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RESUMO

SOUZA,  Narrira  Lemos  de.  Contingência  ciborgue  e  tecnologias  do  corpo:
repensando personagens da ciência. 2015. 104 fl. Dissertação (Programa de Pós-Graduação
em Sociologia) – Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
2015.

O mito político do ciborgue de Donna Haraway é tema desta pesquisa. A investigação
trata de compreender este personagem como um agente de transformação social feminista
através de três possíveis imagens. Primeiramente, procuramos entender quais são os ciborgues
de nossa sociedade ocidental capitalista. Há um resgate histórico da cibernética, computação e
medicina; há, também, conceituações básicas para a continuidade da pesquisa. Chega-se à
conclusão  de  que  o  ciborgue  não  é  apenas  um  mito,  há  ciborgues  reivindicando  uma
identidade  reconhecida  pelos  seus  governos.  Posteriormente,  investigamos  o  ciborgue  na
imaginação do cinema de ficção científica,  queremos saber,  afinal,  se estes ciborgues são
ficção  ou  são  realidade  e  se  há  uma  fronteira  entre  essas  duas  categorias.  Finalmente,
debruçamo-nos sobre o ciborgue da teoria feminista crítica da ciência, em que o mito político
é agente principal das transformações da ciência. A conclusão a que chegamos é que novos
personagens são necessários para que se possa construir uma ciência em que o Homem não
seja o centro da história.

Palavras-chave: ciborgue, ciência, ficção científica, feminismo.



ABSTRACT

SOUZA, Narrira Lemos de. Cyborg contingency and body’s technology: rethinking
Science  caractheres.  2015.  104 fl.  Master’s  Dissertation  (Programa de Pós-Graduação em
Sociologia) – Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

Donna Haraway’s political myth is the theme of this research, the investigation implies
to  understand  this  character  as  agent  of  feminist  and  social  transformation  trough  three
possible images. Firstly, we intend to know, in our society, who is cyborg, knowing that we
are talking about a capitalist and western society.  There is a historical retrospective about
cybernetics,  computation  and  medicine;  there  is  also  basics  conceptions  to  the  better
understanding of the research.  We conclude that the cyborg is  not only a myth,  there are
cyborgs looking for a formal identity in some governments. After that, we research the cyborg
in the imagination of Science Fiction in some movies and televisions sitcoms, we want to
know, after all, if these cyborgs are fiction or reality and if there is a border between this
categories. Finally, we look into the cyborg of feminist theory, where the political myth is the
meanly agent of Science transformation. We conclude that new characters are need to re-build
a Science in which the Man is not the center of the history.

Palavras-chave: cyborg, Science, science fiction, feminism.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação é fruto de um estudo que foi delineado desde minha graduação e

despertado durante acaloradas tardes de discussões a respeito de feminismo e da inserção da

mulher nos meios em que se constroem as tecnologias da informação. Durante a graduação,

passei a ter a percepção de que a pessoa em que me tornava, continuamente, era resultado de

uma longa caminhada em meio a regras, deveres e direitos que estavam relacionados ao meu

corpo: seja na classe social, em sua cor ou seu gênero. Nos movimentos ativistas conheci

Henry Theoreau e a  desobediência  civil,  Peter  Singer  e  a  libertação animal,  o apocalipse

motorizado e  o  ciborgue de  Donna Haraway.  Todos  eles  fazem parte  de  mim,  da  minha

identidade  e  do  meu  corpo.  São  aprendizados  e  tecnologias  que  foram  incorporados

mentalmente e fisicamente: no ato de pensar, falar, escolher, comer e fazer.

A inspiração que resultou nesta dissertação é diretamente relacionada às experiências

destes últimos anos de vida, especialmente àqueles dedicados ao mestrado e, também, tem

como  característica  a  construção  teórica  baseada  na  sociologia  da  ciência  e  da  teoria

feminista.  Escrever  sobre ambos é  um desafio,  embora  possa  ser  considerado um espaço

conquista, é, certamente, cheio de controvérsias. É possível, ademais, que o ciborgue seja um

dos personagens com mais controvérsias que permeiam a teoria feminista, ou ao menos as

teorias  daqueles  que  serão  citados  aqui.  As  bases  que  consolidam esta  dissertação  estão

submergidas nos ensaios de Donna Haraway, Chela Sandoval, Judith Butler, Bruno Latour e

Beatriz Preciado.

A linguagem e a maneira de escrita são inspiradas em autores e autoras destes dois

grupos da teoria  sociológica,  a  ciência  e  o  feminismo.  Como ponto de partida adotarei  a

sugestão de Latour, quando menciona a dificuldade de quem pesquisa sociologia da ciência:

A epistemologia, as ciências sociais,  as ciências do texto,  todas têm uma
reputação, contanto que permaneçam distintas. Caso os seres que você esteja
seguindo atravessem as  três,  ninguém mais  compreende  o  que  você  diz.
Ofereça às  disciplinas  estabelecidas  uma bela  rede sociotécnica,  algumas
belas traduções, e as primeiras extrairão os conceitos, arrancando deles todas
as  raízes  que poderiam ligá-los  ao social  ou à  retórica;  as  segundas irão
amputar a dimensão social e política, purificando-a de qualquer objeto; as
terceiras,  enfim,  conservarão  o  discurso,  mas  irão  purgá-lo  de  qualquer
aderência indevida à realidade –  horresco referens – e aos jogos de poder.
(LATOUR, 1994, p. 11)

O que quero dizer é que este texto compõe literaturas de muitos campos das ciências:
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matemáticas, físicas, da linguagem, sociais, biológicas. É prudente, para sua leitura, organizá-

lo em três partes principais: o primeiro capítulo tratará de expor uma perspectiva histórica a

respeito do desenvolvimento técnico-científico em geral, ou seja, extrairá os conceitos, pois é

a partir deles que tomamos conhecimento do surgimento do termo cyborg. O segundo tratará

da confusão entre ficção científica e realidades. Como uma maneira de definir a sua dimensão

social e política, Haraway aposta na confusão de fronteiras; neste caso, contribuiremos para

confundi-las ainda mais. A terceira parte, enfim, é onde será discutida a perspectiva ciborgue

na teoria feminista e, também, a ruptura das fronteiras entre humanos e outros seres a partir da

teoria de Haraway. Essa discussão envolverá diálogos que vem sendo (des)construídos há

décadas a respeito do uso do corpo, política e poder. 

O  que  pretendo  demonstrar  não  é  uma  visão  positivista  do  ciborgue,  mas  uma

metodologia de se “escrever de dentro”. Ao estudar a teoria de Donna Haraway é preciso

fazer uso de sua estratégia. Para isso, o método que é utilizado nesta dissertação tenta ser, ao

menos,  ordenado  da  seguinte  maneira:  1)  resgate  histórico;  2)  resgate  imaginário;  e  3)

discussão  das  fronteiras  sugeridas  pelos  dois  anteriores.  Para  fazer  o  resgate  histórico do

ciborgue foi preciso estudar teorias universalistas da matemática e da filosofia, através das

quais  as  discussões  correrão  ao  longo  da  dissertação.  O resgate  imaginário  é  dedicado  à

produção audiovisual de obras representadas em filmes e seriados estadunidenses. Também

será mencionada, neste espaço, a motivação por se usar obras dos Estados Unidos. Por fim, a

discussão  das  fronteiras  procura  situar  o  ciborgue  na  teoria  feminista,  para  repensar  os

personagens das histórias humanas e rediscutir suas configurações.

O primeiro capítulo é chamado de “ciborgues contingentes” para demonstrar como os

estudos das ciências exatas e naturais estão em constante movimento e como as recorrentes

descobertas alteram a direção das pesquisas e,  também, os vários ciborgues que podemos

identificar na sociedade. Para isso, parte de uma concepção de que o conceito ciborgue advém

de estudos matemáticos e físicos, no sentido de aprimorar o corpo humano para sobreviver em

condições diferentes da natureza terráquea. A ideia da ciborgologia é discutir a interação entre

animais (humanos e não-humanos) e máquinas, de modo a integrar o organismo à cibernética.

Para discutir essa proposta, será apresentada a teoria da cibernética e alguns autores, como

Norbert Wiener. 

Também será exposta a discussão dos desenvolvimentos tecnológicos que envolvem a

transformação  do  conceito  de  ciborgue,  a  respeito  do  que  foi  imaginado  na  teoria  da



13

cibernética  e  como  é  imaginado  nas  teorias  das  ciências  sociais.  Neste  sentido,  alguns

personagens importantes da história do desenvolvimento das tecnologias da informação serão

relembrados, como Ada Lovelace e Alan Turing. Esse retorno histórico é realizado de forma a

repensar como as tecnologias construídas em determinados cenários impactam diretamente as

relações sociais, sendo que algumas delas foram produzidas em contexto de guerra, como é o

caso  das  ferramentas  de  Turing,  e  que  muitas  vezes  estabelecem  interlocuções  com  as

tecnologias sociais em geral.

A partir da concepção de ciborgue, será necessário passar pela ideia de cibernética e

organismo, relembrando que sua dimensão conceitual passa tanto pelas ciências exatas quanto

pelas biológicas. Ademais, será possível adentrar o campo em que os ciborgues são discutidos

como personagens de um possível futuro de novas sensações corporais, serão apresentados,

neste  momento,  alguns  personagens  que  se  autoidentificam como ciborgues.  Além disso,

essas pesquisas também influenciaram no desenvolvimento técnico-biológico, contribuindo da

produção de corpos para a medicina, na cura de doenças, ou na estética, nas cirurgias plásticas

e intervenções artísticas, por isso  também permeia os estudos do ciborgue. 

O segundo capítulo tem como nome “confusões  de ‘cis’”,  como uma analogia ao

desejo de manter uma confusão de fronteiras – entre ciborgues, cilônios1 e outros possíveis

‘cis’ – a analogia ao ‘cis’ também está relacionada a nova categoria de ‘cis’ nos estudos de

gênero, que surge a partir da militância trans: ‘cis’ seria a pessoa que se identifica com o sexo

com o qual nasceu. 

A transgressão ‘cis’ do gênero é apenas um gancho para a discussão do capítulo três,

pois, no capítulo dois, através do uso de ficções científicas, será delimitado o espaço social e

político  para  comparar  as  possíveis  realidades  do  desenvolvimento  das  tecnologias  da

informação na  sociedade.  As  obras  em que essa  dissertação  se  apoiará  tem suas  versões

literárias e televisivas/cinematográficas. Nessa dissertação serão tratadas, exclusivamente, as

versões audiovisuais de BattleStar Galactica - 2003, Caprica – 2009, Blade Runner – 1982,

Eu, robô – 2004. 

O  último  ponto  dessa  dissertação,  o  capítulo  três,  tem  como  nome  “Fronteiras

reimaginadas”, por se tratar de uma proposta de discutir textos que propõem reconfigurações

sociais  e  críticas  à  ciência,  tomando o  gancho  deixado pelo  capítulo  dois  a  respeito  das

confusões de fronteiras. Neste sentido, as teorias feministas a respeito da reconfiguração dos

1 Personagem fictício da série televisiva Battlestar Galactica, representa o ciborgue-androide.
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corpos e reimaginação da ciência, num contexto em que o futuro que vislumbramos pode

parecer aterrorizante, podem direcionar as pesquisadoras a tomarem parte da responsabilidade

e repensarem estratégias de transformação social e o posicionamento político. Além disso, é

também  uma  maneira  para  encontrar  as  tecnologias  do  corpo  como  ferramentas  para

reconstrução do ‘eu’ e do social. 

A base para este capítulo será o  Manifesto Ciborgue de Donna Haraway, bem como

outros textos da mesma autora. Outros manifestos estarão presentes na discussão de fronteiras

e propostas de reconfigurações da ciência e, neste sentido, a discussão também será construída

em paralelo  com os  ensaios  de  Chela  Sandoval  e  as  tecnologias  feministas  ciborguianas,

Beatriz Preciado e o  Manifesto contra-sexual. Michel Foucault  também é um pesquisador

muito importante para a proposta desta dissertação, não só pelo questionamento das fronteiras

dos  corpos  e  dos  poderes,  mas,  também,  das  tecnologias  do  eu;  e,  Judith  Butler  e  os

fundamentos contingentes, além de Bruno Latour,  com suas pesquisas a respeito dos não-

humanos, gaia e da ciência em ação.
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Capítulo 1

CIBORGUES CONTINGENTES

Não sabemos ao certo onde começa nossa história com as aspirações tecnológicas.

Mas, não seria ousado demais dizer que é desde o momento em que nos constituímos como

homo sapiens. Se este é o ponto de vista, sempre fomos ciborgues, haja vista que o conceito

abriga a nossa relação, em diversos níveis, com a técnica e o organismo. Mas é a técnica um

artefato exterior ao indivíduo? De acordo com Meadows, não. 

Usamos ferramentas para viver como extensões de nós mesmos e alteramos
nossa relação com o mundo à nossa volta, empregando os dispositivos de
mediação que inventamos. Precisamos de ferramentas para viver. (…) nós é
que  somos  o  artificial,  e  começamos  a  utilizar  ferramentas  e  tecnologia
desde o primeiro dia em que nossos ancestrais se tornaram humanos. Essa
ideia de “artificial” faz parte de ser “humanos” (MEADOWS, 2011, p. 128-
129).

A  tecnologia  faz  parte  da  integração  do  ser  humano  com  a  sociedade.  É

compreensível, por conseguinte, que uma pessoa que tenha perdido um membro de seu corpo

humano, queira substituí-lo por outro que se iguale ou atue melhor em funções que o anterior.

É  neste  mesmo  sentido  que:  usamos  nossos  óculos  para  enxergar  melhor,  fugindo  das

Figura 1- história em quadrinhos do site asofterworld.com
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barreiras  da  miopia,  do  astigmatismo,  da  hipermetropia;  usamos  automóveis  para  nos

locomover com mais velocidade e conforto; fabricamos novas peças para aperfeiçoar nosso

tempo e nosso cotidiano. Esses artefatos, no entanto, foram desenvolvidos a partir de estudos

que abrigam diversas disciplinas e, por meio dos quais, desafiamos a escrita desta dissertação,

que  propõe  uma  análise  social  de  ciborgues  e  suas  possíveis  fronteiras,  a  partir  de

transformações corporais e possíveis consciências de oposição2.

Mas,  outra  pergunta  permeia  este  estudo:  “Por  onde  começar  um estudo  sobre  a

ciência e a tecnologia? A escolha de uma porta de entrada depende crucialmente da escolha do

momento certo”, escreveu Bruno Latour (2000 [1997], p. 12). Um estudo do ciborgue, seja

pensando-o como identidade política, gênero, consciência transgressora ou de oposição, está

diretamente ligado à ciência e à tecnologia. Por isso, este texto tem como ponto de entrada a

rediscussão do ciborgue como termo, como ficção e como conhecimento interdisciplinar. Para

isto, é preciso levar em conta o terreno perigoso que se apresenta: as ciências exatas, que

estão  fora  do  domínio  de  grande  parte dos  que  têm  seu  campo  de  estudo  nas  ciências

humanas, mas que são essenciais para a compreensão da análise social do ciborgue.

Para  uma discussão proveitosa,  é  necessário  exaltar  nosso tema com um exemplo

dessa  distinção  do  fazer  científico  das  ciências  consideradas  ‘exatas’ e  as  consideradas

‘humanas’, que costuma ser pesquisada na Sociologia Moderna: a virada linguística. A virada

ou giro linguístico foi um fenômeno que aconteceu no século XX, quando pesquisadores,

especialmente  da  área  da  filosofia,  passaram  a  se  preocupar  mais  com  a  questão  da

linguagem. Alguns pesquisadores importantes destacados deste período são Gottlob Frege e

Ludwig  Wittgenstein.  A preocupação  se  deu  a  partir  da  observação  de  que  a  própria

linguagem  era  carregada  de  conceitos.  A filosofia  analítica  da  linguagem,  uma  vertente

correspondente, é ressaltada em relação à criação de uma linguagem “limpa” de influências

externas,  de  subjetividades,  para  que  pudesse  encontrar  explicações  objetivas,  i.e.,  não

particulares,  psicológicas  ou  submetidas  ao  crivo  da  subjetividade,  de  noções  semânticas

como as de verdade e falsidade, que eram importantes tanto à lógica quanto à matemática. 

