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Resumo
Neste ensaio, pretende-se encarar a pertinência do fenómeno técnico como elemento 
modelador da vida dos homens e das comunidades, numa reflexão direccionada para 
os seguintes aspectos: por um lado, encarando este fenómeno na complexidade que 
ele transporta para as relações entre as diversas actividades humanas; por outro, per-
spectivando uma visão sobre possíveis marcos de interesecção entre as diversas mani-
festações deste fenómeno, que são pouco evidentes a um olhar menos atento. Neste 
sentido, avançamos algumas hipóteses de trabalho que possam explicar a extensão e as 
ramificações daquilo a que podemos chamar sociedade da técnica, ainda que de modo 
heurístico. Para tal, a nossa reflexão foi apoiada no contributo inestimável de J. Ellul.
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“Deus está morto: mas, considerando o 
estado em que se encontra a espécie 
humana, talvez ainda por um milénio 
existirão grutas em que se mostrará a 
sua sombra.”

Friedrich Nietzsche
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Introdução

Propomo-nos neste trabalho perspectivar os desafios colocados 
pela técnica a nós humanos no século XXI, como sujeitos individuais 
e sociais que habitam num meio radicalmente transformado pelo arti-
fício humano através de uma complexa estrutura que se pode designar 
como sistema “técnico”. Na nossa investigação teremos como base e 
objecto referencial a obra de Jacques Ellul “La technique ou l’enjeu du 
siècle”.

Independentemente da tese que se esteja inclinado a defender em 
relação à dimensão dos seus possíveis impactos e ao tipo de conse-
quências que o fenómeno técnico pode trazer à humanidade, parece-
-nos relativamente consensual a constatação da sua relevância no fun-
cionamento, tanto das vidas humanas como do ambiente natural. Se 
ainda restassem dúvidas sobre a pertinência da temática envolvida, que 
nos parece pacífica, basta-nos observar, com prudente desprendimen-
to intelectual, o abismo colossal que separa a vida dos homens e das 
sociedades em meados do século XVIII das condições de vida actuais.

 Defendemos aqui que, mais do que uma alteração de paisagem 
visual no meio que habitamos, existe uma alteração também no próprio 
homem e na humanidade que compromete o futuro da condição huma-
na. Neste sentido, tentaremos refutar a tese que sustenta a neutralidade 
da técnica, baseada no argumento de que os seus possíveis efeitos estão 
condicionados pela forma como é por nós conduzida. Este argumento 
sustenta-se na ideia de que o homem pode fazer infletir as trajetórias do 
percurso que a técnica vai seguindo. Defendemos que a possibilidade 
de autonomia da nossa vontade, como pressuposto de uma reflexão 
sobre os possíveis efeitos da técnica, é disputável na medida em que 
é duvidosa a sua possibilidade de demonstração a partir da experiên-
cia. Dentro do mesmo propósito reflexivo também nos procuraremos 
afastar de visões e posturas que se fundam em intuições catastrofistas 
ou anunciadoras de um paraíso cada vez mais próximo, porque conclu-
sões que apontem para qualquer uma dessas hipóteses como certezas, 
carecem de uma linha de argumentação sólida que as possa sustentar, 
como veremos.  

 Porque consideramos como prévia uma clarificação do signifi-
cado dos conceitos envolvidos assente na observação empírica, e por 
pensarmos que a metodologia mais adequada ao nosso propósito deve 
fundar-se nos elementos extraídos da realidade humana nos seus mais 
diferentes domínios, a obra de Jacques Ellul é para este efeito uma 
referência e apoio de valor substancial que nos guiará ao longo desta 
reflexão.



Desafios da Técnica em Jacques Ellul: uma mutação civilizacional 267

 Procuramos nesta reflexão desenvolver uma perspectiva diacró-
nica do fenómeno em análise no propósito de expormos os desenvol-
vimentos que foram acontecendo para que se constitua na sua forma 
final. 

 Encerramos este trabalho debruçando-nos sobre alguns contribu-
tos de importantes pensadores que de alguma forma pensaram a técni-
ca. E como produto do estudo que se teve de desenvolver para efectuar 
este ensaio, apresentamos uma reflexão pessoal, que de modo algum se 
pretende conclusiva, mas apenas um contributo possível.

Parte I. O Enquadramento   

As habilidades próprias do homem, fornecidas pela mão que mol-
da, pela linguagem que coloca em comum, enraizadas numa imagina-
ção que transcende aquilo que lhe é dado, criam condições para que se 
transforme a natureza, tornando-a num espaço mais conforme ao seu 
bom viver. E, neste ponto, desde os tempos mais remotos, encontramos 
o embrião de um criador, de um técnico que produz.

A τέχνη 

 Escrito por Aristóteles: “Comecemos, então, pelo princípio e ana-
lisemos as operações da alma envolvidas na descoberta da verdade, 
afirmando ou negando. São cinco o número: a perícia, o conhecimento 
científico, a sensatez, a sabedoria e o poder da compreensão [intuitiva]. 
De outra parte, tanto a mera suposição quanto a opinião podem envol-
ver-nos em falsidade.”1 A τέχνη (tékhnē), aqui traduzido por “perícia”, 
remete para algo relacionado com a acção, e que é uma arte empírica. 
Durante vários séculos os artífices eram os representantes desta forma 
de fazer.  

  Numa primeira aproximação quanto à ligação da técnica ao ser 
humano podemos ser tentados a pensar nas capacidades que nos são 
intrínsecas, isto é, a possibilidade de alterar em nosso benefício aquilo 
que inicialmente existia na natureza no seu estado selvagem. Desde 
o trabalhar da pedra ao domínio do fogo pelo homem de antanho que 
detectamos procedimentos práticos que produzem algo de novo, e isto 
são manifestações técnicas, mas de modo algum formavam todo um 
sistema, no sentido que tentaremos explicitar neste trabalho. Nem as 
primitivas manifestações nos podem fazer cair no erro de identificar a 
1.  Aristóteles, Ética a Nicómaco, Livro VI, 3, 1139b14-19
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técnica com o trabalho manual, porque existem técnicas de pensamen-
to (por exemplo), nem tão pouco, algum tempo depois, a construção 
de máquinas no período da revolução industrial. O primeiro equívoco, 
que nos cabe clarificar, está em separar a “máquina”, que é um utensi-
lio ou uma peça, de um sistema muito mais vasto, e que se encontra ao 
seu serviço. A pertinência desta distinção fornece-nos Ellul no início 
da sua obra: “É particularmente necessário enfatizar o facto da técnica 
se aplicar agora a domínios que pouco têm a ver com a indústria. A 
extensão desse poder é atualmente estranha à extensão da máquina.”2 

 Portanto, esta reflexão que agora encetamos dirige-se à técnica 
como sistema que ultrapassa as implementações materiais, sendo, no 
entanto, reconhecido o papel importante que as máquinas ocuparam 
no percurso histórico, e em certos momentos determinados, que nos 
conduziu à actual situação. 

 Numa primeira aproximação ao conceito de técnica, Ellul apoia-
-se na definição fornecida por Laswell3: “ Conjunto de práticas pelas 
quais se utilizam recursos na edificação de valores”4, sublinhando, con-
tudo, que se aceita esta formulação porque Laswell “… concebe os ter-
mos da sua definição de forma ampla: ele elabora um quadro de valores 
e técnicas correspondentes: esses valores são por exemplo a riqueza, 
o poder, o bem-estar, os afectos, etc., com as técnicas de governo, da 
produção, da medicina, da família”5. Quando entendemos técnica neste 
sentido amplo, de práticas que implementam valores, podemos abarcar 
um conjunto de fenómenos que se estende das mais diversas formas a 
todos os domínios da existência humana, com implicações nos outros 
seres vivos e no próprio planeta.  

 A necessidade desta abrangência justifica-se pela actual exten-
são tentacular do fenómeno técnico presente em todas as esferas de 
actividade. Aquele cenário disruptivo com início em meados do sé-
culo XVIII e que se arrastou durante o século XIX, a que chamamos 
revolução industrial, com o apogeu da máquina (propriamente dita), 
que transformou e abalou de forma rápida a vida das sociedades e dos 
indivíduos na Europa, foi-se metamorfoseando e estendendo. A técnica 

2.  “Il faut principalement souligner le fait que la technique s’applique maintenant à des domaines qui 
n’ont plus grand ‘chose à faire avec la vie industrielle. L’extension de cette puissance est actuellement 
étrangère à l’extension de la machine.” (Tradução livre) ELLUL (2008): 12.

3.  Harold D. Lasswell (1902 1978) foi um sociólogo, cientista político e teórico da comunicação, que 
nasceu e viveu nos EUA. 
4.  “l’ensemble des pratiques par quoi l’on fait servir les ressources à l’édification des valeurs.” (Tradução 
livre) ELLUL (2008): 25.
5.  “conçoit les termes de sa définition de façon extrêmement étendue : il donne un tableau des valeurs et 
des techniques qui y correspondent : ces valeurs sont par exemple la richesse, la puissance, le bien-être, 
l’affection, etc., avec les techniques du gouvernement, de la production, de la médecine, de la famille. ” 
(Tradução livre) ELLUL (2008): 25.
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mecanizou-se e apenas residualmente ainda necessita da máquina. Em 
que esferas da vida não impera hoje o procedimento técnico? Como 
pode não estar instalada em alguma actividade a racionalização do pro-
cesso técnico com o foco dirigido ao desempenho? Estas são questões 
que na actualidade assumem uma acuidade preocupante, por impera-
rem sobre todas as outras.

A técnica não se define pelo actividade a que se aplica  
 

A defesa de que já se transitou para um diferente paradigma, no-
meadamente o da organização ou o da informação (a partir de finais 
do século XX), defendida por alguns autores, pode obscurecer o es-
clarecimento do que está realmente em causa. Não nos focamos nas 
aparências do fenómeno, que se vai expondo de formas diversas, mas 
na matriz que lhe subjaz. A necessidade imperativa de procedimentos 
organizacionais eficientes, a estruturar qualquer actividade humana, do 
ponto de vista individual, produtivo, social e institucional, que desde o 
dealbar do século XX se impôs e aperfeiçoou de forma incontroversa, 
é a concretização de mais uma etapa no desenvolvimento da técnica, 
cuja manifestação é aplicada agora a outro objecto. A predominân-
cia e importância da informação, que envolve desde finais do século 
XX o existir da humanidade em qualquer dimensão, é novamente o 
refinamento do aparato técnico a dirigir-se para uma área que passa a 
incorporá-lo. Não há, portanto, uma alteração da matriz, estamos pe-
rante o mesmo fenómeno a actualizar-se, a estender-se. De modo a não 
desviarmos a atenção daquilo que nos parece ser a natureza da técnica 
- uma racionalização (quantificada) eficaz e orientada para resultados, 
que a tudo se estende – e, constando assim que a sua matriz, no seu 
andamento temporal, tende a reforçar-se, vimos justificada a opção de 
Ellul em manter a denominação de técnica ao objecto do nosso estudo.

A técnica e a ciência  
 

A questão insolúvel das fronteiras difusas que separam a ciência 
da técnica podia eventualmente fazer algum sentido há um século, mas 
hoje a realidade que partilham é a mesma. Se historicamente a inven-
ção do artefacto precedeu o conhecimento das leis pelas quais era cons-
truído, outras alturas houve em que a ciência elaborava um conjunto 
de teorias para serem mais tarde colocadas em acção pela técnica. Mas 
o caminho, entretanto, percorrido levou a um imbricar das duas activi-
dades não nos permitindo fazer uma distinção clara. A ciência é desen-
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volvida sobre bases técnicas, assim como a técnica se apoia em conhe-
cimentos científicos. Portanto, na nossa reflexão, ao referirmos técnica 
estamos a englobar todo o conhecimento científico que ela subentende, 
isto é, a técnica de algo, necessariamente é também produto de saberes 
sobre aquilo de que trata, com um grau variável de cientificidade.  

