções de saliência, um encabamento por encaixe de uma conexão, um
encabamento  de  ajustes  por  um anel  ou  por  fios;  essas  são  diferentes
soluções apropriadas à madeira dura, à madeira maleável, à madeira mole
dos  países  do  Norte.  Essas  diferentes  soluções  são  todas  racionais,  se
levadas em conta duas constituições, especificamente o ferro de um lado, o
manejo  de  outro,  e  se  percebe  por  conseguinte  que  a  função  de  uma
ferramenta é a de estabelecer um vínculo constante e não falacioso entre o
corpo do operador e o objeto sobre qual se age. Há uma individualidade,
mas  uma  individualidade  interior  consistente  do  próprio  objeto,  da
ferramenta. Não tomemos, por ora, outros objetos técnicos; tomo o mais
elementar,  aquele,  por  exemplo,  que  Leroi-Gourhan  estudou  em
"Ambiente e Técnicas" e também em "O Homem e a Matéria"2.  

Jean Le Moyne  
Mas  se  nos  voltarmos  agora  à  máquina  em si,  o  mesmo  princípio  de
individuação  é  encontrado,  este  mesmo  fenômeno  de  individuação  se
apresenta mas, talvez, de maneira dialética.

Gilbert Simondon  
2 Simondon se refere a dois trabalhos da fase etno-tecnológica do arqueólogo e etnólogo francês
André Leroi-Gourhan (1911-1986), que propuseram sobretudo um esforço vigoroso do que chamou
o autor  de  Tecnologia  comparada.  Os volumes  são  originalmente  publicados  em 1945 e  1943
citados respectivamente por Simondon. (N.d.T.)

5



Ele  se  apresenta,  pois  o  ponto  de  partida  quase  imprescindível,  é  a
resolução de um problema pelo surgimento de um intermediário, o qual é
com frequência uma nova composição. A roda, por exemplo, é uma peça
nova que, no carro de cargas, interpõe-se – como rolo ou acha inicialmente
– quando então se trata de um eixo, quando é solidarizado ao chassi do
carro  ou  da  carroceria,  sendo  capaz  de  rolar  sobre  o  solo.  Esse
intermediário deve, para ser viável, para ser fiável – como dizem nossos
industriais – ser sólido em ambos sentidos vulgar e latino do termo, isto é
de um só bloco. Como ele não pode ser, geralmente, fabricado em um só
bloco, é preciso que ele seja montado; e a técnica da montagem é a técnica
artesanal da solidez, que busca constituir um só bloco com vários outros.
Por  exemplo,  o  aro  externo  das  rodas  era  sobretudo,  inicialmente,  um
sistema de fricção; consiste em um grande círculo de ferro, que nossos
fabricantes de rodas aqueciam na brasa, antes de encaixá-lo em torno das
peças de madeira  da jante,  de modo que ele pressurize ao se resfriar  e
assim se contraia. E a boa roda é a roda que permite uma montagem sólida
dos raios. A antiga discussão sobre as rodas de raio e o cruzamento ou o
não  cruzamento  dos  raios,  a  inclinação  dos  raios  em relação  ao  plano
vertical do veículo, são discussões que dizem respeito à primeira fase, à
dita fase de individuação e de estabilidade da roda como objeto técnico.
Posteriormente, surgem outras fases, mas o inicial, é que uma roda deve
ser uma roda e que uma roda deve ser apenas uma e não várias rodas.

Jean Le Moyne  
E qualquer que seja a complexidade, posterior, do objeto técnico, supondo
que se trate de uma máquina – se é possível sempre empregar o conceito
de objeto técnico – e de uma máquina constituída e complexa: o mesmo
princípio se aplica...

Gilbert Simondon  
Primeiramente, para que uma máquina exista, é preciso que de início ela
seja  viável,  tal  como  um  ser  vivo  é  viável,  isto  é,  que  ela  não  seja
autodestrutiva,  que  ela  seja  o  assento  –  se  assim  se  pode  dizer  –  de
mudanças do que é estável;  pensando em uma lâmpada na qual o fogo
propagasse,  que não permitisse regulação da combustão em ser estável;
esta lâmpada estaria condenada a não existir, especificamente porque ela
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seria autodestrutiva. Em outras palavras, a unidade do funcionamento, a
estabilidade do funcionamento,  sua coerência interna são a condição de
existência  de  um objeto  técnico  qualquer,  bem como de  uma máquina
qualquer. Um motor térmico, o primeiro motor Diesel, não poderia existir
porque não foi concebido de tal  maneira  que não pudesse explodir  – a
mistura  dada  na  injeção  do  combustível  no  ar  se  fazia  antes  da
compressão,  o  segundo  motor  de  Diesel  foi  aquele  no  qual  uma  fina
pulverização sob alta pressão de combustível ocorre ao fim da compressão
e serve, concomitantemente, à ignição pois neste momento o ar está em
temperatura elevada, o que permite a inflamação da gasolina. O primeiro
era autodestrutivo, pois explodia; o segundo não.

Jean Le Moyne  
E  isso  estabeleceu  perfeitamente  a  relação  entre  a  mecanologia  e  os
princípios de individuação elaborados por você...  

Gilbert Simondon  
Sim, de maneira  simplificada,  é isso.  Posteriormente,  vemos ainda que,
para  alcançarem  uma  complexidade  mais  elevada,  os  objetos  técnicos
precisam, usualmente, de circuitos de informação, que não são somente os
circuitos implícitos de informação, os quais se  poderia chamar de circuitos
de informação associados.  A lâmpada que quanto mais  se  aquece mais
demanda ar e assim se resfria,  estabiliza; mas se estabiliza por meio da
corrente de ar, que não é informação no próprio do termo. No entanto, seu
funcionamento implica algo de informacional, a título implícito, interno.
Ao contrário, em máquinas muito mais complexas, é necessário evocar a
informação,  a  qual  é  concebida  e  tratada  como  informação  em estado
separado. É o que vemos em todas as máquinas que utilizam a eletrônica
por  servo-reguladores  e  por  servocomandos,  ou  mesmo,  por
servocomandos hidráulicos. Mas já a informação implícita, permitindo a
homeostase e a estabilidade do objeto,  existe  em uma simples  e antiga
lâmpada a óleo.

Jean Le Moyne  
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Você  reconhece  a  existência  de  uma  corrente  de  pensamento
mecanológico que teria começado, digamos, com Releaux3?

Gilbert Simondon  
Sim... Não conheço bem os autores sobre os quais você gentilmente me
falou...  mas  há  muito  tempo que  uma mecanologia  existe,  pelo  menos
como gosto, como inclinação e como poesia da relação entre a indústria
mais perfeita, ou a ciência melhor equipada, e uma natureza de estado mais
natural,  isto  é,  acerca  do  mais  impulsivo  e  liberto  dos  defeitos  e  das
impurezas  humanas,  sabe-se disso.  No nosso exemplo doméstico,  Jules
Verne4 bem representa essa inclinação. Eu me concentrei mais em torno do
gosto  mecanológico  de  antecipação  científica  pelos  romances  de  Jules
Verne, que são do séc. XIX, do que nos filósofos, nos técnicos, ou nos
especialistas da mecanologia propriamente dita.

Jean Le Moyne  
E no entanto, você chegou a uma mecanologia propriamente dita e de fato
no sentido filosófico!

Gilbert Simondon  
Isso não é uma surpresa e é muito confortante, pelo contrário, que várias
pessoas,  de  países  diferentes,  de  culturas  variadas,  tendo  estudado  os
mesmos objetos e suas histórias idênticas,  cheguem enfim a conclusões
convergentes.

Jean Le Moyne  
E  você  se  situa,  na  sua  opinião,  de  que  maneira  nessa  corrente
mecanológica? Pelo que, no seu entendimento, você se inclina?

Gilbert Simondon  
Eu tenderia sobretudo para algo cultural. O que, atualmente, me preocupa
mais, não é um estudo frio e objetivo, o qual entretanto creio necessário;
eu não quero criar um museu, ainda que eu reconheça sua necessidade e
3  Le Moyne se refere ao engenheiro alemão Franz Releaux (1829-1905), considerado como o

precursor da cinemática de maquinários. (N.d.T.)
4  Simondon se refere ao escritor francês da chamada literatura fantástica que culminou na ficção

científica do séc. XIX, Jules Verne (1828-1905). (N.d.T.)
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utilidade;  eu  gostaria  sobretudo  de  despertar  culturalmente  meus
contemporâneos no que toca a civilização técnica ou, antes, as diferentes
camadas históricas e as diferentes etapas de uma civilização técnica, pois
ouço  grosserias  que  me  desanimam.  Sobretudo,  o  objeto  técnico  é
responsabilizado por tudo, por uma civilização super técnica, onde "não há
alma";  ou  ainda  a  civilização  de  consumo  é  responsabilizada  pelos
desastres de nossos dias e pelos transtornos da vida. Ela não é assim tão
técnica,  nossa civilização,  e  quando é,  por  vezes ela  o  é  muito  mal.  É
verdade que há nela  aspectos da civilização de consumo; creio eu,  é o
essencial. Dever-se-ia fazer uma história do desenvolvimento dos objetos
técnicos, que seria uma história por etapas, e observar que há uma espécie
de  retardo  da cultura  sobre  a  realidade.  Ou seja,  é  preciso  trazer  um
temperamento, deve-se modificar a ideia segundo a qual nós vivemos em
uma civilização que é demasiadamente técnica; simplesmente, ela é uma
má técnica. Ela é má técnica pois, a cada época, há uma espécie de pressão
exercida  pelos  utilizadores  para  que  os  produtores  exibam  objetos  de
visual  e  características  externas  daqueles  que  existiram  na  geração
precedente. Poder-se-ia chamar isso de uma histerese cultural, um rastro
cultural, ou um retardo cultural.
Já  dissemos  que  a  característica  primeira  dos  objetos  técnicos,  no
momento em que se constituem, é o fato de se tratar de uma unidade, de
seres indivisíveis, em qualquer medida, pois é este seu principal mérito.
Uma boa roda deve ser uma roda indivisível desde o princípio. No que isto
resulta? Isto resulta em: que os objetos técnicos se assemelham muito aos
seres vivos, aos seres que nascem, que se desenvolvem – assim, o objeto
técnico nasce e se desenvolve na fábrica – e posteriormente, possuem uma
vida  ao  ar  livre;  e  em  seguida,  perecem.  O  objeto  técnico,
primordialmente,  é  um  objeto  que,  por  princípio,  não  foi  feito  para
sobreviver apenas por uma de suas partes. É um pouco como a carruagem
de um poeta inglês citado por Norbert Wiener, diz ele "... dela tudo se usou
ao mesmo instante e tudo desabou". Que seja, mas um objeto concebido
dessa maneira é um objeto que apenas representa o ponto de partida e a
primeira etapa da constituição técnica. Depois disso, o progresso técnico
consiste, ao contrário, em que o objeto deve se dividir e se dicotomizar;
uma parte dele, uma de suas bandas laterais, adapta-se ao mundo exterior,
a  outra  ao  utilizador  e,  neste  instante,  uma parte  do objeto  tende  a  se
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perenizar,  a  outra  muda  e  se  desgasta,  e  se  destina  à  instabilidade.  Se
tratado o objeto, no momento em que ele se dicotomiza, como um objeto
onde tudo se desgasta em um mesmo tempo e deve ser descartado, comete-
se um erro cultural essencial. Por exemplo, trocamos de automóveis que
estariam ultrapassados, fora de moda, e aí está o mal; o mal é o fato de que
em uma época determinada  o  objeto  não seja  conhecido  segundo suas
linhas  essenciais  (que  são  principalmente  suas  linhas  evolutivas
temporais),  não  seja  conhecido  como deveria  pelos  utilizadores,  o  que
impulsiona  ainda  os  fabricantes,  voluntaria  ou  involuntariamente,  a
envolver o objeto técnico em uma publicidade de aparências que camufla a
realidade essencial do objeto. A terceira etapa do objeto técnico é aquela
do  surgimento  do  objeto  de  rede,  isto  é,  de  um  objeto  relativamente
amplificado.  Neste caso, ele deve se tornar economicamente fácil de se
adquirir e, sobretudo, simples de manter, pois ele deve ser mais revisado,
deve  ser  relativamente  segmentário,  podendo  cada  parte  de  um  certo
objeto ser substituída, orientada em um padrão, por outra parte, quando
surge uma avaria. No entanto, o objeto dicotomizado – do qual já falamos
sobre – solicita um artesão altamente qualificado para poder ser reparado.
Sob essas condições, há uma evolução do objeto técnico que incide no fato
de que as realidades culturais devam ser as mais contemporâneas possíveis
da verdadeira natureza do objeto. Se ainda se representa o que foi o objeto
há 20 anos, conduz-se a um tipo de consumo ostentatório, a uma atitude
errônea e, finalmente,  a uma decepção; e assim, ao acusarmos o objeto
técnico (tornado o diabo), o responsabilizamos por um todo que vai mal na
sociedade. Mas o que vai mal, não é que o objeto técnico que seja maléfico
e  faça  todo  o  resto  também  seguir  mal,  é  simplesmente  que,  entre  o
Homem  e  a  coisa,  há  um  hiato,  uma  incompreensão,  uma  espécie  de
guerra.  Aqui,  acredito,  é  preciso  restabelecer  uma consciência  sadia  do
fato de que não se trata de dizer apenas "objeto técnico" de modo geral;
"objeto técnico", quer seja um objeto técnico em estágio inicial, quer seja
um objeto técnico na etapa dicotômica, como o Ford "T", onde a tentativa
é se adaptar a tudo, quer seja, enfim, um objeto de rede. E não é com as
mesmas atitudes, não é com a mesma demanda de utilização, que se deve
abordar cada uma dessas três etapas. Reintegrar historicamente o objeto
técnico, informar os utilizadores (e também os produtores que, de algum
modo,  o  ignoram)  de  que  há  falta  da  totalidade  do  objeto  técnico  no
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presente histórico, seria esta a tarefa cultural mais importante a qual eu
gostaria de alcançar.

Jean Le Moyne
Tudo o que você disse me lembrou aquilo que você escreveu acerca da
incompreensão sobre a máquina, atribuída ao fato de que ela é julgada por
uma razão que não lhe é contemporânea.

Gilbert Simondon 
Sim, mas, na verdade, não é somente uma razão; certamente, há razão, há
o conhecimento; para compreender um objeto técnico e para que haja uma
atitude  justa  e direita  em relação a ele,  é  necessário  primeiro  conhecer
como ele é constituído em sua essência e testemunhar de sua gênese, seja
diretamente quando possível,  seja por ensinamento. Contudo, não existe
ensino de história das técnicas. Isso é lamentável. Mas além da razão, além
do conceito, do pensamento e da inteligência, pode haver, para além do
aspecto  teórico,  uma certa  relação com a  realidade  técnica,  que é  uma
relação parcialmente afetiva e emotiva a qual não deve ser equivalente a
uma relação amorosa  ridícula;  ela  não pode ser  nem muito  apaixonada
pelos  objetos  técnicos,  nem  exclusivamente  apaixonada  por  um  único
objeto, e certamente, nem, de outra parte, completamente indiferente a eles
os considerando como escravos. É preciso uma atitude intermediária de
amizade, de sociedade com eles, de uma frequência correta e, se possível,
com algo de ascético a fim de que se saiba utilizá-los mesmo quando são
antigos, ingratos, e que haja uma certa gentileza pelo objeto antigo que a
merece, se não por comoção, pelo menos pela aparência de sua idade e
pelo  respeito  por  sua  autenticidade,  pelo  sentido  de  sua  densidade
temporal.

Jean Le Moyne 
Isso nos lembra ainda outra coisa que se alastra de sua obra, sobre quando
se afirma que a essência da máquina reside em sua racionalidade, e seu
valor cultural também. Minha interpretação está correta?

Gilbert Simondon 
Sobre sua racionalidade e seu valor cultural, sim.

11



Jean Le Moyne 
E será que seu valor cultural reside em sua racionalidade?

Gilbert Simondon 
Se o valor cultural reside ele mesmo em sua racionalidade? Sem dúvida,
eu  falei  de  uma  essência  do  objeto  técnico,  mas  esta  essência  não  é
unicamente  racional  –  ou  então  que  seja  preciso  ser  racionalista,  não
pragmatista; de fato, é preciso ser racionalista e realista, crer que a razão
atinge as coisas, que influencia os processos físicos, a totalidade do mundo
– neste sentido, eu aceito bem a ideia de razão, desde que ela não seja
restritiva e não implique um intelectualismo nominalista.

Jean Le Moyne 
Você vê um sentido indutivo quanto a produção da máquina e sua criação?

Gilbert Simondon 
Indutivo, dedutivo também, em certa medida; há uma indução plena que
permanece  junta  do  concreto,  e  de  uma  razão  que,  consequentemente,
estaria extremamente próxima ao real, e que, em todo caso, não buscaria se
desenvolver  a  partir  de  ideias  inatas.  Sim,  este  é  um  ponto  muito
importante para uma epistemologia das técnicas.

Jean Le Moyne 
Está claro que, segundo o que você disse, um campo poético surge em
torno da máquina. Ela se abriga em um certo campo poético.

Gilbert Simondon 
Sim, justamente, a razão é concebida como indutiva e como esforço de não
afastamento do concreto, do real, a ambiência do uso do objeto técnico, de
sua invenção, permanece muito próxima do mundo, pode mesmo se tornar
uma maneira de decodificar o mundo com a velocidade, com modos de se
olhar,  com maneiras  de  se  comportar,  as  quais  um simples  corpo  não
permitiria. Neste momento, o objeto técnico adquire um valor protético, ou
"prostético", como disse Norbert Wiener. Ver o mundo de um avião, ver o
mundo de um satélite, é vê-lo como jamais o Homem o viu concretamente,
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a uma grande distância e com grande velocidade. Não se pode conceber
como  privilégio  o  bipedalismo  para  se  olhar  o  mundo,  ou  o  fato  de
transitá-lo de carro. Tudo é bom, desde que se reconheça que se tratam de
velocidades e de altitudes diferentes.

Jean Le Moyne 
Na perspectiva que você formulou há um momento, seria impróprio fazer
certas aproximações com o pensamento de Bachelard, uma analogia, um
paralelo entre seu pensamento – de Bachelard – indutivo, sua interpretação
indutiva do ferramental científico e do procedimento científico?

Gilbert Simondon 
Eu não  sei...  Bachelard  é  efetivamente  um poeta5;  eu  não  conheço  de
maneira suficientemente precisa todas as obras de Bachelard para poder
responder com pertinência. O que me ocorre, é que  poder-se-ia realizar
uma  psicanálise  do  objeto  técnico,  como  Bachelard  o  fez  com  os
elementos.

Jean Le Moyne 
Era nisso que eu queria chegar! 