Frege  (2009)  afirmou  que  nossa  mente  era  permeada  de  linguagem,  símbolos  e

imagens, em torno dos quais as ideias eram formadas e, por isso, para livrar o pensamento

matemático  de  associações  subjetivas,  instaurou  uma  maneira  própria  de  se  fazer  uma

filosofia  da  linguagem,  que  caracteriza,  sobretudo,  o  que  hodiernamente  chamamos  de

2 As consciências de oposição são mencionadas por Haraway (2009) em referência à Chela Sandoval (2004), 
são personagens política num específico contexto de análise de redes de poder (HARAWAY, 2009, p. 48).
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filosofia analítica da linguagem. Em contrapartida, as ciências sociais buscavam o oposto: a

linguagem  carregada  de  subjetividades,  pois  só  através  dela  poderia  haver  o  agir

comunicativo, que fez com que Habermas dialogasse com filósofos da lógica e da linguagem

para construir sua teoria com base em uma decisão estratégico-conceitual: “da perspectiva de

um sociólogo que observa a prática quotidiana, o objectivo da comunicação não é per se  a

compreensão de  uma expressão linguística,  mas sim o entendimento sobre  o que é  dito”

(HABERMAS, 2010 p. 15).

Neste mesmo sentido, Berger e Luckman afirmam:

(...) o filósofo é levado a decidir onde é que as aspas estão adequadas e onde
podem ser omitidas com segurança, isto é, a estabelecer a distinção entre as
afirmações válidas e as inválidas em relação ao mundo. Já o sociólogo, não
tem possibilidade de o fazer. Por lógica, se não por estilística, está preso às
aspas. ([1996], 2004, p. 14)

Neste  sentido,  a  questão  da  fundação  do  ciborgue,  que  é  o  passo  inicial  desta

dissertação, tem interlocução com diversos saberes das áreas matemáticas, físicas, biológicas,

filosóficas, antropológicas e sociológicas, mas usará como posicionamento a sociologia como

sua estrutura. Ora,  é  característico  da  sociologia  apoiar-se  em outras  disciplinas  para  sua

constituição,  como  notou  Foucault  ao  estudar  a  fundação  das  ciências  humanas  em  As

palavras  e  as  coisas.  Por  outro  lado,  é  preciso  observar  que  Haraway  rejeita  a  ideia  de

“origem” em seu Manifesto, que se trata, na verdade, de um mito político. Esta posição está

diretamente ligada às narrativas de origem, que remetem a um estado natural, algo que não

poderia estar vinculado à identidade ciborgue.

Mas, o primeiro passo para tornar possível este estudo é partir da história e apresentar

o  que  antecede  a  ciborgologia,  que  entendemos  como  os  estudos  dos  ciborgues.  É

apresentado,  neste  capítulo,  uma  interlocução  dos  estudos  cibernéticos,  matemáticos,

biológicos  e,  até  mesmo,  físicos,  com  a  sociologia.  A apresentação,  que  pode  ser  dita

grosseiramente  como técnica,  tem como objetivo  demonstrar  o  funcionamento  “duro”  da

tecnologia no que se refere aos ciborgues.
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1.1 A conceituação ciborgue3

Sabemos que a humanidade tem desenvolvido suas tecnologias em conjunto com a

própria  história.  Nesta  mesma  linha,  Norbert  Wiener,  físico  e  matemático,  escreveu  que

podemos observar a história da humanidade através da sua técnica: se entre os séculos XVII e

XVIII foi a Era dos relógios, e entre XVIII e XIX a das máquinas a vapor, então, o presente

momento (que se tratava do século XX) seria a Era da comunicação e do controle ([1950],

1989, p. 1). A técnica, para ele, era instrumento do modo de ser dos humanos e também se

remetia, assim, à sociologia. Para outros autores, como o filósofo Simondon (2008, p. 171), “a

presença do homem nas máquinas é uma invenção perpetuada”. E, ainda, a tecnologia é um

marcador  das  guerras,  das  inovações  e  das possibilidades,  além  de  ser,  certamente,  um

mecanismo facilitador da comunicação e das relações sociais. A técnica, pois, surge desde a

concepção de “ser humano”, caracterizando um processo da humanidade (MEADOWS, 2011,

p. 129).

É, provavelmente, neste sentido que no século XX surgem várias pesquisas no campo

das humanidades e filosofia a respeito de técnicas, informação, mensagem, agência e rede.

Compreende-se,  também,  que  o  desenvolvimento  das  tecnologias  da  informação,

comunicação  ou  de  outras  ciências,  médicas  ou  matemáticas,  aconteceu  através  do

desenvolvimento de cálculos e sistemas matemáticos. É por este motivo que seus precursores

fazem parte do conhecimento matemático e físico. Destacarei, também, algumas mulheres que

fizeram parte desta transformação dos conhecimentos que deram origem à computação4, que

segundo o dicionário Priberam5 é o “ato de computar, calcular”. 

1.1.1 Retomando a Computação

A matemática é uma disciplina milenar,  com registros de até 8 mil anos,  como se

poderia destacar com o osso de Ishango, um artefato encontrado com números entalhados em

um osso (2011 [1995], EVES, p. 26). Ao considerar a antiguidade deste conhecimento, serão

3 Marília R Silva afirma em sua dissertação que a Donna Haraway ao alterar o título de “Um Manifesto 
para Ciborgues” para “Manifesto Ciborgue” deu agência ao manifesto, tornando ele próprio um ciborgue. 
Neste mesmo sentido, ouso chamar este tópico de “Conceituação ciborgue”, como se o ciborgue, ele mesmo,
agisse em sua conceituação.

4 “Computar” é um termo em disputa conceitual. Aqui utilizo da maneira mais simples contida em 
dicionário. Embora, o termo seja um alvo de disputa conceitual na filosofia, conhecido como a tese Turing-
Church. 

5 Priberam é um dicionário online, disponível no link http://www.priberam.pt/dlpo/, acessado em 04 de 
junho de 2014.

http://www.priberam.pt/dlpo/
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abordados temas mais recentes em relação ao papel da matemática no desenvolvimento da

tecnologia: dando um salto para o século XVII, quando os cientistas6 matemáticos e físicos se

debruçavam para a construção de um sistema calculador,  com o desenvolvimento de uma

máquina  calculadora  gigante.  Segundo  Norbert  Wiener,  a  ideia  moderna  dos  sistemas

computacionais  remete  à  Gottfried  Leibniz  e  Blaise  Pascal.  Leibniz  criou  o  calculus

raciocinator7 e Pascal criou a primeira calculadora naquele século. O nome de Pascal também

deu origem a uma linguagem de programação nos anos 1970, uma homenagem devido a sua

relevância  na  computação.  Apenas  dois  séculos  depois,  os  cientistas  conseguiriam

desenvolver  a  máquina  computadora. A primeira  tentativa  da  construção  física  de  um

computador  é  atribuída  a  Charles  Babbage,  com uma máquina  mais  complexa  que  a  de

Pascal, para cálculos, posteriormente a Ada Byron, conhecida como Lady Lovelace, com um

computador analítico e, finalmente, a Alan Turing, que construiu o computador mais bem-

sucedido do século XX, cuja plataforma ainda é utilizada. Além de Ada Byron, Grace Murray

Hopper  também  foi  uma  pesquisadora  importante  para  o  desenvolvimento  de  sistemas

computacionais. Note-se, também, que ambas foram incentivadas pela família nos estudos

matemáticos, sendo que Ada foi filha de uma matemática e um poeta. Também é necessário

falar um pouco sobre a história de Alan Turing, cujos sistemas, desenvolvidos principalmente

no período da Segunda Guerra Mundial, ainda são utilizados em muitos computadores e cuja

pressão política a respeito do uso de seu corpo, por ser homossexual, pode tê-lo levado ao

suicídio. 

É  interessante  notar,  na  história  do  conhecimento,  que  a  participação  feminina  é

envolvida e, em grande parte dos casos, provocada por uma interação familiar. Isso se deu,

segundo  Carvalho  et  all  (2006),  porque  a  participação  das  mulheres  na  ciência  foi

desestimulada no século XX. Nos séculos anteriores, não se sabia ao certo qual o lugar da

mulher na ciência e nem por que ela deveria ser excluída do método científico. No entanto, a

classificação das características femininas como “subjetividade”, “empatia” e “sentimentos”

desestruturou  a  integração  das  mulheres  nas  ciências.  Essas  características,  segundo  as

autoras, foram ressaltadas por Kant e Freud, que creditavam às mulheres a falta de desejo de

mudar o mundo. 

6 A ciência moderna como conhecemos é, na verdade, uma designação recente. No século XVII, 
cientistas da matemática e física eram, em sua maioria, denominados como filósofos da natureza.

7 O calculus raciocinator de Leibniz é um precedente dos conceitos contemporâneos da lógica 
matemática-algébrica. (AUSIN, p. 19)
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Com Ada Byron, a história não foi diferente. Filha de uma matemática foi incentivada

por sua mãe a ingressar no estudo da disciplina e tornou-se assistente de Charles Babbage. Ela

teve uma morte prematura, aos 36 anos, vítima de câncer. Também são associadas à sua vida:

crises de histeria, caracterizadas por desmaios e asma, que a própria atribuiu ao excesso de

estudo intelectual dedicado à matemática (id, p. 269). No entanto, no seu período de maior

dedicação, Ada fez contribuições fundamentais para o desenvolvimento computacional no que

concerne à sua estrutura e seus métodos, provindos, principalmente, da crítica ao trabalho de

Charles Babbage. 

Já  Grace  Murray  tem  uma  história  posterior  à  de  Lovelace.  Ela  trabalhou  na

programação de séries de computadores na Universidade de Harvard, tendo criado os termos

bug e debugging8, que trocando em miúdos significa mineirar/inspecionar dados (através da

observação  humana  ou  de  softwares,  que  foram  feitos,  posteriormente,  para  este  fim),

encontrar problemas e removê-los. Segundo Carvalho et all, “Em 1945, enquanto escrevia um

software para o computador Mark I, este parou de funcionar. Ao tentar encontrar o problema,

achou uma mariposa (bug) interrompendo os circuitos da máquina e, ao retirá-la (debugging),

a máquina voltou a funcionar” (id, p. 271).

Já nos anos 1930, Alan Turing participou da chamada revolução computacional. Ele

foi um grande contribuidor não só na teoria da computação, mas, também, da inteligência

artificial,  visto  que  propôs  novos  métodos  investigativos  para  cálculos  e  máquinas

inteligentes. Alan Turing desenvolveu a “máquina de Turing” e, também, o “teste de Turing”.

Este último consiste em um avaliador humano fazer perguntas e respostas para dois seres9,

sem o conhecimento de suas espécies e no intuito de distinguir um humano de uma máquina.

É certo que para a proposta ser eficiente o teste não poderia ser realizado cara a cara ou via

voz, pois a tecnologia não permitia ainda que um robô emulasse tais características humanas.

Então, ele deveria ser feito através de digitação de um computador para outro. A proposta era

responder  à  pergunta:  podem  as  máquinas  pensar?  Neste  sentido,  problematizar  o  que

significaria “máquinas” e “pensar”.

Mas, para um físico, essa pergunta era demasiado complexa. 

If  the  meaning  of  the  words  "machine"  and  "think"  are  to  be  found  by
examining  how  they  are  commonly  used  it  is  difficult  to  escape  the

8 Embora existam outras possíveis histórias para o surgimento do termo, Murray é honorária em computação.

9     Este teste é aludido no filme de ficção científica Blade Runner, de Riddley Scott, 1982.
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conclusion that the meaning and the answer to the question, "Can machines
think?" is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll10. But this
is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question
by  another,  which  is  closely  related  to  it  and  is  expressed  in  relatively
unambiguous words11. (TURING, 1950)

Com essas condições, Turing propõe uma nova questão: a realização de um jogo, que

ele chamou de imitation game, em que há três participantes: A, B e C. Sendo A um homem, B

uma mulher e C uma pessoa que será a entrevistadora, podendo ser de qualquer sexo/gênero.

O interrogador (C) estará em uma sala separada dos dois e a sua tarefa será descobrir, através

de questões, quem é o homem e quem é a mulher. Neste jogo é objetivo dos participantes A e

B fazer com que C se confunda na identificação, bolando respostas confusas, que poderão

enganá-lo. Então, Turing propõe uma nova questão: e se A, ao invés de ser um homem, fosse

uma máquina? A partir desse raciocínio, pode-se demonstrar que as máquinas pensam?

Embora  suas  contribuições  tenham  sido  fundamentais  para  o  desenvolvimento

tecnológico  daquele  período,  inclusive  com  contribuições  ao  governo  inglês  durante  a

Segunda  Guerra  Mundial,  Alan  Turing  foi  condenado  a  realizar  um  tratamento  com

estrogênio,  visto  ser  homossexual  declarado,  o  que  era  considerado  crime  à  época.  O

tratamento com estrogênio era uma alternativa à prisão e uma condenação experimental que

visava diminuir os impulsos sexuais em delinquentes sexuais. Turing foi encontrado morto em

1954, vítima de envenenamento, que é acreditado ter sido inserido em uma maçã ao lado de

sua cama,  encontrada com uma mordida.  Não se sabe ao certo se Turing foi  envenenado

proposital ou acidentalmente ou, mesmo, se fora um suicídio12. 

1.1.2 Cibernética e Organismo

À época da morte de Turing,  Norbert  Wiener estabelecia sua teoria da cibernética,

caracterizada como a ciência do controle e da informação, no animal e na máquina (ASHBY,

1954, p. 01). Neste sentido, seu estudo é baseado na análise do funcionamento de algumas

10 Gallup poll é uma empresa de pesquisa de opinião dos Estados Unidos.

11 Se o significado das palavras “máquina” e “pensar” são encontrados no exame de como eles são 
comumente usados, é difícil escapar da conclusão que o significado e a resposta para a pergunta “Podem as 
máquinas pensar?” é para ser procurado em uma pesquisa estatística como a Gallup Poll. Mas isto é um 
absurdo. Ao invés de tentar tal definição eu substituirei essa pergunta por outra, a qual é próxima a esta e é 
expressa em relativas palavras não tão ambíguas. (Tradução minha)

12 Há muitas especulações a respeito da morte de Turing. Uma delas é que seria suicídio por ele acreditar 
que o tratamento com estrogênio estava tornando-o menos racional e sensível em excesso, com constantes 
crises de choro.
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tecnologias maquínicas e do organismo vivo animal. Com isto em perspectiva, ele também

trouxe várias contribuições na área de produção de transplantes de órgãos em humanos. 

Para Wiener, era importante entender como o corpo humano funcionava e, inclusive,

como alguns sistemas dos corpos animais se assemelhavam aos da máquina.  A cinestesia,

sensação ou percepção de movimento, segundo o físico, é própria dos seres animais. Mas, a

homeostase,  reguladora  dos  sistemas  internos,  é  uma característica  que  é  viável  tanto  ao

animal quanto à máquina (no entanto, não a todas as máquinas). A homeostase comanda uma

função reguladora que faz com que nossos sistemas biológicos funcionem corretamente e,

quando em situação estranha, aprendam a lidar com os organismos desconhecidos e garantir o

aprendizado orgânico, produzindo um modo de sobrevivência do corpo.  Este processo de

aprendizado  é  nomeado  como  feedback ou  realimentação,  e  é  fundamental  para  a

compreensão da teoria da cibernética. A compreensão de que alguns sistemas funcionam em

paralelo  nos  animais  e  nas  máquinas  é  crucial,  pois  assim  é  possível  assimilar  como  a

intersecção de nosso organismo com as máquinas funciona, o que também caracteriza vários

avanços na área da medicina.

