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A BIBLIOTECA DE BABEL 
E A ARVORE DO CONHECIMENTO 

"Estamos a abandonar a logosfera, reino do 
manuscrito e da escrita, e a entr~r no admirivel 
~undo da electr6nica'e dos hipermedia. Vai 
ficando para tnis 0 mundo da representao;ao, da 
presen~a e da edi~ao critica, com todos os mitos 
e rituais da escrita que nos precederarn. 
Inexonivel, emerge a nossa frente urn Novo 
Mundo, cuja virtualidade e' simulas:ao, como 
espa~o/nao-espas:o (utopia), temos de praticar." 

GOSE AUGUSTO MOURAO) 

Um conhecimento absoluto e uma comunica{iio universal 

QyANDO, HA NAO MUlTO TEMPO, Antonio Fidalgo abandonou a logosfera 
pe1a porta da electronica e dos hipermedia enos deu a visao de uma comu
nidade cientifica universal, a ser instaurada pelas novas tecnologias da infor
ma~ao, fe-Io de uma forma absolutamente surpreendente. 0 espirito que 
animaria este novo mundo da sociedade da comunica~ao generalizada era 
medieval e tambem iluminista. Depois de urn longo periodo de gesta~ao nas 
universidades medievais e nas academias do iluminismo, 0 espirito, total
mente livre, da circula~ao de ideias, saberes e pessoas, que universaliza a 
ciencia e a comunidade cientifica, irradiaria agora par todo 0 universo como 
uma bem-aventuran~a, soprado pelos novos meios de comunica~ao (1). 

Na Idade Media, criaram a universidade as manuscritos gregos e ara
bes, que haviam seguido para Oriente com os cristaos hereticos (monofisi
tas e nestorianos) e com os judeus perseguidos por Bizancio. Par muitos 
anos refugiados nas escolas e nas bibliotecas mu~ulmanas, Arist6teles, Euclides, 
Ptolomeu, Hipocrates, Galiano, regressavam agora a Europa e colocavam
-na em permanente sobressalto, nao mais dando treguas a ordem das ideias. 
As universidades competiam entre si pelo ensinamento das obras pagas, 
comentavam filosofia~ e cosmologias que contrariavam a verdade dogmatica 
da Igreja, e os estudantes e os mestres andavam num corrupio intelectual, 
circulando a {a)ventura numa Europa unida pela religiiio e pela lingua. 

Nos s';culos XVII e XVIII, pelo debate das ideias e pelo patrocinio de jor
nais cientificos, as academias divulgaram 0 paradigma cientifico moderno, 
de Copernico, Galileu, Leibniz e Newton. Os servi~os postais tiveram entao 
grande desenvolvimento, e os homens do iluminismo fizeram largo uso dos 
servi~os da malaposta. Voltaire ted escrito cerca de 20 000 cartas e Leibniz 
umas 15 000. 0 latim ainda permanecia como lingua franca, embora Fosse 
crescente a influencia do frances, que por momentos pode ocupar 0 espa~o 
que'; hoje da lingua ingles •. 
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Universalizac;ao da cieiLcia e da comunidade cientifica, fora ja esse 0 sonho 
das universidades medievais e das academias iluministas. Mas a abrir-lhe as 
portas estariam os novos meios de comunicac;ao, afina1.de contas, os dife-/':: 
rentes servic;os da I~tern~t, as novas tecnologias de informac;ao, que a asso- ,. 
ciac;ao das telecomunicac;6es e da informatica tornou possiveis:. 0 correio elec
troriico_ (e-ma"l)~ 0 protocolo de transferencia de fic~eiros (fip), a ligac;ao 
remQta a computadQres (telnet), e. sQbretudQ a rede ~m hipertextQ (world 
wide web). • .;. 