Até à revolução industrial (o panorama geral)   
 Existe em toda a história da humanidade que vai até à revolução 

industrial, meados do século XVIII, uma panóplia muito diversificada 
de situações e graus no que se refere à presença e importância de arte-
factos, tanto para vida dos indivíduos como das sociedades, que de al-
guma forma exigem um saber técnico, mas o facto de (i) a sua relevân-
cia se circunscrever aos domínios de actividade onde eram necessários, 
não se extrapolando da sua possível utilidade em outros domínios, (ii) 
não se equacionar como necessária uma melhoria progressiva do in-
vento, (iii) a sua existência ser delimitada geográfica e temporalmente, 
faziam sentido para um género de vida de um local durante um período 
e, (iv) a demora no ritmo de adaptação era própria dos modos de vida 
que já se encontrava com os seus hábitos bem sedimentados, leva-nos 
a defender que estas realidades em tudo diferem daquilo que posterior-
mente se viria a constituir como a sociedade técnica. 

 Portanto, trataremos em conjunto, e de forma abreviada, a situa-
ção vivida a montante da revolução industrial, sabendo que existiram 
épocas e civilizações com realidades acentuadamente distintas, tendo 
em comum, no que se refere à técnica, o facto de esta não passar de 
um acessório entre outros, cuja importância, no conjunto da vida dos 
indivíduos e sociedades, se pode relativizar. 

 Tanto na sociedade medieval como nas civilizações grega e roma-
na a frugalidade em que assentava o quotidiano da vida dos indivíduos, 
nos mais diversos extractos sociais (eventualmente com excepções 
pontuais), era uma realidade pacífica, não se equacionando qualquer 
outro tipo de visão em relação à utilidade dos artefactos simples então 
utilizados, a não ser a sua complementaridade mínima de apoio a ac-
tividades específicas. Pode hoje parecer estranho que certos artefactos 
prolongassem a sua existência para além da duração da vida dos seus 
utilizadores, ou que o modo de fazer determinados instrumentos não 
fosse alterado ao longo de várias gerações, mas foi essa a realidade que 
em diferentes civilizações perdurou por milénios. Ainda de mais difícil 
compreensão, se a perspectiva que tomarmos for a actual, será entender 
a impermeabilidade do tecido social em acolher inovações vindas do 
exterior, ou que a vida de certos utensílios termine quando a civilização 
de que fazia parte entra em colapso. 

 Para entender o carácter absolutamente secundário das técnicas 
disponíveis, teremos também de alterar o modo como hoje percepcio-
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namos o espaço/tempo. As comunicações entre as várias localidades no 
espaço geográfico de uma mesma civilização seriam difíceis, porque 
perigosas e morosas (em qualquer civilização que consideremos neste 
período), o que implica que a harmonização de técnicas dentro do mes-
mo espaço civilizacional era naturalmente lenta. A distância física era 
um factor que, originando um isolamento de cada região, propiciava 
que o estilo de vida aí existente, com todas as actividades que lhe são 
próprias, assim como os utensílios disponíveis, fizessem parte de uma 
certa cultura sedimentada ao longo de gerações. Não era sentida a ne-
cessidade de inserir inovações a um estilo de vida que se pautava pela 
constância de hábitos, que de uma forma global se satisfaziam com os 
meios existentes. A questão de fazer algo de modo mais eficiente não 
era colocada como um princípio reitor da acção (o que para nós actual-
mente não será de entendimento linear). 

 A ausência de vontade técnica na consciência dos homens, trans-
versal a toda a sociedade medieval europeia, que não a reconhece como 
um valor que possa melhorar a sua vida, teve efeitos práticos visíveis. 
Entre o século IV e X, constata-se um apagamento, e até algum retro-
cesso técnico6, a que não será alheio o predomínio da religião cristã, 
cujas concepções de modo algum estão alinhadas com o espírito técni-
co. Escreve Ellul: “A partir do momento em que o cristianismo se torna 
preponderante, qual é a sua posição doutrinal em relação à actividade 
prática? No plano moral, a condenação do luxo, do dinheiro, de tudo o 
que representa a cidade terrestre, dedicada a Satanás, oposta à Cidade 
de Deus. Por outro lado, é a grande era do eremitismo, a renúncia à 
vida na cidade, o cenobitismo apresentado como um ideal.”7 

Parte II – O surgir da sociedade técnica

Antecedentes próximos  

 
Antes de abordarmos a ruptura que irá acontecer em meados do 

século XVIII, a revolução industrial, que mais tarde será pensada como 
a linha de partida para o novo mundo da técnica, convém termos pre-

6.  As técnicas jurídicas romanas, que uns séculos mais tarde viriam a ser estudas, foram em grande medida 
ignoradas e substituídas pelo costume. Assim como a organização social e política do Império Romano 
estruturada segundo regras, foi também abandonada e substituída por alguma desorganização. 

7.  “A partir du moment où le Christianisme devient prépondérant, quelle est sa position doctrinale envers 
l’activité pratique ? Sur le plan moral, la condamnation du luxe, de l’argent, de tout ce qui représente la cité 
terrestre, vouée à Satan, opposée à la Cité de Dieu. En face, c’est la grande époque de l’érémitisme, du re-
noncement à la vie urbaine, du cénobitisme présenté comme un idéal” (Tradução livre) ELLUL (2008): 48.
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sente o quão importantes foram alguns acontecimentos que se vão su-
cedendo desde o início do século XVI. Existem uma série de sintomas 
avulso, isto é, sem consequências imediatas, nem consistentes, mas an-
tes como um deixar de sementes, que ainda não têm um terreno apto 
para as acolher. Se é um facto que não florescem, mantendo a metáfora 
orgânica, isto é, se não adquirem de imediato nenhum tipo de visibili-
dade do ponto de vista da sociedade técnica, não será menos verdade 
que se vão misturando com a terra onde foram lançadas. Na era mo-
derna são constituídos os ingredientes fundamentais, na esfera social e 
política, económica e no pensamento filosófico, para que uns séculos 
mais tarde seja possível uma ruptura profunda capaz de alterar drasti-
camente todos os aspectos da vida das pessoas e das sociedades que 
durante mais de mil anos pouco significativamente se tinha alterado. 

 De uma forma sintetizada, Hannah Arendt refere que: “No limiar 
da era moderna há três grandes acontecimentos que lhe determinaram 
o carácter: a descoberta da América e a subsequente exploração de 
toda a Terra; a Reforma que expropriando propriedades eclesiásticas e 
monásticas desencadeou o duplo processo de exploração individual e 
acumulação de riqueza social; e a invenção do telescópio, permitindo 
o desenvolvimento de uma nova ciência que considera a natureza da 
Terra do ponto de vista do universo.”8 Por seu turno, Karl Jaspers ao 
estabelecer uma divisão de períodos que marcam a história da presen-
ça do Homem na Terra, afirma que este quarto período, em que ainda 
vivemos actualmente é “… a era cientifico-técnica, preparada na Euro-
pa desde o fim da Idade Média, espiritualmente constituída no século 
dezassete, amplamente desenvolvida desde o final do século dezoito e 
cuja evolução veloz e precipitada data de alguns decénios.”9 Podíamos 
continuar a enumerar pensadores e as respectivas reflexões, constatan-
do um vasto consenso nos aspectos essenciais, que atribui a esta época 
que medeia o fim da Idade Média e a revolução industrial uma mudan-
ça de eixo (ou de ponto arquimediano, voltando a Arendt) em torno do 
qual a humanidade passa a mover-se (sendo que a escolha dos aconte-
cimentos ou fenómenos marcantes variará entre autores). 

 Também para Ellul, o início do século XVII marca uma revolução 
científica, que se pode caracterizar, em traços gerais, por uma mudança 
de atitude em face dos fenómenos. Como claramente refere: “Foi nesta 
altura que foram realizadas experiências para provar a exactidão de 
séries contínuas de hipóteses concebidas de forma quantitativa. É tam-
bém neste ponto que assistimos à transformação psicológica que leva 
à consideração dos fenómenos em si mesmos como objectos de estu-

8.  Arendt (2001), 311.
9.  Jaspers (1981), 93.
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do suficientes. Mas isto acontecer, não explica o progresso técnico. 
As descobertas científicas são uma condição necessária, mas de forma 
alguma suficiente. É óbvio que não pode haver aplicação sem os prin-
cípios, mas a aplicação não se segue necessariamente.”10 Existem nesta 
altura de facto transformações radicais na forma como a ciência se co-
loca perante o objecto de estudo, mas a sua aplicação à técnica ainda 
não é efectivamente realizada, embora se constituam como condições 
propícias para uma futura implementação. 

 Mas, num âmbito mais restrito e preciso, no que se refere aos 
elementos concretos que virão a impulsionar a sociedade técnica, Ellul, 
ao mesmo tempo que reconhece as alterações profundas operadas já no 
século XV, destacando a descoberta da imprensa, a bussola e a pólvora 
(importada do oriente), entre outras inovações também importantes, 
identifica contudo um abrandamento a partir do século XVI que se 
prolongará até meados do século XVIII, no que diz respeito à imple-
mentação prática e difusão destas descobertas. Este abrandamento é 
justificado, segundo o nosso autor, da seguinte forma: “Neste período 
encontramo-nos numa encruzilhada. Cada vez mais se tem necessidade 
de criar estes meios, até se descobre a sua estrutura, mas o quadro da 
sociedade, as ideias correntes, as posições intelectuais não são absolu-
tamente favoráveis à sua realização. Os meios técnicos são postos em 
prática num quadro que lhes é estranho. Eles não implicam na decisão, 
não eliminam os outros meios. Isto choca com o profundo humanismo 
que assombra o século XVII, que nasceu do humanismo renascentista: 
não só conhecimento e respeito, mas a autêntica supremacia do homem 
sobre os meios. Este humanismo, ligado ao universalismo, não permite 
o florescimento de técnicas.”11  Defende-se que estamos nesta altura 
perante um tempo de maturação de inventos e ideias, cujo potencial de 
afrontamento a um quadro social e económico milenar, que mais tar-
de, quando realmente aconteceu, se viria a demonstrar absolutamente 
explosivo, teria de se disseminar a um ritmo ainda pré-técnico. Apenas 

10.  “C’est à ce moment que l’on expérimente en vue de prouver l’exactitude de séries continues d’hy-
pothèses conçues sous forme quantitative. C’est aussi à ce moment que l’on assiste à la transformation 
psychologique qui conduit à considérer les phénomènes en soi comme objets d’étude suffisants. Mais si 
cela prépare, cela n’explique pas le progrès technique. Les découvertes scientifiques sont la condition 
nécessaire mais nullement suffisante. Il est évident qu’il ne peut y avoir d’application si l’on n’a pas les 
principes, mais l’application ne découle pas forcément.” (Tradução livre) ELLUL (2008): 55.
11.  “Nous sommes dans cette période exactement à une croisée de chemins. On ressent de plus en plus la 
nécessité de créer ces moyens, on aperçoit même leur structure, mais le cadre de la société, les idées cou-
rantes, les positions intellectuelles ne sont absolument pas favorables à leur réalisation. On fait jouer des 
moyens techniques dans un cadre qui leur est étranger. Ils n’emportent pas alors la décision, ils n’éliminent 
pas les autres moyens. Ceci se heurte d’ailleurs à cet humanisme profond qui hante le XVIIe siècle issu 
de l’humanisme de la Renaissance : pas seulement connaissance et respect, mais authentique suprématie 
des hommes affirmée sur les moyens. Cet humanisme, lié à l’universalisme, ne permet pas l’éclosion des 
techniques.” (Tradução livre) ELLUL (2008) :51.
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à distância a que nos encontramos nos é possível discernir aspectos 
fundamentais que na altura não seriam acessíveis à generalidade das 
pessoas. Contudo, ainda que timidamente, o processo em direcção à 
sociedade técnica está claramente a consumir etapas. Ou, no dizer de 
Ellul, é um tempo de encruzilhada, onde a resistência à disrupção é na-
turalmente (ainda, nestes tempos) um factor a considerar, mesmo que 
já visíveis as alternativas (ainda) em esboço. E convém salientar que 
estamos a referir uma altura histórica em que a velocidade de propa-
gação das novidades era substancialmente diferente daquela que viria 
a ser comum mais tarde. A penetração das mudanças que já estavam a 
acontecer gradualmente na mentalidade dos europeus teria de aguar-
dar por circunstâncias mais directas e pela combinação complexa de 
aspectos diversos. 