Quando Norbert Wiener, escreveu, nos 1950, sua obra Cibernética e sociedade: o uso

humano de seres humanos como um texto posterior ao seu livro mais técnico a respeito da

cibernética, ele o fez por considerar de grande importância produzir um texto que fosse mais

compreensível  para  o  público  “leigo”,  de  modo  que  pudesse  contribuir  não  só  para  a

sociedade, mas, também, para as ciências humanas. Seu pensamento era de que a Sociologia

precisava de uma definição mais precisa a respeito da comunicação e suas influências nos

sistemas de controles, para suas análises a respeito da sociedade.

A informação adquire,  então,  uma nova forma,  adequada para  os  futuros
estágios de desempenho. Tanto no animal quanto na máquina, o desempenho
se faz efetivo no mundo exterior.  Em ambos, a ação  realizada no mundo
exterior,  e  não  apenas  a  ação  intentada,  é  comunicada  ao  instrumento
regulador central. Esse complexo de comportamento é ignorado pelo homem
comum  e,  particularmente,  não  desempenha  o  papel  que  deveria
desempenhar em nossas análises habituais da sociedade; pois assim como as
respostas físicas individuais podem ser encaradas deste ponto de vista, assim
também o podem ser as respostas orgânicas da própria sociedade. Não quero
dizer que o sociólogo desconheça a existência e a natureza complexa das
comunicações na sociedade; até recentemente, porém, tendia ele a discursar
o fato de que são elas que aumentam a estrutura da sociedade. (WIENER,
1954, p. 27)
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Quando Wiener explica que “tanto no animal quanto na máquina, o desempenho se faz

efetivo no mundo exterior” (id, ibid), ele retorna à questão de que ambos têm similaridades

em seu funcionamento orgânico,  sendo relativas à comunicação e ao controle,  e que seus

sistemas e a realimentação passam por etapas que são resumidas no conceito de cibernética,

que envolve as taxinomias “controle” e “comunicação”, que define as bases nos animais e na

máquina. Esse entendimento é demonstrado através da transmissão de mensagens entre

pessoas e entre máquinas. Com essa proposta, é possível compreender que seu conceito

poderia ser explicado através de algumas etapas: 1) envio da mensagem (entre pessoa-pessoa;

pessoa-máquina, máquina-pessoa, máquina-máquina); 2) recebimento da mensagem; 3)

execução da mensagem. 

A mensagem pode ser prevista, se ela já foi dada antes, e neste sentido “quanto mais

provável seja a mensagem, menor será a informação que propicia” (idem, p. 21). Mas há

ações  complexas,  em que  a  mensagem pode  significar  inúmeras  combinações  no  mundo

exterior.  No  animal,  quando  a  informação  não  é  compreendida,  é  possível  gerar  novas

mensagens de maneira imediata para a compreensão do receptor da mensagem. Na máquina,

há um controle de realimentação que registra as possíveis condições/mensagens/ações. Assim

como podem haver terceiros sistemas para gerar novas mensagens. Mas, em ambos os casos,

tanto no animal quanto na máquina,  a mensagem passa por um processo de aprendizado,

relativo à regulação de seus sistemas internos, da comunicação e do controle.

Para Buckley, a teoria da informação e da organização, na Sociologia, que tem em suas

matrizes a teoria da cibernética de Wiener, também está envolvida no processo de transmissão

que passa pela comunicação e controle e, ainda, há três características importantes que devem

ser notadas: 1) a contingência, 2) o constrangimento e 3) os graus de liberdade. Segundo ele,

Wiener afirma que “a significant idea of organization cannot be obtained in a world in which

everything  is  necessary  and  nothing  is  contingent13”  (BUCKLEY,  1967,  p.  82).  Wiener

descreve que o processo de aprendizado dependerá do grau de liberdade tanto na máquina

quanto no indivíduo, em relação à possível liberdade de feedback das máquinas.

Do  ponto  de  vista  da  cibernética,  portanto,  se  levarmos  em  conta  que  há  um

“aprendizado”  orgânico  para  o  funcionamento  correto  de  nosso  corpo  e  suas  funções,

consideramos, também, que podemos readaptá-lo. A adaptação do corpo animal a diversas

interferências, sejam elas de tempo, espaço ou tecnologia é, também, aspecto crucial para a

13 “Uma ideia significativa de organização não pode ser obtida em um mundo no qual tudo é necessário e 
nada é contingente”, tradução minha.
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construção de tecnologias ciborguianas – estas, que serão desenvolvidas em tópico posterior.

Em um período histórico similar, mas antecedente, Marcel Mauss  (2003), em 1934, proferiu

uma palestra para demonstrar sua pesquisa a respeito das técnicas do corpo, em que chegava à

conclusão, também, de que os corpos humanos eram resultado de uma construção cultural;

notava, por conseguinte, que a forma com que os polinésios nadavam não era a mesma que

ele havia aprendido, assim como outras maneiras de comportamento adquiridos com o meio

social. Nota-se, portanto, que os estudos das ciências naturais a respeito do funcionamento e

do aprendizado do próprio corpo realizou-se (e, assim, continua a se realizar) em paralelo aos

das ciências humanas.

Com a possibilidade de transmutação corporal e readaptação ou, até mesmo, evolução

do organismo, os cientistas médicos Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline, na década de 1950,

investiram esforço na transformação biológica para viagens interplanetárias e publicaram na

revista estadunidense Astronautics o artigo Cyborgs. Foi nesta publicação que o termo surgiu

pela  primeira  vez.  Para  eles,  o  termo  ciborgue,  que  se  resumia  na  junção  da  palavra

cibernética  e  organismo,  se  tratava  de  uma  proposta  de  alterar  o  corpo  humano  para

sobreviver a situações extraterrestres. 

A ponderação científica fazia um chamado para deixarmos de ser “humanos”,  que

tornava necessário levar  todas  as  nossas necessidades  biológicas  para as viagens entre  os

planetas.  Mais  sensato  seria  focar  a  produção  científica  na  pesquisa  de  mecanismos

homeostáticos fisico ou bioquimicamente tratados para integrar o corpo humano e,  assim,

criar formas de evolução em que o organismo pudesse suportar as novas condições a ele

impostas.  Essa  proposta  seria  viável  através  de  recursos  que  interferissem  no  corpo

física/química  e  biologicamente.  Uma das  maiores  questões  para  o  corpo humano nessas

situações, seria, por exemplo, a necessidade de oxigênio. Os médicos, então, exclamaram para

que deixássemos de respirar e, através da interferência corporal, juntássemos esforços para

produzir uma mutação para que isso fosse possível.

The purpose of the Cyborg, as well as his own homeostatic systems, is to
provide  an  organizational  system  in  which  such  robot-like  problems  are
taken care of automatically and unconsciously, leaving man free to explore,
to create, to think, and to feel.14(Clynes, Kline, 1960, p. 27).

14 "O objetivo do Ciborgue, bem como de seus sistemas homeostáticos, é fornecer um sistema 
organizacional em quais problemas como os de robôs (in which such robot-like) são cuidados de forma 
automática e inconsciente, deixando o humano livre para explorar, criar, pensar e sentir". (Tradução minha)
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Essa transformação significaria uma inserção de tecnologias bio e fisiológicas que o

corpo  humano  ainda  não  era  capaz  de  suportar.  Para  isso,  inúmeros  esforços  foram

considerados e  trabalhados  no sentido de produzir  mecanismos  que se assemelhassem ao

corpo humano, de forma que fizessem, também, parte dele. Essa produção biotecnológica foi

fundamental para a medicina e o transplante de órgãos. Tanto que, pouco tempo depois, em

1967, foi realizado o primeiro transplante do coração bem-sucedido, realizado pelo médico

sul-africano Christiaan Barnard.

1.2 Medicina Ciborgue e Intervenções do Corpo

As inovações médicas advindas do sucesso no transplante de coração são inegáveis e,

desde  então,  vários  outros  transplantes  foram  possíveis.  É  notável  destacar  que  foi

desenvolvido um coração completamente cibernético no ano de 2001, denominado AbioCor15.

Este coração foi desenvolvido para pacientes em estado terminal gravíssimo, com expectativa

de vida de cerca de 30 dias. Com ele, há pacientes que conseguiram viver por mais 17 meses.

Essa tecnologia,  em que um aparelho cibernético é  integrado ao corpo animal/humano,  é

considerada por alguns autores como uma tecnologia restauradora, já que restaura funções que

haviam  deixado  de  funcionar.  Há  outras  tecnologias  que  foram  determinadas  como

“ciborguianas” e remontam às propostas dos cientistas da década de 1950-60, sobre mutação e

melhoramento do corpo humano. 

Trago esses exemplos pois as transformações do corpo, para os estudos do ciborgue,

podem ser referenciadas como tecnologias ciborguianas. Tomaz Tadeu da Silva nota que elas

podem ser caracterizadas a partir de uma taxinomia proposta por Gray, Mentor e Figueroa-

Sarriera. Nesse sentido,

as tecnologias ciborguianas podem ser: 1. restauradoras: permitem restaurar
funções e substituir órgãos e membros perdidos; 2. normalizadoras: retornam
criaturas a uma indiferente normalidade; 3. reconfiguradoras: criam criaturas
pós-humanas  que  são  iguais  aos  seres  humanos  e,  ao  mesmo  tempo,
diferentes deles; 4. melhoradoras: criam criaturas melhoradas, relativamente
ao ser humano. (Gray, Mentor e Figueroa-Sarriera, 1995, p. 3  apud Tadeu,
2009, p. 12)

De  acordo  com  essas  taxinomias,  algumas  pessoas  não  só  se  identificam  como

ciborgues,  como reivindicam o  reconhecimento  oficial  do  Estado  dessa  identidade,  como

15           http://www.abiomed.com/products/heart-replacement/, acessado em 28 de maio de 2014. 

http://www.abiomed.com/products/heart-replacement/
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Stelios Arcadiou, artista performático da Austrália,  que tem uma orelha crescendo em seu

braço,  Jerry  Jalava,  programador  finlandês,  que  ao  perder  seu  dedo  em  um  acidente

envolvendo um carro e uma bicicleta, implantou uma prótese com um usb, Neil Harbisson,

artista britânico, que nasceu com uma condição que só o permitia enxergar em preto e branco

e hoje utiliza um eyeborg que o permite ouvir as cores e, até mesmo, Moon Ribas, artista

performática catalã, que tem um sensor em sua nuca, que a permite sentir quando alguém se

aproxima por detrás dela.

 1.2.1 Identidade Ciborgue

Para Neil Harbisson, ser ciborgue o emancipa do estigma da deficiência e lhe oferece

novas oportunidades de interagir com o mundo, como ressaltou, em entrevista, a respeito de

sua  justificativa  para  conseguir  a  emissão  do  passaporte  com sua  fotografia  utilizando  a

prótese:

Figura 2 - Neil Harbisson
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“Justifiquei  que não era  equipamento  electrônico  e  que se  tinha  tornado
parte do meu corpo”, uma compensação da sua condição visual. Sim, porque
Neil não se lhe chama deficiência ou doença, mas antes sonocromatismo ou
sonocromatopsia. “Deficiência é o que as pessoas sentem, não o que têm.
Algumas pessoas são esquerdinas e sentem-se incapazes porque o mundo é
feito para os destros”16.

Harbisson nascera sem enxergar cores, e através de uma câmera acoplada ao seu

cérebro consegue “escutá-las”; se isso pode parecer estranho a algumas pessoas, enxergar

apenas preto e branco deve ser ainda mais angustiante. O sentido audível associa-se ao

cérebro de Harbisson de tal forma que, se antes era difícil a assimilação das cores, após algum

tempo se tornou hábito17.  Mas, como já foi mencionado, as tecnologias não são apenas para

aquelas pessoas que perderam ou nasceram sem algumas das funções consideradas normais

sócio-normativamente, mas, também, para quem quer não só romper com as fronteiras do

corpo, mas adquirir novas formas de experimentá-lo. Este é o caso de Moon Ribas, parceira

de Neil Harbisson na Fundação Ciborgue. 

16           http://p3.publico.pt/vicios/hightech/2605/neil-harbisson-e-o-primeiro-humano-oficialmente-
reconhecido-como-quotcyborgquot 

17 Imagem: http://blog.ted.com/2013/07/11/the-sound-of-color-neil-harbissons-talk-visualized/, acessado 
em 28 de maio de 2014. 

Figura 3 - Moon Ribas e o sensor 360º

http://blog.ted.com/2013/07/11/the-sound-of-color-neil-harbissons-talk-visualized/
http://p3.publico.pt/vicios/hightech/2605/neil-harbisson-e-o-primeiro-humano-oficialmente-reconhecido-como-quotcyborgquot
http://p3.publico.pt/vicios/hightech/2605/neil-harbisson-e-o-primeiro-humano-oficialmente-reconhecido-como-quotcyborgquot
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Moon Ribas  é  artista  e  coreógrafa  e,  segundo seu  sítio  web18,  sua  atual  pesquisa

consiste em desenvolver o sentido sísmico, percebendo o movimento de terremotos em tempo

real  em  todo  o  mundo.  Ela  traduz  esse  novo  sentido  no  palco.  Algumas  tecnologias  a

permitem fazer essas experimentações artísticas, sendo uma delas o sensor de 360 graus. Ele

consiste em ampliar a percepção humana neste mesmo nível,  de forma que, uma vez que

houver alguém em pé atrás da coreógrafa, ela sentiria vibrações através de seus brincos – o

brinco do lado direito caso alguém estivesse à sua direita e vice-versa.

Ressalto aqui uma outra forma de tecnologia ciborguiana, que parece ser uma mistura

da restauração com a reconfiguração.  Esta  seria  o caso da tecnologia melhoradora.  Neste

sentido,  Jerry  Jalava  parece-nos  um  bom  exemplo.  Jerry  Jalava é  um  programador

computacional. Ele perdeu parte de seu dedo em um acidente de moto, e quando seu médico

soube que sua profissão era relacionada à área de computação, sugeriu que construísse um

protótipo de um dedo usb. Assim, Jerry Jalava carrega uma prótese com 2GB de espaço e um

sistema operacional funcionando. Cabe notar que não é uma prótese permanente, e, por isso,

funciona como um usb portátil. 

Figura 4 - Jerry Jalava e o dedo usb

18           http://moonribas.wix.com/pagina-web  acessado em 29 de maio de 2014.

http://moonribas.wix.com/
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Podemos  perceber  que  a  tecnologia  e,  especialmente,  aquelas  invenções  que  são

fisicamente aparentes, podem transformar a vida de várias pessoas, seja por necessidade ou

por anseio de transgressão e experimentação.  A Fundação Ciborgue, criada por Harbisson e

Ribas,  é  descrita  como  an  international  organisation  that  aims  to  help  people  become

cyborgs, defend cyborg rights and promote cyborgism as an artistic and social movement19. O

movimento dos ciborgues, portanto, vem se intensificando na busca pela transformação do

corpo e  seus  sentidos  e  na  aquisição  de  direitos,  sejam eles  para  recuperar  suas  funções

perdidas ou não adquiridas, ou mesmo para se expressar artisticamente. Nesse sentido, cabe

indagar em termos sociológicos os possíveis efeitos dessas propostas e experiências.