Realizac;ao dos mitos que a 4'arvore do conhecihl~nto" e Babel figuram 
na nossa tradic;ao judaico-crista, a Internet aparece en!ao com a vertigem do 
conhecimento absoluto e da comunicac;ao universal, prolongando 0 sonha 
das comunidades cientificas de todas as epocas, que fizeram das bibliotf1ca$ 

_ 0 ultimo reduto dessa esperanc;a indefinidamente adlada. 
. E na verdade, quando. eI)l 1941, JQrge Luis BQrges escreveu A biblioteea 

de Babel, a bibliQteca era ja 0. cQmputadQr mQdernQ, Ulpa especie de maquin~c 
-universo, que '4existe ab aeterno" e cujo 4'numero de simbolos ortograficos e 
·de 25" (2). SQbre QS cacos de Babel e a mem6ria do. Jardiln do. Eden, a bibliQ
teca figurada PQr Bprges fazia ja adivinhar a bibliQteca universal hipertex- ' 
tual, que a digitalizac;ao e as tt;lecomunicac;6es tornam hoje passivel. Univers31, 
PQrque bibliQteca virtual de todQS QS dQcumentQs guardadQs em tQdas as 
bibliotecas_do mundo, a rede espalha-a, urbi et orbi, de modo que ela tam
bem existe em PQrtugal,e esta a nQssa disPQ,i9iiQ do. MinhQ aQ Algarve, 
atraves dos seus servidores. '. 

Corp., d6eeis e titeis 

Talvez. nao passe, no 'entanto; -de urn equivoco unanimizante e homoge
neizador, tanto'sobre a natureza do conhecimento, como sobre- a natureza 
da comunicac;ao, a ideia- de urn. conhecimento universal, comunicado uni
versalmente atraves das novas tecnologias informativas. E 0 que acontece 
quando a razao comumcativa se esgota na 16gica da ratio informativa. 0 impe
rativo tecno16g~c6 da. teoria da informac;ao dispensa 0 imperativo etico da 
raciohalidade cOnlunicativa, dispensa a razao do '4otitro" (3), que preside a 
participac;.ao e ~ comunicac;ao do conhecimento, dispensa 0 ucorpo", que e 
precisQ'dar a cQmunidade(4). ; 

E ha mais, ha que denunciar 'tambem a ideia de comunicac;ao que -e-aliemida' 
pela -razao 'liberal, como se, ~spac;o aberto a quem nele queira entrar, 0 dis
curso fosse 4e liVre participac;ao, na" unica, condic;ao -de exibirmos suficiente 
talento e merito. Bern 0 sabemos, do que geralmente se trata quando falamos 
de participa9aQ no. trabalhQ, de cultura e de identidade naS empresa" de comu
nica~ao nas organizac;6es, 'e da _mobilizac;ao dos trabalhadores para a comje- . 
titividade no mercado. 0 mercado sim e que -e lei, e nao as efectivas relac;oes 
de.comunka~ao, exercidas nas condic;oes conq-etas de UrI). dado campo social. 
Efectivas J"elac;oes' de' comunicac;ao, quero dizer, a/ abertuni. a uma comuni
dade de corpos_ ureais"t oildt 0 tempo do uoutro". se impoe como uma exi
genda .otiCa (5). E da mesma ~aneira, .0 aindaum. que'tao de mQbiliza9aQ 
tecno-cientifica (electronica) da comunidade cientifica-para a competitividade 
no' mercado a pr.oposta de uma comunicac;ao .universal do conhecimento. 
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A racionalidacle informativa funda-se na rela<;ao entre urn locutor que 
utiliza uma expressao e urn destinatario que a compreende. E este ponto de 
vista e por demais tributario de uma teoria da informa-;ao "ao servi<;o das 
companhias telef6nicas" (6). A classica teoria matematica da informa<;ao de 
Shannon e Weaver preocupa-se, fundamentalmente, com a transmissao de 
mensagens, e especificamente com a neutraliza<;ao e a compensa<;ao de rui
dos. Nao se preocupa com a interac<;ao (entendida como interrela<;ao de 
sujeitos concretos, com interesses precisos, em condi<;6es especificas de espa<;o 
e de tempo, 0 que quer dizer, seguindo as linhas de for<;a de urn determi
nado campo social). Em meu entender, e ho desenvolvimento desta logica 
informativa, formalista, teeno-instrumental, que se compreende a revolu<;ao 
informatica, telematica e de digitalizac;ao interactiva, actualmente em pleno 
curso. 