A revolução industrial  
 

De modo lapidar, referindo-se aos novos modelos de métodos 
de pensamento, que por altura da revolução industrial começam a ser 
praticados pelos intelectuais, diz Ellul: “Os princípios de Descartes 
triunfaram e deram origem não a uma filosofia, mas a uma técnica 
intelectual.”12 Esta afirmação, tecida no contexto da enumeração de 
vários factores e mudanças de atitude que confluíram para o começo 
do sistema técnico, procura clarificar a dimensão relativa do papel da 
“máquina” num horizonte mais vasto, onde esse artefacto simboliza 
uma das muitas expressões de um fenómeno mais abrangente. 

 A reflexão de Ellul argumenta em contraposição às ideias de vá-
rios autores, embora nesta parte do seu trabalho se refira directamente 
a Mumford13, cujas teses relativas à civilização técnica partem de uma 
identificação redutora (e simplista) entre a máquina e a técnica. Neste 
sentido, a sua exposição sobre os acontecimentos da época relembra: 
as novas técnicas de organização, logística e de recrutamento dos exér-
citos de Frederico II e Napoleão; as técnicas económicas dos fisiocratas 
e depois dos liberais; a entrada em vigor do código civil Napoleónico14 
(1804), cuja influência se viria a propagar por vários países (inclusive 
Portugal, o código civil foi aprovado em 1867), em que predomina a 
simplificação e objectividade das leis, que vão constituir-se como a fon-

12.  “Les principes issus de Descartes triomphent et donnent naissance non pas à une philosophie mais à 
une technique intellectuelle.” (Tradução livre) ELLUL (2008) :54.
13.  Lewis Mumford na sua obra Técnica e Civilização de 1934.
14.  Napoleão terá confidenciado (premonitoriamente) ao Marquês de Montholon: “A minha verdadeira 
glória não está em ter ganho quarenta batalhas. Waterloo irá apagar a memória de tantas vitórias. O que 
nada apagará, o que viverá para sempre, é o meu código civil.”
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te do direito (acabando assim com a anterior dispersão, que se baseava 
em direitos locais, no costume e ainda no direito romano). Por toda a 
Europa se desenvolvem esforços no sentido de se constituírem estados 
organizados de uma forma mais ou menos conseguida. Começam a ser 
dados passos objectivos na organização técnica dos serviços adminis-
trativos e policiais do estado, as regras orçamentais e o estabelecimen-
to de leis fiscais começam a ser tratados como estruturas que obedecem 
a modelos racionalmente explicáveis. Também de fundamental impor-
tância neste período a que nos reportamos, devemos considerar o fim 
dos privilégios por nascimento (a consagração da igualdade de todos os 
cidadãos perante a lei), isto é, o proporcionar um nivelar dos direitos e 
deveres de todos, o que de uma perspectiva técnica simplifica o signi-
ficado do que é um indivíduo (o que no futuro permitirá um tratamento 
mais ágil desta “peça” humana, se for esse o caso). De modo algum 
minimizamos (ou relativizamos) a justiça elementar da igual dignidade 
de todos os Homens, apenas consideramos (na mesma linha de Ellul) 
que a técnica é alheia a quaisquer considerações morais; o bem e o mal 
são conceitos desconhecidos do sistema técnico (nem tão pouco fazem 
qualquer sentido, como adiante tentaremos detalhar).  

 A máquina a vapor15, uma das inovações iniciais (e símbolo) da 
revolução industrial, assim como toda industrialização, tem um im-
pacto profundo e inegável na paisagem social e económica de parte da 
Europa a partir de meados do século XVIII, e de uma forma radical no 
século XIX, mas considerar este impacto de forma isolada, sem atender 
a um conjunto de factores que se conjugou, é não atender, como temos 
vindo a observar, à complexidade e densidade do fenómeno técnico. A 
máquina e a industrialização que esta possibilitou são manifestações 
dos princípios da técnica, que mais à frente tentaremos caracterizar. 
Mas, se nos debruçarmos sucintamente apenas na história da máquina 
a vapor de James Watt16 (1765), já podemos observar, por um lado, 
que esta não foi uma invenção de raiz, mas um aperfeiçoamento da 
máquina de Thomas Newcomen (1712), que lhe aumentou a eficiência 
e, por outro lado, que esse aperfeiçoamento apenas foi possível por-
que outros inventos alteraram técnicas metalúrgicas e, não menos im-
portante, temos de considerar a alteração da visão do funcionamento 
da economia que agora já suportava a ideia de investimentos maciços 
para a implementação destas inovações. E, por último, a existência na 
sociedade de uma predisposição colectiva até aqui inexistente. Serve 

15.  O princípio que preside ao seu funcionamento teria sido descoberto no século III a.C. na Grécia, em-
bora, na altura sem qualquer concretização prática significativa. 

16.  James Watt, Grã-Bretanha (1736-1819), terá sido um autodidacta com aptidões em matemática e 
engenharia.
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este exemplo, sintetizado de forma bastante breve17, para termos em 
atenção a vastidão do âmbito que encerra o fenómeno técnico.    

Possíveis causas  
 

A questão a colocar é formulada por Ellul com toda a clareza: 
“(…) porque é que, quando o progresso técnico tinha sido tão lento du-
rante centenas de séculos, se deu esta eflorescência súbita num século 
e meio? Por que razão, neste momento histórico, foi possível fazer o 
que antes não parecia possível?”18 Esta questão não tem uma respos-
ta, como parece evidente. Eventualmente podem considerar-se várias 
pistas como fortes candidatas a constituírem-se como contributos pos-
síveis.  O nosso autor avança com uma proposta que nos parece sus-
tentável pela observação dos factos (embora naturalmente discutível).   

 A questão de ser neste momento que constatamos o início de uma 
transformação radical na Europa no curto espaço de cento e cinquenta 
anos e que depois se prolongaria até à actualidade expandindo-se por 
toda a Terra, para Ellul, deve-se ao alinhamento de cinco factores, que 
se dão em simultâneo, a saber: a existência de um período muito lon-
go de maturação de muitas “pequenas” inovações dispersas sem que 
tenham constituído como alteração significativa no modelo existente; 
um crescimento demográfico relevante; a situação global do meio eco-
nómico; uma plasticidade ideal da sociedade, que se encontra aberta 
à propagação da técnica; uma intenção técnica clara que une todas as 
forças na prossecução do objectivo técnico.  

 Um acréscimo relevante da população, que se deve sobretudo 
a uma diminuição da taxa de mortalidade, gera mais necessidades de 
consumo, e por sua vez um aumento de mão-de-obra disponível para 
as unidades fabris. Este é um aspecto material que tem relevância para 
que com rapidez se possa recorrer a um recurso indispensável para que 
a indústria funcione.  

 Um elevado número de inventos de todo o tipo de géneros, dis-
persos por várias regiões, a que não era atribuída particular utilidade ou 
importância, e que nem eram conhecidos em outras geografias, foram-
-se acumulando ao longo dos séculos. Isto é, estava disponível para 

17.  Uma abordagem da história da máquina a vapor, ainda que não exaustiva, mas que se pretendesse algo 
completa de modo a ter uma visão de conjunto de todos os elementos que permitiram a sua concretização 
prática, seria um exemplo flagrante e interessante, da diversidade de factores que tiveram de se conjugar 
para que ela fosse possível. 
18.  “pourquoi, alors que depuis des centaines de siècles le progrès technique est si lent, en un siècle et 
demi y a-t-il cette brutale efflorescence ? Pourquoi à ce moment historique là, a été possible ce qui ne 
semblait pas l’être auparavant ?” (Tradução livre) ELLUL (2008) :54.
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averiguação e melhorias um enorme manancial de descobertas, cujo 
possível relacionamento entre si não tinha sido ainda sido equacionado. 

Também há muito que está consolidada a segurança da validade 
da experimentação e métodos científicos; o telescópio posto à prova 
por Galileu retira espaço à formulação de teorias que não estejam sus-
tentadas numa base verificável. O aprofundamento e sistematização 
dos conhecimentos da matemática (Descartes e Leibniz), e mais tarde 
da física (Newton) fortaleceram o grau de certeza na ciência, tornando-
-a um meio incontornável de abordagem dos fenómenos naturais. 

 Podemos observar na sociedade europeia de meados do século 
XVIII, passados mais de dois séculos do início dos descobrimentos, e 
também do período áureo do renascimento e da reforma protestante, 
uma receptividade a novas e diferentes ideias, que antes não se veri-
ficava. A intensificação das trocas comerciais, que leva à ascensão da 
burguesia, formada sobretudo por empresários, funcionários do estado, 
militares, profissionais liberais, vai fazer com que nas grandes cidades 
surjam movimentos de ideias progressistas que pouco têm de comum 
com as sociedades nitidamente estamentais de antanho, registando-se 
assim uma quebra de tabus que vinham dos inícios do período medie-
val, e um romper de hierarquias sociais rígidas. 

 Estamos perante uma sociedade bem estabilizada e simultanea-
mente com plasticidade suficiente para suportar um propósito técnico 
assertivo, isto é, há uma vontade social generalizada decidida em per-
correr este novo caminho técnico. Esta importante consciência colecti-
va que deseja a inovação e se encontra sedenta de progresso representa 
em conjunto com os factores anteriores a solidez necessária para que 
este salto no desconhecido seja irreversível. 

As ideias    
 

Descartes (1596-1650), no começo da modernidade, ao utilizar 
como ponto de partida a consciência do sujeito acerca dos seus pensa-
mentos, - o cogito -, vem transmitir ao indivíduo a responsabilidade e a 
capacidade de metodicamente progredir no conhecimento da verdade. 
E aqui temos expostos pressupostos básicos, indispensáveis à autocon-
fiança necessária para que mais tarde seja possível o empreendimento 
técnico. Isto é, se por um lado, se descortina que é a partir da centrali-
dade da racionalidade humana que se pode instalar a base da certeza, 
por outro, a que não é alheia a sua formação matemática, a imprescin-
dibilidade da utilização de um método bem estruturado como condição 
de sucesso, então estamos a argumentar em favor da potencialidade 
de um avanço sustentado da humanidade no sentido de desvendar o 
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que até aqui tem estado oculto. Temos aqui enunciada de forma clara 
uma visão que é cabalmente partilhada pelo espírito do homem técni-
co do século XVIII. E, se atendermos aos diversos passos que devem 
seguir-se, enunciados no discurso do método, como forma de alcan-
çar evidências irrefutáveis, então seguramente temos uma lista de pro-
cedimentos que seria bem acolhida em qualquer manual sobre como 
tecnicamente se deve formular um pensamento: “(…) nunca aceitar 
como verdadeira alguma coisa sem a conhecer evidentemente como 
tal (…) dividir cada uma das dificuldades que eu havia de examinar 
em tantas parcelas quantas fosse possível e necessário para melhor as 
resolver (…) conduzir por ordem os meus pensamentos, começando 
pelos objectos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pou-
co a pouco, gradualmente, até ao conhecimento dos mais compostos 
(…) fazer sempre enumerações tão integras, e revisões tão gerais que 
tivesse a certeza de nada omitir..”19 Esta procura de Descartes por um 
afinamento no rigor, ou de uma precisão que mais do que milimétrica, 
se pretende absoluta, vai constituir-se como um dos objectivos que a 
técnica terá sempre em mira.  

 A mesma tónica de esperança no esforço humano, embora agora 
dirigida ao movimento das Luzes, podemos ler num escrito de Kant 
em 1784: “O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de 
que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir 
do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é culpa 
própria se a causa não reside na falta de entendimento, mas na falta de 
decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de 
outrem. Sapere aude!”20. O apelo aqui é dirigido à racionalidade prática 
e à liberdade do homem que lhe possibilita comandar o seu destino. 
Este excerto, não focado na racionalidade teórica, como teria sido em 
Descartes, é, contudo, também uma aceitação que no homem reside a 
capacidade de enfrentar os desafios que o progresso lhe coloca.

 Em pleno século XIX, já depois do início da revolução indus-
trial, com Hegel e posteriormente em Marx, a aceitação deste trajecto 
da técnica é formulada como o natural caminhar da humanidade no 
seu processo histórico, que dialeticamente sanará as suas contradições. 
Tanto a visão do fim da história como a da sociedade sem classes, para 
se alcançarem, terão de percorrer etapas, que afinal são próprias do 
processo histórico. 