Gilbert Simondon 
E, particularmente, eu creio que cada um dos objetos técnicos pode ser
tratado  como  possuindo  uma  intenção  e  uma  atitude.  Quando
contemplamos um emissor,  que está no alto de uma montanha, como o
monte Pilat, cerca de 40 km daqui, vemos não somente o emissor como
emissor, que está no lugar de um antigo telégrafo Chappe6, mas há, além
disso, a antena receptora parabólica que recebe o feixe de Paris e a outra
antena, do outro lado da torre, que emite à Itália do norte, acima dos vales,
acima da bruma, pelo pico do Ventoux e do Midi.

5  A menção a Gaston Bachelard (1884-1962) possivelmente diz respeito às obras publicadas pelo
autor  entre as décadas de 1930 e 1950, tais como La psycahnalyse du feu (1938), L'Eau et les
rêves (1942), L'air et les songes (1943) e La terre et les rêveries de la volonté (1948). (N.d.T.)

6  O inventor francês Claude Chappe (1763-1805) desenvolveu um sistema de comunicação visual
a distância pela combinação metódica de posições de grandes braços articulados, antecipando o
nome e a proposição de um telégrafo. (N.d.T.)
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Veja que essa antena de televisão, nela mesma, não é se não metal, uma
vasta  parábola de metal  inoxidável  e um pequeno par radial  ao centro;
termina ela em um cabo coaxial. Ela é rígida, mas é orientada; vemos que
ela enxerga longe e que pode captar sinais de um emissor distante. Parece-
me que ela é mais que um símbolo,  parece representar uma espécie de
gesto,  de  intenção  de  um  poder-ser  quase  mágico,  de  uma  magia
contemporânea.  E  neste  reencontro  do  pico  e  do  ponto-chave  que  é  o
ponto-chave  da  transmissão  em  hiperfrequências,  há  uma  espécie  de
"conaturalidade" entre a rede humana e a geografia natural da região. Este
é um aspecto de poesia, um aspecto de significação e de reencontros de
significação.
De outro modo, podemos encontrar, em uma imersão no tempo, o poder
poético do que era extremamente perfeito e que, de um dia a outro, pôde
rapidamente ser destruído, pelo curso de uma evolução que é extrema e
dramaticamente negativa, por aquilo que se apresentou um dia como uma
novidade;  vejamos  as  locomotivas  a  vapor,  os  grandes  navios  que  são
deixados de lado pelo desuso. O que se nomeia por obsolescência é uma
realidade econômica mas,  ao lado da obsolescência  econômica,  há uma
espécie  de  ascensão  poética,  creio  eu,  não  desenvolvida  o  suficiente.
Faltam-nos poetas técnicos.

Jean Le Moyne 
É isso o que, talvez, poderia nos fazer refletir sobre o fascínio das diversas
ordens maquínicas:  os sonhos do vapor,  por exemplo,  ou os sonhos da
eletricidade, uns determinando imagens de alternância e poder exteriores,
outros determinando a ânsia de certeza e de continuidade. Você acha que
devemos nos servir um pouco desse sentido em nossa busca? 

Gilbert Simondon 
Eu não me sinto competente – é acerca da psicologia? – para responder
com firmeza. A continuidade, seria a eletricidade?

Jean Le Moyne 
Sim,  devido ao movimento  rotativo.  Eu pensei,  evidentemente,  em um
devaneio contíguo ao alternador, que propicia uma ilusão de continuidade,
de certeza, o ciclo estando mantido, a velocidade se mantém...
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Gilbert Simondon 
E o outro aspecto, aquele, ao contrário da alternância, é aquele do vapor?

Jean Le Moyne 
... é uma manifestação de força por gesticulação, por um tipo de frenesi
cinemático... 

Gilbert Simondon 
Sim, certamente, esse ponto de vista é bastante interessante; mas a turbina,
da máquina a vapor, é rigorosamente rotativa e de modo algum alternada.
E, mesmo se alternada, a máquina a vapor se distingue da eletricidade no
quesito de que ela possui uma força interna, uma acumulação interna de
energia considerável. Uma vez, eu usei um locomóvel que foi usado para
cortar madeira por uma serraria ambulante.  Esse locomóvel,  quando ele
está com 8 kilos de pressão (as válvulas de segurança começam a oscilar e
a liberar vapor),  pode manter funcionando, durante uma hora e meia,  a
serra de mesa sem se aquecer. Nenhum motor elétrico é capaz de fazer
algo similar. O motor elétrico é um pobre ser que necessita de uma rede; e
se  uma pane  atinge  a  rede,  o  motor  para.  Mesmo um motor  trifásico,
supondo que uma só de suas três fases venha a falhar, ele para, ou funciona
mal, e eis então porque a máquina a vapor é a soberana da continuidade,
pois há nela uma potência reservada em seu próprio interior.  Durante a
guerra, estávamos muito felizes em ter locomotivas a vapor sobre malhas
ferroviárias desmanteladas. Elas podiam passar em qualquer lugar; desde
que houvesse um trilho, mesmo que um pouco danificado, a máquina a
vapor  passaria.  As  catenárias  foram  abatidas  e  as  subestações  de
alimentação elétrica destruídas. Eu concordo com essa poesia, mas não é
preciso  que  ela  seja  tão  pontilhista,  tão  fenomenológica,  pois  a
fenomenologia repousa sobre a percepção e isso é terrivelmente perigoso.
É necessário ir ao fundo das coisas, ver a realidade, e sobretudo é preciso
que seja o utilizador e não o espectador quem sente  a realidade.

Jean Le Moyne 
Uma  palavra  me  surpreendeu  terrivelmente  agora  há  pouco:  que  o
alternador é uma pobre máquina porque ele depende de uma rede!
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Gilbert Simondon 
O motor à corrente alternada, recíproco do alternador, depende da rede; e a
rede depende de que?

Jean Le Moyne 
Isso depende da rede, estar na rede, não é uma questão de privilégio, pelo
contrário; então a máquina a vapor, ela, é isolada?

Gilbert Simondon 
Sim, mas a máquina a vapor é mais universal. A máquina a vapor pode se
alimentar de madeira, pode se alimentar de carvão – de carvão ruim. Pode-
se aquecê-la não importa por qual fonte, ao passo que o alternador utiliza
como motor (falamos do alternador industrial, não do pequeno motor que
pode ser alimentado por bateria de 18 volts como aquela da câmera que
funciona neste  momento),  o alternador  requer  uma fonte  de energia  de
muitos  kilowatts  ou,  pelo menos,  de várias  centenas de watts,  que não
podem ser fornecidos senão pela  rede.  No entanto,  a  rede é uma coisa
falaciosa; ela não é absolutamente constante.  Certamente,  a rede é algo
excepcional e permite o desenvolvimento das técnicas mas, por outro lado,
é uma servidão estar atado à rede. A prova está em um automóvel que, por
exemplo,  ultrapassa  a  rede,  carrega  consigo  sua  própria  reserva  de
combustível, ele vai mais longe, ele é flexível...

Jean Le Moyne 
Mas sua autonomia é temporária, sob um ponto de vista ele depende de
uma rede...

Gilbert Simondon 
Ele depende de um outro tipo de rede, de uma rede com a qual o contato
não  deve  ser  constantemente  mantido,  enquanto  que  o  alternador  deve
manter seu contato com a rede por uma haste, por uma polia trolley, por
uma  tomada  ou  não  importa  por  qual  outro  sistema  permanente.  Ele
necessita de sincronização desde sua ignição.

Jean Le Moyne 
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Um  fato  que  podemos  afirmar  é  que  a  eletricidade  é  sempre  de  boa
qualidade, e isto não é uma certa consequência da inteligência sobre nossas
máquinas elétricas, de nossa inteligência poética e racional? A eletricidade
pode ser falha, mas sua qualidade é invariável, fundamentalmente!

Gilbert Simondon 
Sim, mas apenas se sua frequência for constante! E ela é? Sim, em geral,
em  uma  rede  bem  constituída  a  frequência  é  constante,  em  torno  de
1/5000.  

Jean Le Moyne 
Mas não se pode dizer que um tipo de eletricidade seja de má qualidade,
não há eletricidade de má qualidade, qualquer que seja ela... Há valores
quantitativos que realizam medição, mas ela é sempre de boa qualidade.
Ao passo que um carvão pode ser de má qualidade, tal como a madeira,
um combustível...

Gilbert Simondon 
Mas se a eletricidade pode ser "de má qualidade" em certo sentido, tudo
depende da utilização. Se seu uso é simplesmente como energia, para fazer
girar um motor universal ou para esquentar um ferro – o que consiste neste
último caso em degradar a energia essencial – ela é sempre boa para isso;
mas caso utilizada a eletricidade como ponto de partida em uma base de
tempo de 50hz ou ainda, ou melhor,  como frequência para produzir um
som puro  a  50hz,  constrangeria-mo-nos  pois,  comumente,  há,  além da
sinusoide  fundamental,  pequenas  irregularidades  suplementares  que não
são agradáveis quando visualizamos a sinusoide no oscilógrafo catódico.

Jacques Parent 
Penso que Jean se referiu sobretudo à estrutura mesma do átomo, você
sabe, os elétrons... e tudo isso!

Gilbert Simondon 
Trata-se então de uma pureza microfísica. No caso de uma corrente, sabe-
se que se trata de elétrons em trânsito e não, evidentemente, de matérias
químicas, de substâncias químicas mais ou menos refinadas. Do ponto de

17



vista fundamental e essencial, eu compreendo essa pureza, mas do ponto
de vista informacional não é sempre verdade que a corrente seja aquilo que
se espera. A corrente contínua produzida por geradores tem muitas vezes
um  componente  musical  bastante  importante  e  a  corrente  alternada
trifásica não estabelece sempre relações de fase entre três fases perfeitas,
nem uma frequência rigorosamente estável e tampouco,  sobretudo,  uma
ausência de harmônicos absolutos.

Jean Le Moyne 
Então, sobre a inteligência de nossas máquinas, eu estava, tenho de dizer,
um  pouco  –  como  direi  em  seguida  –  distante  dos  esclarecimentos
apontados por você e eu vejo muito nitidamente a longa obscuridade da
máquina a vapor, sua opacidade, sua incompreensão, da qual ela é vítima,
acerca do fato de que ela não foi teorizada em sua origem e eu vejo o
motor  elétrico  –  o  alternador  –  como  teorizado  desde  sua  origem  e,
portanto,  inteiramente  transparente.  Eu  posso  estar  sendo  um  pouco
apressado sobre isso,  mas eu gostaria  de saber se você vê essa relação
entre  as máquinas  empíricas  e  as  máquinas  que poderíamos chamar de
teóricas claramente como eu propus?

Gilbert Simondon 
Sim, de fato, eu creio que o motor elétrico veio mais tarde, vindo antes a
ciência,  ciência  esta  que  permitiu  a  teoria  deste  motor;  ao  contrário,  a
máquina  a  vapor  se  constituiu  em  uma  época  onde  a  ciência
termodinâmica não havia se estabelecido ainda; é ela, a máquina a vapor,
que  nomeia  a  existência  da  ciência  termodinâmica.  No  entanto,  ainda
existem imperfeições nesse motor, na máquina de Gramme7 ou no motor
elétrico  alternado,  mais  especificamente  os  fenômenos  de  histerese
necessários à parada do motor e o que não se pode realmente prever: as
perdas,  devido  a  corrente  de  Foucault8.  A  máquina  de  Gramme não  é
inicialmente  perfeita;  ela  funciona  em  um  primeiro  momento,  mas

7  Simondon se  refere  ao  engenheiro  belga  Zénobe  Gramme (1826-1901)  e  seu  invento,  um
dínamo  conversor  de  energia  mecânica  em  energia  elétrica  com  tensão  consideravelmente
elevada. (N.d.T.)

8  Referência  ao  físico  e  astrônomo  francês  Jean  Bernard  Léon  Foucault  (1819-1868)  e  ao
fenômeno da variação de fluxo magnético de materiais e sua influência na passagem e geração
de corrente elétrica. (N.d.T.)
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vigorosamente se autolimita  quando passa a uma velocidade elevada;  o
anel  de  ferro  se  aquece  e  o  rolamento  também,  o  que  indica  que  seu
rendimento não seria tão elevado. Para alcançar o belo rendimento de 90-
92%,  pelo  qual  conhecemos  a  máquina  de  Gramme,  há  a  necessidade
ainda de aperfeiçoar o seu núcleo magnético invertendo-o e, igualmente,
melhorando o coletor. Por exemplo, instalar carvões revestidos de cobre no
coletor  e  não  somente  as  escovas  primitivas  que  causam  faíscas  e  se
desgastam rapidamente.

Jean Le Moyne 
Em que medida podemos dizer que a máquina de Gramme veio da teoria
ou  do  empirismo?  Ela  era  mais  empírica  que  teórica,  e  mesmo
empiricamente  se  manteve...  Perguntava-me  constantemente  sobre  as
relações do empirismo e da teoria quanto a opacidade ou a transparência
de certas máquinas, talvez eu tenha feito uma ruptura, ao interpretar você,
bastante apressada entre a máquina empírica e a máquina teórica; então, eu
acreditava que o alternador era, por assim dizer, completamente relativo a
legitimidade teórica em contraste com a ilegitimidade empírica, ao pensar
a racionalidade bastante  desenvolvida  da eletricidade.  Você acha que o
alternador, por exemplo, é uma máquina que poderíamos dizer que é muito
mais  transparente  que  toda  máquina  a  vapor,  justamente  por  isso,  por
causa do campo teórico no qual ele se desenvolveu e por causa da teoria
que lhe era inerente?

Gilbert Simondon 
Penso que sim,  no caso do alternador polifásico industrial,  porque esse
alternador  se  desenvolveu  relativamente  tarde;  à  sua  frente  estavam as
experiências sobre a máquina de Gramme, que é uma máquina de corrente
contínua  ou  alternada  e  que  pode  ser  utilizada  seja  como máquina  de
emissão,  produtora  de  energia,  seja  como  máquina  de  recepção.  O
alternador polifásico veio mais tarde e ele é uma aplicação bastante direta
da teoria de correntes alternadas, de sua produção; ele é de todo modo, se
assim quisermos, reversível em relação ao motor de corrente alternada. O
alternador industrial  e o motor síncrono devem ser pensados na mesma
corrente  teórica  a  qual  possibilitou  a  existência  do  transformador  de
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Ferranti9. Estamos em 1880, por volta do tempo onde a ciência positiva
está  em  vias  de  se  desenvolver  em  direção  à  técnica  mais  poderosa
possível, podendo ser mais potente do que jamais foi, com uma fé, com um
entusiasmo que não se verá desde então. Tudo vai bem nesse momento.

Jean Le Moyne 
Então, seria nessa época que você localizaria o início de uma certa união
entre  a  técnica  e  a  teoria,  ou  entre  as  ciências  e  as  técnicas,  que  se
tornaram quase indiscerníveis?

Gilbert Simondon 
O início, não, pois a termodinâmica e a eletricidade são relativamente mais
antigas – a "transformação do magnetismo em eletricidade" foi realizada
por Faraday10 em 29 de agosto de 1831, graças à montagem constitutiva do
primeiro  transformador;  alguns  anos  mais  tarde  surgem  os  primeiros
alternadores eletromagnéticos, depois a máquina de Siemens11 e enfim a
máquina de Gramme e os grandes alternadores industriais –  porém, em
torno de uma amizade, da reversibilidade da teoria e da ciência: a amizade
de uma pela outra e sua reversibilidade estão generalizadas nos arredores
dessa época. Há um modo de pensamento, uma modalidade de cultura que
é unitária,  ou há ao menos uma profunda amizade,  entre  a  ciência  e  a
técnica. É a época do tubo de Crookes12, do tubo de Coolidge13, enfim um
grande movimento das ciências bem como das técnicas.

9  Sebastian Ziani de Ferranti (1864-1930), fundador da companhia comercial de engenharia em
equipamentos  elétricos  Ferranti,  Thompson  and  Ince (1882),  foi  um  inventor  britânico
responsável pelos primeiros desenvolvimentos de maquinário para geração massiva de energia
elétrica. (N.d.T.)

10  Simondon cita o feito do cientista britânico Michael Faraday (1791-1867) em torno da geração
de corrente elétrica por variação de campo magnético. (N.d.T.)

11  Referência ao fundador da Siemens AG, ao inventor e industrial alemão Werner von Siemens
(1816-1892), que planejou e construiu um dínamo elétrico de corrente alternada. (N.d.T.)

12  Tubo elétrico  de descarga creditado ao químico e físico  britânico  William Crookes (1832-
1919), no qual um gás se ionizava pela diferença de potencial entre os eletrodos provocando
assim uma passagem de fluxo observável de elétrons entre o cátodo e o ânodo. (N.d.T.)

13  Tubo elétrico de descarga creditado a William David Coolidge (1873-1975), no qual um tubo
aos moldes do Tubo de Crookes se serve de resistências térmicas no cátodo, em um ambiente a
vácuo onde o fluxo de elétrons oriundos do cátodo quente atinge o ânodo em uma angulação
específica, emitindo raios X. (N.d.T.)
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Jean Le Moyne 
E que, agora, é mais que uma amizade, é um elo, um casamento!

Gilbert Simondon 
Sim, mas um casamento que consome demais, a meu ver. Naquela época,
era uma amizade e, se houve casamento, foi um casamento por amor. Ao
passo que nesta  época presente,  é  muito  diferente;  a  relação é bastante
organizada,  muito  administrativa  no  vínculo  entre  a  indústria  e  os
gabinetes de pesquisas técnicas por um lado e a ciência pura que, ainda
assim, não é completamente pura, por outro lado. Atualmente, não há mais
o  entusiasmo  da  novidade.  Naquele  momento,  em  1880,  havia  se
descoberto justamente o fecundo vínculo da ciência  com a técnica.  Era
essa a juventude deste reencontro que não é mais  jovem, nem livre  no
momento atual.

Jean Le Moyne 
Então, eu me dirijo agora imediatamente aos nossos projetos; você já está
um pouco familiarizado. O primeiro de nossos filmes tratará da roda; nós
pretendemos conceber um filme em 35mm colorido, 20 minutos, sem uma
palavra de comentário, sem uma nota musical, apenas com os barulhos da
roda. A roda deve se explicar por sua plasticidade, por seu contexto e suas
funções aparentes. Este projeto nos coloca enormes dificuldades quanto a
estrutura que devemos dar ao filme. Porque, qualquer que seja o nosso
ponto de partida, se tomamos um ponto de vista, um ponto de referência de
um plano linear, ou se optamos por uma – como havia dito – obliquidade,
partindo  seja  da  roda-transporte,  da  roda-engrenagem,  chegamos
rapidamente a um nó que nos parece inextricável. Portanto, não sabemos
bem se se trata de um problema de estrutura – como havia dito – filosófica,
intelectual  ou  propriamente  mecanológica,  ou  ainda  de  um  problema
puramente fílmico. Eu gostaria de saber o que você pensa de um projeto
como este!