A raeionalidade informativa apoia-se em sofisticados aparelhos, quer de 
capta<;ao de imagem e de teledetec<;ao, quer de telecomunieac;ao por ondas 
hertzianas, por cabo ou por satelite, e inunda 0 planeta com urn £luxo fon
tinuo e gigantesco de mensagens sonoras e visuais. No entanto, 0 esquema 
locutor-destinatario apresenta-se como uma mera razao instrumental uni
versal, que apenas da a ideia de trazer urn novo folego a ideologia do pro
gresso. E essa a li<;ao a tirar do mundo das organizaC;6es industriais e das 
tentativas feitas por Taylor, Ford e Fayol, no come<;o deste seeulo, para 0 

racionalizar. Dividindo 0 trabalho em tarefas concretas e mecanizando 0 

operario na uniea tarefa que the atribuia, 0 esquema da Organiza<;ao Cientifica 
do Trabalho ajustava 0 homem a maquina, tendo em vista evitar as perdas 
de tempo. Podemos dizer, por analogia, que 0 esquema informativo vern 
agora ajustar 0 h9mem a teenologia informativa, sendo seu proposito redu
zir as perdas de mensagem. 0 paradigma informativo e assim urn projecto 
de modernidade, urn projeeto racionalizador. Racionalizador do espa<;o e 
racionalizador do tempo. 

o tempo da luz e a sua 1)ioIencia 

Talvez seja 0 fenomeno da globaliza<;ao do tempo (conhecer tudo mais 
depressa, eonhecer tudo ja, eonheeer tudo imediatamente), a principal carac
teristica da nossa modernidade. E ela que nos da a ilusao da vizinhanc;a glo
bal. E os principais factores de globalizac;ao.do tempo talvez sejam a mobi
lidade da tecnologia e a mobilidade da informal'iio, ao lado sem duvida de 
outrqs faetores, como a mobilidade dos transportes e a mQbilidade dos recur
sos econ6mieos e financeiros. 

As novas teenologias da informa<;ao e as chamadas auto-estradas cia infor
ma<;ao constituem hoje os grandes idolos da nossa modernidade. Ouvimos 
chamar-lhes "tecnologias limpas", numa expressao que mistura a admira<;ao 
e 0 deslumbramento. As tecnologias da primeira e cla segunda revolu<;ao 
industrial conheeemo-las bern: sao poluentes e procedem por desbaste (de 
montanhas, florestas, oceanos e rios). Qyanto as novas tecnologias infor
mativas, como que seriam exaetamente 0 contnirio: produziriam mensagens 
sonoras e VIsualS nas mais perfeitas harmonia eco16gica e transparencia 
humana. 
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A tese de que a computoriza~ao produz a: ideologia da transparenci,a,'. 
comunicacional 'e desencadeia 0 _declinio das grandes narrativas e a crise de 
legitimidade (0 que quer dizer, de autoridade) data de La condition post
-moderne, de Jean-Frao,ois Lyotard. Entretanto, Gianni Vattimo (7) intro
duz uma nuance: as novas tecnoiogias cia informal,;-iio caracterizam esta socie- ( 
dade nao como mais transparente, oem como mais consciente de si ou mais 
iluminada, mas como uma sociedade mais complexa, ate ca6tiqa, senda pre
cisamente neste relativo caDs que residem as nossas esper~n'.r~s de emanci-
pa,ao. I. 