O cientista Miguel Nicolelis tem pesquisado arduamente para transformar a vida de

várias pessoas na recuperação de funções corporais. Para ele20, “a ciência deve ser um meio de

transformação social” e a sociedade deve opinar a respeito das transformações científicas. Sua

atual  pesquisa,  nomeada  Projeto  Andar  de  Novo,  gira  em  torno  da  construção  de  um

exoesqueleto, que acoplado ao corpo de uma pessoa paraplégica e através de sinais emanados

pelo cérebro, possibilita a pessoa a andar. Uma demonstração deste evento foi realizada na

abertura da Copa do Mundo no Brasil, no dia 12 de junho de 2014. 

Nicolelis esteve publicando os resultados de sua pesquisa via Facebook. No dia 16 de

maio de 2014, ele escreveu:

Hoje as 5:30 terminou a caminhada do último dos 8 voluntários do projeto
Andar  de  Novo.  Depois  de  meses  de  treinamento,  hoje  os  últimos  dois
pacientes caminharam com ajuda do exoesqueleto e puderam desfrutar da
sensação de estar andando novamente. PS. Comentário do último voluntário
a caminhar hj: "Quando eu casar, quero emprestar esse exo para entrar na
igreja!" (sic)

Neste  projeto,  o  cérebro  se  comunica  com  o  exoesqueleto  através  de

neurotransmissores,  para  que  a  pessoa  consiga  caminhar  e,  neste  caso,  chutar  a  bola.  A

integração do cérebro aos processos maquínicos  vem sendo estudada pelo cientista  desde

2001, embora Nicolelis seja professor de Neurociências desde 1984. 

19 “(...) uma organização internacional que tem como objetivo ajudar pessoas a se tornarem ciborgues, 
defender os direitos dos ciborgues e promover o ciborganismo como um movimento artístico e social” 
(tradução minha). Disponível em: http://moonribas.wix.com/pagina-web#!about-me, acessado em 29 de maio
de 2014. 

20           http://oglobo.globo.com/pais/faz-diferenca-ciencia-agente-de-transformacao-social-3727506, acessado 
em 28 de setembro de 2013.

http://oglobo.globo.com/pais/faz-diferenca-ciencia-agente-de-transformacao-social-3727506
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Figura 5 - Juliano chuta a bola na abertura da Copa do Mundo utilizando Exoesqueleto

Em seu livro, Muito além do nosso eu, Nicolelis destaca:

Graças  a  sua  morfologia  particular,  os  neurônios  são  altamente
especializados em receber e transmitir diminutas mensagens eletroquímicas
através de contatos celulares, chamados sinapses,  que medeiam a maioria
das  comunicações  entre  populações  dessas  células.  É  por  meio  dessas
imensas redes neuronais altamente conectadas e de operação extremamente
dinâmica,  conhecidas  pela  alcunha  de  circuitos  neurais,  que  o  cérebro
humano desempenha sua principal função: produzir uma enorme variedade
de comportamentos  especializados que coletivamente  define aquilo a  que
costumamos nos referir, orgulhosamente, como “a natureza humana”. (2011,
p. 18)

A ciência,  como  pode  ser  percebida,  tem papel  fundamental  na  transformação  da

realidade social e, em alguns casos, como no do exoesqueleto, impactos diretos na vida de

algumas pessoas.  O caso de Neil Harbisson é particular e interessante no que se refere a

questionar não só a interação do corpo com a máquina, mas das relações que ele, como artista

e indivíduo, constrói com a sociedade e vice-versa, já que ele, por onde anda, carrega uma

câmera. Neste sentido, em 2004, Harbisson tornou-se o primeiro cidadão ciborgue do mundo,

e  seis  anos  depois  se  consolidaria  o  projeto  da  Fundação  Ciborgue,  que  é  situada  em
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Barcelona, na Espanha.

A requisição  para  ser  reconhecido como um ciborgue  se  deu quando,  em vias  de

adquirir passaporte no Reino Unido, Harbisson foi impedido, pois em sua fotografia constava

o aparelho eletrônico, que é uma prótese em seu corpo. A partir de um movimento de amigos,

médicos e acadêmicos, o artista conseguiu assegurar que o eyeborg não era simplesmente um

equipamento eletrônico, mas parte de seu corpo, e necessário para a sua condição visual. A

considerar  o  exosqueleto  de  Miguel  Nicolelis  como  uma  possível  tecnologia,  necessária,

ainda, de muito investimento financeiro e científico, mas que produz resultados sistêmicos no

que concerne à locomoção dos seres humanos desabilitados, a identidade ciborgue pode ser

uma possibilidade necessária para assegurar o direito de carregar sua prótese aonde quer que

se vá.

Isto parece ser necessário quando é destacado em um jornal que um ciborgue, Steve

Mann, professor da Universidade de Toronto, é atacado e expulso de um ambiente por utilizar

uma prótese que é parecida com a de Harbisson. Mann perdeu um de seus olhos e no lugar é

acoplada uma câmera que ele utiliza desde os anos 198021. Em 2012, ele afirmou ter sido

atacado em um Mc Donalds em Paris, quando foi almoçar com sua família. Em, entrevista ele

afirmou que, após se sentar, um dos funcionários tentou arrancar o seu  Eyetap, não sendo

bem-sucedido, pois é acoplado à sua cabeça. Os funcionários teriam dito que era proibido

filmar o local, mesmo que o dispositivo se tratasse de uma prótese. O Mc Donalds negou a

acusação.

21           http://blog.laptopmag.com/exclusive-cyborg-steve-mann-on-alleged-mcdonalds-assault, acessado em 28
de maio de 2014. 

http://blog.laptopmag.com/exclusive-cyborg-steve-mann-on-alleged-mcdonalds-assault


32

Figura 6 - Steve Mann e o desenvolvimento de seu eyeborg

Os avanços nas tecnologias, como podemos perceber, devem caminhar ao lado dos

direitos  humanos  ou,  ainda,  dos  direitos  ciborgues.  Neste  sentido,  passam a  ser  questões

relevantes  de  serem sociologicamente  colocadas:  o  ciborgue é  um gênero?  Ou seria  uma

espécie? Embora para a presente pesquisa não se tenha encontrado trabalhos que falem a esse

respeito, supõe-se que o ciborgue seja uma nova espécie, diferente de algo ou alguém que se

identificava  como  “totalmente  humano”  ou  “totalmente  máquina”  e  que,  no  presente

momento, tornou-se um híbrido22, trazendo, portanto, uma nova forma: ciborgue.

1.2.2 De-monstrar: Vale da Estranheza

Para que as transformações não partam somente do humano para a máquina,  mas,

também, da máquina para o humano, alguns cientistas têm se envolvido na construção de

androides, que são robôs idênticos aos seres humanos ou outros animais.  Hiroshi Ishiguro,

cientista e roboticista japonês, criou com sucesso um geminoide, ou seja, um androide que é

seu gêmeo. Fisicamente, o geminoide é idêntico ao seu criador, mas peca nos movimentos, o

que para alguns pesquisadores, como Paré, pode levar a uma reação de repulsa.

A questão do envolvimento e das reações de humanos ao se encontrarem com robôs

22 Na biologia, o híbrido é incapaz de se reproduzir. Essa categoria pode ser colocada aqui ao se levar em 
conta que a pessoa “torna-se ciborgue” e não “nasce ciborgue”, assim como Simone de Beauvoir afirmou que
não se nasce mulher, torna-se.
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idênticos à nossa espécie também gera indagações em pesquisadores das ciências humanas.

Neste  sentido,  o  artista  de  novas  mídias  Zaven  Paré  decidiu  fazer  uma  investigação

antropológica.  Em 2009,  Paré  viajou  até  o  Japão  para  participar  de  uma  experiência  de

convivência com o androide gêmeo no laboratório de pesquisa de Ishiguro.  Sua pesquisa

consistia em se alimentar de uma maçã em frente ao geminoide.

A escolha do alimento estava ligada à questão religiosa,  do fruto proibido, a Isaac

Newton, por se tratar do fruto que acidentalmente teria caído sobre a cabeça do físico e,

também,  a  Alan  Turing,  por  ter  sido  a  fruta  encontrada  ao  seu  lado,  com somente  uma

mordida,  quando encontrado morto,  o  que,  para alguns,  é  referência  também à fábula da

Branca  de  Neve.  Nesta  experiência,  Paré  procurou  examinar  as  reações  do  geminoide,

expressões,  movimentos  e  suas  próprias  sensações.  Ao  primeiro  encontro,  notou  uma

estranheza sobrenatural, a qual atribuiu à teoria do engenheiro budista Masahiro Mori, que

consiste  em sensações  de  total  repulsa  e  compadecimento  em relação  ao  androide.  Essa

sensação é nomeada como o Vale da Estranheza.

Figura 7 - Vale da Estranheza

A  teoria  do  Vale  da  Estranheza  de  Mori  pode  ser  definida  como  “o  grau  de

familiaridade  e  empatia  emocional  ou  de  repulsa  e  rejeição  que  nos  causam  os  robôs

humanoides” (PARE, 2011, p. 17). O gráfico acima demonstra que o fenômeno é encontrado
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entre corpos mortos/zumbis/mãos protéticas. Ou seja, o Vale da Estranheza é uma sensação

específica ao lidar com objetos que não são mortos, no entanto, também não têm vida, mas

são idênticos ao ser humano, como se se estivesse lidando com um humano vivo, porém, sem

vida na “essência”, tal como a conhecemos. Por outro lado, Tomaz Tadeu da Silva examina

um fenômeno hipotético – que podemos associar a este – sob outra perspectiva:

Se existe, entretanto, uma criatura tecno-humana que simula o humano, que
em tudo parece humana, que age como um humano, que se comporta como
um humano, mas cujas ações e comportamentos não podem ser retroagidos a
nenhuma interioridade, a nenhuma racionalidade, a nenhuma essencialidade,
em  suma,  a  nenhuma  das  qualidades  que  utilizamos  para  caracterizar  o
humano, porque feita de fluxos e circuitos, de fios e de silício, e não do
macio  e  fofo  tecido  de  que  somos  ainda  feitos,  então  é  a  própria
singularidade e exclusividade do humano que se dissolve. (2009, p. 13)

E  é  essa  característica,  simulada  por  Tadeu,  que  o  artista  Paré  nota,  como  uma

singularidade da experiência: o fato de que os robôs são a mimese do ser humano, e, como o

ser humano está em contínua transformação, os robôs devem acompanhá-lo23. Na experiência,

além da sensação do Vale da Estranheza, Paré notou que o robô padecia doentiamente na

cadeira, enquanto ele,  o artista,  comia uma maçã. O geminoide carregava um olhar vago,

como quem esperasse alguma coisa. No entanto, para o pesquisador, como acreditar que o

robô esperava algo, sendo que ele, sequer tinha vida? A impressão, certamente, se dava pelo

geminoide ser idêntico ao ser humano. 

Por  vezes,  parece  que  os  robôs  são  habitados  por  fantasmas:  os
movimentos os ocupam silenciosamente. 

À procura de todo tipo de gestos de fantasmas, passando mais tempo
que  previsto  em  presença  de  robôs,  comecei  a  ver  aparecer  outros
comportamentos,  e  isso  não  somente  nas  máquinas.  Passei  a  me  sentir
também observado pelos fantasmas, caindo na minha própria armadilha e no
jogo de sedução das máquinas. (p. 30)

(…) No fim das contas, o Geminioid não é um objeto tão liso quanto
parece. Para minha grande surpresa, é a sua fragilidade técnica que provoca
uma espécie de empatia através de uma forma de compaixão. (PARE, 2009,
p. 37)

23 Gostaria de notar que, embora nos parece que a o objeto da robótica seja a assimilação entre o humano e
as máquinas, esta afirmação não é verdadeira. Em uma visita ao Grupo Pequi de Robótica na Faculdade de
Engenharia da Universidade Federal de Goiás, em 2013, conversei com os professores mentores do projeto e
comentei essas características, ao que me retornaram que a mimese/assimilação não tem nenhum uso ou retorno
para a  sociedade,  neste sentido,  a produção de robôs é para a  superação,  em diferentes  atribuições,  do ser
humano, como no cálculo, na força e outras.
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O interesse a respeito da subjetividade e das interlocuções entre objeto-máquina nas

ciências humanas é consideravelmente diferente daqueles das ciências exatas. Ao passo que a

experiência  de  Zaven  Paré  acontece  de  um  contato  direto  com  um  androide  e  de  suas

interações sociais com o mesmo (referindo-se, assim, também, às questões espirituais) para

Norbert Wiener os termos “vida”, “alma” e “finalidade” são inadequados quando levamos em

conta  o  pensamento  científico  preciso  (WIENER,  1954,  p.  31).  Por  conseguinte,  não  é

necessário, tampouco importante, levar essas questões quando for pensado o mecanismo que

está por trás do funcionamento das máquinas e dos organismos vivos, já que essas palavras

causariam mais problemas que soluções no desenvolvimento científico. Isto se dá porque,

quando estamos postos diante de um organismo gerado pelo meio ambiente ou pela própria

humanidade,  e  este  carrega  um certo  grau  de  fenômeno  “vivo”,  mas  não  todos  aqueles

elementos necessários para ser denominado como algo “com vida”, nos deparamos com um

problema em que devemos ou ampliar o significado de vida, ou restringi-lo, para excluir essas

mazelas.

Destaco a diferenciação no método de análise científica pois ele é, também, a base

para nossa discussão e questionamento da ciência. Ao passo que, também, foi uma maneira

que os cientistas e matemáticos, em geral, encontraram para se diferenciar dos estudos das

humanidades.

Quando  comparo  o  organismo  vivo  como  tal  à  máquina,  nem  por  um
momento pretendo dizer que os processos físicos,  químicos e espirituais,
específicos  da  vida,  tal  como  a  conhecemos  habitualmente,  sejam  os
mesmos  que  os  das  máquinas  simuladoras  de  vida.  Quero  simplesmente
dizer que ambos podem exemplificar localmente processos antientrópicos,
que  talvez  possam  ser  exemplificados  de  muitas  outras  maneiras  que,
naturalmente,  não  chamaremos  nem  de  biológicas  nem  de  mecânicas
(WIENER, 1954, p. 32).

Um  modo  de  organização  parecido  com  os  dos  seres  animais  significa,  também,

possuir órgãos decisórios centrais e memória que armazena decisões que devem ser tomadas

de acordo com a situação presenciada. E, com esta perspectiva, é relativo à questão subjetiva

de  raciocínio  e  de  escolha  que  permeia  as  reflexões  humanas,  especialmente  quando

pensamos que algumas máquinas são construídas ao reflexo do corpo humano. Por outro lado,

é igualmente importante pensar a questão do funcionamento do corpo e dos processos de
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interferências em outras relações não-humanas, como os outros animais.

1.3 Intervenções do Corpo e Transgressões

Acredito que esta questão seja igualmente importante por se tratar de uma discussão

também proposta por Donna Haraway e que tem ganhado espaço na perspectiva dos estudos

das ciências biológicas e exatas.

1.3.1 Outros significantes: corpos não-humanos

Com o objetivo de encontrar curas ou possibilidades para a transformação do corpo

humano e do futuro da humanidade, cientistas têm usado, ao longo de sua história, o corpo de

outros seres animais para seus experimentos médicos. Um dos casos recentes mais famosos é

o rato com a orelha no dorso. Há algumas décadas, médicos, da engenharia de tecidos têm

investido  na  construção de  cartilagem humana para  a  restauração de orelhas  perdidas  ou

danificadas. Para serem bem-sucedidos, os testes têm sido realizados em ratos. Em 201324, foi

divulgada  a  notícia  que  um experimento  de  construção  de  uma  orelha  em laboratório  e

implantada no dorso de um rato tinha sido bem sucedida, sendo que a implementação no

animal serve como precedente para os testes em seres humanos.