Gilbert Simondon 
Eu não entendi bem onde está o problema do qual você falou, em que
momento ele surge!
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Jean Le Moyne 
Pois bem. Suponhamos que a partida é a roda-transporte. De início, a roda-
transporte se complexifica; ela se incrementa de engrenagens, de polias ou
de anéis metálicos e, em seguida, ela se torna motriz e se torna mesmo
motor, em uma certa circunstância. E assim, imediatamente, essa roda, que
se  tornou motor,  encontra-se  em uma junção de vários  outros  tipos  de
rodas ou, ainda, é associada a diferentes rodas; há toda uma sociedade de
rodas que se impõe a nós, e aí está a dificuldade. Seria o ponto de vista
histórico o mais adequado ou, ainda assim, de preferência, um ponto de
vista genético?

Gilbert Simondon 
Genético!

Jean Le Moyne 
Genético, seria essa a solução, na sua opinião?

Gilbert Simondon 
É o que eu levaria em consideração. Pois a roda não pode ser um presente
dos deuses desde o princípio; há certamente algo que a precede e eu creio
que é provável que a roda, salvo talvez a roda de oleiro, o torno de olaria,
represente  uma  solução  já  relativamente  complexa  aos  problemas  do
transporte, do transporte por deslize e do transporte por rolos; e a roda, em
sua  origem,  uma  vez  possuindo  um  eixo  e  uma  banda  de  rolagem,
representa simultaneamente uma acha e algo em que existe atrito; o atrito é
atenuado  pela  lubrificação  ou  pela  água;  e  ele  é  mais  atenuado  ainda
quando  um eixo  de  metal  se  transforma  em um  rolamento  interno  de
bronze. E em seguida, a roda se diversifica; o que, originalmente, foi uma
jante, transformou-se em aro, transformou-se em pneu, assumindo muitos
outros aspectos. Quanto ao eixo, ele se torna todo tipo de coisa: eixo a
rolamento, eixo a cilindro, e, sobretudo, um eixo que se prolonga ao lado
do veículo, pela articulação com a direção, através do sistema de barras de
direção; ambos, em particular o trapézio que permite ao veículo realizar
uma curva sem que uma das rodas derrape. Há vários outros aspectos que
mereceriam ser assinalados, como a adaptação de uma porção da roda ao
veículo e de outra parte à via. É, em suma, a etapa onde ela, a roda, mais
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progride quando passa a ser um intermediário bastante vivo, quente, entre
o mundo movente e movimentado, pois tratam-se ainda de vias imperfeitas
na  época  dessa  produção.  A  roda  ferroviária  é  um  belo  exemplo  que
poderíamos citar. Na roda ferroviária, trata-se de uma roda arqueada, o aro
externo  serve  efetivamente  como  uma  contenção  dos  raios  e  um
impedimento de alguma possível ruptura da roda mas, no mais, ela é um
elemento que pode mudar após o degaste; ela assim se adapta a frenagem
por um sapato metálico que consome suficientemente a velocidade. E é
ainda, o que permite, graças a flange da roda, evitar o descarrilamento; e,
por  fim,  graças  à  conicidade  da  banda  de  rolamento,  é  possível  que  a
locomotiva e os vagões mantenham-se no centro da via, de modo que em
andamento normal as flanges da roda não tocam os trilhos. É somente nas
curvas mais acentuadas, ou no caso de um vento lateral intenso, que as
flanges nomeadas "rebordas" tocam nos trilhos. Eis uma evolução da roda.
Quanto  às  outras  rodas,  nomeadamente  aquelas  que  não  são  rodas
veiculares,  eu creio que seria  um estudo extremamente  importante  a se
fazer; de minha parte, eu seria incapaz de descrever, ao menos por ora, um
estudo  sobre  a  roda  veicular.  Há  uma linhagem de  rodas  veiculares  e,
possivelmente, ao lado delas, uma linhagem de rodas-engrenagem, desde a
engrenagem  na  lanterna  dos  moinhos  às  altas  engrenagens  cônicas  ou
helicoidais que se utilizam em nossos dias.

Jean Le Moyne 
Você poderia prosseguir nesse ponto
de  vista  genético  ao  abordar,  por
exemplo, as rodas-motriz e, então, as
rodas-motor?

Gilbert Simondon 
As rodas-motriz em que sentido? As
rodas que são utilizadas para mover
o  veículo,  compreendido  o  sistema
de  esteira,  onde  ela  é  um
intermediário  entre  o  solo  e  os
roletes?
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Jean Le Moyne 
Sim.

Gilbert Simondon 
Tratam-se de casos similares,  tanto a roda-motriz  quanto a roda de um
automóvel  pois,  no  caso  do  trem,  a  roda  motriz  não  é  rigorosamente
diferente,  exceto  pela  sua  dimensão,  das  rodas-transporte,  dos  truques
dianteiro  e,  eventualmente,  traseiro.  No automóvel,  a  roda-motriz  é tão
diferente?  Ao meu  ver,  não,  ela  pode  ser  dianteira,  ou  traseira,  e  traz
somente  uma  complicação,  no  que  concerne  a  junta  homocinética  de
Cardan14, quando ela é dianteira, ou seja quando ela é ao mesmo tempo
direção.  Quanto  a  roda-motriz  por  tração,  ela  é  efetivamente  mais
complexa pois deve ser mais pesada a fim de que não patine; ela também
possui ganchos de aderência, que eram metálicos antigamente, e que são
hoje  em  geral  substituídos  pelas  ranhuras  no  pneu,  talhadas  de  uma
maneira específica. Mas não há um problema particular da roda-motriz,
como rotor, se ela é simplesmente transmissora de energia? Para que não
haja  derrapagem em uma  curva,  é  preciso  que  os  prolongamentos  dos
lados do trapézio de direção se seccionem sobre a porção média da ponte
traseira;  nas  curvas,  as  rodas  não  são  mais  paralelas  e  elas  podem
descrever  arcos  de  círculo  de
raios  diferentes.  Esse
dispositivo  representa,  apenas
no  sistema  das  rodas,  o  que
poderíamos  chamar  de  uma
consciência  total  do  veículo
por  um  lado  e  por  outro  da
possibilidade de cada uma das
rodas  estarem  perfeitamente
adaptadas à via, pois afinal não
derrapam  e  como
consequência  não há torção do pneu,  etc.  Assim,  a  roda do automóvel
integra através da sua pneumática, uma adaptação à via; ela é informada
14  A junta de Cardan, também conhecida como  junta universal, foi sugerida como solução de

transmissão  não oscilatória  de  energia  cinética  pelo  matemático  italiano  Gerolamo Cardano
(1501-1576) e adotada até então por grande parte das soluções de transmissão de movimentos
rotativos motorizados. (N.d.T.)
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pela via (estrutura do pneu, flexão, etc.) e, igualmente, por sua relação com
o veículo que, enquanto direção, reflete a dimensão geral do veículo e suas
curvas possíveis.  Este é o estágio dicotômico. Após este estágio, outros
aperfeiçoamentos  são  possíveis,  mas,  neste  momento,  é  o  estágio
dicotômico que permite o progresso adaptativo: a roda se aperfeiçoa em
seus termos extremos: o aro, de um lado, e a junção ao veículo, de outro.  

Jean Le Moyne 
As reflexões seriam análogas sobre a roda ferroviária?

Gilbert Simondon 
A roda ferroviária é o sistema ao qual nos referimos há pouco; é pela roda
ferroviária ser cônica que sua flange não é senão um órgão de segurança.
Aqui  está  a  flange,  aqui  o  eixo;  o  "cogumelo"  (cabeça  da  mesa  de
rolamento) do trilho é representado assim e aqui a base do trilho. Isso é
cônico; consequentemente, há uma tendência de deslize ao centro. Como,
do  outro  lado,  temos  uma  estrutura  similar,  igualmente  cônica,  há  um
equilíbrio para um ponto central. Tal equilíbrio não será rompido senão em
um caso de vento lateral, ou no de uma curva muito acentuada, ou no caso
ainda de frenagem do trem durante uma curva. Assim as rodas deslizam e
se escoram pela flange contra o "cogumelo" do trilho.

Jean Le Moyne 
E  se  as  duas  rodas  estivessem  livres,  não  haveria  também  uma  certa
compensação diferencial no lado da outra roda?

Gilbert Simondon 
Se as duas rodas estivessem livres, uma em relação a outra?

Jean Le Moyne 
Sim.

Gilbert Simondon 
Eu não sei se isso é utilizado nos trens, creio que não. Creio que as duas
rodas são de fato solidárias ao eixo, agrupadas portanto em pares.
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Jean Le Moyne 
E há, devido a secção cônica, algum tipo de compensação diferencial?  

Gilbert Simondon 
Não penso que haja. Sim, claro, um deslocamento para o exterior da curva,
sob efeito da força centrífuga, produz, em decorrência da conicidade das
rodas, uma ligeira compensação diferencial: tudo se passa como se o raio
da  roda  exterior  se  tornasse  maior  que  a  roda  interior.  O  sistema  do
diferencial seria interessante para as rodas ferroviárias, bem como para os
automóveis, sobretudo quanto às curvas muito acentuadas. Mas as curvas
de uma estrada de ferro são sempre bem menos acentuadas que as curvas
de uma via comum. O diferencial  age plenamente sobre um automóvel
quando ele manobra, isto é, quando ele quase gira em falso sobre o terreno.
Os carros antigos, sobre vias que eram estradas de terra, como se diz, um
tanto  arenosas,  não possuíam diferencial.  E  o  automóvel  poderia  ainda
assim funcionar. No entanto, uma curva de pequeno raio poderia causar
uma derrapagem porque um dos pneus patina. O diferencial é interessante
quando  há  curvas  acentuadas,  ou  quando  o  revestimento  é  um
revestimento bastante "friccional" como a superfície dos pneus. No caso
dos antigos pneus a alta pressão, isto não é necessário. Para os pneus atuais
a baixa pressão,  que têm desenhos planejados e que aderem bem à via
asfaltada,  e  para  as  rodas  que possuem um sistema de  suspensão e  de
amortecimento mantidas em contato constante com a via, o diferencial é
necessário.  Porque  então,  os  pneus  cantariam,  desgastar-se-iam
rapidamente; e por outro lado, afetaria, penso eu, o manuseio. Seria, em
todo  caso  algo  não  plenamente  eficiente;  uma  parcela  de  energia  se
degradaria devida ao atrito.

Jean Le Moyne 
É possível recuperar uma reflexão genética sobre essas rodas singulares e
de imediata complexidade que são os primeiros moinhos a água como o
moinho grego imerso em uma corrente; em seguida, as rodas d'água de pás
inferiores,  laterais  ou  superiores  e,  finalmente,  as  turbinas?  Isto  inclui
igualmente  as  hélices  dos  moinhos  de  vento  passivos  e  tudo  mais.  É
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possível realizar uma genética, digamos, que conduzir-nos-ia à turbina a
vapor de Parsons15?

Gilbert Simondon 
Pessoalmente, eu não saberia fazê-la. Mas algumas ideias me ocorrem. De
fato, as primeiras rodas de determinado tipo estão imersas em um fluido
que a natureza faz mover. Todas as imersões posteriores ocorrem em um
meio técnico e  onde se  produz voluntariamente  o  fluido que suaviza  a
roda-motriz e se injeta sobre esta roda, sob o ângulo mais favorável, com a
melhor  velocidade  e,  às  vezes,  depois  de  passar  por  um  sistema  de
conversão de pressão em velocidade. Há ainda as linhagens que surgem
claramente que, talvez,  pudéssemos nomear como uma essência técnica
que se desprende. Com efeito, a roda, utilizada nesse sentido, é a recíproca
da roda do veículo. Aqui, a roda permanece fixa e é o ambiente quem se
movimenta em relação a ela. É portanto necessário também que uma parte
da roda não esteja submetida a um fluxo de fluido – neste caso, o fluido é
colhido por meio de placas ou telas como em alguns moinhos – ou então
que a roda seja talhada de maneira tal que o fluido escorra sobre ela e reaja
contra os entalhes, que provoque uma força de rotação; é este o caso da
roda do moinho de vento atual, onde as pás estão inclinadas em relação ao
vento; é também o caso da hélice. Podemos assim notar, me parece, que na
história dessas rodas receptoras, há ainda um outro tipo de recíproca, onde
quase  todas  puderam  ser  utilizadas  para  mover  os  fluidos  como  uma
bomba, como um órgão ativo de uma bomba ou, ainda, novamente quase
como rodas  veiculares,  para  permitir  um navio  –  a  roda  de  lâminas  –
avançar  sobre  o  fluido  que  o  sustenta.  E  a  turbina  e  a  hélice  são
absolutamente reversíveis. Lembro-me de ter visto, em uma usina de uma
antiga construção parisiense, uma enorme hélice de avião utilizada como
ventilador da usina. Era majestosa: ela tinha, enfim, encerrado seu período
15  Le Moyne se refere ao invento manufaturado pela C. A. Parsons and Company, fundada pelo

inventor anglo-irlandês Charles Algernon Parsons (1854-1931). (N.d.T.)
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nobre e ativo de hélice motora para se tornar ali um simples ventilador. E
esse é um caso de reciprocidade, de reversão.

Jean Le Moyne 
E  tal  noção  de  reversibilidade  se  torna  extremamente  importante,  ela
mesma é objeto de toda uma reflexão genética, eu suponho!

Gilbert Simondon 
E é também reversível a máquina de Gramme, que pode ser efetivamente
revertida,  de  motor  a  emissor  de  energia,  gerador,  na  condição  de
rearranjar  a  posição  da  linha  de  contato  dos  carbonos  relativos  aos
coletores.

Jean Le Moyne 
Isso me sugere uma aproximação com a botânica,  com a zoologia e as
ciências  da  vida  em  geral,  acerca  da  legitimidade  das  filiações  que
podemos  estabelecer.  A  posteriori,  é  fácil  passar  do  moinho  grego  à
turbina ou à roda giratória imersa na água, mas e do ponto de vista da
análise, do desenvolvimento racional dessas invenções, podemos falar de
genética, de uma gênese sem um verdadeiro salto ou trata-se de um salto
que unimos em um contínuo?

Gilbert Simondon 
Eu não sei. O único elemento que me parece claro de alguma maneira e
capaz de se impor, é aquele da reversibilidade; entre a roda giratória da
qual você falou e a batedeira de manteiga, não há uma diferença muito
grande. Pode-se mover a água através de lâminas, como também se pode,
com água corrente, fazer girar as lâminas. Mas eu não estou certo de que
haja linhagens unilineares, um filo, como diriam os biólogos, na evolução
das técnicas; essa evolução me parece sobretudo pertencer a uma ordem de
uma racionalidade que pode se impor ao mesmo tempo a vários povos e
em  diversas  etnias.  Há  pouco,  falamos  dos  cabos  das  ferramentas;  é
preciso  considerar  o  fato  de  que  o  encabamento  das  ferramentas  por
madeiras  duras  se  realiza  mais  facilmente  com um anel,  pois  um anel
requer  um  nó,  se  não  ele  pode  romper  a  madeira.  Assim  como  os
encabamentos por um encaixe de conexão são próprios aos costumes dos

28



povos do Norte, ao passo que nas florestas do Norte encontra-se sobretudo
madeiras moles de longas fibras (há muita água, as árvores crescem rápido,
como os Vidoeiros, ou como as Faias, são madeiras relativamente moles):
a conexão abraça o cabo. Tratamos sempre de cultura. E a cultura remete,
naturalmente, à História. Mas ela remete ainda ao que poderíamos chamar
de razões técnicas da utilidade, da inteligência, e ela remete enfim a uma
natureza envolvente; não se faz uma ferramenta com qualquer material e
de qualquer modo. Então, talvez não se deveria crer no aspecto unilinear
da evolução técnica; os povos mudam de habitat, e o habitat se modifica
conforme, às vezes, a mudança do clima; talvez estes sejam os elementos
sobre  os  quais  se  deve refletir  antes  de  adotarmos  a  ideia  unilinear  de
evolução. Isto não significa a rejeição da ideia de evolução, mas sim dizer
que ela pode não ser unilinear; talvez ela seja um leque, talvez ela seja
proliferativa tal qual uma evolução natural.

Jean Le Moyne 
Mas você ainda reconhece alguma conciliação filosófica com os sistemas
concernentes à vida e um pouco acerca do mesmo problema, do mesmo
velho  problema  do  nominalismo  e  da  arbitrariedade  na  distinção  dos
gêneros,  das  espécies  e,  assim  mais  uma  vez,  somos  forçados  a  criar
divisões  a  partir  de  uma imaginação  [...trocando  bobina  do filme...].  É
isso? Não é algo tão importante, se considerarmos um pequeno desvio em
torno do problema da roda! Eu apreciaria muito, Sr. Simondon, que você
pudesse desenvolver os três conceitos fundamentais os quais nos abrem
literalmente  a  máquina,  precisamente  o  conceito  de  concretude,  o  seu
contrário a abstração e os conceitos de sinergia e homeostase.