Ha, e verdade, uma mudanc;a radical na riossa cultura ao deslocarmo~nos 
dos :itomos para os bits. Paul Virilio caracteriza esta deslocac;3.o como a pas
sag~m ~(do espac;o da materia ao tempo da luz";- '0 que quer dizer que ha ' 
uma desmaterializac;ao da re1ac;ao homein-maquina. Esta c;lesmaterializac;ao 
contraria a nossa visao da violencia, tradicionalmente centf~da na car!le e no 
sangue. -Mas nao dissolve a violencia; Nem a supera. Nab ha,' de modo 
nenqum, transparencia humana~ nem harmonia ecologica, na Jtacionalidade 
informatiya. Nao ha 0 retorno a urn "novo humat:tismo". 

Gostaria de me ater,. por uns IllOmentos, a este "tempo -da luz" e a sua 
violencia ((desmaterializada", interrogando, a titulo ilus_trativo, a natureza da 
mensagem. televisiva. E minha ideia que a mensagem e um efeito d~ ~sibi
iidade'mediatica, que impoe a exclusao e que procede por desbaste. ,Penso 
que a mensagem e 0 outronome da noticia, 0 outro nome da aetualidade, 
o outro nome cia -informac;ao. E supoe urn processo de escolha, de selecc;ao, 
que desbasta e exclui. A mensagem e uma estre1a que nos ofusca enos faz 
cegos na terra dos homens (cegos a excLusao e a desbasta,ao). Digo que a 
mensagem e uma estrela reverberante que nos deslumbra e cega-. E com 
efeito, noticia e Vers~ce, Christian Dior, Valentino, e mais duas duzias de 
criadores de'moda. Noticia e Claudia Schiffer, Elle Mcpherson, Naomi 
Campbell, e mais outras _tantas duzias de top models. Noticia e Ronaldo, 
Romario, Luis' Figo, e mais uns tantos futebollstas. Noticia e Belmiro -de 
Azevedo; Americo Amori,~,-- Stanley Ho, e mais uma pleiade de empresa
,rios (neste ultimo exemplo, cinjo-me, por comodidade, ao caso portugues). 

A noticia parasita e'vampiriza a esperanc;a de pop"ulac;oes inteira~. A noti
cia, desbasta 0 sonho de po}:mlac;oes inteiras. Alimenta-se de todos n6s que 
sonhamos com 0 caminho das estrelas, sem nada sabermos da usurpac;ao, da' 
confiscac;ao e d~ desbastac;ao. E depois, ,os centros difusores daB noticias 
constituem uma restrita qligarquia. Os dois principais bancos de imagens 
alimentam a quasi-totalidade dasesta,oes de televisao do mundo. Mais de' . 
tres quartos das informac;oes da imprensa emanam apenas de cinco ageacias _ 
activas no plano mundial (Associated Press, United Press_-International, 
Reuter, France Press e Tass). . 

Diz-se que gerir informac;oes e" gerir poder. "E ,COQi razao, porque gerir 
informac;ao e gerir 0 tempo das pessoas, e ser seu guardiao, e "colonizar-Ihes 
o espirito», n~ expressao de Edgar Morin (8). Nesta medida, as novas tec
nologias da informac;ao sao instrumentos de dominac;ao. 

Pode dizer-se tambem que 0 fen6meno da globaliza,ao do tempo vai a 
par com 0 fenomeno da inversao do seu conceito. 0 que e, por exemplo, 
manifesto na inversao da experiencia que pobres e ricos tern da temporali
dade. -Pademos assim dizer que'_ 0 estilo de vida dos verd~deiros ricas -do 
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nos so tempo em nada se asseme1ha ao estilo de vida dos. ricos de;ahtiga
mente. Sempre a correr de aero porto em aeroporto, a uma velocidade cada 
vez mais vertiginosa, conectados em permanencia com as bolsas de Nova 
lorque, Toquio, Frankfurt, Londres e Paris, os nossos grandes homens de 
negocios nao tern tempo para nada nem para ninguem. A pressa impede-os 
de ver os outros; e deste modo, fazem urn caminho solitario. Escravos 40 
tempo que nao tern, dir-se-ia que constituem a prova clamorosa de urn crinte 
de confisca~ao e usurpa'.;ao do tempo. " 

Nao era assim antigamente. Rico era aquele que tinha todo 0 tempo po 
mundo. E com todo 0 tempo que tinha, podia gozar os prazeres da vida, 
conviver com os seus iguais ... podia mesmo ser generoso. 