 Para falar deste período destacámos sucintamente que nestas 
abordagens existe uma visão premonitória de Descartes que eleva as 
potencialidades da racionalidade do sujeito pensante para patamares 

19.  Descartes (2019), 30. 
20.  Kant (2020), 9.
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ambiciosos, um apelo à responsabilidade do homem como condutor 
da história, por Kant, que antevê no compromisso com uma liberdade 
consciente a chave para um evoluir prudente, e finalmente, em Hegel21 
e Marx, uma compreensão dos fenómenos fundada na aceitação do 
processo em curso, talvez própria de quem vive na exaltação dos mo-
mentos a acontecerem de facto no seu próprio quotidiano. 

 Portanto, nesta altura, até meados do século XIX, a existirem 
críticas ao fenómeno técnico por parte dos grandes pensadores, elas 
seriam apenas excepções (segundo Ellul a única voz que se distinguiu 
terá sido a de Kierkegaard). O que de facto é plenamente explicável 
pela ainda breve existência desta nova realidade e pela adesão genera-
lizada da consciência colectiva que atravessava toda a sociedade. 

Mas parece-nos relevante que em 1854, através da literatura, 
Charles Dickens22 se tenha expresso no início do seu romance “Tem-
pos Difíceis”, da seguinte forma: “- Ora bem, o que eu quero é Factos. 
Ensinar a estes meninos e meninas apenas Factos. Factos e nada mais a 
não ser Factos é o que importa nesta vida. Nada mais plantar, e extirpar 
tudo mais. A mente dos animais racionais só pode ser formada com 
base em Factos: nada mais lhes aproveitará na vida. Este é o princípio 
que norteia a educação dos meus próprios filhos…” Este sarcasmo de-
molidor aqui expresso através da arte, talvez próprio de quem viveu na 
primeira pessoa o reverso da epifania da técnica, revela, aqui caricatu-
rando, a planura e simplicidade com que a mentalidade técnica se pode 
expressar, e, um pouco mais à frente sobre o orador que proferiu estas 
palavras, Dickens diz: “ (…) O porte obstinado do orador, o casaco 
quadrado, as pernas quadradas, os ombros quadrados (…)”.    

Caracterização da nova técnica 
 

Depois deste parêntesis introdutório com uma referência literária, 
encontramo-nos na altura de tentar formular então com que caracterís-
ticas predominantes este novo fenómeno se vai afirmar. Relembran-
do-nos das características gerais que mencionámos ao abordar civi-
lizações anteriores à revolução industrial, ficou nítido o seu carácter 
subsidiário na vida do homem e das sociedades, o que será a partir 
deste momento alterado de maneira radical: “(…) o fenómeno técnico 
atual não tem quase nada em comum com o fenómeno técnico até aos 

21.  Ficou para a história, de forma um pouco caricatural, a afirmação de Hegel quando se referindo a 
Napoleão terá dito que “viu a razão a cavalo.”
22.  Charles Dickens (1812-1870), excerto retirado do início de “Tempos Difíceis”, que se passa numa 
localidade imaginária semelhante a um grande centro industrial urbano.
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tempos modernos”23. 

É um truísmo afirmar que não existe distinção entre a invenção do 
telescópio e a do foguetão que foi à lua em 1969. Em termos de prin-
cípios de trabalho racional do homem estamos a falar do mesmo, ape-
nas mudou o produto. Mas já deixámos devidamente sublinhado que 
o sistema técnico não se confunde com os produtos concretos que dele 
podem resultar (nem com um ajuizar dos mesmos). A técnica continua 
a ser uma actuação racional, embora se vá perdendo a sua aplicação 
exclusiva àquilo que é material, até ao ponto de hoje a componente 
material significar apenas uma pequena parte, que seguramente não 
será a mais importante (pelo menos para aquilo que nos interessa, que 
é o todo). Ao estudarmos o evoluir das técnicas que se começa a dar 
depois de 1750, detectamos que com o avançar de algumas décadas se 
vai dando uma transfiguração naquilo a que chamávamos antes téc-
nica. As origens directas podem imputar-se, de um modo genérico, a 
uma ampliação exponencial de escala, e ao alargar do âmbito a to-
das as actividades humanas e à interconexão entre técnicas diversas. 
Mas parece-nos que Ellul capta no seu todo o fenómeno técnico actual 
com pertinência, identificando seis características indissociáveis, que 
em conjunto revelam como através desse fenómeno se constitui uma 
sociedade tecnológica em que o próprio indivíduo é absorvido na sua 
rede. Portanto, referimo-nos agora a algo que já não são simples ins-
trumentos, mas uma diferente forma de habitar e viver na Terra, por-
que altera as sociedades e os indivíduos dando lugar a uma civilização 
técnica. As novas características principais do fenómeno técnico, que 
com o evoluir de várias dinâmicas substituem as anteriores, são segun-
do perspectiva de Ellul (a) automatismo da escolha técnica; (b) auto-
crescimento; (c) singularidade; (d) interligação; (e) universalismo; (f) 
autonomia. 
     

O “automatismo da escolha técnica”. Isto é, as orientações das 
escolhas técnicas são decididas pela própria técnica. Entre dois méto-
dos técnicos existe um que se impõe, pois se tudo é mensurável, então 
(é fácil) naturalmente se escolhe o melhor número, tendo em mente 
o resultado que se deseja. O foco é dirigido para o resultado, e sendo 
este determinável (quantificado), então as opções não fazem sentido, à 
partida está decidido.

O “autocrescimento”. A progressão faz-se sem intervenção decisi-
va do homem. Se todos estão orientados para a mesma sociedade tec-
23.  “… le phénomène technique actuel n’a donc presque rien de commun avec le phénomène technique 
jusqu’aux temps modernes.” (Tradução livre) ELLUL (2008) :88.
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nológica, e se as técnicas de muitas formas se inter-relacionam entre si, 
então qualquer nova descoberta numa determinada área terá repercus-
sões automáticas noutras áreas. Muitas pequenas e anónimas descober-
tas para uma certa aplicação serão aproveitadas para outras utilizações 
de áreas diferentes. E isto é feito sem darmos conta que efectivamente 
se está a passar (actualmente a todo o momento, e em diversos sítios ao 
mesmo tempo), porque já são tão pequenos detalhes que intervêm para 
a formulação de uma certa técnica especializada, que com a alteração 
ou melhoria de um deles, não reparamos que pode ser reaproveitado 
com benefícios em algo bastante diverso24.

 A “singularidade”. As estruturas e as respectivas lógicas que 
subjazem ao funcionamento de um sistema técnico podem aplicar-se 
a outros (aparentemente) completamente diferentes. A organização de 
departamentos no mundo empresarial com as suas funções específicas 
e interligações entre eles, podem assemelhar-se, por exemplo, à monta-
gem das várias peças de um carro. E, descoberta a técnica que funciona 
em certa área, tende a aplicar-se a outras. Desta característica podemos 
inferir do grau de dificuldade de a priori termos capacidade para ava-
liar consequências de certas inovações, aparentemente inócuas.

A “interligação”. Da necessidade para a obtenção, por exemplo, 
de certos produtos (caso da metalurgia, referido por Ellul), onde são 
empregues técnicas bem diferentes entre si, começou então a surgir a 
necessidade de uma nova técnica, que consiste na organização das par-
tes num todo. Portanto, estamos perante o surgir de uma nova técnica 
cujo foco é a montagem de “puzzles”. Da consciência que da ligação 
bem construída entre todas se gera uma melhor resultado para cada 
uma delas, então tende-se a cuidar das interfaces a que se está expos-
to. Por exemplo, a partir da constatação das fadigas e desmotivações 
no homem que executa determinadas tarefas rotineiras convocaram-se 
técnicas que permitem suavizar o desgaste, procurando que o indivíduo 
se sinta com vontade de ter desempenhos melhorados. Essas técnicas 
(de recursos humanos nas empresas) podem ser de propaganda, ou da 
promoção de encontros informais fora do local de trabalho que tentem 
criar um espírito colectivo etc…

O “universalismo”. A expansão geográfica das tecnologias, au-
mentando os mercados disponíveis, auxiliada por técnicas financeiras, 
é cada vez mais facilitada pela rapidez das técnicas de transporte, pela 

24.  Em termos de detalhes na esfera informática, constatamos com alguma facilidade que pequenas 
funcionalidades, por exemplo a localização geográfica nos telemóveis, a partir do momento que foi des-
coberta, quase imediatamente foi integrada nas outras aplicações já existentes, dando-lhes assim novas 
potencialidades, que por sua vez podem gerar outras novas aplicações e negócios. Quando da descoberta 
e implementação da localização geográfica, ninguém pode prever as imensas possibilidades a partir daí 
abertas.  
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persuasão das técnicas utilizadas pelos meios de comunicação, e faz 
com que actualmente, embora em estágios diferentes, a trajectória da 
civilização seja comum. As particularidades sociais e religiosas, pró-
prias de regiões ainda longe dos epicentros de forte desenvolvimento 
tecnológico, são apagadas, porque o alinhamento tem como conse-
quência a uniformização, isto é, para entrar no comboio do progresso 
tecnológico tem de afastar tudo o que não se coaduna com o novo 
modelo. 

 Mas muitas vezes na história o processo não foi tão pacífico como 
mencionámos. Isto é, tanto a guerra declarada, como por outro lado, a 
passagem de colónias a estados independentes, originou a que de forma 
rápida se implementassem modelos de industrialização ocidentais, sem 
atender às idiossincrasias das sociedades em causa, com custos sociais 
incalculáveis. A mudança de paradigma que desloca populações e lhes 
altera os hábitos sociais repentinamente, cria ambientes sociais a todos 
os níveis caóticos, e colocam os homens individualmente considerados 
numa situação de desamparo e desespero. Mas a técnica não se pauta 
por considerações de ordem moral.  

A “autonomia”. A recusa de qualquer intervenção que impeça a 
eficiência afasta a técnica do seu propósito genuíno, de onde se segue 
que prescinde de elementos susceptíveis de adulterar o resultado rigo-
roso para onde se orienta. Então, se atendermos à simplicidade des-
te requisito imperativo, e atendermos às possibilidades de origem de 
erros, verificamos que é da parte do homem que os mesmos podem 
surgir. O homem, além dos erros naturais ao humano, também se cansa 
ao fim de um tempo, e está exposto a contingências da sua vida pessoal 
que podem influir no seu desempenho (ninguém está livre de desgos-
tos). Sendo assim, sempre que possível prescreve-se a sua substituição 
por instrumentos técnicos precisos (que não sofrem de fadigas) e que 
estão alheios a “estados de alma”. Só daí podem advir benefícios para 
o bom funcionamento do processo técnico.   

 Perante esta breve caracterização do fenómeno técnico, que nos 
envolve e nos forma, com facilidade entendemos que estamos perante 
uma realidade inexistente no período pré-industrial, onde a existên-
cia de pessoas (no planeta Terra) fora desta atmosfera civilizacional 
é bastante duvidosa, de forma directa ou em casos muito esporádicos 
(raros) de modo mais indirecto, actualmente todos estamos no mesmo 
caminho, e conscientemente ou não faz parte da nossa natureza ser-
mos também agentes da engrenagem. Também, a partir do demons-
trado agora na nova caracterização da técnica, deve ficar claro que os 
fenómenos não técnicos que ainda acontecem pontualmente, e outros 
que poderão no futuro acontecer, fruto de espontaneidades ainda não 
domadas no homem, ou da possibilidade de acasos diversos (de que 
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nunca estamos livres), tendem a ser subalternizados pela técnica, isto 
é, a técnica tende a prevalecer, o que dados os pressupostos defendidos 
nos parece evidente.    

Parte III – A técnica expande-se

A economia 

 
A burguesia pré-industrial, oriunda fundamentalmente das novas 

potencialidades comerciais que iam surgindo e se expandiam, impunha 
o seu espaço como nova classe portadora de uma visão progressista em 
relação à humanidade, em oposição ao conservadorismo da nobreza e 
alto clero, que simbolizavam o antigo regime (“L’ancien régime”) e, 
como classe mais empenhada e envolvida no avanço da industrializa-
ção, sempre associou ao avanço tecnológico um aumento da riqueza. 
Portanto, a centralidade da esfera económica não é alheia à psicologia 
dos personagens mais empreendedores deste novo trajecto.