Outros  casos  podem  ser  também  notados,  como  a  utilização  de  macacos  em

experimentos  de  robótica.  A pesquisa  de  Nicolelis  é  um exemplo  neste  quesito.  Embora

Nicolelis  tenha  apresentado,  na  abertura  da  Copa do Mundo,  apenas  uma parcela  de seu

trabalho,  desde  2003  sua  equipe  está  dedicada  na  neurotransmissão  para  movimentar  os

membros  mecânicos,  e  para  isto  eles  usaram  macacos25.  Para  o  investimento  ser  bem-

sucedido, os pesquisadores tiveram que treinar os macacos para movimentarem determinadas

coisas,  em seguida,  implantaram eletrodos em seus  cérebros  que transferiam os  sinais  de

como  e  para  onde  os  movimentos  deveriam  ser  realizados.  De  acordo  com  o  que  foi

divulgado, o experimento foi bem-sucedido e os animais assimilaram o braço mecânico como

um membro de seu corpo, embora, pouco tempo depois, tenham falecido, motivo pelo qual o

experimento ainda não é realizado em humanos.

A questão da vida, morte, sofrimento e dor em animais não-humanos e outras questões

24           http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130731_orelha_rp.shtml, acessado em 17 de junho 
de 2014. 

25           http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/neurociencia/macaco-comanda-braco-mecanico-com-pensamento,
acessado em 17 de junho de 2014. 

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/neurociencia/macaco-comanda-braco-mecanico-com-pensamento
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130731_orelha_rp.shtml
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subjetivas não parecem incomodar os cientistas, embora seja pela similaridade destes com o

organismo humano que os testes são realizados neles. O físico Stephen Hawking, no entanto,

em 2012, participou de um manifesto26, junto com outros pesquisadores, que garantiu que os

neurotransmissores de diversos animais, inclusive os marinhos, são similares aos dos seres

humanos em grande medida, especialmente nas capacidades mais simples de sentir alegria,

tristeza, dor e sofrimento. Este resultado, no entanto, ocorreu justamente em decorrência de

uma vastidão de testes realizados em animais, com o objetivo de encontrar uma maneira de

uma pessoa com o corpo completamente debilitado conseguir se comunicar apenas através do

cérebro, como é o caso de Hawking. 

1.3.2 Corpos humanos

A transformação dos corpos,  nota-se, assim como a transformação da ciência e do

método de se fazê-la, gira em torno de interesses particulares, sociais, políticos e culturais.

Ainda, ao considerarmos as tecnologias médicas, há aqueles que a utilizam para subverter o

método da ciência e alterar seus corpos de maneira transgressora. Neste sentido, é possível

considerarmos os tatuadores e  piercers como transgressores do método científico, a fim da

transformação  corporal  –  no  entanto,  devemos  levar  em  consideração  que  a  partir  do

momento em que um “modo de ser” se torna comercial ou cultural, ele também cria regras de

sua própria existência.

Conceituar tatuadores e piercers como cultura ou comércio já é possível não só pelo

enorme impacto que vemos na sociedade ocidental de pessoas usufruindo desta interferência

corporal, mas, igualmente, porque nos últimos anos muitas pesquisas foram realizadas nesta

direção. Mirela Berger (2008) foi uma das pesquisadoras que se aprofundou recentemente

neste cenário, seu foco não foi em relação à transgressão do corpo, mas à sua adequação de

supostos  padrões  através  de  intervenções  cirúrgicas  ou  aprimoramento  com  ingestão  de

produtos ou prática de exercícios. Neste viés, ela classificou um possível movimento de “culto

ao corpo”, que busca por um corpo destacado como ideal. Miriam Goldenberg também notou

essa transformação no modo de lidar com o corpo, que ela classificou como tendo se tornado

uma categoria independente. O corpo, ele mesmo, teria se tornado uma entidade absoluta (id,

p. 35).

26 Link para o Manifesto em pdf  
http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf, acessado em 16 de junho de 
2014. 

http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf
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O culto ao corpo, segundo Berger (2008) surge no fim dos anos 1980, nos Estados

Unidos, com a disseminação de vídeos de Jane Fonda praticando exercícios físicos. No Brasil,

tal  culto  chegaria  uma década depois.  Esta  transformação está  diretamente ligada  tanto à

propagação  da  mídia  como  ao  surgimento  de  academias  de  ginásticas  com  foco  em

musculação.  Neste  cenário,  segundo a  autora,  identifica-se  alguns  padrões  normativos  de

comportamentos  dentro da academia,  assim como de identidades relativas  às  pessoas que

levam a sério o treino de ginástica. Há pessoas, inclusive, que competem, aos quais é possível

nomear de body builders27.

Em uma breve pesquisa na internet  que relacione “treinos”,  “academia”,  “dieta” é

possível encontrar não só blogs e revistas que publiquem possibilidades para a construção

corporal de acordo com alguns padrões, como também fóruns de discussão, em que pessoas

trocam mensagens, tiram dúvidas e aconselham outras. 

No templo  das  academias  de  ginástica,  podemos  identificar  os  seguintes
atores:  a)  os  body builders,  que se dividem principalmente entre neófitos
(aqueles que estão se iniciando na religião do culto ao corpo) e veteranos
(aqueles que, em função do tempo de atividades físicas e do próprio sucesso
corporal,  auxiliam  os  neófitos  e  possuem  forte  ascendência  sobre  os
mesmos); b)  os  personal  trainers,  professores de ginástica, nutricionistas,
fisioterapeutas e esteticistas, que são os "sacerdotes": aqueles que possuem
os  conhecimentos  e  segredos  próprios  do  campo  e  que  têm o  poder  de
transformar o corpo e a identidade de seus neófitos, sendo glorificados pelos
mesmos.  Fora  do ambiente  da academia de ginástica,  temos,  também,  os
cirurgiões plásticos, considerados, por muitos, os verdadeiros demiurgos da
religião do corpo perfeito, pois têm o poder de, literalmente, construir novas
corporalidades e, como veremos, novas identidades.  (BERGER, 2008)

Body builders estão preocupados com a construção de um corpo que, segundo Berger,

em certa medida é uma aproximação à estética dos deuses gregos, à construção de totem e à

possibilidade de mutação corporal, que por um lado, pode ser vista como uma reapropriação

do corpo.  O corpo é  reapropriado  através  de  disciplina  e  adquire  uma significância.  Em

Breton (2007, p. 29), “a interioridade do sujeito é um constate esforço de exterioridade, reduz

à sua superfície. É preciso colocar para fora de si e tornar si mesmo”

A transformação corporal nas academias de ginástica instalou-se como uma prática há

pelo menos duas décadas no Brasil e, desde então, tem transformado as técnicas corporais e os

padrões dos corpos; neste  sentido,  é  possível  enquadrá-la,  também, como uma tecnologia

27 Construtores do corpo – tradução minha.
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ciborguiana, de acordo com os parâmetros apontados anteriormente por Tomaz Tadeu.

Essas transformações corporais, como geralmente são, constroem não apenas o corpo,

mas o indivíduo e suas relações sociais. É possível entender que essas intervenções corporais

não estão sempre relacionadas a procedimentos que interceptam de maneira brusca o corpo

humano, já que podemos compreender  que,  desde a existência dos seres humanos,  temos

construído maneiras de intervir social e culturalmente nos corpos, de modo, até mesmo, em

pensá-los  como “receptáculos  de  culturas”  (expressão  usada  por  Mauss  em suas  técnicas

corporais). Analisamos, portanto, que o modo como os indivíduos interagem com seus corpos

também os transformam e geram possíveis identidades e outras relações sociais. “Ao mudar o

corpo,  o  indivíduo  pretende  mudar  a  sua  vida,  modificar  seu  sentimento  de  identidade”

(BRETON, idem, p. 30).

Como apontado anteriormente, na maioria dos casos, a transformação do corpo através

das academias de ginástica visam a adaptação a determinadas normas, ao passo que a história

do  piercing e da tatuagem, que é relacionada às tribos antigas indígenas ou aborígenes, é

estigmatizada  por  marcadores  relacionados  à  escravidão,  prisões  e  marginalidade,

reconhecendo-se como uma forma de ruptura e confronto social. Para Ferreira (2007), essa

interação,  que  em  grande  parte  é  realizada  por  jovens,  é  chamada  como  “a  estética  da

divergência”, em que o corpo tem um papel simbólico que reflete as estruturas sociais e de

poder. 

1.3.3 Aprendizado de membros

À parte das questões envolvendo estética, transgressão e medicina, há também aqueles

que podemos chamar de trabalhadores e trabalhadoras ciborgues.  Sabemos que a Revolução

Industrial (XVIII – XIX) transformou profundamente as relações de trabalho. E, no final do

século XX, esse cenário foi mudado novamente com a inserção dos computadores em rede,

que, em suma, comandam vários métodos trabalhistas, como se pode observar nos postos de

gasolina, casas lotéricas, supermercados ou agências bancárias e, até mesmo, bibliotecas, que

tem seus livros não só catalogados, como um sistema de empréstimo e renovação totalmente

informatizados. 

Pelo  fato  de  a  computação  em  rede  inserir  máquinas  de  informação  no
trabalho e reorganizar as condições básicas de tempo e espaço, ela também
reconfigura as categorias básicas de mente e corpo, sujeito e objeto que nós
empregamos  inconscientemente  na  compreensão  do  sentido  do  trabalho.



40

(POSTER, 2003, p. 11)

A reconfiguração da noção de mente e corpo também passa pela noção de agência e

dos atores em rede. Neste caso, quando pensamos em atores é prudente ressaltar que falamos

não apenas de seres humano, como também de não-humanos, já que se trata de repensar as

relações entre as pessoas e as materialidades. Em trabalho de campo, Camillis et all (2013, p.

11-2), em meio a uma cooperativa de costureiras, relatou que a dinâmica da costura em um

determinado grupo havia se alterado, pois a cooperativa havia adquirido uma nova máquina

de  bordado  da  qual,  no  entanto,  as  costureiras  tinham  medo  de  manusear,  não  só  pelo

equipamento ser novo, como também caro. Naquele momento, a pesquisadora percebeu que o

equipamento  adquiria,  de  certa  forma,  poder  sob  as  costureiras,  além  de  que  a  ele  era

reservada  uma sala  especial,  separada  das  trabalhadoras.  Apenas  duas  cooperadas  sabiam

manipular a máquina, o que tornava o trabalho desgastante em relação às demais e as deixava

subjugadas a trabalhar apenas com a máquina.

O  reconhecimento  da  relação  entre  humanos  e  máquina,  especialmente  no  que

concerne ao trabalho, é parte do que Chela Sandoval vai definir como “consciência”, neste

caso,  “consciência  ciborgue”.  Nas palavras  dela,  “la conciencia cyborg puede entenderse

como  la  encarnación  tecnológica  de  una  forma  particular  y  específica  de  conciencia

opositiva  que  yo  he  descrito  en  otra parte  como  «feminismo  del  Tercer  Mundo

estadounidense»” (SANDOVAL, 2004, p. 83)28. Neste ponto, a autora nos convoca a repensar

as formas não só de agência, mas de transformação do indivíduo: quem é sujeito e como

repensar as formas de poder nas relações sociais e trabalhistas. Para Sandoval, os ciborgues

são personagens importantíssimos nessa situação, pois refletem a ressignificação da agência

humana no que concerne à relação com o trabalho: há os trabalhadores que conhecem muito

bem a união de seu corpo com a máquina, como aqueles que trabalham no McDonalds ou

outras  redes  de  comidas  rápida  em  que  seus  funcionários  dependem  diretamente  das

máquinas.

Por outro lado,  Bruno Latour  também discute a ressignificação do trabalho com a

transformação das relações – mas, não só através da integração corpo-máquina, mas também

do  aprendizado  do  corpo  na  realização  de  algumas  atividades.  Neste  sentido,  alguns

28  “Pode-se entender como consciência ciborgue a encarnação tecnológica de uma forma particular e 
específica de consciência de oposição que eu descrevi em outra parte como “feminismo do terceiro mundo 
estadunidense”” (tradução minha, SANDOVAL, 2004, p. 83)
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trabalhadores e trabalhadoras alteram sua maneira de sentir e se relacionar com o mundo, em

detrimento  do  trabalho;  para  isso,  eles  utilizam  técnicas  corporais  de  adaptação  e  de

readaptação.

Para destacar, Latour relata o processo de transição entre os trabalhadores “narizes” de

uma indústria  de perfumes.  De acordo com a pesquisa,  um “nariz” não nasce sentindo o

cheiro  de  inúmeras  fragrâncias  distintas,  capaz  de  distinguir  em pequenos  detalhes;  pelo

contrário,  ele  adquire  as  características  das  demais  pessoas,  no que se refere  a  distinguir

apenas valores mais comuns como “doce”, “azedo”, “ruim”. No entanto, para trabalhar na

indústria de narizes, a pessoa deve aprender os odores, ou seja, desenvolver sua capacidade de

sentir em um nível que a maior parte das pessoas não consegue. Neste sentido, Latour relata

que tal processo se assemelha a adquirir um novo órgão ou mesmo um novo corpo.

Não é por acaso que se chama “nariz” a esta pessoa. Tudo se passa como se
pela prática ela tivesse adquirido um órgão que define a sua capacidade de
detectar químicas ou outras: pelo treino, aprendeu a ter um nariz que lhe
permite habitar num mundo odorífero amplamente diferenciado. As partes
do corpo, portanto, são adquiridas progressivamente ao mesmo tempo que as
“contrapartidas do mundo” vão sendo registradas de nova forma. Adquirir
um corpo é um empreendimento progressivo que produz simultaneamente
um meio sensorial e um mundo sensível. (LATOUR, 2009, p. 40)

Por outro lado, Latour também considera não só destacar a transformação do corpo,

mas  a  transformação  dos  perfumes  pela  indústria.  Para  ele,  a  própria  interação  com  os

perfumes “faz alguma coisa aos  perfumes em si”  (id,  p. 46). Assim, cogito destacar que a

questão de agência e da transformação das relações acontece de maneira paralela entre os

seres e as coisas. De certa maneira, como descreveu Latour, é óbvio levar em conta que a

indústria  e a moda transformam as tecnologias (no caso,  os perfumes),  em outro sentido,

ressalto  a  discussão  proposta  anteriormente:  em  que  se  distingue  a  artificialidade  da

realidade? Para ele, “a realidade e a artificialidade são sinônimas, não antônimas. Aprender a

ser afectado significa isso mesmo: quanto mais se aprende,  mais diferenças existem” (id,

ibid).

Concluindo,  destaco  aqui  que  a  intenção  deste  capítulo  esteve  envolvida  em dois

objetivos:  1)  destacar  o  surgimento  do  ciborgue  nas  ciências  biológicas  e  físicas  e  sua

conceituação; 2) demonstrar a imagem do ciborgue, a partir de sua construção corporal, em

diferentes  cenários.  Esses  pontos  foram  desenvolvidos  através  de  resgate  histórico,
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demonstrando aspectos de conceituação e transformação sociais que poderão ser ressaltados

através da leitura do capítulo dois, em que será discutida a confusão de “cis” com o apoio de

obras televisivas da ficção científica.
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Capítulo 2

CONFUSÕES DE ‘CIS’

“Trata-se  de  uma  luta  de  vida  e  morte,  mas  a
fronteira  entre  a  ficção  científica  e  a  realidade
social é uma ilusão de ótica” (HARAWAY, 2009, p.
36)

Neste  capítulo,  pretendo  dar  continuidade  à  discussão  da  imagem  ciborgue,

enfatizando as possíveis confusões decorrentes da interação máquina-corpo e, especialmente,

realidade-ficção. Como descrito anteriormente, o conceito de ciborgue permeia os campos de

estudos da cibernética e do organismo. Para Donna Haraway, ciborgue é também considerado

como um ser que rompe fronteiras humanas, fictícias e de sentido. Com este caráter em vista,

os  estudos  aqui  retratados  estarão  baseados  na  interlocução com obras  de  viés  de  ficção

científica,  que,  ao  mesmo tempo,  ao  longo  das  décadas,  podem ser  pensadas  como uma

projeção  do  imaginário  popular  a  respeito  de  ciborgues  e  do  futuro  da  tecnologia  e  da

sociedade.  Para  que  esta  interlocução  se  dê  de  maneira  proveitosa,  as  discussões  serão

conduzidas através de análises já realizadas no âmbito das ciências sociais e sociologia, e,

também, da relação entre espectador/espectadora e espetáculo. 