Gilbert Simondon 
A concretude (e poderíamos cunhar outro termo), significa primeiramente,
essencialmente,  a  relação  simples  e  direta  do  objeto  técnico  consigo
mesmo. Um objeto é chamado concreto quando ele não é uma ânsia do
pensamento;  quando  ele  não  é  uma  visão  criadora  de  uma  espécie  de
sociedade mecânica na qual cada uma das peças trabalha em revezamento,
independentemente uma das outras, como pessoas que trabalhariam sobre
o mesmo objeto sem enxergarem e conhecerem umas às outras devido ao
fato de serem acionadas sucessivamente. O objeto concreto é aquele no
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qual  há  o  que  podemos  nomear  de  uma  ressonância  ou  reverberação
interna, isto é, constituído de uma tal maneira que cada parte tenha ciência
da existência das outras partes, seja modelada por elas, pelo grupo que elas
formam, podendo portanto desempenhar um papel plurifuncional. Ela não
apenas é informada pelas outras peças, mas também desempenha um papel
em função delas, ela está em relação com as outras peças. Por exemplo, as
nervuras, as ranhuras salientes encontradas sobre os cilindros de um motor
com resfriamento a ar servem para, obviamente, dissipar o calor pelo ar,
aumentando a superfície de contato; elas podem ainda ser utilizadas pelo
construtor  para  aumentar  a  rigidez  do  cilindro:  trata-se  de  um  papel
bifuncional. Há vários casos interessantes. Eu falava da turbina Guimbal16

ou do grupo-bulbo; a turbina Guimbal é um caso do grupo-bulbo. Neste
caso,  é  preciso  supor  um  problema  resolvido  para  que  ele  seja
solucionável.  Trata-se,  enfim,  da criação de  um grupo que poderia  por
inteiro  caber  no interior  de uma tubulação,  incluindo o alternador  (não
somente a turbina, mas também o alternador). A ideia de Guimbal era a
seguinte:  construir  um alternador  suficientemente  pequeno para que ele
pudesse  caber  em  um  cárter  selado  logo  atrás  da  turbina.  Mas  se  é
construído  um  grupo  muito  pequeno,  se  é  feito  um  alternador  muito
pequeno, ele não é capaz de dissipar  seu calor  porque o fio será frágil
devido a sua secção reduzida e,  por consequência,  a resistência ôhmica
principal  conduzirá  uma  grande  dissipação  de  energia,  podendo  assim
queimar o conjunto. Guimbal resolveu o problema da seguinte maneira:
supondo que o problema estaria resolvido, isto é, supondo que o alternador
é  suficientemente  pequeno,  ele  pode  ser  alocado  no  interior  de  uma
tubulação e, cabendo no interior da tubulação, ele pode ser isolado com
óleo, banhado inteiramente no óleo; ao passo que o alternador gira, o óleo
se move e ele transporta o calor do interior das bobinas para o cárter; o
cárter está no coração da tubulação. E este cárter está em contato com a
água que se move com muita força pois acabou de passar pela turbina.
Desta forma, obtém-se uma dissipação de calor que é superior ao que se
obteria com um alternador maior girando no ar. E o fato de haver óleo no
interior do alternador permite criar uma supressão que, através das juntas,

16  Jean-Marie Claude Guimbal (1920-2013) foi um físico eletrotécnico responsável por diversas
inovações  na  engenharia  elétrica  de  turbinas  e  motores;  idealizou  e  projetou  as  chamadas
turbinas tipo bulbo. (N.d.T.)
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impede a entrada de água. E assim acima da barragem, não há nada, não há
uma estação,  apenas uma guarita  com uma reserva de óleo destinada a
fornecer pressão ao interior do cárter do alternador. Eis um exemplo de
simplificação ou concretização na qual foi necessária a suposição de um
problema resolvido para que tudo fosse um concreto. Concreto, ou seja
concretum, é qualquer coisa de que se dispõe e na qual, organicamente,
nenhuma de suas partes pode ser completamente separada das outras sem
que esta perca seu sentido.

Jean Le Moyne 
E o transistor, como você escreveu, é um caso extremo nesta ordem de
ideias de algum tipo de concretude muito condensada sobre si mesma?

Gilbert Simondon 
Sem dúvida, o transistor é um caso exemplar de concretude condensada.
Se  ele  tem,  contudo,  uma  ligeira  inferioridade  em  relação  ao  tubo
eletrônico a cátodo quente e a vácuo perfeito: é o fato de não possuir um
ecrã. Eu sei que tentamos, por diversas técnicas, criar um equivalente de
um  ecrã  eletrostático  entre  os  eletrodos  ativos.  E  apesar  de  tudo,  o
transistor  continua,  na  maioria  dos  casos,  um  triodo  e  apresenta  as
características e as deficiências do triodo: existem junções involuntárias,
nesse instante, entre os eletrodos ativos, particularmente entre o eletrodo
de controle que é chamado de base de um transistor e o eletrodo de saída,
ou coletor.

Jean Le Moyne 
Isso é algo que você não escreveu, acerca dos transistores, de que havia
um tipo de equivalência, de reversibilidade entre sua forma e sua matéria,
sua matéria e sua forma, um e outro estavam...

Gilbert Simondon 
Talvez eu tenha escrito isso, não me lembrava disso, mas creio ainda que
falta,  em  alguns  casos,  reconhecer  que  quando  passamos  do  estado
vigorosamente dicotômico dos objetos técnicos a um terceiro estado que
corresponde  melhor  à  rede  técnica  e  assim  a  utilizações  bem  mais
flexíveis,  mais multifuncionais,  algo se perde. Quando se passa do tubo
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eletrônico a cátodo quente e a vácuo ao transistor,  algo se perde. Falta
acrescentar os circuitos de neutrodinagem se se desejar que um transistor
não auto-oscile em algumas de suas montagens. O belo pêntodo tem sua
perfeição própria. Naturalmente, o transistor é bem menor; ao invés de 250
volts de tensão anódica, ele se contenta com 9 ou 12 volts, e até menos, 6
volts  para  os  transistores  de  alta  frequência;  mas  enfim,  ele  é  menos
perfeito, sob alguns aspectos, se não levarmos em conta nem o tamanho,
nem a resistência às acelerações, nem a quantidade de energia consumida.

Jean Le Moyne 
E quanto a homeostase... Quero dizer a sinergia inicial, nós gostaríamos de
falar de sinergia!

Gilbert Simondon 
A sinergia corresponde ao fato de que, em um objeto concreto, há uma
característica não autodestrutiva das diferentes partes umas em relação às
outras, e não somente não autodestrutiva (é suficiente que estejam isoladas,
essas diferentes partes, para que não sejam destrutivas umas em relação às
outras)  mas,  sobretudo,  é  necessário  que se  ajudem, isto  é  que quando
plurifuncionais, contribuam para um mesmo propósito, que é a realização
de um mesmo fim; deste modo, em um pequeno motor como um motor a
dois  tempos de motocicleta  ou de velomotor,  pode-se dizer  que toda a
massa do motor é utilizada para o resfriamento. Há sinergia de diferentes
partes para a função de resfriamento. Há outros casos de sinergia nos quais
poderíamos pensar; a sinergia funcional se caracteriza pelo fato de que há
uma continuidade interna;  encontraríamos casos notáveis  de sinergia  se
considerássemos um estudo da estrutura de um alto-forno no qual, na parte
inferior,  ocorre a fusão, um pouco acima a carburação, um pouco mais
acima, sobre as partes cônicas do alto-forno em forma de cone invertido,
ocorre o aquecimento do mineral, este aquecimento é realizado por gases
quentes que ascendem e assim o gás proveniente da combustão, em vez de
ser rejeitado como inútil  e ser jogado ao exterior,  serve para aquecer o
conjunto  da  massa  do  mineral  e  do  carvão  que  chegam  pela  porção
superior;  pela  chaminé,  derrama-se  as  matérias  primas;  essas  matérias
primas,  descendo  pouco  a  pouco,  beneficiam-se  dos  produtos  da
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combustão que ocorre logo abaixo. A parte que trabalha se situa abaixo,
mas todo o resto está em estado de preparação. 
Pode-se  encontrar  vários  outros  exemplos:  a  preparação  do  ácido
clorídrico se usa de mudanças de temperatura, o forno de pudlar se utiliza
de uma divisão onde uma parte trabalha e uma parcela espera para ser
trabalhada; assim a combustão do gás aquece o ferro-gusa que ainda não
foi colocado no interior do forno e, para voltar ao forno de que falamos há
pouco,  a  sinergia  não  é  apenas  uma sinergia  de  baixo  para  cima,  mas
igualmente uma sinergia cíclica ou rotativa pois, ao redor do alto-forno,
existem recuperadores Copwer os quais recebem o gás da chaminé, que
ainda está a 400 ou 500 graus, se aquecem internamente (eles possuem
divisórias  de  tijolo)  e,  depois  que  um  dos  aquecedores,  um  dos
recuperadores, está devidamente aquecido, alimenta-se o alto-forno através
desse recuperador; o ventilador envia o ar frio para o recuperador, que o
reenvia quente à porção inferior do alto-forno onde ocorrerá a combustão.
São necessários dois ou três recuperadores para servir um único alto-forno.
Eis alguns aspectos de sinergia nas operações técnicas.

Jean Le Moyne 
E quando abordamos a homeostase, não somos gradualmente levados para
perto de uma analogia com o ser vivo? Diria, uma analogia, uma assíntota
sobretudo?

Gilbert Simondon 
Sem dúvidas, mas essa analogia surgiu muito cedo. Ela não começou no
dia em que as máquinas de informação foram apresentadas como robôs, se
posso  assim  dizer.  Dever-se-ia  "desmitificar"  o  robô  e  tudo  a  ele
relacionado.  É  a  partir  de  uma  literatura  nociva  que  a  técnica  é
culpabilizada, como também apreciada de uma certa maneira por nossos
contemporâneos. Se tomamos o simples exemplo de uma lâmpada, vemos
que  se  trata  já  de  um  fenômeno  de  regulação,  mas,  neste  caso,  a
informação está associada a um elemento, a informação não está separada.
No que consiste a informação em uma lâmpada? Ela consiste no fato de
que, principalmente, a combustão se mantém por si; o pavio ao acender,
fornece o sinal de inflamação a todas as moléculas sucessivas de petróleo,
ou  de  óleo  ou  de  não  importa  qual  outro  combustível  conduzido  na
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lâmpada. Existe, pois, o que podemos chamar de uma reação positiva entre
a parte acesa do pavio e a reserva de combustível contendo as moléculas
que,  aleatoriamente,  irão subir  a partir  da reserva;  em seguida,  há uma
regulação, que se deve ao fato de que quanto maior a chama, mais intensa
a corrente de ar. 

Que  se  regule  bem  ou  mal  uma  lâmpada  à
combustão em seu início, ao longo de dez ou
vinte  minutos,  ela  estará  bem  regulada.  Por
quê? Se o pavio for  ajeitado muito  embaixo,
ocorre  um  fenômeno  extremamente  curioso,
que é  quando o bico  esquenta  (é  nesta  parte
que  eu  queria  chegar).  As  partes  laterais  do
bico – essas aqui – que são de metal condutor,
irão  se  aquecer.  Se  então  ajeitamos  o  pavio
mais acima no interior, vai aquecer ainda mais
pois  a  chama tocará  diretamente  o  metal.  E,
pouco a pouco, o petróleo vai ebulir no interior
e  vai  queimar  como  vapor  de  petróleo  no
exterior.  A chama, ao longo de dez minutos,
será  novamente  grande.  E  se  agora,  nós
ajeitarmos  o  pavio  propositalmente  muito
acima, como aqui por exemplo, a lâmpada vai
fumegar,  mas, em seguida o bico se resfriará
pois haverá uma corrente de ar intensa através
da  chaminé,  a  corrente  de  ar  se  nutre
parcialmente  do exterior  e  do interior  – o ar
entra por aqui (A) mas uma parte entra por ali
(B), resfriando assim o interior,  a outra parte
traga  o  bico  cônico  ao  exterior  (C).  Isto
ocorrendo, de uma parte o bico se resfriará, de
outra  parte  o  pavio  queimará  na  parte  não
alimentada  pela  capilaridade.  Afinal  a
capilaridade tem um máximo; há um limite, se

assim  posso  dizer,  de  condução  capilar  do  reservatório  até  a  chama.
Resultado:  ao  longo  de  um  determinado  tempo,  a  chama  estará
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normalizada.  Há  um fenômeno  de  feed-back ou  reação  negativa  nesse
caso.
É mesmo verdade que em uma lâmpada como esta, que é uma lâmpada a
óleo bastante  elementar,  haja  baixa  fluidez,  pouca capilaridade  e  muita
viscosidade; para que toda a reserva de óleo possa chegar à combustão, é
necessário que apesar do aquecimento, não haja uma diferença maior do
que 3 centímetros entre o ponto de combustão e o fundo do reservatório. É
preciso, ainda, que o pavio se distribua em todo o interior do reservatório;
temos então um pavio em forma de polvo. Aqui está o bico; o pavio pode
se dividir em várias partes, permitindo assim que todo o óleo queime até o
final  e  a  chama  seja  mais  ou  menos  igual  no  fim  ou  no  início  da
combustão. Há fenômenos de auto-regulação também em outras lâmpadas,
e  mesmo uma tocha pode ser  em alguma medida  auto-reguladora  e  de
qualquer modo poderia ser hétero-reguladora pois se pode incliná-la como
se desejar; é a inclinação que ordena a velocidade da combustão.

Jean Le Moyne 
Eu chego  agora  à  segunda  parte  do  nosso  projeto,  que  é  inteiramente
derivada do seu pensamento;  é sobre o modo de existência dos objetos
técnicos, no qual você distingue três estados maquínicos, precisamente o
estado estático, o estado dinâmico e, talvez possa soar um tanto exagerado,
mas não creio que seja, o estado reticular. Nós pensamos em três filmes
sobre esse três estados. Fale-nos o que você acha desse conjunto de coisas
e, particularmente, acerca do terceiro tipo de estado que, do ponto de vista
de  imagem  e  estrutura,  parece  nos
impor sérias dificuldades.

Gilbert Simondon 
Para  tratar  diretamente  desse  aspecto
que  é  o  terceiro  estado,  eu  creio  que
poderíamos refletir, no que concerne ao
domínio de uma produção de um filme,
de  um documentário,  um pouco  mais
sobre  um estudo  das  ferramentas.  Há
uma pré-história do objeto técnico, que
é a ferramenta. E a ferramenta é de um ensinamento riquíssimo. Ela foi
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estudada de maneira extraordinária por Leroi-Gourhan. Quanto à rede, eu
penso que essa noção possa em alguma medida colocar alguns problemas.
Ela oferece ainda uma gama extremamente ampla de percepção, e mesmo
de percepção ampliada, no domínio das técnicas. Ela oferece, não apenas
no que se trata de grandes coisas em todos os sentidos do termo e coisas
que estão  em um exterior,  pois  também a existência  de uma mediação
entre o Homem no sentido coletivo do termo, o Homem em sociedade de
uma parte e a natureza de outra. Não haveria rede se não houvesse uma
determinada estrutura natural de um lado, uma certa necessidade humana
de outro  lado e  então a  invenção de uma relação harmoniosa  entre  tal
natureza e a necessidade humana. A rede é o reencontro da possibilidade
técnica e da existência natural. Exemplo: as estradas e as curvas de nível.
Creio que poderíamos refletir acerca das antigas redes, àquelas das pistas,
das estradas, da reforma sucessiva das estradas, das que foram as primeiras
estradas  guiadas  pelos  avanços  naturais  (como o corredor  do Ródano),
acerca dos vales, dos estreitos das montanhas e então acerca das estradas
feitas por razões estratégicas e sempre retas quando possível; em seguida,
no séc. XIX, as estradas conduzidas pelas curvas de nível; e por fim, nos
nossos dias, elas voltam a ser cada vez mais retas pois a curva se tornou
uma coisa perigosa para o automóvel, potente o bastante para atravessar
uma  rampa,  mas  incapaz  de  realizar  uma  curva  com  velocidade  sem
derrapar. Rede rodoviária, rede para transmissão de informação, telefonia,
radiotelegrafia,  conjunto  de  redes  permitindo  acompanhar  satélites  e  os
controlar – pois há lá também redes – e enfim redes de transportes, sem
esquecer  dos  transportes  estáticos  mas  que  são  muito  importantes:
eletricidade,  pipelines,  oleodutos  e  ainda,  talvez,  algumas  outras
características  das  redes  que  não  existem  por  enquanto  e  que  contudo
podemos imaginar tanto para informação quanto para outras funções que
seriam de rede a rede, consequentemente entre os nós das redes.

Jean Le Moyne 
As redes pedagógicas por exemplo?

Gilbert Simondon 
Sim,  evidentemente,  as  redes  pedagógicas,  mas  igualmente  as  redes
humanas.  Eu  pensei  várias  vezes  que  um  dia  poderíamos  instalar
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aeródromos em locais mais altos, realizar as montagens dos aeródromos
empregando  a  técnica  de  Jaeger,  que  permite  aterrizar  em  contra-
inclinação e decolar utilizando o sentido da inclinação, o que é bastante
econômico e bonito. A energia máxima empregada por um avião, é aquela
que ele dispende para subir alguns milhares de metros, os quais ele desce
para  aterrizar.  É  um  tempo  perdido  e  uma  energia  desperdiçada.  Se
decolássemos de um lugar mais alto, se aterrizássemos em um lugar mais
alto, permanecendo em torno da mesma altitude, teríamos realizado algo
extremamente racional para a aviação. E assim, com exceção, talvez, do
telégrafo Chappe e, antigamente, pela transmissão do sinal de fumaça dos
antigos, as montanhas foram até então pensadas como lugares desolados –
e com rigor, em nossos dias, como locais de lazer – e jamais como lugares
de suprema eficácia e de nenhum modo técnicos; é preciso redescobrir a
montanha. As montanhas são lugares já técnicos porque a energia elétrica
abaixo das montanhas utiliza a água sob pressão que ela provê. Entretanto
se desconsiderarmos esse uso, as montanhas não são lugares técnicos; seria
preciso desenvolver as capacidades técnicas das montanhas: inicialmente,
a  busca  por  um  sol  mais  intenso,  mais  puro  e  mais  constante,  que
permitisse utilizar por exemplo energia solar, como em Saint-Gaudens, em
Mont-Louis,  nos  Pireneus,  na  França;  posteriormente,  constituir  nós  de
rede; o nó das redes deveria ser feito nas montanhas e não nas planícies.
Há uma vocação real das montanhas em serem os nós das redes técnicas. É
uma ideia. Enfim, estudar as redes é interessante, mas estudar os nós das
redes e a correlação entre as redes, é o que, na minha opinião, deveria ser o
objeto cultural de um estudo minucioso das técnicas, voltado para o futuro.

Jean Le Moyne 
Isso nos evoca sua ideia dos módulos no espaço-tempo, acerca da qual
você se indagou no início de sua genética na segunda parte no Do modo de
existência dos objetos técnicos!

Gilbert Simondon 
Sim, mas eu não havia pensado na época na importância daquilo que é
mais  desfavorecido;  eu  creio  hoje  que  há  uma  espécie  de  dialética  na
evolução das técnicas e que podemos encarregar as técnicas de realizar
uma parte do trabalho cultural;  não apenas não são anti-culturais  como

37



também são portadoras de um fermento cultural.  E, precisamente,  creio
que as técnicas sozinhas, em seu desenvolvimento mais audacioso, mais
intenso e mais  puro,  seriam capazes de fazer  com que os lugares  mais
desfavorecidos  do  mundo  inteiro  se  tornassem  os  lugares  mais
privilegiados,  refiro-me  aos  montes  e  às  montanhas.  Uma  espécie  de
inversão  da  civilização  seria  realizável  pela  reconfiguração  das  redes,
graças ao desenvolvimento de novas técnicas. 

Jean Le Moyne 
Então, em termos fílmicos, você talvez enxergue, se bem lhe entendi, uma
ida e uma vinda, de acordo com os nós da rede, de acordo com suas fugas,
conforme  suas  condutas  e  segundo  uma  superposição  de  diferentes
momentos da rede?

Gilbert Simondon 
Sobretudo do passado ao futuro.

Jean Le Moyne 
É isso.