  Marx e Keynes, em diferentes épocas e com pensamentos econó-
micos bastante distantes, e até por motivos diversos, ambos reconhe-
cem a absoluta necessidade do progresso tecnológico como motor da 
economia, e que da pujança da economia por sua vez serão novamente 
propiciados novos avanços nas técnicas, numa espiral ascendente. 

 A ciência económica, primeiro na procura de uma explicação ri-
gorosa para fenómenos nunca observados, teve de se debruçar sobre 
as novas realidades, e depois transformar-se de modo a produzir novas 
técnicas, capazes de intervir activamente na nova sociedade tecnoló-
gica. 

 As convulsões económicas consequência de uma acelerada altera-
ção nos modelos de produção e consumo, que consistiram uma ruptura 
radical em relação aos anteriores, acompanhada do nascimento de uma 
numerosa nova classe proletária fortemente explorada e desenraizada, 
transfiguraram substancialmente o ambiente social. A vivência disrup-
tiva das primeiras décadas de industrialização, tornavam a paisagem 
das grandes cidades industriais semelhante a um caos surrealista. 

 Para interpretar uma nova realidade económica, tiveram de se 
afastar os dogmas antes aplicados e implementar formas de observação 
dos factos precisas. A necessidade de quantificação rigorosa como base 
de estudo é um elemento da abordagem aplicável também à ciência 
económica. Na última metade do século XIX começam a estruturar-se 
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com exactidão a contabilidade, a estatística e as aplicações matemáti-
cas à economia, constituindo-se como instrumentos de análise fiáveis, 
capazes de auxiliar, potenciar e melhorar as técnicas de produção e 
distribuição. Este será dos primeiros contributos de uma área diferente 
que se interligou com outra já existente aumentando a complexidade 
do fenómeno técnico como um todo.

 Da robustez da informação económica que passou a estar dis-
ponível foram despoletadas técnicas de acção sobre a economia: os 
planos e as normas. A importância do plano como fonte de definição 
de metas, e meio de controle de eficiência, tornou-se um instrumento 
técnico incontornável; lá são traçadas as linhas que têm de ser seguidas 
para se atingir os objectivos delineados25. O detectar da existência 
de desvios ao plano, cujo cumprimento deve ser acompanhado com 
frequência, possibilita a que se tomem medidas correctivas com an-
tecipação, e se volte ao caminho traçado. As normas a implementar, 
sobre quantidades, características dos materiais e, toda uma serie de 
parâmetros práticos, teriam em vista uma racionalização de processos, 
que inicialmente, de forma não técnica, seguiam cursos imprevistos, 
porque presididos pela espontaneidade e o acaso, gerando resultados 
aleatórios, que poderiam ou não satisfazer as expectativas. Para que 
tudo se uniformize com base em cálculos rigorosos a necessidade de 
normas impõe-se naturalmente. 

 Existem instrumentos fiáveis, como por exemplo a máquina de 
calcular, o microfilme e actualmente (de forma bem mais eficiente) 
o computador que trazem às técnicas de planificação e previsão uma 
exactidão e um rigor indisputável, que possibilita aos centros de pro-
dução fazer uma gestão técnica de recursos de modo científico. Das 
vantagens de utilização deste conjunto de técnicas de gestão, vai sur-
gir uma classe de técnicos especialistas, que vai aperfeiçoando o foco 
específico com que aborda o processo. Começando, no fim do século 
XIX, também a estar disponíveis elementos estatísticos sobre a opinião 
dos consumidores e a flutuação das tendências, então novas técnicas de 
publicidade e propaganda encontram terreno para se instalar. E assim, 
mais uma vez, novas técnicas, até aqui inexistentes, vêm acrescentar 
complexidade ao processo, formando um conjunto de novos especia-
listas, que aperfeiçoam as técnicas de incitamento e moldagem de opi-
niões. E, como no mundo tecnológico a redução de qualquer proble-
ma26 a outro mais simples que facilite o tratamento (algo já enunciado 
25.  A elaboração de planos tanto no Estado como nas empresas é uma prática que tem vindo a ser siste-
maticamente aperfeiçoada até hoje, pois a sua utilidade está dependente do rigor que atingir. Peter Drucker 
(1909-2005) defendia que os objectivos do plano deviam ser “SMART”, que é o acrónimo de S- Speci-
fic, M- Measurable, A – Attainble, R – Realistic e T- Time. 
26.  Que no fim do século XX deixou na linguagem empresarial de chamar “problema”, e se passou a 
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por Descartes) é um princípio absoluto, surge dai a necessidade de pa-
dronizar um homem em sentido abstracto. As técnicas de propaganda e 
de publicidade inventaram o homem “normal”: “Pois o homem social 
previsto no plano é um homem cada vez mais integrado na nossa so-
ciedade, ou seja, cujas necessidades são cada vez mais colectivizadas; 
e isto não por pressão directa, mas pelo uso da publicidade, e pela 
normalização dos produtos, uniformização intelectual, etc. É agora um 
facto bem conhecido que a normalização da produção é acompanhada 
por uma normalização do gosto que confere à vida social o seu carácter 
colectivo; a produção em massa conduz espontaneamente ao consumo 
em massa. Não há necessidade de coagir, a adaptação do público é 
óbvia, o homem médio é constituído no sistema mais liberal do mundo 
porque os produtos necessários para o homem médio são oferecidos no 
mercado.”27 Continuando a haver excepções à massificação e padroni-
zação, embora com tendência a diminuírem à medida que as técnicas se 
vão aperfeiçoando, o tratamento de um recurso devidamente tipificado 
facilita nitidamente todos os tratamentos que sobre ele desejemos fa-
zer, dando-se assim aumentos substanciais de eficácia.

 A técnica, por necessitar para se desenvolver de novas infraestru-
turas, com capacidades para abranger territórios vastos, ou até mesmo 
todo o país, pressupõe um centralismo capaz de coordenar projectos de 
grande envergadura, como estradas, caminhos de ferro, eletrificação … 
portanto terá que envolver o Estado que, assim sendo, também terá de 
se reformular para conseguir satisfazer as novas necessidades, assunto 
que detalharemos mais à frente. 

 Os primeiros cem anos de arranque deste empreendimento de in-
dustrialização das sociedades, fizeram de alguma forma agir o prin-
cípio de selecção natural de Darwin28, a uma velocidade que não se 
compadece com os ritmos humanos; o aparecimento e queda de empre-
sas e negócios, com custos humanos (catastróficos) que ficaram para a 

chamar “desafio”. É um erro de palmatória em qualquer apresentação de powerpoint, que se faça seja inter-
namente na empresa ou fora, em algum lado constar a palavra “problema”. O que talvez seja um sintoma, 
não propriamente do desaparecimento dos “problemas”, mas de um incitamento a que naturalmente tudo 
se CONSEGUE resolver. 
27.  “En effet l’homme social qu’envisage le plan est un homme de plus en plus intégré dans notre société, 
c’est-à-dire dont les besoins sont de plus en plus collectivisés ; et cela non par une pression directe, mais 
par l’usage de la publicité, et la standardisation des produits, de l’uniformisation intellectuelle, etc. C’est là 
un fait bien connu maintenant que, « à la standardisation de la production, correspond une standardisation 
du goût qui donne son caractère collectif à la vie sociale » ; à la production de masse répond, spontané-
ment, une consommation de masse. Il n’est pas besoin de contraindre, l’adaptation du public se fait d’elle-
même, l’homme moyen se constitue dans le système le plus libéral du monde parce que l’on offre sur le 
marché les produits nécessaires à l’homme moyen.” (Tradução livre) ELLUL (2008) :180.
28.  A frase resumo, que pode não ser de Darwin, simboliza, contudo, o espírito da época e do pensamento 
dele: “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.” 
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história, tem como resultado que as empresas sobreviventes comecem 
a adquirir a todos os níveis técnicos (sejam eles financeiros, de gestão, 
administrativos …) uma robustez que em muito dificulta a entrada de 
novos concorrentes. Portanto, o progresso técnico conduz inevitavel-
mente à concentração; esta é a melhor forma de continuar a sua evo-
lução. E, estes novos colossos empresariais, perante uma competiti-
vidade sempre à espreita, não podem abrandar o ritmo de inovação e 
melhoria de processos, e de estar permanentemente atentos aos movi-
mentos do mercado e da sociedade. Aqui a menor falha ou desatenção 
aos movimentos de opinião, é fatal.

 Para responder à questão de saber se houve progresso efectivo, te-
mos de começar por saber circunscrever ao que nos estamos realmente 
a referir (a que aspectos), quais os períodos que queremos comparar, 
e que grupo social estamos a considerar. Se de uma forma bastante 
genérica apontarmos por exemplo para o mineiro (caso referido por 
Ellul) ou o operário da fábrica, e para os (apenas) 135 anos que me-
deiam 1815 e 1950 (aproximadamente 5 gerações), obtemos uma lista 
de melhorias difícil de enumerar, que passam por uma diminuição do 
horário de trabalho, de 6 dias por semana com 15 horas por dia, para 5 
dias com 8 horas, de condições de higiene quase inexistentes para um 
conjunto de cuidados mínimos que aumentam a esperança média de 
vida, para o aumento de um conjunto de utensílios domésticos que me-
lhoram o conforto da casa, para a possibilidade de colocar filhos com 
a escolaridade mínima … portanto, a resposta imediata parece ser sim, 
houve realmente um grande progresso. Mas em 1950 já não se acre-
dita em “amanhãs que cantam”, nem no milénio paradisíaco de Hitler. 
Os rastos de destruição sobre que se ergueu este progresso não são de 
somenos. Aqui também a enumeração dos percalços da caminhada é 
vasta, dos tempos iniciais da revolução industrial em que as condições 
mínimas de vida eram inexistentes (e a morte uma banalidade), passan-
do por duas grandes guerras que mataram um número próximo de 70 
milhões de homens, fora os outros muitos milhões que viram a sua vida 
destruída, a grande depressão dos anos 20 que levou à miséria um nú-
mero incontável de famílias, as guerras pela independência das antigas 
colónias com consequências devastadoras para os povos autóctones, 
os gulags sobre os quais não temos número exacto de vitimas (apenas 
sabemos de muitos milhões), e esta é apenas a exposição dos factos 
mais divulgados… Para “a frio” apurarmos um saldo estamos perante 
uma contabilidade sinistra. Omitimos neste desfilar de acontecimen-
tos que se reportou aos não sobreviventes, a herança que as alterações 
tecnológicas deste progresso tiveram no planeta onde habitamos, que 
trataremos mais à frente.   
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 Mas se a comparação que acabámos de fazer passar a ser com o 
homem de 1250, então não temos termos de comparação para que ela 
se faça. A vida, a concepção do que é a vida não são as mesmas, os 
padrões de 1950 não fazem absolutamente nenhum sentido nos de an-
tanho. Referimo-nos a universos distintos de raiz, onde as necessidades 
e os desejos não têm nada em comum. 

 A nova realidade do homem económico, que faz transportar em 
cada um o sonho de prosperidade fácil, cuidadosamente difundido pe-
las mais diversas técnicas, vem propiciar as este produtor/consumidor 
uma motivação que lhe tolhe a mais elementar lucidez, transformando-
-o num fiel aliado deste sistema.   

No Estado    
 

O fortalecimento do poder central do estado, e inclusivamente a 
formação de novos estados, está ligada de forma clara às necessida-
des de desenvolvimento tecnológico e consequentemente económico. 
Sem o estado, as técnicas não teriam condições mínimas para lhes ser 
possível constituir-se como o sistema que estamos aqui a descrever; 
nada desta grandeza teria condições de exequibilidade. E, por seu lado, 
foram as técnicas que vieram fortemente contribuir para que o poder 
do estado adquirisse um papel tão forte e central. Portanto, é da conju-
gação destas duas esferas, numa relação em ambas as direcções, que se 
torna possível todo este movimento ser levado à prática.