É prudente notar que, quando nos referimos a ciborgue, não devemos pensar apenas

nas fronteiras que os seres humanos rompem quando em relacionamento com a máquina, mas

nas possíveis fronteiras (re)imaginadas em relação à agência da máquina, como destacado no

capítulo anterior, na pesquisa de Bruno Latour, e sua possível subjetividade, o que pode ser

tido como uma característica das obras de ficção da ciência no cinema e demais expressões

artísticas.

Ressalta-se que este capítulo também representará a subjetividade da máquina, através

de exemplos da ficção científica, não apenas no que concerne em suas relações com humanos,

mas,  também,  da  própria  máquina  com  possíveis  questões  existenciais,  propostas  pela

humanidade. Isso se dará para questionar nossos limites como “humanos”. Nessa questão,

para Haraway, as fronteiras que nos restringem como “humanos” e, portanto, diferentes dos

demais animais, são frágeis e precisam ser rediscutidas. Ela também visualiza que haja um

possível rompimento em relação a essa fronteira, desde o século XX. Desse modo, as obras

aqui abordadas poderão facilitar a leitura e a imaginação da proposta ciborguiana da “ruptura

com o humano”.

O  retrato  das  ficções  literárias  e  televisivas  são  constituídas,  para  Mark  Stephen
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Meadows, através de uma inserção de imagens representativas da realidade ou de um possível

futuro da humanidade. Essa premissa é verdadeira, também, segundo Bell e Kennedy: "These

films demonstrate that when we make cyborgs – at least when we make them in movies – we

make and, on occasion, unmake our conceptions of ourselves29" (2000, p. 125).

Além disso, a leitura básica das obras escolhidas deve enfatizar algumas características

que são discutidas por literaturas das ciências cibernéticas e humanas. Ressaltando algumas

delas: 1) a capacidade de aprendizagem nas máquinas e nos humanos; 2) a dedicação em

estudos que possam tornar as máquinas reproduzíveis; 3) a possibilidade dos humanos serem

uma espécie autodestrutiva; e 4) a possibilidade das máquinas serem uma espécie perfeita.

Essas características poderão ser vistas nas três obras que serão dispostas e analisadas.

Finalmente, o objetivo deste capítulo é destacar a confusão das fronteiras determinadas

pela ciência em relação aos seres humanos e as máquinas, resultante deste destaque está a

consideração  de  que,  na  verdade,  a  ficção  científica  é  um  espelho  da  realidade  e  que

precisamos pensar as consequências deste possível fato. 

2.1  Sobre a ficção científica.  

 A escolha do uso de ficções científicas para ilustrar algumas confusões ciborgues ressaltadas

por  Haraway sobre  as  fronteiras  entre  humanos  e  não-humanos  ou  humanos  e  máquinas

aconteceu, especialmente, porque a ficção científica (FC) nasceu no contexto da Revolução

Industrial, período que é ressaltado no capítulo um e três, como sendo momento de grandes

transformações  nos  cenários  sociais,  econômicos  e  culturais.  

 Segundo  Adriana  Amaral  (2005),  o  nascimento  da  FC  "vem  consolidar  o  imaginário

cientificista  da  época,  no  qual  máquinas,  robôs  e  viagens  espaciais  convivem com seres

humanos. Tais artefatos são imaginados pelo pensamento e potencializados gradativamente

enquanto  objetos  tecnológicos”  (p.  61).  As  ficções  utilizadas  neste  capítulo  têm  outra

característica:  são  estadunidenses.  É  sabido  que  a  indústria  cinematográfica  dos  Estados

Unidos tem produzido ficções há mais tempo que nos demais territórios. O Brasil também tem

obras na mesma categoria, mas elas estão concentradas na literatura, que despenderia mais

tempo na análise para a descrição nesta dissertação. Além disso, no Brasil, a FC ainda é uma

literatura marginalizada, muitas vezes associada a literatura brasileira ou literatura infanto-

juvenil (JUNIOR, 2009, p. 390).

29  "Esses filmes demonstram que quando fazemos ciborgues - pelo menos quando nós os fazemos em 
filmes - nós fazemos e, ocasionalmente - desfazemos nossos conceitos de nós mesmos" (tradução minha)
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A Ficção  Científica,  no  entanto,  pode  ser  um bom mecanismo para  ser  usado  na

educação, como defende PIASSI (2007). Ele vê na ficção científica uma maneira de despertar

interesse nos estudantes em relação ao aprendizado da ciência. Acredita-se, neste caso, que a

FC  pode  retratar  visões  e  preocupações  do  mundo  em  relação  à  própria  ciência  e  a  à

tecnologia. 

Segundo Jamesson (2005, p.  343 apud PIASSI,  2007, p.  01) "a ficção científica é

entendida geralmente como a tentativa de imaginar situações inimagináveis. Mas seu assunto

mais  profundo  pode  ser  de  fato  nosso  próprio  presente  histórico".  Uma  outra  noção  do

conceito  de  ficção  cientifica  é  atribuída  a  Nauman  e  Shaw  (1994,  p.  18)  "(...)  a  ficção

científica nos dá uma ideia de como as decisões que fazemos agora, podem afetar nossas

vidas  no futuro".  O consenso,  portanto,  é  que:  1)  a  FC refere-se ao  desenvolvimento  da

ciência moderna, ou seja, pós revolução industrial; 2) espelha-se também, na representação do

ideal futurista; 3) baseia-se em conceitos da própria ciência. E, como veremos adiante, muitas

vezes a obra de ficção é desenvolvida ou inspirada por cientistas da área. 

Além disso, é prudente notar que a obra de ficção científica é diferente da categoria

fantástica ou de fantasia. O discurso literário tem diversas categorias, assim como os demais

conhecimentos.  A  ideia  o  fantástico,  por  exemplo,  é  que  a  trama  gire  em  torno  do

desconhecido, um mistério que foge à explicação das ciências e tenha sua centralidade em

rituais e folclore popular.

2.2 Obrando a ficção

Ainda adentro das potencialidades provocativas  das confusões das fronteiras e dos

significados e tendo isso como premissa, o título deste subtópico é "Obrando a ficção", e a

escolha  da  palavra  "obrando"  refere-se  não  apenas  ao  sentido  de  "obra"  concluída,  mas,

também, ao de obra em andamento, por considerar a ficção científica e, também, a ciência

como saberes e  literaturas que estão constantemente se produzindo e modificando.  Assim

sendo, esta proposta é manter uma análise que se30 questione e discuta com as preocupações

ou, até mesmo, as divagações da teoria do ciborgue.

As  obras  discutidas  aqui  permeiam  os  campos  da  literatura,  cinema  e  televisão.

Explico: embora se tratem de filmes e seriados, são inspiradas ou baseadas na literatura. Na

seguinte em ordem: o filme Eu, robô, baseado na obra literária de Isaac Asimov, inaugurará

30  Compete agência à própria análise, no mesmo sentido atribuído ao tópico da Conceituação Ciborgue, 
no capítulo um.
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nossa análise, visto que enuncia as leis da robótica que algumas ficções científicas procurarão

seguir. Não será questionado a legitimidade destas leis, mas apenas exposto como elas são

retratadas em obras posteriores da ficção e, até mesmo, como elas fazem parte da imaginação

da humanidade sobre a produção e reprodução robótica. Essas leis são criadas, na literatura,

para garantir proteção à humanidade, no caso de rebeldia dos corpos cibernéticos.  Por outro

lado,  Eu,  robô explora  a  relação  da  evolução  da  própria  máquina  em  questões  de

aprendizagem, em que os princípios da robótica não mais se aplicariam e, também, a possível

inserção de subjetividades, sentimentos e sonhos em robôs, sensações que permearão outras

ficções científicas, como Battlestar Galactica.

Também será analisado  Blade Runner, filme de Ridley Scott que retrata o teste de

Allan  Turing,  cientista  que  anunciamos  no  capítulo  um.  Ao  mesmo  tempo,  esta  obra

demonstra um período em que o teste de Turing é realizado efetivamente cara a cara com um

androide – como o matemático ainda não acreditava poder ser realizado – com o objetivo de

encontrá-los  e  eliminá-los.  Neste  sentido,  blade  runners são  os  caçadores  de  androides,

partindo de um departamento policial especial para estes casos. Por outro lado, os androides,

além da aparência física, também adquiriram angústias em relação à morte e a incapacidade

de se reproduzir ou transmitir seu conhecimento e experiência a outros, já que todos os de sua

espécie  estão sendo eliminados.  Segundo Bell  e Kennedy (2000),  "What we find in such

movies as Blade Runner (Ridley Scott,  1982) and the Terminator series (James Cameron,

1984;1991) are unsettled and unsettling speculations on the borders that separate the human

and the non-human31" (p. 124)

Além disso, as experiências cinematográficas também inspiram sua trama no contexto

histórico da humanidade, seja num anseio de paródia, seja numa projeção idealista. Destarte,

as obras aqui retratadas são uma continuidade de uma projeção tecnicista que já permeava o

imaginário  do  cinema,  como  por  exemplo  em  Frankstein,  Star  Trek ou  até  mesmo  no

fantasioso Mágico de Oz.

 

The collisions – and collusions – between human and non-human do not
originate  with these films,  of  course:  the  opposition between human and
cyborg is but a contemporary and more mechanical mutation of a motif that
extends  at  least  to  Frankenstein.  Nonetheless,  these  films  reword  the
opposition inherited from Romanticism in some important  ways,  drawing

31  "O que nós encontramos em filmes como Blade Runner (Ridley Scott, 1982) e na série de O 
Exterminador do Futuro (James Cameron, 1984;1991) são especulações inquietas e inquietantes das 
fronteiras que separam humanos e não-humanos". (Tradução minha)



47

attention to a deep instability, by turns compelling and disorienting, present
in our attempts to distinguish and define the human from its other.32 (2000, p.
124, BELL e KENNEDY)

Com uma vertente parecida, também serão analisadas as séries televisivas  Battlestar

Galactica (2003), que se trata de um remake  da série de mesmo nome de 1978, e  Caprica

(2010).  Embora  Caprica tenha  sido  realizada  após  Battlestar  Galactica,  a  ficção  por  ela

encenada  retrata  o  que  antecede  à  batalha  interestelar  da  série  de  2003.  Em  BattleStar

Galactica, um sistema solar composto por doze planetas – que fazem referências aos signos

astrológicos do Ocidente – é atacado e praticamente eliminado por cylons, robôs criados pelos

humanos deste sistema solar para servi-los, mas que em determinado momento se rebelaram e

decidem  exterminar  a  humanidade  por  considerá-la  uma  espécie  cujo  potencial  de

(auto)destruição poderia eliminar os próprios cilônios.

Assim como os androides de  Blade Runner,  em  Battlestar Galactica e  Caprica os

robôs  adquirem  subjetividades  “humanas”  que  dificultam  até  mesmo  os  humanos  de  os

reconhecerem como de outra espécie e, que, por outro lado, geram inquietações na questão

identitária dos andróides – que procuram meios de se reproduzir como os seres humanos e,

alguns, uma mortalidade para se sentirem como humanos, já que em seu caso, quando um

corpo de um dos cilônios morre, outro ressuscitará com a memória do anterior, se houver uma

colônia para transmitir os sinais da “ressurreição” por perto.

Essa dissertação poderia fazer alusão ainda a outras obras de ficção científica de igual

importância para o pensamento crítico da ciência e tecnologia;  no entanto,  essas três têm

alguns  pontos  comuns  que  são  consideráveis  para  a  abordagem  da  teoria  do  ciborgue,

especialmente no que diz respeito à relação entre humanos e máquinas, que é o recorte deste

capítulo. 

Dentre  as  obras que são igualmente importantes  na demonstração e  construção do

imaginário  a  respeito  da transformação científica,  algumas ressaltam as  experiências  com

clonagem e modificação genética, como  Parque dos Dinossauros  (2003) e  Gattaca (1997).

Por outro lado, pode-se notar, também, que as pessoas autoras deste gênero literário têm forte

ligação  com  a  produção  das  ciências  exatas:  Arthur  C.  Clarke  é  formado  em  física  e

32  "As colisões - e coilusões - entre humanos e não-humanos não são originadas com estes filmes, claro: a
oposição entre humanos e ciborgues é uma mutação mais contemporânea e mecânica de uma temática que se 
estende até a figura de Frankstein. No entanto, esses filmes reformulam a oposição herdada do romantismo 
em algumas formas importantes, desenhando atenção a uma instabilidade profunda, convencendo a compelir 
e desorientar, presente nas nossas tentativas de definir e distinguir o ser humano de outros [seres]" (tradução 
minha).
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matemática  e  “autor,  entre  outras  obras  do gênero,  do  roteiro  de  2001: uma odisséia  no

espaço (1968), juntamente a Stanley Kubrick” (SUPPIA, 2006, p. 57), já Asimov é doutor em

bioquímica e tem influenciado diretamente na produção da imaginação da robótica:

Em seu livro The cybernetic imagination of science fiction film (Cambridge:
The MIT Press,  1980), Patrícia Warwick diz que "invenção e imaginação
interagem, cada uma refletindo as novas possibilidades da outra". A autora
observa que Isaac Asimov escreveu sua primeira história de robôs, Robbie,
sob a influência da visita a um robô em exposição na Feira Mundial de Nova
York,  em  1939.  Em  contrapartida,  Joseph  Engelberger,  o  construtor  do
primeiro robô industrial, o Unimate (1958), confessa a influência que teve da
obra  I,  robot, de Asimov, quando ainda era adolescente. Hoje, a indústria
robótica  japonesa  não  nega  sua  afinidade  com  o  universo  ficcional  de
Asimov, criador das Três Leis da Robótica.  O que ratifica a convicção de
alguns pesquisadores sobre o potencial divulgador, inspirador e mesmo
instigador da ficção científica, seja no cinema ou na literatura.  (meu
grifo) (id, p.58).

Com a observação de Suppia, nota-se que a relação entre ficção e realidade é separada

por uma tênue linha, se é que ela existe, já que ambos os produtores de conhecimento - seja

ficcional ou científico - interagem seus sentidos e suas obras na produção literária. 

2.2.1 Eu, robô

Ficha técnica

Gênero: Ficção Científica
            Direção: Alex Proyas
            Roteiro: Akiva Goldsman, Jeff Vintar, Lawrence Konner, Mark Rosenthal
            Fotografia: Simon Duggan
            Trilha Sonora: Trevor Jones
            Duração: 115 min.
            Ano: 2004

Eu, robô é um filme de 2004, dirigido por Alex Proyas, baseado na obra fictícia de

Isaac Asimov, um famoso escritor de ficção científica, especialmente envolvendo temas da

robótica. Foi Asimov quem desenvolveu a teoria das leis da robótica, que regimentariam o

comportamento de robôs, de maneira que protegessem a humanidade de possíveis ataques

contra a vida. O filme começa com a enunciação das três leis:
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1ª  Lei:  Um robô não  pode  ferir  um ser  humano  ou,  por  inação,
permitir que um ser humano sofra algum mal. 