Gilbert Simondon 
Já haviam redes: as rotas nos oceanos – as "estradas" dos navios – já são
redes e os caminhos sobre a terra são igualmente redes; as rotas mercantis,
as rotas de grandes correntes de pessoas são redes; mas, para além disso,
há várias outras coisas, é preciso pensar, creio eu, em direção ao futuro,
naquilo que podemos fazer conscientemente com a ideia de reticulação e,
sobretudo, com a ideia de sinergia das redes. A noção de sinergia de que
falamos há pouco, nós a evocamos agora no âmbito das redes.

Jean Le Moyne 
A noção de reticulação, se lhe entendi bem, é para você como um cone que
se abre para o futuro?

Gilbert Simondon 
Sim, e portanto nos deparamos com o fato de que aquela velha dualização
entre alma de um lado e matéria de outro, entre passado e futuro, não se

38



sustenta se analisada em profundidade do que se trata a realidade técnica;
ela  é  uma  realidade  humana,  oriunda  da  realidade  humana  e
compreendemos muito bem que a condição de uma análise profunda não é
ser vítima disso que chamei há pouco de um retardo cultural, de histerese
cultural;  é  possível  assim se  alcançar  algo bastante  forte  e  poder,  pelo
contrário,  dar  confiança  ao  desenvolvimento  das  técnicas  consciente  e
inteligentemente  pensadas  para  uma  promoção  cultural,  para  uma
verdadeira revolução cultural. Eu penso, agora, em... 

Jean Le Moyne 
E, para finalizar, você veria a rede como um tipo de racionalidade suprema
ou um tipo de operador supremo, ou você os distinguiria?

Gilbert Simondon 
Você diz racionalidade?

Jean Le Moyne 
Racionalidade,  uma  técnica  maquínica  ou  como  um  tipo  de  operador
supremo por oposição à noção de racionalidade. Você vê, em síntese, um
deslize de sua ideia de rede antes em direção à pura operação do que em
direção  ao  que  nós  chamamos  até  então  em  nossa  entrevista  de  uma
racionalidade pura?

Gilbert Simondon 
Não é à "racionalidade" que dirigi meu pensamento. Com base no ser vivo,
eu vi o objeto técnico como intermediário entre o ser vivo e seu ambiente;
por um lado, um intermediário que serve ao recebimento de informação,
um instrumento... Uma câmera, o que ela faz? Ela não produz nada, ela
recebe a informação, ela a fixa. E mais tarde ela será reutilizada sob forma
de informações para transmitir a outras pessoas, em outras condições. É
isto  a  informação,  este  é  o  objeto  de  informação.  Um telescópio,  um
microscópio  são  instrumentos  de  informações.  Eles  estão  ao  lado  dos
órgãos dos sentidos. Talvez eles sejam protéticos, que sejam próteses, mas
ainda ao lado dos órgãos dos sentidos. E, por outro lado e se opondo, há a
ferramenta e todos os seus prolongamentos, as máquinas, que estão ao lado
da operação. Eu não me orientei pela razão pois creio que a relação com o
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objeto técnico começa abaixo da razão, ela começa rumo à percepção, ela
começa rumo à ação do corpo, mas talvez falte, efetivamente, indagar-se
também  no  âmbito  da  razão.  De  qualquer  forma,  não,  não  seria
estritamente  um  modo  operatório,  seria  também  um  modo  perceptivo,
respondendo  a  sua  questão.  Mas  eu  diria  antes  "aspecto  cognitivo"  ao
invés de "razão", aspecto cognitivo e mesmo perceptivo, ao invés de razão.
Podemos subir em um avião para ver o país, é perfeitamente legítimo...

Jean Le Moyne 
E aqui,  me parece, caímos facilmente em disputas de ordem semântica,
que não são senão sotaques de inteligência...

Gilbert Simondon 
A razão ainda se apresenta, em parte, como organização do papel receptor
e do papel efetuador das técnicas.

Jean Le Moyne 
Sim, antes de razão, falamos antes de razão do que de racionalidade. 

Gilbert Simondon 
Sim, mas talvez ela ainda assim não seja capaz de reforçar a ênfase sobre o
aspecto cognitivo...  Enfim, ao menos na nossa cultura filosófica, quando
falamos de razão pressupomos a ideia a priori  ou o esquema kantiano. É
por isso que eu tenho evitado o termo razão, priorizando antes o aspecto
cognitivo que pode ser também perceptivo já racionalizado por indução e
mesmo dedutivamente. "Razão" é muito abstrato. E o objeto técnico possui
sempre algo de concreto relativo a sua ação no mundo, sobretudo quando
ele se manifesta de um modo protético, como disse Norbert Wiener.

Jean Le Moyne 
Então, a rede é um instrumento de massa, de percepção, de conhecimento,
de operação! Ela pode...

Gilbert Simondon 
Mas primeiro as redes existem para transmitir informação; e só então elas
permitem  viagens  de  um  modo  geral,  permitem  a  troca  de  qualquer
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documento  e  permitem  a  circulação  de  objetos;  elas  constituem  uma
espécie  de  universalidade  em atos,  tanto  do  ponto  de  vista  perceptivo
quanto do ponto de vista operatório. 

Jean Le Moyne 
E creio  que  esta  é  sua  última  expressão  acerca  de  uma  concepção  do
mundo, dessa ideia de reticulação, quando você a desenvolveu na segunda
parte do seu livro, depois de ter se apoiado sobre as bases tecnológicas e
maquínicas da rede em si.

Gilbert Simondon 
Sim, me parece ser uma síntese não violenta nem com a natureza nem com
o Homem. E eu sempre estive intrigado com o aspecto tão violentamente
dicotômico, por exemplo no pensamento marxista, bem como em outros
tipos  de  pensamentos,  dessa  relação  entre  a  natureza  e  o  Homem.  O
Homem é o  virtuoso  ser  associado,  a  natureza  surge  sempre  frente  ao
Homem  como  algo  a  ser  transgredido,  dominado,  imitado,  etc.  Essa
dualidade  existe  desde  a  cultura  antiga.  É  uma relação  de  dois  termos
apenas, o que me parece ruim. O objeto técnico é muito interessante na
medida em que ele faz emergir  um terceiro termo, que é um termo de
realidade física, pois o objeto técnico é feito de metal, de madeira, etc.: ele
provém da natureza. E esse objeto técnico não estabelece uma relação de
violência com a natureza e, quando ele surge como intermediário entre o
Homem e a natureza, ele surge como um terceiro, como uma espécie de
μεταξυ (metaxy)17 organizando a relação e permitindo à sociedade humana
estar, com relação à natureza, em um vínculo simultaneamente concreto
mas muito  mais  sofisticado e menos perigoso para o Homem, como já
dissemos tempos atrás. E menos perigoso também para a natureza, menos
destrutivo, mais inteligente e tecido sob uma grande escala que não apenas
a  da  emergência  do  Homem  apartado;  o  Homem  apartado  gera  muita
devastação;  um  Homem  bem  tecnicizado,  inteligentemente  tecnicizado
através de uma rede, que possui um sentido geográfico, é muito menos
perigoso para a natureza que o Homem apartado. Portanto, penso que falte
o terceiro termo, que é a rede, concomitantemente natureza e Homem e

17  Simondon se refere ao μεταξυ grego, noção filosófica referente à ideia de intermediário, de um
"entre" de extremos diretamente relacionados. (N.d.T.)
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não somente técnica; ele é técnica em um sentido, mas uma técnica que é
ao mesmo tempo natureza e Homem. Trata-se de um terceiro termo; é um
termo de mediação, um meio-termo como diriam os Gregos, aquilo que
falta para organizar uma relação.

Jean Le Moyne 
Sr.  Simondon,  creio  que  respondeu  a  todas  nossas  questões  e  eu  lhe
agradeço.
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Prefácio à Liga dos Iroqueses
Lewis Henry Morgan

Tradução: Lucas Parreira Álvares (UFMG)18

Encorajar um sentimento mais generoso para com o índio, baseado
em  um  conhecimento  mais  verdadeiro  de  suas  instituições  civis  e
domésticas, bem como de suas capacidades para a sua futura ascensão, é o
motivo pelo qual esse trabalho se originou. 

Os  atuais  iroqueses,  descendentes  daquela  dotada  raça  que
anteriormente mantinha sob sua jurisdição as partes mais justas de nossa
República,  agora  habitam  dentro  de  nossos  limites  como  nações
dependentes, sujeitas à tutela e supervisão semelhante à das pessoas que
perderam  seus  pais.  Sua  dimensão,  as  circunstâncias  de  sua  história
passada, a condição atual e mais especialmente a relação em que eles se
colocam para o povo do Estado, sugerem questões importantes sobre seu
futuro destino.

Nascido  de  um  destino  desfavorável  e  herdeiros  de  muitos
injustiças,  eles  foram  incapazes,  por  si  mesmos,  de  escapar  das
complicadas dificuldades que aceleraram seu declínio. Para agravar essas
influências adversas, a avaliação pública do índio, que repousa sobre um
conhecimento impreciso de seu caráter, e tingida, como sempre foi, com o
preconceito de cor, é universalmente injusta.

Chegou a hora em que convém eliminar todas as antigas antipatias,
todas  as  opiniões  herdadas  e  ter  uma visão  mais  próxima  de  sua  vida
18 << lucasparreira1@gmail.com >>.
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social,  suas  condições  e  desejos,  para  estudar  novamente  nosso  dever
concernente  a  eles.  Apesar  dos  constrangimentos  que  obstruíram  seu
progresso, da obscuridade em que viveram e da predominante indiferença
ao seu bem-estar, eles gradualmente superaram muitos dos males inerentes
ao  seu  sistema  social  e  elevaram-se  a  um  considerável  grau  de
prosperidade. Sua condição atual, quando considerada em conexão com a
provação através da qual eles passaram, atesta a presença de um elemento
em seu caráter que deve levar a resultados importantes. Traz diante de nós
a  questão  de  sua  reivindicação  final,  certamente  um  assunto  mais
interessante, em si mesmo, do que qualquer outro relacionado com o índio:
pode  o  restante  dos  iroqueses  ser  recuperado  e,  finalmente,  elevado  à
posição de cidadãos do Estado? Para assegurar esse fim, ao mesmo tempo
tão justo e tão benéfico, nosso próprio povo tem um papel importante a
desempenhar.

Como este  trabalho não afirma ser  baseado em autoridades,  uma
questão  pode  surgir  na  mente  do  leitor:  de  onde  seus  materiais  foram
derivados, ou qual confiança deve ser colocada em suas declarações? A
credibilidade de uma testemunha depende principalmente dos seus meios
de conhecimento.  Por  essa  razão,  pode  não  ser  irrelevante  afirmar  que
circunstâncias  do início  de  sua vida,  não necessariamente  relacionadas,
levaram o  autor  a  um intercâmbio  frequente  com os  descendentes  dos
iroqueses  e  levaram  à  sua  adoção  como  Sêneca.  Isso  deu  a  ele
oportunidades  favoráveis  para  estudar  minuciosamente  sua  organização
social,  a  estrutura  e  os  princípios  da  antiga  Liga.  Extensas  notas  eram
realizadas de tempos em tempos, quando o lazer permitia que ele refizesse
suas pesquisas, até que elas se acumulassem além dos limites do presente
volume.  À  medida  que  os  materiais  aumentaram  em  quantidade  e
variedade, o interesse despertado no assunto finalmente induziu a ideia de
seu arranjo para publicação.

O  trabalho  começa  corretamente  com  o  segundo  capítulo.  O
primeiro, sendo introdutório, não tem conexão necessária com o restante,
mas foi introduzido para dar àqueles que não estão familiarizados com a
história  civil  dos  iroqueses,  algumas  informações  preliminares  sobre  a
ascensão e o declínio da Liga.

Resta ao autor reconhecer suas obrigações para com Ely S. Parker,
Ha-sa-no-an'-da,  um  índio  Sêneca  educado,  a  quem  este  volume  é
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dedicado. O autor é grato a ele pela assistência inestimável durante todo o
progresso da pesquisa e por uma parte dos materiais. Sua inteligência e
conhecimento precisos  das instituições  de seus antepassados  fizeram de
seus serviços amigáveis um privilégio peculiar.

Para  Charles  T.  Porter,  De  Nova  York,  que  fez  extensas
investigações sobre as instituições civis e domésticas dos iroqueses e as
processou, em muitos casos, em conexão com o autor, ele está em dívida
por muitas sugestões valiosas, e por algum material.

Rochester, N.Y, janeiro de 1851.
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Retorno a Marcel Mauss
Jean-Pierre Warnier

Tradução: Christian Pierre Kasper (UTFPR)19

Segundo  Halbwachs,  citado  por  Marcel  Mauss,  o  homem  é  um
animal que pensa com seus dedos. Embora retirada do artigo “Concepções
que precederam a noção de matéria” – texto publicado em 1939 –, esta
citação inscreve-se na continuidade do breve artigo As técnicas do corpo
(1936), no qual aparece que o homem não se contenta em nadar, correr ou
brincar, mas, ao fazê-lo, pensa com seus dedos, suas mãos, seus braços,
suas pernas.

É  este  breve  texto  de  vinte  e  uma  páginas  que  vai  reter  minha
atenção. Em comparação com o celebríssimo Ensaio sobre a dádiva, que
foi objeto de inúmeros comentários,  As técnicas do corpo (ou TDC, para
abreviar) foram negligenciadas pelos comentadores. Elas aparecem como
hápax numa obra essencialmente dedicada ao estudo da magia, da religião
e das representações – coisas que se costuma considerar como dependendo
do que acontece no pensamento, na cabeça, e não nos dedos.

Entretanto, esse texto parece-me tão central no pensamento de Mauss
quanto  o  Ensaio  sobre  a  dádiva e  fundamental por  dois  motivos:  1)
permite fundar uma teoria antropológica da cultura material, e 2) fornece à

19 << cpkasper@gmail.com >>.
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teoria maussiana da magia e da religião um mecanismo essencial que até
então lhe faltou.

As técnicas do corpo e a teoria da cultura material

Mauss teve a intuição daquilo que poderia ser uma antropologia do
corpo  e  da  cultura  material  articulada  a  uma  teoria  da  magia  e  das
representações.  Esta intuição era clara.  Era apoiada por observações de
primeira  mão.  Era  nova,  e,  como tal,  difícil  de  pôr  em palavras  e  de
delimitar.  O texto  compõe-se de quatro capítulos:  o primeiro  elabora a
noção  de  técnicas  do  corpo  em torno  de  alguns  exemplos.  O segundo
propõe  uma  classificação  em  função  de  quatro  critérios  (sexo,  idade,
rendimento, modalidade de transmissão). O terceiro  enumera as técnicas
do corpo ao longo do ciclo de vida e o quarto fecha o ensaio, sublinhando
a natureza biopsicossocial complexa dessas técnicas. Este plano valoriza a
preocupação de Mauss em centrar suas análises no corpo e não nos objetos
ou ferramentas materiais. É por ai que desejo abordar o comentário desse
texto.

Mauss (2003) define as “técnicas do corpo” como “as maneiras pelas
quais  os  homens,  de  sociedade  a  sociedade,  de  uma  forma  tradicional
sabem servir-se de seu corpo” (p.401)20. Exemplo escolhido por Mauss: o
nado. Os movimentos do nado variam de uma sociedade para outra. Sua
prática e seu ensino mudaram na França durante a vida de Mauss. O nado
é  uma  maneira  de  usar  o  corpo  que  passa  por  uma  aprendizagem
transmitida  por  tradição,  variável  no  espaço  e  no  tempo  conforme  as
sociedades. O nado ilustra o que é uma técnica do corpo.

Fiel  à  sua  maneira  de abordar  o  dado etnográfico,  Mauss  faz  um
inventário dessas técnicas em função do ciclo de vida: as do parto e da
primeira infância, da criação do jovem, das práticas motoras dos adultos:
dança, corrida, repouso, sono, cuidados corporais, sexualidade.

Dessa enumeração, Mauss exclui deliberadamente todas as técnicas
que,  apesar  de envolver  o  corpo,  a  aprendizagem e a tradição,  não lhe
pareciam admissíveis por apoiar-se sobre objetos materiais. Todas aquelas
que envolvam um objeto, por mais integrado que seja às condutas motoras,
são  consideradas  como  “técnicas  instrumentais”  e,  como  tais,  fora  do
20  As referências ao texto de Mauss remetem à edição brasileira: “As técnicas do corpo” in: 

Sociologia e antropologia, tradução Paulo Neves, São Paulo: Cosac Naify, 2003 (n.d.t).
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propósito. Seria o caso, por exemplo, do nado com pés de pato, embora
esses apenas prolongassem o pé e necessitassem de uma aprendizagem ao
término da qual sua dinâmica  seria  incorporada graças à elaboração de
estereótipos  motores.  Mauss  considerava,  portanto,  que  a  maioria  dos
esportes não eram técnicas do corpo.

Porém, o exemplo que, nas TDC, segue aquele do nado enfatiza a
dificuldade em separar  claramente  técnicas  do corpo e  incorporação da
dinâmica dos objetos, aquilo que poderíamos designar como “extensão em
objetos”  (mise  en  objets).  É  aquele  das  pás  durante  a  Primeira  Guerra
Mundial: “as tropas inglesas com as quais estava não sabiam servir-se de
pás francesas,  o que obrigava a substituir 8 mil pás por divisão quando
rendíamos  uma  divisão  francesa  e  vice-versa”,  escreve  Mauss  (2003,
p.403).  Os  outros  casos  mencionados  em  seguida  são  mais  ou  menos
ambíguos  a  este  respeito:  música  militar  (que  envolve  instrumentos
musicais), caminhada, corrida (que envolvem sapatos e roupas).

Porque a  rejeição das técnicas  instrumentais?  Porque,  escreve ele,
“todos cometemos, e cometi durante muitos anos, o erro fundamental de só
considerar que há técnica quando há instrumento” Ora, continua, “antes
das técnicas de instrumentos, há o conjunto das técnicas do corpo” (ibid.,
p. 407). Sem dúvida, Mauss, em bom pedagogo e para melhor transmitir a
mensagem, tinha razão de restringir seu discurso às técnicas do corpo que
se  encontram  na  raiz  de  todas  as  outras  técnicas.  Mas,  ao  fazer  isso,
proíbe-se  levar  em  conta  a  incorporação  da  dinâmica  dos  objetos  nas
condutas motoras. Essa restrição voluntária tem duas consequências.