 A adaptação de toda a sociedade ao movimento económico que 
acima referimos, a coordenação de todas as transformações que se es-
tavam a dar nas mais diversas esferas, que envolviam directamente 
todos os indivíduos e organizações, não pode ser deixada ao acaso. 
Todo esta revolução radical se tornaria num caos fatal, se apenas a livre 
iniciativa dos homens fosse a fonte de decisões. 

 O estado não pode mais ser o mesmo, deverá acompanhar o es-
pírito colectivo da sociedade e, seguindo a exposição de Ellul, deriva-
mos a seguinte enumeração dos factores que conduziram à intervenção 
efectiva do estado:

I. A existência de um conjunto de actividades que estavam a 
ter forte incremento, nomeadamente os transportes e o ensino 
(entre outras), se assumidas pelo poder central, iria propor-
cionar-lhe um protagonismo e uma proximidade das popula-
ções, que prestigiaria e fortaleceria o seu poder;

II. A implementação da técnica é cara, o estado é a estrutura que 
pode ter disponibilidades para investimentos de uma magni-
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tude gigantesca;
III. Quando se trata de planos colectivos, como por exemplo a 

urbanização, exige-se que vigore apenas um único modelo a 
implementar, logo exige-se uma entidade centralizadora;

IV. A existência da necessidade de assumir a vida da nação, numa 
altura em que a consciência colectiva se lança numa nova am-
bição, dá-se a necessidade de haver uma fonte que simbolize 
a união. 

 Com esta atitude de adesão e condução das evoluções em curso, 
a organização do estado não só teve de refazer-se do ponto de vista 
da arquitectura de funções, como incorporar no seu funcionamento as 
técnicas que começavam a ser utilizadas no sector privado. Portanto, o 
estado vai receber da economia privada os conhecimentos técnicos que 
lhe faltam, mas por outro lado impulsiona-a no seu caminho.

 Desde o início que as tarefas técnicas do estado se demonstram 
com um nível de complexidade superior, logo com maiores dificulda-
des de concretização, não só porque actua sobre um grupo numérico 
superior, mas também mais heterogéneo em todos os aspectos. Como 
também por se dirigirem a actividades distintas do sector privado. E, 
desta inerente dificuldade, sempre surgirão formas diversas de colabo-
ração com o sector privado. A especialização exigida no sector privado 
não se compadece com a diversidade de tarefas interligadas dos depar-
tamentos do estado que exigem alguma dispersão que não é conforme 
com o espírito próprio da técnica. A necessidade de ritmos acelerados 
nas indústrias é contrária aos tempos com que os processos têm de ser 
integrados na administração do estado.

 Desta breve análise verifica-se a maior permeabilidade da indús-
tria ao evoluir próprio da técnica, e a resistência que se verifica numa 
instituição que tem (deve) colocar-se numa diferente perspectiva pe-
rante a comunidade. Esta diferença de ritmos sempre foi propiciadora 
de fricções e de conflitos com diferentes graus de profundidade.

 O equilíbrio entre estas duas forças, o estado e a economia pri-
vada das grandes empresas, está directamente relacionado com a con-
sonância, que conseguem obter, com os ritmos e exigências do desen-
volvimento tecnológico. A plasticidade e agilidade em responder aos 
desenvolvimentos que se impõem, mantendo os limites de actuação de 
cada uma na esfera que melhore cumpre, é sempre um equilíbrio frágil, 
onde as oscilações acontecem.

 O poder regulador do estado, expresso na criação de um plano e 
normas de enquadramento global, tem de contrabalançar o mínimo de 
regulação para que a selvajaria não se instale, com a criação de espa-
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ços de expansão para as inovações tecnológicas. Não se manifestando 
qualquer das opções políticas, por méritos próprios a mais vantajosa, 
isto é, a opção mais conduzida pelo estado ou aquela que é dominada 
pelos interesses tecnológicos das grandes empresas, prevalece natural-
mente aquela que o sistema técnico determinar. Alheia a considerações 
morais, a técnica encarregar-se-á de determinar o rumo e, quando con-
trariada por poderes autoritários, ela saberá encontrar forma de retomar 
aquilo que foi interrompido. 

No Homem
  

A realidade do sistema técnico que temos vindo a estudar, desde 
os anos 50 60 do século XX que já não se foca em particular numa 
classe de proletários, cada vez mais se estende ao homem na sua ge-
neralidade. A técnica acompanhou a terciarização da economia e foi 
evoluindo e adaptando os seus procedimentos. 

 Depois de na produção, na economia e no estado os níveis de ex-
celência da eficiência técnica se começarem a encontrar em patamares 
difíceis de melhorar, mas considerando que essa melhoria, por princí-
pio, é sempre possível (este é um “mandamento” da técnica), então a 
concentração deve incidir sobre os aspectos onde ainda será possível 
rentabilizar as prestações dos recursos. Portanto, já não se trata de uma 
utilização máxima, mas antes de uma utilização óptima.

 Um recurso, que até aqui não demos particular atenção aos deta-
lhes (tratámo-lo enquanto simples recurso), e não o fizemos porque o 
sistema técnico só viria a nele concentrar alguma atenção digna de nota 
já nos anos 50 do século XX,  esse recurso é – o Homem – visto agora 
nas suas perspectivas mais íntimas e psicológicas, afinal ele sempre 
teve uma vida pessoal, familiar e social… e não era um simples auxi-
liar da máquina, como chegou a ser pensado. 

 Todos os fluxos da técnica funcionam melhor com um homem 
que se sente bem na sua pele. O homem interiormente motivado ren-
tabiliza bastante mais todo o sistema técnico, porque faz melhor o seu 
trabalho, e isto é uma evidência. 

 Mas em que estado se encontra ele nesta altura? Como vive? 
Como passa o seu tempo? Como se sente?

 Dito de uma forma suave (quase eufemística) podemos afirmar 
que no seu íntimo o homem se esforça por obter um delicado equilí-
brio, ou dito de forma mais certeira, que se encontra sob tensão (utili-
zando o termo de Ellul). Quando aquelas desmesuradas esperanças de 
um Eldorado (do nazismo, do fascismo, do comunismo …) ao virar 
da esquina deixaram de fazer sentido, então tudo muda de aspecto e se 
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complica. 
 Nas grandes cidades medievais29, a distância máxima a que se 

podia estar das montanhas, da planície ou do mar seria 500 metros, 
portanto a presença física da natureza impunha-se constantemente na 
proximidade. Agora, rodeado de betão, muros e alcatrão, os seus hori-
zontes foram alterados. O tempo não era controlado por relógios, quan-
to muito pelo sol, e os horários fixos para as diversas actividades ainda 
não existiam, estavam sujeitos à vontade de cada um. Portanto, deixou 
de viver no seu ambiente (a natureza), e de viver pelo seu tempo inte-
rior; como escreve Ellul:” Mumford tem razão ao dizer que a máquina 
mais importante da nossa civilização é o relógio.”30 O movimento fre-
nético da cidade veio perturbar os ritmos de cada um e hegemonizar 
uma corrida colectiva, que se pretende harmonizar com um cronómetro 
imaginário, que distribui os tempos do dia pelos diversos afazeres.

 A estrutura organizada da fábrica ou do escritório é transposta 
para as novas habitações, todas elas muito semelhantes, onde há di-
visões com especialização em cada actividade, e, por exemplo, na co-
zinha há um espaço para lavar, outro para preparar e um outro para 
cozinhar. No mobiliário, cada peça com uma função bem determinada, 
é produzido em série e pouco varia de casa para casa. As metodologias 
técnicas de disposição do local de trabalho, bem desenvolvidas no iní-
cio do seculo XX, foram replicadas dentro do mesmo espírito para os 
espaços privados. A própria família como uma microempresa verá a 
relação entre os seus membros alterada, agora onde todos têm funções 
e tarefas a cumprir com vista a prosseguir um imaginário plano que 
não pode ser muito audacioso, porque as poucas folgas financeiras que 
restam, depois de ultrapassar o limiar de satisfação das necessidades 
tidas como essenciais, são mínimas. Necessidades estas que são mani-
puladas por uma técnica de publicidade, que não cessa de pressionar o 
imaginário de cada um para que se sinta uma “pessoa normal”.

 A técnica só pode existir se o homem for mais um (sem nenhuma 
distinção individual), numa única massa. Como seriam possíveis todos 
os desenvolvimentos técnicos e a sociedade tecnológica se as acções 
dirigidas ao homem não fossem dirigidas a um bloco único bastante 
uniforme? Seria impossível; esta massa é um pressuposto básico do 
sistema, é uma condição necessária.  

 Mas, a este homem já fortemente condicionado, e muito espe-
cializado (porque assim teve que ser) na sua área profissional, ainda 

29.  Num período posterior à idade Média, por cálculos aproximados regista-se que na europa existiriam 
apenas 20 cidades com mais de 100 mil habitantes em 1800, e Londres (a maior cidade à época) teria 
atingido um milhão de habitantes, algo que já não acontecia desde Roma no século I.
30.  « Mumford a raison de dire que la machine la plus importante de notre civilisation, c’est la montre. » 
(Tradução livre) ELLUL (2008) :326.
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lhe é colocado mais um desafio constante, a maleabilidade inerente à 
técnica, isto é, o trabalho que tem na “sua” empresa não é dado como 
garantido, a permanente alteração a que os negócios estão expostos 
pelas mudanças tecnológicas que inesperadamente acontecem, fazem 
com que de forma rápida apareçam e desapareçam actividades econó-
micas, com consequências directas no tecido empresarial. O fantasma 
do desemprego não só paira sobre os sonhos, como é uma realidade 
concreta que se sabe acontecer frequentemente a muita gente31. 

 Sobre o clima social e as relações entre pessoas, na atmosfera que 
temos vindo a descrever, Ellul escreve: “A nossa civilização ainda afir-
ma (e é isto que os homens acreditam) uma ideologia cristã seculariza-
da que dá o primeiro lugar à relação de fraternidade, mas as estruturas 
deste mundo e as suas normas reais são exactamente o oposto: a regra 
fundamental é a da competição económica, política ou de classe. A 
competição estende-se às relações sociais e humanas, amizade ou sexo. 
O desequilíbrio entre a afirmação tradicional e o novo critério provoca 
o clima de ansiedade e insegurança característico do nosso tempo e das 
nossas neuroses.”32 Com este aspecto problemático completamos em 
síntese a situação do homem, pensando ter abordado os traços gerais. 

 Nesta muito sucinta caracterização, fica claro que situações de 
ansiedade e de insegurança são consequência de um modo de vida a 
que dificilmente o homem se consegue adaptar. Mas para a técnica é 
importante que ele continue disponível, e que não sejam transpostos 
limites que comprometam o global bom funcionamento da sociedade. 
Haverá sempre os que não resistiram às pressões, mas é importante 
(fundamental) que não passem de excepções, e nesse sentido se empe-
nhará o sistema.

 Deste cenário algo complexo surge então a necessidade de novas 
técnicas sobre o homem. Não se deve dramatizar, e é importante saber 
colocar em perspectiva, respondem prontamente os mais optimistas (e 
os técnicos também), com o que claramente concordamos, perante um 
problema (“desafio”) o irracionalismo não será com certeza uma op-
ção. Primeiro no sector privado, como seria normal pela necessidade 
de fazer face à concorrência, e por imitação no sector público, começa-
31.  Parece-nos não ser pertinente as exemplificações, que poderiam ser muitas, visto que basta estarmos 
mediana ou minimamente informados para se saber o quão vulgar e frequente é o fenómeno de encerra-
mento e criação de novas empresas/negócios. 
32.  “Notre civilisation affirme encore (et c’est ce que les hommes croient) une idéologie chrétienne sécu-
larisée qui donne la première place à la relation de fraternité, mais les structures de ce monde et ses normes 
réelles sont exactement à l’opposé : la règle fondamentale est celle de concurrence économique, politique 
ou de classe. La compétition s’étend aux relations sociales et humaines, d’amitié ou de sexe. Le déséqui-
libre entre l’affirmation traditionnelle et le critère nouveau provoque le climat d’anxiété et d’insécurité 
caractéristique de notre époque et de nos névroses.” (Tradução livre) ELLUL (2008) :330.
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ram a promover-se um conjunto de actividades33 para os seus colabo-
radores34 com vista a amenizar o ambiente rotineiro e fazer com que se 
instale um ambiente “familiar” no local de trabalho. 

