
lude-se quem crê que a tecno
logia é resultado do talento de 
inventores; a tecnologia cria a si 
mesma. A ideia, um tanto extra
vagante, faz parte do livro What 
technology wants, de Revin 

Kelly, blogueiro, cofundador e editor-
-chefe lendário da emblemática revista 
tech Wired, que tem milhares de segui
dores fiéis no mundo inteiro -vale dizer 
que não é incomum encontrar quem 
expresse saudade de Kelly à frente da 
publicação. Esse profundo conhecedor 

da tecnologia sustenta que ela tem ló
gica interna e ritmos próprios, que se 
parecem muito pouco com os desejos 
dos humanos que a criaram. 

Em entrevista exclusiva a HSM Ma
nagement, Kelly, autor de trabalhos 
antológicos sobre a evolução da tecno
logia, conta como nasceu seu interesse 
pela área, avisa que a tecnologia será 
cada vez mais complexa (ao contrário 
da expectativa geral) e revela seu pro
jeto mais ambicioso: o esboço de uma 
teoria da tecnologia. 
Quando começou seu interesse por 
tecnologia? 
Eu era um garoto de subúrbio e me 

sentia inclinado a um estilo de vida 
simples, inspirado na cultura hippie 
dos anos 1960. Em vez de ir à univer
sidade, fui à Ásia, que na época não es
tava na agenda do Ocidente e ainda era 
muito tradicional. De volta aos Estados 
Unidos, percorri o país de bicicleta. 
Conheci os amishes na Pensilvânia e 
me identifiquei com sua simplicidade. 
Poderia ter seguido esse caminho, mas 
algo aconteceu. 

Uma das ferramentas que descobri 
foram as novas redes de computado
res, que sugeriam uma visão diferente 
da tecnologia. Não se tratava de fábri
cas que soltavam fumaça; havia nelas 
algo orgânico e vital. Quando tive a 

A entrevista é de Viviana Alonso, colabo
radora de HSM MANAGEMENT. 
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possibilidade de trabalhar com redes 
e de escrever sobre elas, constatei que 
se adaptavam muito bem aos seres hu
manos, dando poder a eles. A experi
ência com os computadores online me 
transformou profundamente. A tec
nologia era algo compatível com uma 
forma de viver que não necessitava de 
coisas novas o tempo todo. Comecei 
a procurar os que trabalhavam nesse 
campo, a me informar sobre o que fa
ziam, e me aproximei deles. 
Foi aí que surgiu a revista Wired? 
Na época, eu dirigia a revista Signal, 
concentrada nas ferramentas da tec
nologia digital emergente. Na redação, 

um amigo criou uma coluna intitulada 
"Mondo 2000", que focava as perso
nalidades e as ideias que surgiam no 
mundo da cultura digital. Como outros 
companheiros queriam trabalhar com 
a cultura que envolvia a tecnologia, 
juntos fundamos a Wired, em 1993. 
Eu fui o editor-executivo. A internet 
já existia, mas não a web. Queríamos 
fazer uma revista que falasse com os 
interessados em tecnologia, que infor
masse o que faziam, que expressasse 
seus sonhos e suas esperanças. 
Hoje, quais oportunidades a tecnologia 
apresenta? 
Até agora conhecemos mais os custos 

que os benefícios, porém acho que fi
nalmente, depois de deduzir todos 
os custos, o que teremos será maior 
quantidade de opções e oportunidades 
e maior capacidade de fazer coisas. 
Cada nova tecnologia trará consigo um 
novo conjunto de possibilidades, assim 
como a tecnologia digital produziu os 
meios sociais. 
Você tem acesso às mais avançadas 
tecnologias. Quais delas terão mais 
impacto? 
Este é um grande período de inovação. 
A partir de coisas diminutas, graças à 
nanotecnologia, podem ser construí
dos materiais muito fortes, feitos de 
carbono, que é barato, em vez de me
tais caros. É uma grande promessa. 
Também há tecnologias para produzir 
energia: nuclear, solar, eólica -todas 
são relevantes. No que diz respeito às 
ciências da vida, serão necessários 
muitos anos para mensurar os resulta
dos do genoma humano, por exemplo, 
mas será algo de grande importância; 
toda pessoa terá seus genes decifra
dos e essa informação proporcionará 
conhecimento médico imenso. Além 
disso, são óbvios os benefícios dos dis
positivos de localização, que mostram 
onde estamos a todo momento e nos 
permitem compartilhar esses dados. 