Em primeiro lugar,  não entende alguns fenômenos que observa e,
com a probidade que o caracteriza, ele o dirá:

nada mais vertiginoso do que ver num declive um Cabila com seus
chinelos.  Como ele consegue firmar-se, e sem perder os chinelos?
Tentei  fazer  o  mesmo,  não  compreendo.  Aliás,  também  não
compreendo  como  as  senhoras  conseguem andar  com seus  saltos
altos. (Mauss, 2003, p. 417)

Na profissão etnológica, uma opinião comum considera que Mauss
nunca fez pesquisa de campo. As TDC desmentem isso. É verdade que
Mauss  nunca  reivindicou  como  sua  uma  unidade  local  e  temporal  de
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observação  da  qual  ele  possa  dizer,  como  os  etnólogos:  “isto  é  meu
campo”. Mas, não há dúvida de que ele considerou as práticas do corpo
como um “campo” de observação de primeira mão, com constância,  de
1898 a 1936 pelo menos. Ele praticou diversos esportes, entre os quais o
nado e a corrida a pé, observou os  Cabilas, experimentou suas práticas.
Além  do  mais,  a  Primeira  Guerra  Mundial  lhe  forneceu  um  campo
involuntário de quatro anos – e que campo! – ao longo do qual a prática
comparada do andar, do repouso, do sono, da terraplanagem foram objeto
de observação participante  do qual  são testemunho as  TDC. É a  partir
dessa experiência central que ele pode ler e tirar  proveito dos livros de
seus  colegas.  É  preciso  rejeitar  a  ideia  de  que Mauss  seria  apenas  um
etnólogo de gabinete. Essa ideia participa da cegueira antropológica diante
das condutas motoras e de seu lugar na vida e na obra de Mauss. Portanto,
ele “viu”, ele “experimentou”, mas não entende.

Em segundo lugar,  Mauss  não  consegue  manter  a  distinção  entre
técnicas do corpo e técnicas instrumentais. Em seu ensaio, trata-se, a cada
página, de pás, instrumentos musicais, apoios para a cabeça, camas, redes,
cobertores,  sabonetes,  chinelos,  sapatos  de  salto.  Tendo  expulsado  a
cultura material pela porta, ele a vê voltar pela janela.

As TDC excluem a cultura material, e, no entanto, é neste texto que
pretende fundar uma teoria antropológica dessa dimensão fundamental da
vida  em  sociedade.  Por  que  certos  fatos  escapam  da  compreensão  de
Mauss? Por que não consegue manter a distinção entre técnicas do corpo e
técnicas  instrumentais?  É  que  a  noção  maussiana  de  “corpo”  é
insuficientemente elaborada. De fato, ele não dispôs de nenhuma mediação
teórica entre o objeto material e o corpo, que ele pensa em exterioridade
um com relação ao outro. Entre as técnicas dos objetos e as técnicas do
corpo, ele se sente obrigado a escolher, e escolhe o que há de mais radical:
o corpo na ação. A cultura material como mediação das técnicas do corpo
está presente em todas as páginas de seu texto, mas permanece impensada.
A fortiori, Mauss não dispõe de nenhuma reflexão aprofundada sobre o
corpo libidinal, imaginário, simbólico. Em contrapartida, ele distingue três
“pontos de vista” sobre o corpo: a realidade anátomo-fisiológica, o corpo
inscrito numa sociedade que o molda e educa e, a título de “intermediário”
entre  esses  dois  aspectos  do  corpo,  as  capacidades  “psicológicas”  do
indivíduo.
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No entanto,  desde  1920,  Mauss  era  engajado numa pesquisa  cujo
desenvolvimento  Bruno  Karsenti  retraçou  passo  a  passo.  No  final  do
século XIX, os psicólogos se depararam com a dificuldade de articular a
afetividade,  considerada  “irracional”  e  a  inteligência  “racional”.  No
mesmo  momento,  Durkheim  e  seus  colaboradores  sofrem  as  maiores
dificuldades  para  articular  a  ação  e  as  representações  individuais,  que
remetem,  segundo eles,  à  psicologia,  com o social,  identificado  com a
dimensão coletiva da vida em sociedade.  Essas dificuldades  internas  às
duas disciplinas  em curso de definição acompanham-se de escaramuças
nas fronteiras: a sociologia tenta construir-se em objeto científico contra os
psicólogos, que qualificam as representações ditas coletivas de quimeras.

De 1900 a 1920, psicólogos e sociólogos percorrem muito caminho
de um lado e de outro. Desde antes de 1920, Mauss lê com avidez Rivers,
Janet,  Head, Freud, Dumas. Ele frequenta a  Sociedade de psicologia.  É
dele  o  mérito  de  sugerir  aos  psicólogos  que  a  sociedade  fornece  ao
indivíduo  esquemas  mediadores  entre  o  intelecto  e  a  afetividade.  No
sentido inverso, ele sugere aos sociólogos que é a psicologia individual
que  provê  “as  rodas  de  engrenagem”  entre  o  sujeito  “corporal”  e  a
sociedade.

Tais  são  as  intuições  que  recobrem  a  expressão,  sem  dúvida
desajeitada,  de  “homem  total”  em  suas  dimensões  biopsicossociais.  O
homem  total  “possui”  um  corpo,  ao  mesmo  tempo  lugar  dos  desejos
“irracionais”, espaço e objeto de socialização.

Foi  o psicólogo G. Dumas que,  em dois  artigos  datados de 1920,
desencadeou a invenção maussiana de homem total. Dumas tratava, neles,
do  riso  e  das  lágrimas.  Mauss  viu  imediatamente  nisso  manifestações
neurofisiológicas,  portanto corporais;  emocionais,  portanto,  remetendo à
psicologia  e,  em  terceiro  lugar,  condutas  socialmente  prescritas  e
codificadas.  No  riso  e  nas  lágrimas,  fenômenos  ao  mesmo  tempo
corporais, espontâneos, socialmente prescritos e afetivamente investidos,
Mauss encontrava o paradigma de seus escritos das décadas de 20 e 30, em
particular do famoso Ensaio sobre a dádiva. O corpo e o sujeito estão no
cerne desse novo dispositivo teórico que escapava da força de atração de
Durkheim e se colocava numa órbita nova, inclusive e sobretudo em sua
teoria da religião e do sagrado.
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O autor das TDC tinha feito,  portanto, aliança com os psicólogos.
Inscrevia-se  na  tradição  de  Cabanis,  Condorcet,  Guérando  e  Cuvier,
preocupada em integrar a antropologia física na antropologia geral. Mas,
em 1936, a leitura dos trabalhos de Head, Freud e Janet não o tinham ainda
tirado de uma concepção demasiadamente anatômica do corpo. Teria ele
lido Paul Schilder sobre o esquema corporal (o primeiro em alemão, de
1923, o segundo, em inglês, de 1935) e imediatamente entendido como e
porque o Cabila pode descer uma ladeira ou uma escada sem perder seus
chinelos. Com efeito, lê-se em Schilder (1968, p. 229):

A imagem do corpo ultrapassa as fronteiras da anatomia: um bastão,
um  chapéu,  uma  roupa  qualquer  fazem  parte  dela  também.  Sua
integração é mais fácil quanto mais estreita sua ligação com o corpo.
Por  outro  lado,  os  objetos  que,  em sua  história,  mantiveram uma
relação  qualquer  com  o  corpo,  guardam  sempre  neles  algo  da
qualidade de imagem do corpo (...) A imagem do corpo é capaz de
abarcar os objetos e de se espalhar no espaço.

É a ideia,  emitida por Head e Schilder,  que retomei para mim na
introdução:  um  bom  motorista  é  alguém  que,  ao  término  de  uma
aprendizagem mais ou menos longa incorporou a dinâmica do carro, de
sua massa, de seu motor, de sua capacidade de aceleração e de frenagem. É
alguém que  dilatou  sua  síntese  corporal  para  o  conjunto  do  carro,  ou,
ainda,  que  incorporou  a  dinâmica  do  carro  a  suas  próprias  condutas
motoras.

Se Mauss tivesse sabido disso, teria entendido porque o Cabila pode
descer correndo uma escada sem perder seus chinelos. Ao mesmo tempo,
teria  podido  dispensar  a  distinção  artificial  entre  técnicas  do  corpo  e
técnicas  instrumentais.  Teria  desenvolvido,  num  só  movimento,  uma
antropologia  do  “homem  total”  (digamos  do  sujeito)  e  uma  teoria  da
cultura material que procurava e da qual sentia a falta.

Portanto,  o  que  constitui  a  cultura  material  são  todos  os  objetos
materiais, quaisquer que sejam, manufaturados ou não, vivos ou não, cuja
estática e dinâmica são mais ou menos incorporadas nas condutas motoras.
A isso acrescenta-se o meio ambiente que enquadra essas ações.
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Ainda há  numerosas  questões  não resolvidas  que se  colocam,  em
particular de vocabulário. Pode-se falar em incorporação dos objetos? Não,
pois os objetos permanecem exteriores ao sujeito, salvo alguns raros casos
como aquele das próteses no sentido médico do termo (por exemplo uma
ponte  dentária)  ou  aquele  da  alimentação.  Em  contrapartida,  se  pode
incorporar a dinâmica dos objetos às condutas motoras. Falei em próteses
do esquema corporal, em memória do corpo, em extensão em objetos. O
próprio Mauss fala em  habitus. Esse vocabulário deverá, em seu tempo,
ser objeto de um léxico comentado em antropologia da cultura material,
análogo àquele que Parlebas (1991) dedicou à ação motora.

Demoremos nós nessa noção central de esquema ou síntese corporal
que faltava a Mauss. Foi sobretudo desenvolvida por Head e Schilder e
enriquecida pelos psicólogos da Gestalt, e depois os do desenvolvimento,
como Piaget e Wallon, assim como pelos ergônomos e os especialistas do
esporte como P. Parlebas. Visa dar conta do fato de que as percepções e os
movimentos do sujeito são coordenados, e que essa coordenação é fruto de
uma  aprendizagem  sensorial  e  motora.  Esta  noção  fundamental  é
modulada pelos  diferentes  autores  conforme o uso que fazem dela.  Os
fenomenólogos como Maurice Merleau-Ponty a casam com a noção de
intencionalidade para fazer dela uma mediação do estar no mundo. Por sua
vez, numa teoria antropológica e maussiana da cultura material, o grupo de
pesquisa Matière à Penser direciona a noção no sentido da interface entre
as condutas motoras e a cultura material.

A síntese corporal (ou esquema corporal) é a percepção sintética e
dinâmica que um sujeito tem de si mesmo, de suas condutas motoras e de
sua posição no espaço-tempo. Ela mobiliza o conjunto dos sentidos em sua
relação com o corpo próprio e a cultura material. Essa síntese é resultado
de  aprendizagens  que  continuam  e  se  mantém  no  curso  da  existência
inteira.  Ela  demonstra  uma  grande  variabilidade  individual,  cultural  e
social, ao mesmo tempo em que garante a continuidade do sujeito em sua
relação com o meio ambiente. Ela se dilata e se retrata alternativamente,
para integrar objetos múltiplos (automóvel, utensílios domésticos, roupas,
equipamentos esportivos etc.) nas condutas motoras do sujeito.

A noção de corpo merece ainda ser desenvolvida além da noção de
síntese corporal ou de conduta motora. De fato, tudo que pode ser dito das
técnicas  do  corpo  pode  ser  dito  do  corpo  estendido  nos  objetos  pelas
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condutas motoras. Vale para o corpo libidinal, lugar e objeto do desejo,
para  o  corpo  simbólico,  na  medida  em que  comunica  e  para  o  corpo
imaginário na medida em que é preso no fantasma.

Parece-me agora demonstrado que as TDC não são um hápax ou uma
mania  de  cientista.  Mauss  lhes  dá  a  maior  importância.  Foi,  escreve
(Mauss, 2003, p 402), uma preocupação constante desde 1898. Ele tinha
então 26 anos! Porque é tão importante,  já que o texto é tão curto (21
páginas no total)? É que, escreve (ibid. p. 407), “ato técnico, ato físico, ato
mágico-religioso confundem-se para o agente”.

Em outras  palavras:  a  relação  mágica  ou  religiosa  com os  além-
mundos envolve sempre, aos olhos de Mauss, técnicas do corpo. Ou ainda:
a  teoria  das  TDC é  uma  peça essencial  da teoria  geral  da  magia  e  da
religião. Uma só citação bastará para ilustrar este ponto. É tirada do último
parágrafo das TDC:

Não sei se prestastes atenção ao que nosso amigo Granet já indicou a
partir  de suas pesquisas  sobre as técnicas do taoísmo,  técnicas do
corpo, da respiração, em particular. Fiz suficientes estudos nos textos
sânscritos da Ioga para saber que os mesmos fatos se verificam na
Índia.  No  meu  entender,  no  fundo  de  todos  os  nossos  estados
místicos há técnicas do corpo que não foram estudadas, e que foram
perfeitamente estudadas pela China e pela Índia desde épocas muito
remotas. Esse estudo sócio-psico-biológico da mística deve ser feito.
Penso  que  há  necessariamente  meios  biológicos  de  entrar  em
“comunicação com o Deus”. E, embora a técnica da respiração, etc.
seja o ponto de vista fundamental apenas na Índia e na China, creio,
enfim, que ela é bem mais difundida de um modo geral. Em todo
caso,  temos  sobre  esse  ponto  meios  de  compreender  um  grande
número de fatos até agora não compreendidos. (Mauss, 2003. p. 422)

Esta citação me convida a voltar sobre a dificuldade maior de uma
teoria  da  cultura  material:  considerar-se  o  objeto  como  signo,  ou  se
considerá-lo como o mediador das condutas motoras. No primeiro caso, o
que conta não é a materialidade do objeto, mas, como diria Baudrillard,
seu  “valor-signo”  com  relação  a  representações  e  a  um  sistema  de
comunicação. O quadro do cachimbo significa cachimbo, porém Magritte
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escreve, com razão: “isto não é um cachimbo”. Coloca-se então a questão
de saber qual é a relação entre a representação do cachimbo e o cachimbo
efetivamente manipulado. Se consideramos o objeto em sua materialidade,
enquanto  mediatizando  as  condutas  motoras,  coloca-se  a  questão  da
relação entre o cachimbo efetivamente manipulado e seu “valor-signo”. A
resposta a esta questão é difícil em ambos os casos.

Uma teoria da cultura material somente será admissível se articular o
vínculo evidente, mas contingente e não unívoco, entre a cultura material
na  sua  relação  com  as  condutas  motoras  de  um  lado,  e  com  as
representações de outro lado.  Esta articulação,  para Mauss,  é o homem
total,  ou  seja,  o  “sujeito”,  que  a  efetua,  pelas  técnicas  do  corpo  que
subjazem as “técnicas instrumentais”.

Da cultura material às representações, e retorno

Ao se reler o conjunto da obra de Mauss na luz das TDC, dá-se conta
de quanto o fundador da etnologia francesa falava a verdade ao datar seu
interesse  pelas  condutas  motoras  do  início  de  sua  carreira.  O primeiro
Mauss, de antes de 1920, aparece assim como aquele das TDC  avant la
lettre. O segundo é aquele do homem “total” e de uma reformulação da
relação com o sagrado.

De 1899 a 1920: as técnicas do corpo avant la lettre

Quase todos os grandes textos dessa época tratam do sacrifício (1899
com Hubert), da magia (1902, 1904), da religião (1906, novamente com
Hubert),  da oração (1909, não publicado enquanto Mauss era vivo),  da
moeda (1914). O texto publicado em 1903 em colaboração com Durkheim
trata  das  formas  primitivas  de  classificação  e  adota  uma  posição
durkheimeana ortodoxa: a instância social prevalece e impõe sua forma a
todas as espécies de classificações.

Em contrapartida, nos outros textos percebemos que Mauss é mais
livre de seguir suas inclinações. Desde 1899, Hubert e ele (Mauss, 1968)
dedicam 50 páginas às técnicas instrumentais do sacrifício e ao tratamento
do corpo do sacrificador,  do sacrificante  e da vítima:  unções,  abluções,
purgações, jejum. São técnicas do corpo avant la lettre, submetidas a uma

54



etnografia  fina,  nutrida  de  arqueologia  por  Hubert,  arqueólogo  de
formação.

Em  1902,  o  mágico  é  comparado  com  o  artesão.  No  cerne das
técnicas, encontram-se gestos “tradicionais, aprendidos, eficazes” – os três
traços que serão retomados em 1936 para caracterizar as técnicas do corpo.
Mauss dedica muita atenção aos movimentos do mágico: seus gestos são
ligeiros, de uma extraordinária destreza. Ele manipula objetos e materiais.
O  autor  distingue  entre  duas  categorias  de  ritos:  os  ritos  “manuais”  –
diríamos “gestuais”, pois é o corpo inteiro que está engajado -, e os ritos
“orais”, que envolvem a fala. São inseparáveis uns dos outros. Trata-se,
escreve Mauss, de “ideias práticas”, de “uma arte de acomodar as coisas”.

O poder mágico é solidário de substâncias incorporadas pelo mágico.
A iniciação opera-se por um trabalho sobre o corpo, na duração (vigília,
caminhada,  jejum,  incisões,  ingestões,  escarificações).  Mauss  já  havia
escrito  tudo  isso  em  suas  publicações  anteriores.  Ele  acrescenta  dois
comentários  complementares.  Em  primeiro  lugar,  a  conservação  dos
poderes mágicos implica a prática constante de técnicas corporais, e um
trabalho sobre o corpo pelo mágico, em suma, uma ascese: alimentação,
audições, danças, inalações, contatos físicos a cultivar ou a evitar. O autor
se  detém longamente sobre  o  êxtase,  em  relação  com  a  dança,  a
intoxicação, a sugestão e a hipnose. O segundo comentário diz respeito às
relações entre a medicina e a magia por intermédio da ação motora.

Aos olhos  de  numerosos  etnólogos,  Mauss  teria  compartilhado  as
teorias de Durkheim sobre o sagrado e as classificações, que seriam apenas
projeções ilusórias das relações sociais. É verdade que, ao assinar o artigo
de 1903 com seu tio, Mauss pareceu adotar as teses dele. Mas, desde 1906,
ele assina um novo artigo com Hubert,  relativo à religião,  em que esta
aparece primeiro como uma prática individual do sujeito, caracterizada por
um  engajamento  do  corpo  em  gestualidades de  oração  e  de  sacrifício
acompanhadas  por  práticas  discursivas.  É  uma  prática  socialmente
prescrita e totalizante que o sujeito cumpre com prosternações, recitações,
sacrifícios,  com a  manipulação  dos  objetos  do  culto  e  que  engaja  seu
corpo, sua afetividade, seu conhecimento. Os autores passam tão perto da
psicologia individual  que se alarmam e sentem a necessidade de fornecer
garantias  aos  seus  colegas  sociólogos:  ao  inverso  dos  psicólogos,
escrevem, eles nunca fazem abstração dos povos e da morfologia social.
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Não estamos longe da noção de homem “total”, biopsicossocial, que ainda
não está nomeado.