 A escola que sofreu alterações profundas, começando por abando-
nar o paradigma de autoritarismo e repressão castrante, inovou também 
com criação de pedagogias apelativas que envolvem a participação das 
crianças e dos jovens na própria aprendizagem, tornando mais acessí-
vel a aquisição de conhecimentos e a formação de pessoas com uma 
abertura ao mundo, o que antes seria inconcebível. Mas, a necessidade 
de criar técnicos é o maior desafio lançado sobre as técnicas de ensino, 
e nesse sentido se tenta que, num clima (agora) descontraído, se instale 
na mente dos educandos uma receptividade pacífica aos modelos so-
ciais e tecnológicos existentes. Também sintomático desta vontade de 
nos mantermos numa trajectória acentuadamente técnica, no sentido 
mais estrito do termo, podemos compreender a diminuição de candi-
datos às áreas de estudo das humanidades, onde se coloca a questão da 
empregabilidade, que para a vida do homem no mundo actual, é uma 
prioridade. Escutemos Ellul: “Mais uma vez, a tecnologia reconcilia 
os indivíduos e a sociedade. A educação, mesmo em França, é dirigida 
a este trabalho fragmentário e fragmentado de criação de técnicos e 
consequentemente de indivíduos úteis em grupos de acordo com os 
critérios actuais de utilidade; indivíduos em conformidade com as es-
truturas e exigências do grupo. “35 

 A recente proliferação de actividades que promovem a “autoaju-
da”, as novas vagas de adesão a cultos ou religiões exotéricas, a pro-
moção exponencial de técnicas de desporto … e aqui a enumeração de 
actividades ou opções disponíveis podia ser de uma extensão conside-
rável, podem constituir-se como indicadores reais de uma necessidade 
de descompressão que assalta o homem prisioneiro de um mundo que 
não o compreende, não obstante os intensos esforços desenvolvidos 
pelas técnicas de humanização.    
   
33.  Da nova indústria que surgiu tendo em vista actuar em empresas, desenvolvendo um conjunto de ac-
ções propiciadoras à criação de um espírito de equipa, e que provoque uma adesão genuína aos objectivos 
de negócio, destacamos os encontros de fim-de-semana num local aprazível distante do local de trabalho, 
onde se procura que todos “dispam” o personagem que vestem no emprego e se divirtam.   

34.  O termo colaborador entrou sintomaticamente no léxico empresarial como substituto de “empregado” 
ou “trabalhador”, no sentido de uma aproximação do indivíduo aos objectivos da organização. 
35.  “Une fois de plus, la technique réconcilie les individus et la société. L’enseignement, même en France, 
s’oriente vers cette œuvre fragmentaire, parcellaire, de création de techniciens et par conséquent d’indivi-
dus utiles en groupes selon les critères d’utilité en cours ; d’individus conformes et aux structures et aux 
exigences du groupe.” (Tradução livre) ELLUL (2008) :355.
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Parte IV – Reflexões síntese sobre a técnica  

Kant, que faleceu em 1804, não assistiu ao eclodir em força da 
revolução industrial e por esse motivo não terá na sua vasta produção 
intelectual nenhuma abordagem directa à temática aqui discutida. Mas 
a defesa da ideia de que o homem habita dois mundos, como animal 
biológico submetido à legislação da natureza a que pertence (sujeito à 
necessidade), e como ser racional à legislação que lhe é imposta pela 
sua própria razão (a possibilidade da liberdade), fornece-nos pistas cla-
ras de uma visão do homem. Pelas faculdades da razão pode determi-
nar a sua lei (é autónomo36), e pela sua natureza animal está exposto 
a inclinações a que poderá resistir, de onde se pode inferir o primado 
da razão prática. Concluímos, a partir desta concepção, a proposta de 
uma postura ética, pela qual nos devemos pautar, caracterizada pela 
responsabilização de não embarcar em impulsos que pelo seu apelo 
ao facilitismo (e à nossa natureza) podem ser tentadores. Uma leitura 
atenta deste argumento permite-nos defender que, perante as promes-
sas imediatas que nos fazem embarcar nos delírios de uma tecnologia 
salvadora, a atitude que temos tomado não releva da nossa capacidade 
de sermos nós a dar a lei.   

 Ortega y Gasset defende, no ensaio sobre a técnica, que a constru-
ção do mundo técnico se deve a uma insatisfação essencial do homem 
face ao meio natural, e que pela construção de artefactos procura um 
conforto que não encontra no mundo que o recebeu. Portanto, o ho-
mem distinguir-se-ia dos outros animais por não se contentar em viver, 
mas preocupar-se antes em viver bem. E, dados os meios que em si foi 
encontrando, forjou condições para fazer um mundo à sua medida, isto 
é, produzir uma nova natureza. Nesta evolução que persegue o bem-
-estar, a técnica teria historicamente passado por três fases: 1- técnica 
do acaso; 2- técnica do artífice; 3 – a técnica do técnico, que seria a fase 
actual (em 1934). O que tentamos argumentar e defender, se tivésse-
mos de partir desta periodização, é que neste momento estamos perante 
uma nova fase, que seria a quarta, que poderíamos formular como: “O 
técnico da técnica”, Uma simples alteração dos termos em que se dá 
assim uma mudança do agente que provoca a acção.

 Depois de traçar uma visão histórica da técnica que, como foi 
demonstrado, apenas passou a existir como sistema depois de meados 
do século XVIII, Ellul desenvolveu uma caracterização enunciando os 
36.  Que dá a lei a si próprio.
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pontos chave que passaram a definir este novo fenómeno. Que pode-
mos afirmar ser uma forma racional de construir ou transformar (algo), 
sejam artefactos, estruturas organizacionais, estratégias … baseados e 
centrados unicamente em quantificações, tendencialmente o mais rigo-
rosas possível, cuja pedra de toque é atingir o ponto óptimo (o melhor 
possível) e nunca menos que isso, com a utilização mínima de custos 
e recursos. Se esta não passasse a ser a única forma de fazer (e sempre 
naturalmente a aperfeiçoar-se), e que simultaneamente a tudo tem de se 
aplicar o mais rapidamente possível, nunca saberemos se algo de gra-
ve daqui adviria. Mas, a partir do momento em que toda a civilização 
adoptou este postulado e a tudo o aplicou, então surgiram as conse-
quências que ao longo deste trabalho fomos observando.  

 As considerações finais (e conclusões) de Ellul têm como carac-
terísticas mais evidentes a prudência e o rigor. Se estamos perante uma 
situação que globalmente já não entendemos com precisão, ou seja, se 
existe um número indeterminado de variáveis influentes que não con-
seguimos calcular (por mais exaustivos que nos fosse possível), ligadas 
a um número de combinações exponencialmente ilimitadas, então res-
ta-nos uma aproximação que, distanciando-se dos detalhes (que assina-
lam em todos os aspectos tendências claramente contraditórias), então 
optemos uma visão macro apenas centrada nas  questões fundamentais.

 Face a tudo o que foi exposto, não merce consideração, e exclui-se 
de imediato a solução absurda (e ridícula) de um regresso a “1749”, ou 
até a um certo “vamos parar por aqui”, como se isso fosse “decretável”. 
Isto seria um disparate.

Considerando que as “saídas”, ou melhorias, para esta trajectória 
completamente fora de controlo, apenas por meios técnicos são pos-
síveis, Ellul avança com uma ideia interessante, embora ela também 
envolta em alguns problemas, que num outro trabalho mais aprofun-
dado, deveríamos estudar. E, sucintamente a ideia seria a criação de 
uma nova técnica (portanto logo à partida algo problemático) que ser-
visse de intermediário entre o humano e o mundo tecnológico, isto 
é, constituir uma (nova) camada de tecnologia com capacidades para 
gerir complexidades que a nós humanos já nos escapam. Formar-se-ia 
uma interface inteligente de cálculo com capacidades de antecipação 
e previsão, sobre os fluxos tecnológicos existentes e as suas possíveis 
relações, em que o humano seria o interprete moral dos resultados des-
te simulador intermediário. Esta solução engenhosa, parecendo um 
pouco ousada, também levanta inúmeras dificuldades potenciais37 que, 
de momento, e sem um estudo técnico-científico aprofundado não nos 
37.  Como pode a base de dados deste sistema de interface, que contêm toda informação sobre o que se 
está a passar e a inventar em termos tecnológicos ser actualizada on-line (ao momento exacto)? Com que 
critérios humanos se estabelecem as regras do desejável/indesejável ou permitido/não, permitido? Etc.  
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sentimos habilitados a apreciar. Fica, contudo, registada uma apelativa 
ideia quiçá possível. Outra ideia, também de gigantescas dificuldades 
de implementação, é o estabelecimento de conceitos éticos consensuais 
e bastante fundamentados, que permitam a formulação de regras claras 
que estabelecem os limites por onde pode flutuar38 o desenvolvimento 
técnico. 

 Dentro da procura de uma visão holística do fenómeno técni-
co, feita em as reflexões sobre a ambivalência do progresso técnico, 
desenvolvidas por Ellul no final desta obra, parecem-nos de crucial 
importância estas reflexões, como elementos base para um aprofun-
damento que mais tarde se possa fazer, no sentido de estabelecer uma 
proposta de metodologia base para a continuação deste debate. E, resu-
midamente, os quatro pontos desenvolvidos são: (I) todo o progresso 
técnico se paga; (II) o progresso técnico levanta mais problemas do que 
os resolve; (III) os efeitos negativos do progresso técnico são indis-
sociáveis dos efeitos positivos; (IV) todo o progresso técnico tem um 
grande número de efeitos imprevisíveis.

I. Os preços a pagar serão sempre difíceis de calcular, e referem-
-se, por um lado, aos custos totais das inovações, que podem 
atingir somas astronómicas e, por outro, aos efeitos que provo-
cam na natureza e meio ambiente que, podendo ser irreversí-
veis, muitas vezes têm efeitos em cascata com a destruição de 
ecossistemas inteiros, e aqui afirmaríamos mesmo que o valor 
dos prejuízos é humanamente incalculável; 

II. Quando resolve problemas, muitas vezes prementes e impor-
tantes (que atendem a uma situação pontual), tem ligada a ela 
uma cadeia de consequências, que amiúde não são as mais de-
sejáveis (a técnica, como vimos, funciona em bloco coeso). Es-
colhendo um exemplo recente, entre muitos possíveis, diríamos 
que a rápida capacidade de automação de processos por via in-
formática que se expande a todos os sectores já está a gerar 
uma multidão de pessoas sem qualquer colocação no mercado 
de trabalho39.        

38.  Esta ideia é uma contradição com a autonomia da técnica que sem nenhum tipo de considerações 
morais (de bem ou mal) se impõe automaticamente. Como réplica a esta questão podemos defender que 
devíamos aprofundar as nossas capacidades de manobrar as características do fenómeno técnico como 
até aqui se tem relevado. Mas, todas estas ideias necessitam de um aprofundamento difícil e delicado que 
deve ser feito. 
39.  Mau grado a muita propaganda que se faz neste aspecto, constata-se que as muitas novas oportunida-
des criadas em relação às que são extintas, por um lado necessitam de menos gente, por outro, a mão-de-
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III. Uma técnica tem uma multiplicidade de características e efei-
tos, onde o mais positivo que buscamos não é separável do que 
não desejamos. As técnicas de exploração de riquezas podem 
ser boas para os homens, mas essas riquezas são limitadas, e o 
que acontece quando se esgotarem?

IV. Este ponto afigura-se de considerável importância para a cons-
tituição de posições peremptórias em defesa da liberdade total 
para os avanços tecnológicos, visto que, partindo do postulado 
que na relação custo/beneficio o saldo será sempre positivo, o 
que é uma asserção de validade duvidosa, fundamentada não 
sabemos onde, temos constatado com alguma frequência que, 
não obstante todos os cálculos e previsões que apontam num 
sentido francamente positivo, bastante tempo mais tarde verifi-
cam-se consequências indesejáveis. Neste sentido Ellul refere 
o caso dos inseticidas para proteger as árvores que, ao matarem 
também as abelhas, destruíram um indispensável agente de fer-
tilização.

