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“No estágio atual do mundo, o controle que temos
das energias físicas, do calor, da luz, da eletricidade etc., 
sem o controle do uso de nós mesmos, é algo muito arriscado. 
Sem o controle de nós mesmos, o uso de todas as coisas é cego.”

John Dewey
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PreFÁcIo 

Este é um livro de filosofia que não é dirigido apenas para 
filósofos. É um longo ensaio no qual se esboça uma reflexão 

sobre a relação do homem com a tecnologia, um dos problemas 
que se tornaram cruciais no início do século XXI. 

As novas hipertecnologias, como a inteligência artificial, a 
nanotecnologia e a biotecnologia, prometem ajudar na superação 
de vários problemas que podem comprometer a sobrevivência 
da espécie humana nas próximas décadas, como o aquecimento 
global, as novas doenças que se originam do aumento da longe-
vidade e a qualidade da alimentação num planeta superpovoado. 

Contudo, o que pode nos salvar pode também nos aniquilar, 
pois a instauração dessas hipertecnologias envolve riscos sobre os 
quais não temos pleno controle. Várias encruzilhadas se colocam 
à nossa frente; algumas das quais podem levar a becos sem saída. 
A certeza otimista e reconfortante de que a expansão da tecno-
logia sempre trará benefícios para a humanidade não existe mais. 

Não podemos mais nos refugiar sob a ideia de que há limi-
tes intransponíveis para a tecnologia, o que poderia aliviar essa 
preocupação. A tecnologia sempre prosseguirá e é difícil resistir 
às suas tentações. 

O sonho da replicação do ser humano será atingido nas 
próximas décadas pela inteligência artificial, que, unida à bio-
tecnologia, produzirá seres artificiais conscientes, mesmo sem 
poder compreender ainda a natureza da consciência humana. 
Robôs associados a cérebros humanos abrirão caminho para a 
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inteligência artificial biológica, um novo programa de pesquisa 
para o qual convergem a robótica e a neurociência.

Não sabemos como conviveremos com a presença dessas novas 
criaturas no século XXI. Sua existência trará modificações pro-
fundas na antropologia e na filosofia, especialmente na discussão 
de questões éticas que se tornaram um problema mais urgente do 
que a ameaça de uma guerra nuclear ou do aquecimento global. 

Não tratamos, aqui, do futuro, mas apenas das bordas do pre-
sente. É difícil pensar além do presente, pois ele se tornou tão 
opressivo que nos impede de vislumbrar cenários futuros. Por 
isso, além da filosofia, utilizamos a ficção científica como uma 
sentinela avançada para sondar algumas paisagens insólitas nas 
quais a razão, forçada a seus extremos, se enreda com o fantástico.    