Entretanto, também há desvantagens. 
Devo ser honesto e dizer que muitas 
das consequências da tecnologia serão 
negativas -por exemplo, novas manei
ras de encarar a guerra com aviões de 
controle remoto e robôs. E temos o lado 
mau da web: o crime organizado, o ter
rorismo em rede, os hackers cibernéti
cos. São fenômenos que aumentarão 
mais e mais. É o custo que teremos de 
pagar pelas novas tecnologias. 
As desvantagens potenciais de certas 
tecnologias deveriam nos fazer deixá-
-las de lado? 
Não acho que tenhamos o poder de 
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proibir ou excluir tecnologias. A tecno
logia é um tipo de pensamento. Cada 
inovação leva a outra ideia. E não é o 
fato de haver uma ideia má ou negativa 
que nos impedirá de pensarmos menos. 
Se uma tecnologia causa dano, a respos
ta correta não é anulá-la, e sim melho
rá-la. Em vez de eliminar tecnologias, o 
que devemos fazer é impedir que sejam 
usadas como armas perigosas. 
Quais mudanças as novas tecnologias 
trarão e até que ponto dependeremos 
delas? 
Grande parte das tecnologias de nos
sa vida cotidiana é velha: madeira, 
metal, concreto armado, enfim, os 
materiais da Revolução Industrial. As 
novas serão coisas que modificarão 
principalmente nossas ideias, e não o 
mundo físico -a maioria das grandes 
cidades, por exemplo, não mudará 
muito. Portanto, essas tecnologias vão 
gerar mudanças que farão diferença 
em nossa identidade, no conhecimen
to que temos sobre nós e em nossos 
relacionamentos. A natureza de nosso 
relacionamento com a tecnologia está 
se aprofundando, mas isso tem sido 
assim desde o começo da humanidade. 

Na verdade, somos humanos porque 
fazemos ferramentas e tecnologias. 
Descobrimos o fogo; o fogo nos ajudou 
a inventar o cozimento, que é um estô

mago externo que nos permite proces
sar e consumir alimentos que de outro 
modo não conseguiríamos ingerir. Essa 
nutrição adicional modificou nosso 
corpo. Quando domesticamos os ani
mais, começamos a tomar leite e mu
damos nossos genes, para poder digeri-
lo já adultos. A partir das coisas que 
criamos, realizamos tantas mudanças 
em nossa evolução humana que não 
podemos viver como espécie sem nos
sas ferramentas e tecnologias. Nossa 
cultura depende completamente delas. 

Precisamos do alfabeto, de ler e es
crever, e nos educar, e agora também 
da internet, para sentir que realmente 
estamos fazendo algo. E no futuro de
penderemos ainda mais da tecnologia, 
porque é um ecossistema. Um ecossis
tema é mais que uma flor aqui, uma 
rã lá e um fungo acolá. Tudo é inter
dependente, está relacionado e forma 
algo novo que é maior que a soma das 
partes. Assim acontece com a tecnolo
gia. Todas as tecnologias juntas e em 
interação compõem uma unidade que 
denomino "technium", que é como o 
ecossistema das tecnologias, de com
portamento similar à vida. 
Você pode nos dar um exemplo? 
O technium exibe uma conduta 
adaptativa: responde às coisas, evo
lui, vai se movendo para uma com

plexidade maior, diversifica-se cada 
vez mais e utiliza a energia de ma
neira mais eficiente. 

Em certo sentido, o technium, como 
um todo, é muito parecido com a vida. 
São os mesmos longos períodos em 
que vemos a evolução. O iPhone não se 
parece com a vida, mas é parte desse 
technium, que como conjunto mostra 
o mesmo tipo de tendências que a evo
lução em longo prazo. Por isso o vemos 
como uma extensão da vida. 
Em What technology wants, você diz 
que a tecnologia e a vida devem com
partilhar algo mais... 
Há mais de meio século, quando James 
Watson e Francis Crick descobriram 
o código genético do DNA, demons
traram que a essência da vida não é 
a energia nem algo material, como o 
carbono, mas a informação. Então, se a 
informação é a essência da vida e tam
bém da tecnologia, as duas estão rela
cionadas, porque ambas são processos 
de informação. 
Isso implica que a vida pode ser mani
pulada? Gostamos de pensar que a vida 
é bem mais que isso... 
Sim, quando entendemos que a essên
cia da vida é informação, certamen
te destronamos a vida. É o chamado 
quarto destronamento. 
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O primeiro aconteceu com a revolu
ção de Copérnico e nos tirou do centro 
do Universo. O segundo ocorreu quando 
Darwin nos ensinou que os seres huma
nos são parte de um processo evolutivo. 
Com as teorias de Freud chegou o tercei
ro: o de nosso ego, de nossa ideia de cen
tro; não estávamos no centro de nosso 
ser: tínhamos um inconsciente. 