 Mais que um quadro simplista e redutor de imensas situações, e 
que no fundo apontasse para soluções milagrosas, Ellul tem o méri-
to de nos dar um panorama geral detalhado, que sem tomar posições 
ideológicas, ou adoptar crenças pessoais fundadas em intuições não 
fundamentadas, faz uma exposição rigorosa da complexidade real do 
fenómeno técnico, para que as teorias possíveis que se pretendam afir-
mar, se sustentem no que realmente acontece.

-obra que necessitam tem de ter especializações avançadas na área de conhecimento em causa. 
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      Considerações finais  

 
Não é por considerarmos a perigosidade eminente de nos condu-

zirmos como espécie por um trajecto (construído por nós) que foge ao 
nosso arbítrio, e que provavelmente nos conduz a um abismo, que de 
alguma forma aceitamos qualquer posição,  mesmo ainda que de forma 
indirecta, residam pensamentos ou sentimentos em que a tecnofobia 
se insinue como nova crença salvífica. Como exemplo extremo desta 
visão simplista e redutora, temos “as acções e o manifesto de Theodore 
Kaczynski, mais conhecido pelo Unabomber”40, cujo objectivo seria 
fazer desaparecer tudo o que é técnica da face do planeta. A tecno-
fobia encerra também princípios de soluções falaciosas que analisam 
parcialmente os fenómenos e a partir daí estabelecem generalizações 
infundadas. Não será mais um excesso de entusiasmo, neste caso a tec-
nofobia, que nos desvia da linha que prosseguimos; quanto muito fará 
gerar técnicas que a suavizem ou a integrem no sistema. 

O ser humano é um animal capaz de produzir instrumentos téc-
nicos que lhe permitem viver mais de acordo com a racionalidade que 
também lhe é própria, portanto, a construção de uma civilização e cul-
tura humana não deve passar pela amputação dos elementos essenciais 
de que é formado, apenas baseado em entusiasmos momentâneos. Mas, 
deve passar por um assumir da diferença das suas faculdades racionais 
e da sua natureza animal, com a responsabilidade que cabe a um ser que 
também (é?) pode ser autónomo, se capaz de utilizar a razão prática.     

 O título da obra de Primo Levi41“Se Isto é um Homem”42, que 
de maneira assertiva simboliza o seu conteúdo43, reenvia-nos de duas 
formas diferentes para a perplexidade central deste trabalho, a saber, 
por um lado, (i) de que forma a vivência técnica, como característica 
essencial do humano (como já vimos em Aristóteles), quando expe-
rimentada com um profundo sentido de devoção44, que em certas cir-
cunstâncias sabemos ser possível, pode afastar ou minimizar todas as 
outras características que também nos são próprias, e potenciar a um 

40.  Texto: Natureza e Técnica (página 152), Carlos João Correia, inserido no livro “Natureza e Ambiente: 
Representações na Cultura Portuguesa”
41.  Primo Levi nasceu em Turim, em 1919 e suicidou-se em 1987, na mesma cidade. É preso dia 13 de 
dezembro de 1943, e deportado para Auschwitz em fevereiro do ano seguinte onde permanecerá até janeiro 
de 1945.  
42.  Obra publicada em 1947.
43.  O livro relata a sua experiência pessoal dramática como prisioneiro em Auschwitz.
44.  Hannah Arendt no seu livro “Eichmann em Jerusalém” ilustra de modo claro a forma mecânica como 
funcionava a “indústria da matança colectiva” nos campos de concentração nazi. Como o aprimorar de 
uma técnica, neste caso da morte, dilui o papel dos seus intervenientes a simples peças. 
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colectivo de homens um universo de representações (um mundo possí-
vel em terminologia de Leibniz)  que nos parece para além do fantásti-
co, e, por ouro lado, (ii) afigura-se-nos que o conceito de homem (“se 
isto é um homem”) encerra uma plasticidade para a qual nos faltam 
categorias racionais para que se possam estabelecer limites plausíveis 
ao seu sentido45. Se a técnica concentracionária nazi primou pela efi-
ciência rigorosa, como exemplo de conjugação harmoniosa de técnicas 
diversas alinhadas a um objectivo preciso, que nos permite avaliar das 
potencialidades eficazes de um sistema técnico, as capacidades de re-
sistência pela sobrevivência também nos permitem conceber o humano 
a alterar-se para outras plataformas, em que as suas características se 
alterem.

 Deste exemplo prático (que aconteceu mesmo), que não podemos 
dizer irrepetível, obtemos material de reflexão suficiente para que, ao 
estipularmos o âmbito de aprofundamento das nossas análises sobre 
esta temática técnica, tenhamos em consideração a amplitude que este 
fenómeno complexo pode atingir, porque o número gigantesco de va-
riáveis em equação, que estão permanentemente em mutação, tem um 
número de combinações possíveis que provavelmente escapa à mente 
divina.

 Ainda no registo das manifestações artísticas, como a obra de 
Primo Levi, se nos recordarmos de um pequeno apontamento do fil-
me de 1979, Apocalipse Now (de Coppola, https://www.youtube.com/
watch?v=nZ_zNUmr8fM) e que ao som de Richard Wagner (Ride of 
The Valkyries), um conjunto de helicópteros durante a guerra do Vie-
tnam lança um ataque num local onde se encontravam várias crianças 
(possivelmente uma escola), conseguimos reunir uma série de elemen-
tos, que aparentemente nada têm em comum, que nos ilustram no es-
paço de menos de 5 minutos a presença em combinação de técnicas 
diversificadas em muitos aspectos:

 Nós - espectadores - estamos numa sala de cinema porque de al-
guma forma temos recursos para comprar um bilhete (alguém teve que 

45.  “Desta forma dura, alcançando o fundo, viveram muitos homens dos nossos dias, mas cada um por 
um período relativamente breve; por isso, seria talvez legitimo perguntar se será mesmo o caso, e se será 
útil guardar alguma memória desta condição humana anormal.
 A esta pergunta, sentimos ter de responder afirmativamente. Estamos de facto convictos de que nenhuma 
experiência humana é privada de sentido e indigna de ser analisada, e que. Pelo contrário, deste mundo 
particular de que estamos a falar se podem tirar valores fundamentais, mesmo que nem sempre positivos. 
Queríamos levar o leitor a considerar como o Lager foi também, e em notável medida, uma gigantesca 
experiência biológica e social.
 Fechem-se entre arames farpados milhares de indivíduos diferentes em idade, condição, origem, cultura 
e hábitos, e obrigue-se, nesse lugar, a um regime de vida constante, controlável, idênticos para todos e 
abaixo de todas as necessidades; é quanto de mais rigoroso um experimentador poderia instituir para 
estabelecer o que é essencial e o que é adquirido no comportamento do animal-homem perante a luta pela 
vida.” PRIMO LEVI (2022) :93.
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trabalhar para que o dinheiro fosse possível), assistimos a uma técnica 
cinematográfica que para ser possível teve que durante muito tempo 
juntar várias invenções (filme, cores, som etc.), é representado por um 
conjunto de artistas que tiveram formação na técnica de representação. 
Se passarmos então ao conteúdo do filme propriamente dito, (e para 
isso saltamos imensos detalhes também técnicos), deparamo-nos com 
aperfeiçoadas técnicas de guerra do ponto de vista do armamento, das 
estratégias, do treino dos homens, e que para a guerra existir se exer-
ceram técnicas políticas de diplomacia de propaganda, e, que para os 
miúdos que vão ser bombardeados na escola se exerciam técnicas de 
educação. Tudo isto, sem se refletir se o filme em causa é a favor ou não 
da guerra em causa, o que é discutível, e que para a nossa linha de argu-
mentação não é pertinente. Mas desta distopia, onde impera o absurdo, 
em que as pessoas que possivelmente vão morrer não têm consciência 
do como nem porquê, e talvez da mesma situação se encontrem os jo-
vens que as vão matar, fica a música de Wagner, que subtilmente nos 
retira do “mundo dos factos”. 

 Pode a música, e aqui evocamos Schopenhauer, “que vai para além 
das ideias, é completamente independente do mundo fenomenal”46, 
constituir-se como terapia libertadora dos excessos melodramáticos de 
uma fixação (patológica) deslumbrada pela “riqueza” das “representa-
ções” (no sentido atribuído por Schopenhauer)? Também Nietzsche, 
ao referir-se ao “substituto da religião”, porque a fé irracional na so-
ciedade tecnológica também é uma religião, afirma que: “A partir da 
arte, pode-se, depois, passar mais facilmente para uma ciência filosó-
fica realmente libertadora.”47Embora neste excerto a referência fosse 
sobre a passagem da religião para a reflexão científica (como um passo 
“violento”), temos de admitir que em 1886, quando esta obra foi es-
crita, ainda não era nada claro que à morte anunciada de deus, por ele 
prevista, se procedesse à criação de uma nova divindade em que nova-
mente uma crença fantasiosa em transcendências sem fundamentação48 
se constituísse como força anímica de uma civilização, isto é, a civili-
zação tecnológica perfeita, que para todos os males encontra remédio 
(esta “humildade” é desconcertante). 

 Como hipótese de trabalho, para finalizarmos este trabalho, de-
brucemo-nos sobre um exemplo simples, que muito bem poderia ser 
retirado da realidade concreta das nossas sociedades. Aquele especta-
dor, que atrás vimos sentado numa sala de cinema a assistir ao Apoca-

46.  Schopenhauer (2021), 323.
47.  Nietzsche (1997), 49.
48.  No texto publicado no Jornal de Letras de 19 de Maio de 2021 por Viriato Soromenho-Marques: “…
um futuro glamoroso, que foi, durante toda a Modernidade, o bezerro de ouro colocado no lugar vazio 
deixado pelo acontecimento civilizacional da “morte de Deus”. 
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lipse Now, tinha ao fim de dois anos acabado os tratamentos médicos 
que o poderiam levar a uma situação de abstinência em relação a subs-
tâncias tóxicas que consumia há várias décadas. A “realidade”, desse 
espectador toxicodependente, que sempre lhe tinha sido filtrada pelo 
consumo de drogas, aprecia agora sob formas absolutamente diferen-
tes. A representação que antes tinha de si e do mundo foi destruída, 
toda a construção de sentido para o novo mundo que agora lhe aparecia 
teria de se processar por uma absorção lenta de novas significações. O 
início do tratamento começa por uma abordagem técnico-científica do 
problema, que passa pela utilização de químicos de substituição, e mui-
to gradualmente terá de ser a vontade de escolha individual a iniciar a 
sua luta. Ao transpormos esta imagem para a temática aqui envolvida, 
devemos reconhecer que antes de tudo existe um ponto zero, em que 
reconhecemos a doença, e que só a partir dele se podem encontrar al-
ternativas. 

 Mas, deste percurso atribulado que temos trilhado nos últimos 
quase trezentos anos, podemos estar seguros de que apenas a partir 
do nosso esforço podem surgir melhorias. E, neste continuar de “abrir 
de portas”, como no Barba Azul, a sugestão que posso fazer, é que na 
abertura (outra vez) de uma nova porta, embora seja desejável que o 
façamos de forma bem reflectida (que atenda ao percurso já feito), de-
vemos ter a certeza que estamos com os pés bem assentes no CHÃO49. 

 Terminamos com a frase de Nietzsche com que se inicia esta refle-
xão, a qual interpretamos, neste contexto de análise do sistema tecno-
lógico, como a formulação da hipótese de que da necessidade essencial 
de explicações, própria do homem, que durante séculos tinha a sua raiz 
última num deus que tudo compreendia, foi transferida para uma cria-
ção humana, com os mesmos aspectos de deslumbramento irreflectido, 
que obscurece a coragem de olhar para o espelho sem intermediações.
   

49.  Ortega y Gasset no seu texto de 1951 “O Mito do Homem Além-Técnica”, onde cria uma narrativa 
fictícia (um mito), refere que pelos nossos pés se pode ver que a sua utilidade original seria a de apoio para 
trepar às árvores, e que a inteligência terá surgido devido a uma doença. Defendemos que independente-
mente das fábulas que possamos imaginar, é determinante o facto, com o qual temos de aprender a viver, 
que como diria Kant habitamos duas naturezas.       
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