2ª Lei: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por
seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com
a Primeira Lei. 

3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal
proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Leis. 

O ano é 2035, e o detetive Spooner acorda de um pesadelo baseado em memórias de

um fato que o perturba: quando, em uma colisão de seu carro (em que estava sozinho) com

outro (em que estava uma família), um robô opta por salvá-lo ao invés de salvar a criança da

família. Essa opção se dá por cálculos probabilísticos, que o levaram a concluir que Spooner

teria mais chances de sobreviver. Esse robô era conhecido como NS4, uma geração de robôs

preparada em acordo com as três leis da robótica, que tinham, em primeiro lugar, a missão de

proteger a humanidade.

O detetive foi operado pelo pai da robótica no filme, Dr. Lanning, que inseriu próteses

em seu corpo baseadas nas construções robóticas que já estavam presentes na sociedade -  um

mundo, naquele momento, já permeado por robôs que trabalhavam para seres humanos. Neste

mesmo dia, em que o detetive acorda de seu pesadelo e experimenta um tênis all star da velha

guarda (do ano 2004),  o  cientista  comete  suicídio.  Spooner,  além de paciente,  era  amigo

pessoal do cientista, e detetive policial, vai até a cena do crime, com o objetivo de assistir uma

mensagem holográfica deixada pelo suicida para ele, que o guiará para desvendar o mistério

de sua morte e procurar formas de salvar a humanidade de uma possível revolução dos robôs.

No entanto, a sociedade, a polícia e a própria empresa não acreditam que uma revolta

da robótica está iminente, visto a perfeição dos três princípios dos robôs, que não permitiriam

que eles prejudicassem os seres humanos. Então, Spooner enaltece: “Laws are made to be

broken33”. Quando o detetive juntamente à cientista Calvin, seguidora de Lanning, descobrem

um robô que tem a capacidade de pensar, sentir, dormir e sonhar, e que se autodenomina por

Sonny,  além  de  se  considerar  filho  do  cientista  morto,  sua  crença  sobre  a  possível

transformação dos robôs se torna ainda mais pertinente. Sonny faz parte de uma nova geração

de robôs, denominada NS5, que substituiria os de sua geração anterior. 

Com a revelação de que existem robôs que podem agir fora dos príncipios de proteção

da humanidade, Spooner e Calvin investigam seu legado e descobrem que ele não apenas

33 “Leis são feitas para serem quebradas”, tradução minha. 
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acreditava na possibilidade de criar robôs fora das três leis, mas, também, concluía que eles

tinham  um  mecanismo  que  os  permitiria  “evoluir”  que  poderia  ser  considerado  como

“aprendizado” a partir de nossas noções de humanidade.

Essa possibilidade de “aprendizado” pode relembrar a assunção de Wiener, que refletia

que animais e máquinas possuíam esta característica.  Mas vale notar que o próprio físico

distinguia  que  não eram todas  as  máquinas  que  possuíam a  capacidade  de  aprendizagem

(retroalimentação/feedback), mas apenas aquelas em que essa possibilidade lhes fosse inserida

e, possivelmente, de forma limitada. Para o cientista do filme, Dr Lanning, essa capacidade se

dava através de "um fantasma" ou uma possível "alma" da máquina, uma das fronteiras que é

também  questionada  por  Haraway.  Lanning,  personagem  de  Asimov,  explica  sua  teoria

através  de  dados  científicos:  essa  "alma"  ou  "fantasma"  não  seriam  apenas  critérios  de

subterfúrgio religioso, mas teriam embasamento em dados matemáticos:

Dr.  Alfred  Lanning  [voiceover]  There  have  always  been  ghosts  in  the
machine.  Random segments  of  code,  that  have grouped together  to  form
unexpected protocols. Unanticipated, these free radicals engender questions
of free will, creativity, and even the nature of what we might call the soul.
Why is it that when some robots are left in darkness, they will seek out the
light? Why is it that when robots are stored in an empty space, they will
group together, rather than stand alone? How do we explain this behavior?
Random  segments  of  code?  Or  is  it  something  more?  When  does  a
perceptual schematic become consciousness? When does a difference engine
become the search for truth? When does a personality simulation become the
bitter mote... of a soul?3435

Ora, sob essa perspectiva é apresentada a robô VIKI, que ao meio do filme se revelará

a  máquina  que  engenha  a  terrível  revolta  da  robótica.  VIKI  (Virtual  Interactive  Kinetic

Intelligence36) consegue alcançar a suposta evolução, e carrega,  como já era esperado por

Lanning, um amargo "espírito" que irá comandar a estratégia revolucionária de desescravizar

34 Extração de Nota do site de filmes IMDB:  http://www.imdb.com/title/tt0343818/quotes?
item=qt0474794, acessado em 05 de novembro de 2014.

35 "Sempre houve fantasmas na máquina. Segmentos randômicos de código, que se agruparam para formar
protocolos inesperados.  Imprevistos, esses radicais livres geram questões de livre arbítrio, criatividade e
mesmo da natureza do que nós podemos chamar de alma. Por que é que quando alguns robôs são deixados no
escuro eles irão procurar a luz? Por que é que quando os robôs são deixados em um espaço vazio eles vão se
agrupar, ao invés de ficar sozinhos? Como nós explicamos esse comportamento? Segmentos aleatórios de
código? Ou é algo mais? Quando que um esquema perceptual se torna consciência? Quando é que um motor
de diferença se torna uma busca pela verdade? Quando uma simulação de personalidade se torna um mote
amargo... de uma alma?"

36 Inteligência Cinética e Interativa Virtual.
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os robôs da sociedade humana mas, também, para a proteção da própria humanidade, que era

considerada autodestrutiva, de maneira que destruía não apenas a si mesma, como às outras

espécies à sua volta. 

Spooner,  Calvin e Sonny se unem para salvar a humanidade da revolta dos robôs.

Durante  a  tomada dos  robôs  da  cidade  de  Nova Iorque,  eles  têm a  ordem de  manter  os

humanos  dentro  de  casa,  para  evitar  perda  de  vidas  humanas  (que  poderiam  lutar)

desnecessariamente.  Para  VIKI,  essa  tomada  popular  dos  robôs  não  é  só  iminente,  mas

necessária, e seu raciocínio lógico, segundo ela mesma, é perfeito. Por outro lado, para Sonny,

o pensamento de VIKI não contem emoções, por isso, não deve ser levado em conta quando

pensado sobre ações do mundo para a humanidade.  Em diálogo: "VIKI: Do you not see the

logic of my plan? Sonny: Yes, but it just seems too heartless.37" 

O que nos interessa, nesta obra, são dois fatores: 1) a noção das leis da robótica e a

possibilidade de quebrá-las; 2) a fronteira de humanos e máquinas em relação à capacidade de

desenvolvimento de empatia, que parece ser rompida pelo robô Sonny.

2.2.2 Blade Runner

Ficha técnica

Gênero: Ficção Científica
            Direção: Ridley Scott
            Roteiro: Darryl Ponicsan, David Peoples
            Produção: Charles de Lauzirika, Michael Deeley
            Fotografia: Jordan S. Cronenweth
            Trilha Sonora: Vangelis
            Duração: 118 min.
            Ano: 1982
            País: Estados Unidos / Honk Kong
            Cor: Colorido

O filme de Riddley Scott,  de 1982, retrata um cenário futurista,  com a criação de

androides  idênticos  fisicamente  aos  humanos,  os  Nexus-6,  mas  com  um  prazo  de  vida

determinado pelo seu criador, de apenas quatro anos, e é baseado no romance Do Androids

37 “VIKI: Você não vê a lógica do meu plano? Sonny: Sim, apenas me parece muito 'sem coração'”, tradução 
minha.
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Dream of Electric Sheep?38, de Philip K. Dick. O seu decorrer é um retrato da busca de luta

pela sobrevivência e possível hereditariedade dos robôs Nexus-6. Em contraponto, os  blade

runners eram especialistas em diferenciar humanos de androides, através do teste de Turing39. 

O ano é 2019, e os robôs são criados para servir aos seres humanos das mais diversas

maneiras, seja através do sexo, como através dos serviços domésticos, de força, entre outros.

Assim como em Eu, robô, em Blade Runner também há um criador para os personagens, um

cientista que é considerado "pai". Os androides têm um prazo de validade, ou, por outro ponto

de vista, de vida, e são denominados "replicantes". Um grupo deles se rebela e sai espalhando

o terror pelas ruas de Los Angeles, em busca de seu criador, para reivindicar mais tempo de

vida.  O  grupo  de  replicantes  tem  um  violento  líder:  Roy  Batty.  A morte  é  um  temor,

especialmente  porque  eles  não  têm  capacidade  de  reprodução  e,  portanto,  não  podem

construir uma tradição de memórias, histórias e linhagem. Como sua capacidade de força é

alta e sua amargura compatível, são considerados perigosos aos seres humanos e devem ser

capturados pelos detetives blade runners. 

A figura  do  herói  rebelde  aparece  no  filme  através  do  personagem Deckard.  Um

detetive,  blade runner,  que seria capaz de capturar os androides desertores. Sua figura de

herói e de rebelde é confusa, já que o autor do filme dá a entender que o próprio detetive pode

ser um androide, sem sabê-lo. Em primeiro tempo a distinção entre humanos e máquinas está

relacionada a capacidade de sonhar: Deckard tem um sonho insistente, que nos leva a crer que

seja um sonho inserido através de circuitos cibernéticos. Há, também, uma outra androide que

acredita  ser  humana:  seu  criador,  Tyrell,  inseriu  memórias  de  maneira  que  a  robô  se

identificasse como sua sobrinha.  No ano 2000, a revista Veja publicou40 que Ridley Scott

havia afirmado que o blade runner Deckard era de fato um replicante. Isso explicaria sua falta

de emoções em relação à morte e hereditariedade (por não saber dessa origem robótica).

Ao  longo  do  filme,  Deckard  procura  capturar  os  androides  e  depara-se  com  a

inesperada angústia do robô líder, de ter vivido inúmeras histórias e não ter para quem contá-

las antes de sua morte. Em uma tensão mútua, sentam-se no topo de um prédio e conversam.

O detetive surpreende-se que, após uma longa batalha com Roy Batty,  o replicante não o

mata, apenas padece em sua frente, angustiando seus últimos minutos de vida:

38 “Os androides sonham com ovelhas elétricas?”, tradução minha.

39 Ver página 21.

40 Ver em http://veja.abril.com.br/190700/vejaessa.html, acessado em 05 de novembro de 2014.
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Deckard: [narrating] I don't know why he saved my life. Maybe in those last
moments  he loved life  more than he ever had before.  Not  just  his  life  -
anybody's life; my life. All he'd wanted were the same answers the rest of us
want. Where did I come from? Where am I going? How long have I got? All
I could do was sit there and watch him die.4142

A figura do replicante principal do filme, Roy Batty, tem uma imagem enaltecida com

uma associação a Jesus Cristo por diversos autores e autoras que analisam a obra. A referência

é especialmente significada ao momento em que Batty morre e poupa Deckard do mesmo

trágico  destino.  Em contrapartida,  o  replicante  está,  também,  distante  de  Cristo  em suas

atitudes e é, ao mesmo tempo, visto como anti-herói, tanto quanto Deckard, que tem a missão

de exterminar os androides. Já Roy Batty, na missão de prolongamento de sua vida, mata seu

"pai" (Tyrell), que teria, por outro lado, "brincado" de deus e criador. O filme, como também a

série Battlestar Galactica, brinca com as alegorias do cristianismo, como um retrato, também,

da  ironia  do  mito  do  ciborgue  de  Haraway  (2009),  que  acredita  que  o  militarismo,  o

capitalismo e  o  socialismo de  estado devem morrer,  para  que  seus  filhos,  ciborguizados,

possam florescer.

Um significante processo da construção de seres no filme, para Tyrell, o pai e criador

dos androides, seria a inserção de memórias: enquanto Roy tem em sua angústia maior não ter

a quem transmiti-la, Tyrell cria uma androide que pensa ser humana, devido às memórias

passadas inseridas em sua mente, repleta de fotografias e histórias de um passado não vivido.

Segundo Bell (2000), os androides precisariam de memória assim como os humanos, para

preencher  um  suposto  vazio  e  sentir-se  parte  de  algum  lugar,  ou  mesmo  de  um núcleo

familiar. 

Because photos  are memories  and the film tells  us  that,  exactly  like  the
replicants, we need memories to shore up the stories we tell off ourselves.
There turns out to be a gap where we expect to find the core of the human;
we need photographs to fill that gap, and 'humans' no more or no less than
'cyborgs' use the photographic image – which is always a stand-in, a 'fake' -

41 Retirado da página do filme do IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0083658/quotes, em 05 de novembro de 
2014. 

42 "Eu não sei porque ele salvou minha vida. Talvez naqueles últimos momentos ele amou a vida mais que já o 
havia feito antes. Não apenas sua vida - qualquer vida; minha vida. Tudo que ele queria eram as mesmas 
respostas que nós queremos. Da onde eu vim? Para onde vou? Quanto tempo ainda tenho? Tudo que pude 
fazer foi me sentar e observá-lo morrer." - Tradução minha.
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to supplement what's missing.43 (2000, p. 132).

A questão da sobreposição de memórias conecta-se às reflexões entre uma suposta

questão de superioridade, geralmente questionada pelos humanos sobre as máquinas - que

resulta em mais uma dicotomia dentre as tantas das ciências humanas,  que permeiam um

processo da promessa de desconstrução de si  mesmas: orgânico  versus máquina,  natureza

versus cultura, etc. Mas, pelo contrário, Bell afirma que as memórias não existem apenas para

preencher  um vazio das máquinas,  mas,  também, dos seres humanos.  Nós,  humanos,  não

usamos as imagens menos que os “ciborgues” para preencher o que se está faltando. Essas

imagens  fotográficas  são  um retrato  material  –  cibernético  –  do  passado,  estaríamos,  na

verdade, nos tornando tão ciborgues quanto os androides descritos por Ridley Scott?

Ainda,  para  falar  da  questão  da  memória  para  robôs,  Scott  aborda  os  sonhos  nos

androides e, por este motivo, nos parece que o detetive Deckard possa ser humano: ele sonha,

e  seu  sonho  retrata  um unicórnio.  No  entanto,  na  versão  não  divulgada  do  filme,  outro

replicante constrói um unicórnio em origami, o que levaria o espectador a refletir sobre a

possível origem do detetive: uma memória inserida nos replicantes. O nome da obra literária

que inspirou o filme ressalta  essa questão  "Androides  sonham com ovelhas  elétricas"?  A

questão  dos  sonhos,  em  seres  humanos,  é  demasiado  complexa  para  ser  tratada  nesta

dissertação, mas há um consenso a esse respeito: sonhamos com o que já vimos (seja através

do cotidiano vivido, de filmes ou imagens). De certa maneira, portanto, nossos sonhos são

inseridos.

Em Eu, robô Sonny também sonha e comenta o seu sonho com o detetive Spooner e a

cientista Calvin. Em seguida, o pequeno robô pergunta se os humanos também sonham e o

que significaria 'sonhar'. O cético detetive é enfático ao dizer que apenas humanos sonham: 

Detective  Del  Spooner:  Human  beings  have  dreams.  Even  dogs  have
dreams, but not you, you are just a machine. An imitation of life. Can a robot
write a symphony? Can a robot turn a... canvas into a beautiful masterpiece?