E agora é o momento do quarto des-
tronamento: a vida não é tão especial, 
é um processo de informação. Não há 
nada único nela; podemos colocá-la 
em sistemas mecânicos, manipulá-la e 
modificá-la com a engenharia genética. 
0 que o motivou a escrever esse livro? 
Estamos rodeados de tecnologia. Te
mos carros, arranha-céus, aviões, re
cursos médicos que prolongam nossa 
vida, mídias sociais e câmeras por toda 
parte. No entanto, não existe nenhuma 
teoria para tudo isso. O que tudo isso 
significa? Como as coisas se relacio
nam? O que virá depois? 

É quase como a biologia antes de 
Darwin. Os colecionadores buscavam 
e encontravam um organismo depois 
de outro, os ordenavam, catalogavam e 
faziam um pequeno museu, e isso era 
a vida. Não havia nenhuma teoria. Até 
que chegou Darwin e disse que um en
quadramento [framework] permitiria 
entender tudo aquilo: a evolução. 

Tendemos a pensar na tecnologia da 
mesma forma: como uma coisa após a 
outra, sem nenhuma teoria para enten
der o que significa. Meu livro é uma ten
tativa de criar uma teoria da tecnologia. 
Depois de falar com tecnólogos e filóso
fos, apresento esse primeiro esboço de 
minha teoria da tecnologia como uma 
extensão da teoria da evolução. Acho 
que há ali material suficiente para que 
outros continuem trabalhando no tema. 
Podemos enxergar o próximo passo 
nessa evolução? 
Se observarmos o atual estado da tec
nologia no mundo como uma extensão 
da evolução, podemos, sim, começar 
a entender para onde ela vai. Há umas 
oito ou nove tendências de longo prazo. 
A tecnologia se tornará mais complexa, 
mais diversa, mais orientada para a reci
procidade, mais especializada, mais efi
ciente no uso de energia. Pense em qual
quer tipo de tecnologia: no futuro, ela 
será mais complicada e especializada. 
Verdade? Isso é anticlímax total. 
Sim, espera-se que a tecnologia seja 
mais simples, mas isso não acontecerá. 
É possível desenvolver tecnologias de 
interface simples, como a do iPad, mas 
para utilizá-las são necessários mais co
nhecimentos. Se quisermos aproveitar 
os benefícios e evitar os danos, temos de 

adotar essas tecnologias entendendo-as. 
Como você sugere que façamos isso? 
Uma vez admitida a ideia de que 
a tecnologia é uma força vital, 
uma extensão da evolução, não se 
deve proibi-la. Alguém pode expe
rimentá-la e dizer que não é boa 
para algo, mas permitir seu uso 
para outra coisa. Por isso, minha 
primeira sugestão é deixar de pen
sar que temos de aceitar toda tec
nologia que aparece. Devemos nos 
dar permissão para provar coisas e 
abandoná-las, porém só depois de 
comprovar que não funcionam. 

A segunda sugestão, que poderíamos 
tentar com um invento, é incrementar 
a variedade, ajudando outras pessoas a 
encontrar a tecnologia que liberte seu 
talento. 

A terceira é entender que cada nova 
tecnologia que aparece tem um preço e 
perguntar qual é seu custo em relação 
ao que se está perdendo. Afinal, toda 
tecnologia tem um aspecto negativo, 
que aumenta quanto mais poderosa ela 
é. Portanto, temos de saber qual é o cus
to, não para proibir, mas para nos an
tecipar e nos "educar" nessa tecnologia, 
de modo a encontrar o uso adequado. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 1, ano 16, n. 90, p. 46-50, jan./ fev. 2012.