Com os pobres deu-se urn processo inverso. Trabalhando de sol a sol, e 
tambem pela noite dentro, com uma prole numerosa para sustentar, 0 pobre 
nao tinha tempo para nada. A sobrevivencia era para si urn pesado e absor
vente encargo. 0 que nao acontece hoje. Ao pobre sobra-lhe agora 0 ·tempo 
todo, para morrer alias a todo 0 momento. E e urn eufemismo falar de "bol;
sas de pobreza", porque os pobres sao uma multidao que alastra assustado~ 
ramente no mundo. As ciencias sociais criaram, em sua inten~ao, a catego
ria de exclufdos. Excluidos da vida. Excluidos dos circuitos do progresso. 

o corpo "real" e 0 tempo do "outro" 

Nao querendo, de modo algum, inscrever a minha voz no coro que se 
levanta em alarido crescente contra a dissolu'.;ao dos fundamentos do mundo 
moderno, diabolizando a tecnica.e clando mecha as cruzadas anti..:.tecnolo
gicas, tecnofobas, avessas a computadores, entendo, no entanto, que a raci
onalidade tecnologica e urn projecto da modernidade, que racionaliza a espa~o 
e 0 tempo, enos normaliza. Por urn lado, anula e compensa ruidos, ajus
tando 0 homem a maquina, de maneira a evitar perdas de mensagem. Por 
outro, globaliza 0 tempo, impondo-nos a ilusao de uma vizinhan~a global: 
banaliza todas as miserias deste mundo; ofusca-nos com 0 brilho de sonhos 
que nos vampirizam a alma e produz 0 conformismo. 

Era Borges quem escrevia em A biblioteca de Babel: receio que (fa especie 
humana -a unica- esteja quase a extinguir-se, e que a Biblioteca perdure: 
iluminada, solitaria, infinita, perfeitamente imovel, recheada 'com volumes 
preciosos, inutil, incorruptivel, secreta". 

Iluminada, solitaria, infinita. lnutil, incorruptive1, secreta. E verdade que 
a ideia de Borges tern muitos c0ntraditores. Nao falta quem entenda.que e 
publica e profana a nova cultura de uma escrita transportada pela electrici
dade. Ao entrar na Internet pelo ecran digital, a nova escrita ter-se-ia liber
tado do Templo, do c3.none e das autoridades, furtando-se a legalidade da 
institui~ao. E seria interactiva: a nova escrita electronica nao seria mera
mente informativa; seria tambem interactiva. Seria escrita de movimento, de 
engendramento, de transforma~ao: multipla, publica, espectacular, imaterial. 
No ciberespa~o hipertextual, a escrita conteria a sua propria transforma'Yao 
visual e emocional (9). 

Mas nesta imaterialidade da luz, nem a nova escrita, nem a nova comu
nidade informativa tern urn corpo "real", a tempo do "outro", a exigencia 
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"tica. 1;alhada a medida cognitivo-instrumental e propria da filosofia da . 
consciencia, a ~racionalidade informativa ~ uma "racionalidade teleoI6giCa";'. :', 
q\le dispensa a "razao .comunicacional", que dispensa 0 caracter ari(Urne,ota"'" 
tivo da racionalidade, au seja, 0 moralmente pnitico e 0 esteticamente eXlnrf"~' 
sivo (10). Hoje, ·niio ha limites q\le possamos erguer contra a de ': 
fazer: 0 impe(ativo tecno16gico' legttima-se pela potenC:ia. E nao e excessivo 
dizermos, neste- contexto', que a racionalidade informativa tecno16gica ali-, 
menta urn designio de homogeneiza\ao l'In~versal, impondb ao planeta . 
razao macrocefaIa e total. ~ 

UI/loisis de f.§mos UI/lartins 
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