1920-1940, “o homem total” e a teoria geral das relações com os
além-mundos

“O homem total”  é o sujeito  individual  em sua dimensão tríplice,
corporal,  psicológica  (inteligência  e  afetividade)  e  social,  integrada  por
aprendizagem  em  uma  dada  sociedade.  A  expressão,  sem  dúvida,  é
desajeitada, mas apresenta a vantagem de colocar palavras sobre o ponto
de chegada de uma longa caminhada, e de fornecer um ponto de partida
epistemológico à articulação entre a psicologia  e a antropologia.  Bruno
Karsenti (1997) retratou o contexto desta eclosão, que esbocei acima.

A  partir  de  1921,  Mauss  se  debruça  preferencialmente  sobre  a
articulação  entre  o  corpo,  o  psiquismo  e  a  socialização.  Frequenta
assiduamente os psicólogos. Em 1924, o  Ensaio sobre a dádiva ilustra o
tipo de argumentação evidenciado nos artigos de 1921 sobre o riso e as
lágrimas:  engajamento  do corpo,  emoção espontânea,  objeto  de normas
sociais interiorizadas em habitus por aprendizagem. A expressão “técnicas
do corpo” aparece pela primeira vez por escrito em 1934 e, em 1936, é
assunto  do  artigo  examinado  aqui.  É  publicado  pelo  Journal  de
Psychologie. Relaciona-se explicitamente com a teoria do homem total:

não se podia ter uma visão clara de todos esses fatos, da corrida, do
nado, etc. senão fazendo intervir uma tríplice consideração em vez de
uma única, fosse ela mecânica e física, como uma teoria anatômica e
fisiológica da marcha, ou, ao contrário, psicológica ou sociológica. É
o  tríplice  ponto  de  vista,  o  do  “homem total”,  que  é  necessário.
(Mauss, 2003, p. 405)

Neste  curto artigo  de 21 páginas,  encontram-se 28 ocorrências  do
radical  “psi”:  Mauss  se  dirigia  aos  psicólogos  para  que  lhes  indicar  a
natureza das “rodas de engrenagem” entre o corporal e o social.

De  fato,  apenas  o  intermediário  psicológico  permite  explicar  um
certo número de características das técnicas do corpo: que sejam objeto de
transmissão  e  de  aprendizagem  e  supõem,  portanto,  a  mobilização  de
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capacidades psíquicas de memória, de comunicação e de incorporação; que
desemboque na simbólica e na magia; que sejam ligada a estados místicos
que se pode observar no taoísmo e na ioga estudados por Granet (onde eu
reencontro o zen de Herrigel ( e a dilatação do esquema corporal em suas
próteses).  “O  intermediário”  torna-se  “montagem”  e  “roda  de
engrenagem”  nas  duas  citações  seguintes,  tiradas  das  “considerações
gerais” que concluem o artigo: “em toda parte nos encontramos diante de
montagens físio-psico-sociológicos de séries de atos” e,

 já  que se trata  de movimentos do corpo,  tudo supõe um enorme
aparelho  biológico,  fisiológico.  Qual  é  a  espessura  da  roda  de
engrenagem psicológica? Digo propositalmente roda de engrenagem.
Um seguidor de Comte diria que não há intervalo entre o social e o
biológico.  O  que  posso  vos  dizer  é  que  vejo  aqui  os  fatos
psicológicos  como  engrenagens  e  que  não  os  vejo  como  causas,
exceto  nos  momentos  de  criação  ou  de  reforma.  Os  casos  de
invenção, de posição de princípios, são raros. Os casos de adaptação
são  de  natureza  psicológica  individual.  Mas  geralmente  são
comandados pela educação, e no mínimo pelas circunstâncias da vida
em comum, do convívio. (Mauss, 2003, p. 420-421)

Rodas de engrenagem e não causas, pois não é o psíquico só que
comanda os movimentos do nado, da marcha ou da corrida. A rejeição do
intelectualismo é clara. As técnicas do corpo como hábitos incorporados, e
tenazes de tanto sê-lo, não se explicariam se os gestos fossem comandados
pela vontade informada pela inteligência.  Essas faculdades mentais  não
são, portanto, a “causa” da “montagem” complexa que constitui as técnicas
do corpo. Em contrapartida, a inovação técnica e o ato criador são por ele
atribuídos às faculdades mentais, mas como que a contragosto, enfatizando
imediatamente que tais atos são raros, e que “a adaptação” das técnicas do
corpo  é  assunto  de  psicologia  individual.  Essas  duas  afirmações  são
contestáveis sob vários aspectos. Na verdade, não se pode opor de forma
nítida a inovação social e a adaptação individual. A aprendizagem é uma
reinvenção, uma apropriação e uma adaptação operadas pelo sujeito. Além
de  que  a  inovação  não  é  tão  rara  quanto  Mauss  o  afirma.  As  micro
inovações cifram-se em bilhões, justamente porque o ator não é um ser sob
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influência,  e  que  ele  inventa,  ao  mesmo  tempo  que  se  apropria  das
técnicas.

Tenho aqui uma divergência,  que diz respeito também à clivagem
introduzida por Mauss entre as técnicas do corpo e a extensão em objeto-
prótese do esquema corporal. De fato, a extensão em objetos é um espaço
de  subjetivação,  isto  é,  de  produção  de  identidade  e  de  diferença
individual. Mauss estabelece uma equivalência entre as técnicas do corpo,
sua padronização, sua dimensão social, sua transmissão pela educação e
sua fixidez. Ele não integra umas às outras a variabilidade individual e
social das técnicas do corpo, sua transmissão e a inovação. Ora é o que
precisaria fazer. Tomemos um exemplo: andar de bicicleta é, a meu ver,
uma técnica do corpo, embora Mauss a teria rejeitado pelo motivo, para
mim falacioso, que mobiliza um “instrumento”. A sociedade transmite-me
essa  técnica,  pela  educação.  Mas,  uma vez  que integrei  a  dinâmica  da
bicicleta  às  minhas  condutas  motoras,  eu  singularizo  a  técnica  pela
diversidade das escolhas que posso efetuar: escolha de uma bicicleta de
corrida,  híbrida,  turismo  ou  mountain  bike,  escolha  do  percurso,
participação a  um clube,  etc.  Até aconteceu-me de inovar,  substituindo
meu guidão de bicicleta de corrida por um guidão de “bicicleta urbana”
que se adequava melhor a minha morfologia e ao uso que fazia da minha
bicicleta. E o mesmo vale para todas as bricolagens. Se tivesse integrado a
cultura  material  ao  corpo,  é  provável  que  Mauss  não  teria  conseguido
manter  por  muito  tempo  a  oposição  que  estabelece  entre  a  fixidez  da
transmissão das técnicas e a inovação individual.

Mauss, porém, gosta de pensar que o sujeito é sob influência social,
por um motivo que enuncia no rastro daquilo que diz sobre “a engrenagem
psicológica”: que as técnicas do corpo são comandadas pela educação, “e,
ao  menos  pelas  circunstâncias  da  vida  em  comum,  [pelo]  convívio”
(Mauss, 2003, 421). Como tais, elas impõem-se ao indivíduo e mostram-se
extraordinariamente tenazes.  Ele enfatiza,  por  exemplo,  (ibid,  p.  405) a
maneira pela qual as mães maoris “adestravam” suas filhas a praticar um
tipo de andar estereotipado chamado onioi. Ao inverso, ignora tudo aquilo
que os hábitos corporais podem ter de singularizantes na invenção de um
eu pessoal, que se reconhece por um estilo, dentro dos limites admitidos
pela cultura,  enquanto que, por outro lado, ele dá muita importância às
noções de sujeito, de “eu”, de pessoa. Mas os vincula à “consciência” e aos
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estados de consciência, sem pensar em nenhum momento em sua realidade
corporal. Assim, em seu artigo sobre Uma categoria do espírito humano:
a noção de pessoa21,  escreve “a pessoa = o eu; o eu = a consciência”.
Estamos ainda no campo magnético do cogito.

Apesar de tudo,  é uma teoria  geral da magia e da religião que se
encontra  condensada  nas  TDC,  teoria  à  qual  faltava  uma  roda  de
engrenagem,  aquela  que  permite  entender  como todas  as  gestualidades
percebidas  e  descritas  por  Mauss  e  Hubert  no  início  de  sua  carreira
articulam-se  com  representações  socializadas  e  que  devem  ser
interiorizadas pelo sujeito “total” para provocar sua adesão

Recitar 100.000 mantras, cumprir prosternações, praticar a arte zen
do tiro com arco e flecha como o filósofo alemão E. Herrigel, cantar numa
igreja, fazer o sinal da cruz, visitar santuários em peregrinação, tudo isso
supõe outra coisa além de crenças ou de posturas  mentais,  aos quais o
senso comum reduz, às vezes, a religiosidade. Percebe-se aqui porque as
TDC suscitem em Mauss um interesse de outra ordem que a curiosidade
gratuita, e porque são tão centrais na teoria maussiana do sagrado quanto o
Ensaio sobre a dádiva, já que elas expõem seus princípios com relação ao
engajamento do corpo.

Se ampliarmos a teoria da relação entre o sujeito e as representações,
incluindo nela a relação com a cultura material implicada pela noção de
conduta  motora  ou de  síntese  corporal,  podemos  então  entender  que  o
sujeito, vulgo “homem total”, possa operar mediações entre a incorporação
da dinâmica automóvel de um lado, e o DS 1922 ou o caminhão como signo
de outro lado23; que a ação doméstica analisada por J. C. Kaufmann (2010)
possa subjetivar mulheres que a inscreveram na memória de seu corpo, por
transmissão  de  mãe  para  filha,  de  competências  sobre  tecidos,  cheiros,
toque, percepção do limpo e do sujo. Podemos entender que o acadêmico,
com seus livros, suas bibliotecas, sua relação constante com a escrita, seus
rituais e sua passagem repetida pela sala de aula, possa se subjetivar de
outra forma que o militar de mesmo escalão. Esses sujeitos não são feitos
do mesmo barro.

21  Retomado em Sociologia e antropologia.
22  O DS 19 é um modelo de carro de 1960, da marca Citroen (n.d.t.).
23  Ver R. Barthes, Mythologies, Paris: Seuil, 1957 para o DS 19 e J. B Pouy et alii, Les routiers. 

Paris : Syros, 1993, para o caminhão.
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As coisas, como eu disse na introdução, não são tão simples, já que o
automobilista pode ser uma mulher que se dedica ao trabalho acadêmico e,
além disso, à ação doméstica. Por isso, a perspectiva maussiana sobre as
condutas  motoras  e  a  cultura  material  leva  a  recusar  a  etnologia
generalizante  (os  Bambara  fazem  assim,  os  Bororo  fazem  assado)  em
favor  de  uma  antropologia  do  singular,  que  considera  cada  sujeito  na
singularidade  de  suas  condutas  motoras  mediatizadas  pelos  objetos.  O
corpo, de fato, nos subjetiva tanto quanto nossos pensamentos. Se eu tenho
uma ideia, que você tenha uma e que as trocamos, teremos cada um duas
ideias. Se, ao contrário, tenho uma caneta, e você também, e que nós as
trocamos, cada um, afinal das contas, ficará com uma só caneta. A matéria
é singularizante. A fortiori o corpo que os singulariza e não é trocável.

Colocar a questão antropológica: “quem são os X ou os Y?” e levar
em  conta  apenas  seus  discursos,  suas  representações,  seus  valores,  é
considerar  apenas sua  sombra.  Os X ou os  Y são o que são enquanto
sujeitos singulares em sua cultura material integrada às condutas motoras e
articuladas a representações. Assim confirma-se o que Halbwachs escrevia
(como também Head, Schilder e Janet): “o homem é um animal que pensa
com seus dedos”, antes que o durkheimismo e a sociologia americana do
pós-guerra venham negar a tradição que vai de Cabanis e Condorcet até
Mauss.

Das técnicas do corpo às técnicas de si

Sabemos agora que as técnicas do corpo e o engajamento dinâmico
na cultura material articulam-se com as representações. Sabemos que essa
articulação não é unívoca, nem necessária, nem de mão única. É preciso
evitar considerar as representações como um reflexo das práticas corporais,
à  maneira  como  o  marxismo  vulgar  analisava  a  ideologia  como  uma
superestrutura  apoiada  sobre  o  suporte  infraestrutural  da  organização
social  da produção. De fato, sabemos que há uma articulação,  mas não
sabemos como funciona.

É  possível  que  esta  questão  não  possa  receber  uma  resposta
satisfatória.  Nas  ciências  do  homem  e  da  sociedade,  no  entanto,
encontram-se  questionamentos  análogos,  e  elaborações  teóricas
convincentes. Como, por exemplo, a teoria do embasamento do desejo nas
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necessidades corporais elaborada por Freud e seus sucessores. Pode sugerir
como as condutas e as representações apoiam-se mutuamente.  Mas não
vou me deter aqui sobre esse debate.

Parece-me  mais  fecundo,  por  enquanto,  deixar  de  lado  os
mecanismos (condutas motoras, apoio, produção das representações) para
voltar o olhar para o sujeito, vulgo “o homem total”, que opera a síntese.
Ao  operar  essa  inversão  de  perspectiva,  encontra-se  na  companhia  de
Michel Foucault e de suas “técnicas de si”. Lembram tanto as “técnicas do
corpo” que Foucault parece ter se inspirado em Mauss. Porém, nada indica
que  leu  as  obras  do  fundador  da  etnologia  francesa.  Sob  o  título
“subjetividade e verdade”, seu curso no Collège de France de 1980 -1981
colocava-se por objetivo investigar os modos instituídos de conhecimento
de si e sua história:

o  fio  condutor  que  parece  o  mais  útil  para  essa  investigação  é
constituído por aquilo que se poderia chamar de “técnicas de si”, isto
é,  os  procedimentos,  tais  como  existem,  sem  dúvida,  em  toda
civilização, que são propostos ou prescritos aos indivíduos para fixar
sua identidade,  mantê-la  ou transformá-la  em função de um certo
número de fins, isto graças a relações de domínio de si sobre si ou de
conhecimento  de  si  por  si.  Em  suma,  trata-se  de  recolocar  o
imperativo  de  “se  conhecer  a  si  mesmo”,  que  nos  parece
característico  de  nossa  civilização,  dentro  da  interrogação  mais
ampla que lhe serve de contexto mais ou menos explícito: o que fazer
consigo mesmo? Qual trabalho praticar sobre si? Como “governar-
se” exercendo ações que têm por objetivo si mesmo, o campo onde
essas ações se aplicam, o instrumento ao qual recorrem e o sujeito
que age? (Foucault, 1989)

Foucault colocou-se a questão das técnicas de si no contexto de seu
interesse pela história da sexualidade no Ocidente. Como o cuidado de si
que  manifestam  os  notáveis  da  Antiguidade  combinou-se  com  a
preocupação cristã e com a avaliação moral de suas próprias ações pelo
sujeito para produzir modalidades particulares de produção do sujeito no
Ocidente? Foucault não era muito chegado à comparação antropológica.
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Nunca  esboçou  o  que  poderiam  ser  as  modalidades  não  ocidentais  da
subjetivação. Ora, não se pode negar a qualidade de sujeito aos membros
das  sociedades  tradicionais,  pelo  menos  no sentido  em que Foucault  o
entendia, de um indivíduo do qual certas condutas são determinadas por
ele  mesmo,  que  age  sobre  si  e  se  governa.  Que  essas  ações  sejam
culturalmente codificadas, Foucault não o nega, muito pelo contrário. A
mediação  social  está  presente  em sua  análise,  assim como a  mediação
corporal, de modo que as técnicas do corpo são técnicas de si.

Disso  resulta  que  as  condutas  motoras  mediatizadas  pela  cultura
material podem ser consideradas como técnicas de si e como modalidades
da subjetivação.
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“Life and a Half”: um retrato da África Pós-
colonial feito por Labou Tansi

Resenha de Felipe Antonio Honorato (USP)24

Introdução

Sony Labou Tansi nasceu em Kimwanza, então Congo Belga, em 1947
e faleceu em 14 de junho de 1995, em Brazzaville, República do Congo,
vítima da Aids25.  Foi dramaturgo,  romancista,  poeta,  diretor  de teatro e
ator, além de professor de inglês26. Tansi foi fundador da companhia de
teatro  “Rocado-Zulu  Theatre  de  Brazzaville”27,  com  a  qual  rodava  o
mundo a fazer apresentações. Em seu obtuário, escrito para o jornal inglês
The  Independent,  James  Kirkup  destaca  como  sendo  as  principais
influências  literárias  do  escritor  congolês  os  “South  American  magical
realists” e  “Caribbean authors of fantastic fiction like the Haitian Jean
Metellus and the Martiniquais Aime Cesaire”28. O mesmo James Kirkup
afirma  que  Sony  Labou  Tansi  deixou,  como  legado,  um  dos  maiores
portifólios  de  literatura  criativa  em  toda  a  África.  Dominic  Thomas,
professor da Universidade de Califórnia em Los Angeles, na introdução da
24 << elipeahonorato@protonmail.com >>.
25 KIRKUP,  James.  Sony  Labou  Tansi:  OBITUARY.  Disponível  em:  <
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/sony-labou-tansi-obituary-1587368.html>.  Acesso
em: 29/06/2018. 
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
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versão estadunidense do romance Life and a Half, afirma que as palavras
do autor “announced his determination to reckon with the colonial legacy,
the corrupt governance that had been characteristic of the period since
political independence, while also breaking away from the literary models
of the past”29.  Labou Tansi também era famoso por inventar palavras e
brincar com a gramática.

A obra do escritor é composta,  majoritariamente,  por peças teatrais.
Dentre elas, pode-se destacar “Conscience de tracteur”, sua primeira peça
e que venceu o prêmio  Concours theatral interafricain de Radio-France
Internationale em 197930. Romances foram, ao todo, 8 publicados, 6 deles
pela  importante  editora  Éditions  du  Seuil31:  “L'Anté-peuple”,  de  1983,
recebeu o Grand prix littéraire d'Afrique noire;  Aqui será analisado seu
primeiro  romance,  “La  Vie  et  demie”  (“Life  and  a  Half”  em  inglês),
publicado em 1979 e que integra a lista dos 100 melhores livros africanos
do Século XX32. 

O livro 

O enredo de Life and a Half se desenrola na imaginária República da
Katamalanasia; sua capital, Yourma, será onde a maior parte das ações do
romance irá acontecer. Providential Guide é um líder violento e adepto do
canibalismo – não dificilmente  tortura  até  a  morte  e  depois  come seus
opositores; ex-ladrão e perseguido pela polícia, muda de identidade e de
cidade, emergindo ao poder por meio de um golpe de estado, após traçar
uma carreira  de prestígio  dentro das  forças armadas.  Seu governo,  que
dura 25 anos, é suportado por uma combinação de 3 forças: violência; o
apoio do que o autor chama de “potência estrangeira”; ajuda estrangeira –
a técnica é descrita no livro: no caso de uma ação do governo, o número de
mortos é sempre diminuído; no caso de um desastre, o número de vítimas é
sempre inflado, para que se possa receber ajuda externa. Martial era o líder

29 TANSI, Sony L. Life and a half. Bloomington: Indiana University Press, 2011, p. IX
30 REVUE  NOIR.  Sony  Labou  Tansi  –  Congo  Brazzaville.  Disponível  em:  <
http://www.revuenoire.com/en/sony-labou-tansi-congo-brazzaville/>. Acesso em: 29/06/2018.
31 Ibid.
32 UNIVERSITEIT LEIDEN. Africa´s 100 best books of the 20th century. Disponível em: < http://
www.ascleiden.nl/content/webdossiers/africas-100-best-books-20th-century>.  Acesso  em:
29/06/2018.
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da resistência do governo de Providential Guide que comandava desde a
cidade  de  Yourma-la-neuve.  Perdeu  a  luta  armada  contra  as  tropas
governamentais  que receberam auxílio  da dita  “potência  estrangeira”  e,
depois de morto, virou mártir. Martial deixou uma filha – Chaïdana. Única
a sobreviver de sua família, Chaïdana era dona de uma beleza inigualável,
fato que se mostra essencial no decorrer da narrativa. É por meio do enlace
destas três personagens que o livro se desenvolve.

Life and a Half é, estruturalmente, dividido em nove capítulos, todos
eles sem título. O capítulo um se inicia com aquilo que será uma marca do
romance:  o  autor  descreve  com  detalhismo  uma  cena  de  violência
cometida  por  Providential  Guide;  no  caso,  conta  como  ele,  dentro  do
palácio presidencial, tirou a vida de Martial sob os olhares de sua família:

“The  rag-father  raised  his  eyebrows as  the  iron  blade
slowly disappeared in his throat. The Providential Guide
withdrew the knife and turned back to his Four Seasons
meat, which he cut and ate with the same bloody knife.
The rag-father´s blood silently poured from his throat”
(TANSI, 2011, p.5)

Foram inúmeras punhaladas e tiros  a queima roupa,  mas Martial  se
recusava a morrer: a cada golpe, saia de sua boca a frase “I do not want to
die this death”. Com os restos mortais de Martial, o ditador ordenou que
um patê fosse feito e obrigou, por dias, sua família a comer o prato. Assim,
ele foi matando um por um os membros da família do líder da resistência:
cada um que se recusava a comer ou então vomitava, era morto; no sétimo
dia, dos oito membros da família, apenas Chaïdana e uma irmã restavam.

Em  muitos  contextos  africanos,  os  espíritos  são  agentes  muito
presentes  no  cotidiano33.  Em sua  obra,  Sony Labou  Tansi  explora  esta
especificidade africana através de todo o protagonismo que o espírito de
Martial assume na história. Martial, de fato, não aceita sua morte, guiando,
nesta condição e assim como fizera em vida, uma oposição a Provitendial
Guide.  Seu  sangue,  preto  como  nanquim,  ficou  impregnado  em
Providential Guide todas as vezes que nele pingou; seu torço, descolado do

33 Mais informações sobre o assunto podem ser encontradas em: Honwana, Alcinda.  Espíritos
vivos,  tradições  modernas.  Possessão de  espíritos  e  reintegração  social  pós-guerra  no  Sul  de
Moçambique. Lisboa: Elas por Elas, 2003.
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resto  do  corpo  e  todo  machucado,  assim  como na  hora  de  sua  morte,
perseguiu  o  tirano  de  várias  formas,  até  o  dia  de  seu  sepultamento  –
primeiramente lhe causando insônia, aparecendo na cama de Providential
Guide  sempre  na  hora  em  que  ele  ia  se  deitar;  depois,  tirando-lhe  a
virilidade, pois quando este estava prestes a manter relações sexuais com
alguma mulher, o torço ensanguentado aparecia em sua frente, arrefecendo
seu libido.

Providential Guide era um homem supersticioso e que acreditava na
feitiçaria.  Ele,  por  exemplo,  sempre  mantinha  um  guarda-costas  à  sua
esquerda, por acreditar que “[...] death always come to a great man from
the left”34.  Ele  possuía  seus guias  espirituais  de confiança e  sempre  os
consultava antes de algum evento ou de tomar alguma decisão importante.
Assim, se deparando com a visão assombrosa do torço de Martial que o
perseguia, procurou auxílio na feitiçaria para resolver sua questão. Desta
forma, foi-lhe dito que seria necessário que Chaïdana passasse a viver em
seu quarto, junto a ele, e que ele não poderia, por um período determinado
de tempo, de forma alguma, tentar manter relações sexuais com a menina.
É justamente assim que a moça se torna a interpeladora do espírito de seu
pai na resistência a Providential Guide.

Como se  revela  durante  a  história,  os  documentos  de  identificação
produzidos em Katamalanasia eram falhos; assim como Providential Guide
conseguiu uma nova identidade para si,  Chaïdana, com a ajuda de uma
pessoa  do  círculo  presidencial,  também  o  fez,  e  fugiu  de  seu
enclausuramento no quarto presidencial. Seu pai então começou a aparecer
ante  a  seus  olhos,  sempre  lhe  orientando em situações  críticas.  Com o
mesmo  preto  cor  de  nanquim  que  seu  sangue  marcou  a  pele  de
Providential Guide, ele deixou uma frase escrita na mão esquerda da filha:
“You  must  leave”.  Chaïdana  obedeceu  em  partes,  fugindo  do  palácio
presidencial  e  adotando uma nova identidade;  porém,  de um quarto de
hotel na capital, começou a aplicar um golpe que eliminaria boa parte da
elite governamental de Katamalanasia: valendo-se de sua beleza física e do
machismo  prevalecente,  ela  conseguia  audiências  com  ministros  e
militares de alta patente, convencende-os a encontrá-la em seu quarto de
hotel. Lá, depois de algumas trocas de carinho, servia-os  champagne, no
qual misturava uma substância que lhes levava a morte, mas sem deixar

34  TANSI, Sony L. Life and a half. Bloomington: Indiana University Press, 2011, p. 10
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muitos vestígios ou desconfiança. O êxito de Chaïdana com sua estratégia
fora tão grande que a Organização das Nações Unidas, desconfiada de que
a morte de tantos altos funcionários governamentais em tão pouco tempo
(trinta e dois em dois anos) fosse uma estratégia de Providential  Guide
para renovar seu gabinete, enviou uma missão ao país para investigar a
situação, chegando a nenhuma conclusão. Chaïdana ficou íntima das mais
altas rodas do poder da República da Katamalanasia, recebendo convites
de  noivado  dos  mais  ranqueados  oficiais  das  armas  e  de  ministros  do
Estado. Foi assim que Providential Guide e a filha de Martial se cruzaram
novamente, elevando o nível da resistência de Chaïdana ao tirano a um
novo patamar.

Chaïdana aceitou casar-se com um oficial das armas. Na cerimônia de
união dos laços, Providential  Guide viu na noiva do jovem oficial  uma
semelhança  muito  grande  com  aquela  adolescente  que  havia  vivido
consigo e que era filha do resistente declarado traidor da pátria. Foi então
que o ditador se aproximou dela e fez o convite:  perguntou se ela não
gostaria de ser a primeira-dama. Chaïdana, seguindo seu desejo por vingar
a morte do pai e de sua família, aceitou. O jovem oficial não se opôs a
vontade do líder supremo, mas também não aguentou a perda: se matou.
Providential  Guide,  já  casado  e  vivendo  com  a  moça,  começou  a
novamente ter visões com o torço dilacerado e ensanguentado de Martial.
Ele, uma vez mais, recorreu à feitiçaria, mas nada funcionou. Começaram,
então, a correr, no país, rumores de que o líder seria impotente. Chaïdana,
como anteriormente,  fugiu para o mesmo hotel  de onde havia aplicado
seus golpes. Providential Guide, transtornado, criou um órgão estatal para
procurar e encontrar a moça, que ele mesmo encontraria, ao ir atrás de uma
mulher  de  corpo  irresistível  que  saía  com  altos  funcionários
governamentais no Life and a Half Hotel. Chaïdana, então, se envenenou,
tentando provocar sua própria morte; foi o espírito de Martial que cuidou e
recuperou a filha, alimentando-a e medicando-a de acordo com a medicina
aprendida nas florestas. Providential Guide, por sua vez, lançou um ataque
governamental contra o hotel, trazendo-o abaixo, matando inclusive alguns
hóspedes europeus que por lá se encontravam, fato que quase provocou um
incidente diplomático, contornado através do uso da imprensa oficial para
se propagar  mentiras  sobre o ocorrido.  Assim como aconteceu outrora,
quando  Providential  estava  a  caçar  Matial  e  seus  familiares,  militares
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foram  às  ruas  com  ordens  de  deter  qualquer  um  que  carregasse  o
sobrenome do mártir; Chaïdana, ainda debilitada por razão da tentativa de
suicídio e sem ter para onde ir após o hotel ter sido derrubado, abrigou-se
às margens  de um rio que passava por Yourma,  onde foi  estuprada de
forma sistemática por soldados.

Chaïdana seria resgatada por um velho amigo e levada para viver com
um pescador – segundo um dizer presente no livro  “In every country in
the  world,  fisherman  will  always  have  the  reputation  of  having  more
humanity than the rest of men”35. Dos estupros sofridos, resultaram três
crianças:  dois  homens  e  uma  mulher;  um  dos  meninos  morreu
prematuramente. Chaïdana, então, mudou sua estratégia de resistência ao
governo de Providential Guide: escondida, e, a esta altura, já tendo usado
mais de uma dezena de identidades falsas, começou a produzir literatura.
Sua  literatura  voou  longe:  ela  conseguiu  que  um  editor  estrangeiro  a
publicasse fora do país; em Katamalanasia, uma série de artistas oficiais do
governo foram afastados ou mortos, por propagarem aqueles escritos que
contestavam a forma de governo adotada naquela república africana; sua
literatura ganhou um nome próprio: Martial Literature. O governo lançou
uma  busca  implacável  aos  responsáveis  por  propagarem  as  obras  de
Chaïdana. A filha de Martial, porém, morreu antes que fosse descoberta,
de forma pacífica, em um fim de tarde de setembro:

“She must have dreamed of Chaïdana-champagne and all
doses  she  had  served.  Her  head  was  resting  on  her
writings as if she wanted to add something new, as if she
were continuing to look for something. Life exited her
peacefully.  She  was  gone;  no  one  could  say  when.”
(TANSI, 2011, p.52)

Ela foi  enterrada sem nome; em seu túmulo,  a frase “I was a dirty
parenthesis”36. 

Layisho, o pescador que abrigou e cuidou da filha de Martial até seus
últimos dias, foi quem sofreu com fúria de Providential  Guide contra a
Martial Literature: o velho pescador foi capturado e levado até o palácio

35  TANSI, Sony L. Life and a half. Bloomington: Indiana University Press, 2011, p. 50
36 TANSI, Sony L. Life and a half. Bloomington: Indiana University Press, 2011, p. 53
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presidencial;  o  ditador  disse  estar  cansado  de  matar  e  ordenou  que  o
pescador  ficasse  preso  em  uma  jaula,  ali  no  palácio  mesmo,  até  que
houvesse  em  Katamalanasia  lugar  para  a  literatura  que  ele  foi  pego
ajudando  a  propagar.  O homem ficou  ali,  teve  sua  língua  cortada,  e  a
ordem de que este deveria ter sua vida apenas tirada por Deus e só poderia
ser enterrado depois que seu corpo fosse decomposto foi seguida a risca
pelo sucessor de Providential Guide.  Ele ficou preso por 50 anos – “The
old man vegetated in the hell of his flesh”37.

O ditador  morreu  antes  do  pescador.  Martial  foi  visto  velando  seu
corpo durante os mais de 40 dias de luto oficial  que foram decretados.
Mais que isso, o lider da insurgência deixou uma série de bilhetes sob o
cadáver  de  Providential  Guide,  todos  eles  com o  recado  “To  Cyprino
Ramoussa, from Martial”38. 

Vale fazer aqui uma menção especial ao capítulo 4 de Life and a Half.
Neste  capítulo,  Layisho,  sabendo  da  aproximação  de  tropas
governamentais a procura de Chaïdana ou qualquer pessoa ligada a ela e
sua literatura, aconselha seus dois filhos a fugirem para a floresta. Depois
de dois anos enfrentando a solidão da floresta, eles se deparam com um
grupo de pigmeus nada receptivos, com exceção de um, cujo nome eles
mal conseguem pronunciar -  Kapahacheu. Um dia Kapahacheu saiu para
caçar e deixou os dois irmãos com o resto do grupo. Estes envenenaram os
gêmeos  e  lá  ficaram,  esperando-os  morrer.  Kapahacheu  voltou  e  os
encontrou  agonizando;  enquanto  o  resto  do  grupo  foi  embora,  ele
permaneceu,  usando de  todos  seus  conhecimentos  de  medicinais  que  a
floresta ofertava para salvar a vida dos dois irmãos; a menina foi salva,
mas o menino perdeu a vida. O que se segue, então, com a convivência da
filha  de  Chaïdana  com  o  pigmeu,  é  um  choque  entre  o  mundo
ocidentalizado  e  o  mundo  africano  tradicional,  ainda  vivo  em  muitos
contextos rurais do continente, um encontro que, em muitos momentos da
história de África, como na questão do “homem novo”, em Moçambique,
foi doloroso. Abaixo, dois trechos que ilustram a explicação anterior:

 Um que se refere  a um sepultamento:
“ ‘Where did you burry him?’

37  Ibid, p.56
38  Ibid, p. 58
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‘Burry?’
‘Sink... return to the earth’, said Chaïdana, using a very
beautiful pygmy metaphor. ‘The dead are buried’.
‘In my clan’, said Kapahacheu, ‘we burry the evil ones,
the malefactors. We hold on to the good men.’
He showed her the small collection of tools and artistic
pieces that he made from Martial´s  bones. The artistic
objects  were  stunning  beauty  and  included  four
statuettes,  twelve  necklaces,  two  musical  instruments,
one pipe, and a hunting bag.” (TANSI, 2011, p.64)

 Outro que se refere aos conceitos de território e fronteira:
“ ‘It makes no damn difference to me whether we´re in
Katamalanasia, or Pamarachi, or Chambarachi.’
‘What are they?’
‘Countries. Territories.’
‘The earth has no name except forest.’
‘Here, yes. But back there, they´ve run borders right in
between people´s legs.’
‘Borders?’
‘Limits. To separate. Things have to be separate, get it?’
Kapahacheu´s  only  said  yes  so  as  not  to  contradict
ChaÏdana.  He  didn’t  understand.  He  would  never
understand their cursed ‘back there’.”  (TANSI, 2011, p.
66)

Vale lembrar  que “Martial”  e “Chaïdana” nos trechos supracitados
eram os nomes dados por Chaïdana, filha de Martial, aos seus filhos, já
portando outra identidade.

Chaïdana, neta de Martial, possuía a mesma beleza avassaladora da
mãe, fato que misturou seu destino com o destino da república, que não
seria  tão  glorioso:  o  governo  de  Jean-Heart-of-Father  lançaria  uma
campanha de assimilação de pigmeus que capturaria  ela e Kapahacheu.
Daí,  a  neta  do  insurgente  misturaria,  uma  vez  mais,  o  sangue  de  sua
família com as altas rodas do poder do país. No fim, tudo volta à guerra.
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Um retrato do Congo pós-colonial?

Na capa da edição de Life and a Half utilizada nesta análise, há a seguinte
frase: 

“[...] Sony Labou Tansi insisted that his book was a fable
and that if he were ever given the opportunity to write
about real events, he would be much more direct rather
than  follow  the  torturous  paths  of  a  novel.” (TANSI,
2011)

Fato é que as semelhanças entre o romance de Tansi e o Congo /
Zaire pós-colonial são gritantes. Patrice Lumumba, líder que encabeçou o
processo  de  independência  do então Congo Belga,  foi  morto  de  forma
brutal,  assim como Martial,  quando capturado por tropas da seccionista
província do Catanga; as tropas do Catanga responsáveis pela captura e
morte  de  Lumumba  eram  lideradas  por  um  jovem  militar  congolês
chamado Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga, que ficou mais
conhecido  apenas  por  Mobutu  Sese  Seko.  Mobu viria,  após  o  tumulto
político subsequente à independência,  promover um golpe militar que o
colocou no comando do país  e  nesta  posição  ele  ficou por  32 anos  (a
chamada Segunda República, de 1965 a 1997) – uma trajetória pública que
lembra muito a de Providential Guide. Mobutu, neste período, mudou o
nome do país para República do Zaire, instaurando um governo que Peter
Evans  donominou  de  “Estado  predatório”  -  uma  ditadura  alinhada  aos
interesses das potências ocidentais que multiplicou seu patrimônio pessoal:

 
“Desde  que  Joseph  Mobutu  Sese  Seko  assumiu  o
governo do Zaire em 1965, ele e seu círculo íntimo no
interior  do  aparelho  de  Estado  zairiano  têm  extraído
enormes  fortunas  pessoais  das  receitas  geradas  pela
exportação  da  impressionante  riqueza  mineral  do  país.
Durante  estes  vinte  anos,  o  PNB  per  capita  do  Zaire
declinou a uma taxa anual de 2,1 % ao ano, levando o
país  pouco a  pouco para  o  último  lugar  na  hierarquia
mundial  das  nações  e  deixando  a  população  do  país
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numa miséria igual ou pior do que a sofrida durante o
regime colonial belga. O Zaire é, em suma, um exemplo
de  manual  de  um  "Estado  predatório"  no  qual  a
preocupação  da  classe  política  com  a  busca  de  renda
converteu a sociedade em sua presa.” (EVANS, 1993)

Providential Guide, na história imaginada por Sony Labou Tansi, além
de ter  sempre  contado com o apoio da “potência  estrangeira”,  também
formou, em volta de sí, uma elite que usufruia de todas as mordomias que
fazer parte do círculo presidencial em um país ditatorial poderia oferecer:
do uso exclusivo da melhor loja de  Yourma, a Four Seasons, até ser um
ocupante de carreira de vários cargos de confiança dentro da burocracia
estatal. As coincidências não param por aí: o autor traz, a seu livro, uma
personagem  pigmeu,  etnia  sabidamente  presente  nas  áreas  de  floresta
equatorial  da  atual  República  Democrática  do  Congo,  fala  sobre
Leopardos,  animal  símbolo  na  atual  RDC,  além  de  citar  uma  área  de
floresta  que se espalha por 3 países  diferentes  – o Parque Nacional  do
Virunga,  área  de  floresta  conhecida  como reduto  de  Gorilas,  se  divide
entre República Democrática do Congo, Uganda e Ruanda.
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