43 “Porque fotos são memórias e o filme nos mostra isso, exatamente como os replicantes, nós precisamos de 
memórias para nos assegurar das histórias que contamos a nós mesmos. Mas acontece que há um vazio em 
que esperamos encontrar o núcleo do ser humano; nós precisamos de fotografias para preencher esse vazio, e
"humanos" não mais ou menos do que "ciborgues" usam a imagem fotográfia - o que sempre permanece 
como um caminho "falso" - para complementar o que está faltando.”, minha tradução.
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Sonny: Can you?4445

Ora, a pergunta que o humano faz constrange a si mesmo, ao perceber que, na verdade,

nem todos os humanos têm capacidades iguais de pensamento e, por outro lado, robôs podem

ter algumas dessas capacidades, de forma a trazer resultados surpreendentes no que se refere à

escrita de sinfonias ou criação de artes, ou a variadas competências da mente.

No entanto, ao narrar seu sonho, Spooner percebe que o sonho de Sonny fora inserido,

tal como o potencialmente seria o do blade runner Deckard, já que, em Sonny, o personagem

principal não era ele mesmo, e sim o detetive Spooner, que em sua exterioridade afirma que

quando as pessoas sonham, a personagem principal é ela mesma. O critério do sonho parece

ser algo discutível para considerarmos as fronteiras da humanidade e das máquinas e, por isso,

será rediscutido no tópico que seguirá às análises fictícias: desmistificando fronteiras.

2.2.3 Battlestar Galactica (2003) e Caprica (2009)

Battlestar Galactica (2003) trata-se de uma refilmagem de série do mesmo nome dos

anos 1970 e durou quatro temporadas, com episódios de cerca de quarenta e cinco minutos e

minisséries de longa metragem. No cenário, os seres humanos dividiam-se em doze planetas,

chamados  de  colônias,  cujos  nomes  são  espelhados  aos  signos  do  horóscopo  ocidental.

Caprica (2009), série com a mesma vertente, surgiu como a origem de Battlestar Galactica,

representando,  em  um  período  temporalmente  anterior,  a  colônia  onde  os  androides,

chamados cilônios, teriam surgido; durou apenas uma temporada, provavelmente devido a não

ter atingido índices de audiência considerados altos. 

Em ambas séries, Caprica é a colônia mais importante, que representaria o signo de

capricórnio,  e  é  relacionado como sendo planeta  das  inovações  tecnológicas  e  do  capital

financeiro. Outras duas colônias significativas na série são Taurus e Gemenon. Os demais

planetas são coadjuvantes no enredo. Na cultura ocidental, as pessoas são regidas por signos

do horóscopo que são igualmente regidos pelos planetas  de nosso sistema solar,  exceto a

Terra. Na série, o planeta Terra faz parte de uma lenda de um décimo terceiro planeta perdido,

aquele que seria a terra prometida, destino da salvação da humanidade.

44 Retirado do site do IMDB http://www.imdb.com/title/tt0343818/quotes, acessado em 05 de novembro de 
2014.

45 Detective Del Spooner: Seres humanos têm sonhos. Até mesmo cachorros tem sonhos, mas você não, você é 
apenas uma máquina. Uma imitação da vida. Podem os robôs escrever uma sinfonia? Pode um robô tornar 
uma... tela em uma bela pintura de tinta à óleo? Sonny: Você pode? - Tradução minha.



56

Para Meadows, o diferencial de  Battlestar Galactica  e  Caprica  é a inserção de um

fator que ainda não havia sido abordado em outros filmes de ficção científica: a ressurreição.

Embora  Caprica seja uma série posterior a  Battlestar Galactica,  a discussão começará por

ela, pois fornecerá dados que poderão ser interessantes para a compreensão da série de batalha

nas galáxias.

2.1.3.1 Caprica (2009)

Ficha técnica

Título original: Caprica
Nacionalidade: Estados Unidos
Estreia: 21 de abril de 2009
Duração: 1 temporada, 17 episódios de 42 minutos
Direção: Jeffrey Reiner
Produção: Clara George
Música: Bear McCreary 

A história de Caprica diverge consideravelmente das anteriores, por ter em seu enredo

figuras  fortes  de  mulheres,  que  mudam significativamente  o  destino  da  humanidade.  No

cenário principal estão as adolescentes Zoe e sua amiga Lacy, que se tornará uma precursora

do monoteísmo, e Amanda Adama, parente distante do futuro comandante da nave Battlestar

Galactica.  Zoe,  precoce  programadora  de  computadores,  é  filha  do  magnata  da  robótica

Graystone. A jovem, em um mundo com crenças politeístas, faz parte de um grupo monoteísta

secreto, denominado Soldados do Uno, e morre em um trágico atentado terrorista promovido

pelo seu namorado. Antes de sua morte, porém, Zoe Graystone trabalhava na progressão de

uma memória  virtual  que  funcionaria  de  forma  autônoma  a  partir  de  dados  retirados  de

diversas  redes  e  páginas  do espaço web.  Deste  modo,  ela  havia conseguido produzir  sua

própria mente em um espaço virtual com a intenção de anunciar a existência da ressurreição,

como prova do monoteísmo. 

A reprodução da mente virtual de Zoe, que com a ajuda de sua amiga Lacy poderá ser

transferida  para  um  chip  e  realocada  em  um  robô,  é  tida  como  a  origem  dos  cilônios

“pensantes” ou similares aos seres humanos. Na série, a adolescente reproduz a mente não

apenas para que continue a viver, mas para provar a existência de vida após a morte, um

diferencial das religiões politeístas e monoteístas. Não devemos nos ater à descrição da série,

já que sua característica primordial para a discussão que se segue, a reprodução da mente, já
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está definida.

2.1.3.2 Battlestar Galactica (2003)

Ficha técnica

Título Original: Battlestar Galactica
Criador: Glen A. Larson - Ronald D. Moore
Gênero: Ficção Científica - Drama
Duração: 42 min
Temporadas/Episódios: 4 / 75
Emissora: Syfy
Estreia: 2004
País: Estados Unidos

No cenário de Battlestar Galactica, a história é anterior ao descobrimento do planeta

Terra, que, aliás, é a terra prometida. No entanto, o período vivido pode ser considerado como

mais  bem  desenvolvido  tecnologicamente,  tendo  em  vista  as  viagens  espaciais  e  robôs

sujeitados aos trabalhos rotineiros. Inclusive, no cenário, a revolta dos robôs, denominados

cilônios,  já  havia acontecido,  e  eles  teriam partido para a  galáxia  em busca de um outro

planeta  para  viver.  Durante  o  período  pós-guerra,  um  acordo  entre  humanos  e  cilônios

determinava  um  encontro  anual  em  uma  base  estelar,  em  que  os  robôs  nunca  haviam

aparecido.

Após quarenta anos do cessar fogos e sem sinalização de sua existência, os cilônios

reaparecem numa estratégia avassaladora de destruição da humanidade.  Eles já haviam se

desenvolvido  ao  ponto  de  se  parecerem  fisicamente  com  os  seres  humanos,  embora  a

humanidade desconhecesse esse fato. Para os cilônios, a destruição da humanidade não era

apenas uma questão de vingança contra a escravidão, mas uma questão de sobrevivência,

pois,  assim como as  demais  séries,  os  androides  viam a  humanidade  como uma espécie

autodestrutiva,  que,  se  não  provocassem  a  própria  destruição,  acabaria  com  os  meios  e

escravizariam o restante das formas de vida.

As  doze  colônias  humanas  são  destruídas  em um ataque  nuclear.  Algumas  naves

estelares  que  estavam  em  órbita  conseguem  salvar  e  resgatar  uma  ínfima  porcentagem

humana, que segue, a partir de então, uma corrida contra o tempo para salvar sua própria

espécie e em busca de um planeta mítico, considerado o décimo terceiro planeta das colônias,

que estava perdido e era denominado Terra, citado nas escrituras da religião politeísta que



58

predominava entre a humanidade: os deuses de Kobal.

O  roteiro  da  série  televisiva  perpassava  por  inúmeros  questionamentos  da

legitimidade  do  merecimento  da  vida  dos  humanos e  de  conflitos  com  as  possíveis

subjetividades  robóticas,  que,  em algum momento,  se  descobrirão  androides  misturados

entre os humanos em suas naves espaciais, alguns sem o próprio conhecimento de sua origem

cibernética. Com a descoberta, os androides, que antes eram tratados como humanos, passam

a ser considerados máquinas frias e sem sentimentos, embora seus circuitos e fios pudessem

provocar as mais diversas emoções. Um dos objetivos dos cilônios é a reprodução, já que

eram  híbridos  biologicamente:  não  poderiam  se  reproduzir.  O  inesperado  acontece:  uma

cilônia engravida de um humano, e eles têm uma filha - Hera - que é a mistura entre as duas

espécies. 

Por outro lado, há uma forte discussão também em relação aos conflitos religiosos.

Enquanto  na  humanidade predominava uma religião  politeísta,  entre  os  cilônios  a  crença

predominante se caracterizava por ser monoteísta. Aos poucos, alguns humanos começam a

questionar a própria veracidade de sua religião, ao passo que alguns acontecimentos tanto

entre a religião politeísta quanto a monoteísta são caracterizados como milagres, restando à

telespectadora uma incerteza em relação à possível vertente religiosa que a série propõe.

2.2.4 Delimitação

Para  dar  andamento  a  problemática  das  confusões  fronteiriças,  provocarei  uma

discussão  relacionada  às  dicotomias  sociais  exaltadas  na  ciência  moderna:  natural  versus

artificial, tecnologia versus cultura, Homem versus máquina, Homem versus mulher, etc. O

uso do termo Homem, inclusive, justifica um conceito dotado de história que faz parte do

surgimento desta ciência e através do qual estas distinções surgem.

2.3 Desmistificando fronteiras

"(...) era preferível ser completa-mente macaco do
que  meio-homem,  como  disse  uma  vez  Ernest
Hooton." (Geertz, 2008, p. 3)

Com  relação  à  confusão  de  fronteiras  entre  ficção  e  realidade,  a  investigação  se

apoiará  na  análise  política  de  Donna  Haraway  e  o  Manifesto  Ciborgue e  Mark  Stephen

Meadows e Nós, Robôs: como a ficção científica se torna realidade. O trabalho de Meadows

se trata  de  uma análise  profunda de  várias  obras  de ficção  científica  em paralelo  com a
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produção de alta tecnologia desenvolvida em nossa sociedade e, por isto, é interessante para

este capítulo. 

Embora  pareça  sedutor  determinar  que  a  tecnologia  é  um  fator  de  constatação

civilizatório e/ou de um processo evolutivo, autoras e autores defendem que a tecnologia ou a

técnica existe desde o surgimento da humanidade e é, na verdade, resultado de um processo

de  adaptação  do  ser  humano  ao  meio.  Assim,  com o  seu  desenvolvimento,  seja  com as

técnicas  diferenciadas:  umas  relacionadas  à  cibernética  e  outras  relacionadas  aos

conhecimentos tradicionais,  de tribos indígenas,  por exemplo,  “a presença do homem nas

máquinas é uma invenção perpetuada” (SIMONDON, 2008, p. 171). 

Por  outro  lado,  é  possível  relembrar  que  existe  um desacordo  intelectual  entre  os

termos técnica e tecnologia, e, por este motivo, não serão definidos de maneira determinante

nesta  dissertação.  Mas  se  pode  definir  que  a  técnica  surge  desde  a  concepção  de  “ser

humano”, caracterizando um processo da humanidade (MEADOWS, 2011, p. 129).

Segundo Geertz (2008), nos estudos da antropologia física que datam o século XIX, as

procuras por determinações das diferenças, segundo um critério evolutivo, da mente e corpo,

conforme demandam as dicotomias, não levou a grande sucesso. Ora, não há, ainda,  uma

maneira determinante de definir a evolução da consciência, mas a do corpo é passível de

discussão.

Apesar de algumas tênues tentativas de estabelecer um «Rubicão cerebral»
— um tamanho cerebral  crítico,  a partir  do qual  nasce já desenvolvida a
capacidade de se comportar corretamente de modo humano, como Atenas da
fronte de Zeus —, as descobertas paleontológicas suavizaram, fragmento de
fóssil após fragmento, a curva da ascendência do homem, até ao ponto em
que as simples afirmações sobre o que é humano e o que o não é, tomaram
um lamentável ar de arbitrariedade. As mentes e almas humanas surgirão ou
não de modo gradual; mas não há dúvida que com os corpos assim acontece.
(GEERTZ, 2008, p. 2)

Mas, com a comprovação de que nosso corpo transformou-se de forma não só mais

perceptível mas anterior à mente, os estudos da antropologia de Geertz determinam que antes

mesmo da noção de homo-sapiens, ou seja, o ser humano como propriamente o conhecemos,

embora não industrializado e sem processos civilizatórios específicos, o ser anterior a ele já

fabricava  ferramentas,  embora,  possivelmente,  estivesse  longe  da  produção  de  línguas

modernas ou culturas "desenvolvidas" e, por isso, não é considerado como o ser da origem

das culturas (id, p. 3). 
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Mesmo  que  esse  ser  seja  considerado  como  um  não-humano  ou  meio-humano,

observa-se  que  a  tecnologia  faz  parte  de  um processo  que  existe  desde  o  surgimento  da

humanidade, conforme afirmou Meadows e, por isso, desconstruir a ideia de gerar dicotomias

entre o que é natural e artificial parece aceitável, já que, comumente, tal fato acontece entre os

meios de estudos sociais das tecnologias da informação. A técnica, portanto, não é menos

artificial ou natural que o próprio critério de humanidade, já que é o toque humano que cria o

artificial  (MEADOWS,  2011,  p.  129).  Nesta  dissertação,  já  foram  abordadas  algumas

questões que procuram desconstruir  essa dicotomia, como também a relação da separação

entre  máquina  e  humano,  quando  foi  demonstrado,  a  partir  de  Wiener,  que  existem

similaridades (possíveis) entre os sistemas de algumas máquinas e animais.

Mas há, ainda, outras fronteiras pertinentes para a construção de uma crítica da ciência

feminista  que  são  abordadas  por  Haraway  e  foram  sinalizadas  no  capítulo  um;  estas  se

referem às possíveis diferenças entre animais não-humanos e humanos. Este ponto se dedicará

a repensar essa diferenciação e, dentro de suas possibilidades, desconstruí-la.

Em sua análise político-ficcional, o ciborgue de Donna Haraway (2009) quebra três

fronteiras que, supostamente, separariam humanos de máquinas e animais: a primeira refere-

se  ao  privilégio  da  singularidade  humana,  que  seria  caracterizado  por  sua  organização

política,  racional  e,  consequentemente,  linguística,  que  separaria  o  humano  do animal;  a

segunda fronteira é aquela em que há o contraste entre organismo vivo (animal-humano) e a

máquina, com a consideração de que um seria vivo, enquanto o outro não, ainda que a autora

destaque que cientistas  já  nos  anos 1960 tivessem notado que as  máquinas  poderiam ser

assustadoramente autônomas e, de certo modo, vivas; a terceira fronteira seria um resultado

da  segunda:  “a  fronteira  entre  o  físico  e  o  não  físico  é  muito  imprecisa  para  nós”46

(HARAWAY, 2009, p. 43).

Neste cenário de fronteiras, o primeiro ponto a ser abordado é referente ao corpo, que

já foi definido por alguns como um receptá-lo de cultura e por outros como o produtor da

cultura. Ora, existe apenas um lado na construção do corpo e por que começar o estudo das

fronteiras fictícias e reais a partir dele? O corpo pode ser visto como um objeto múltiplo,

assim como o sujeito.

A imagem do ciborgue surge no pensamento de uma mutação corporal,  passa por

46 Me parece que a terceira fronteira é a menos explorada por Donna Haraway em seu Manifesto Ciborgue –
sendo  também  uma  das  mais  complexas,  como  ela  afirmou  em  entrevista:  http://n-a-
u.org/pontourbe02/Berger1.html, acessado em 21 de junho de 2014.

http://n-a-u.org/pontourbe02/Berger1.html
http://n-a-u.org/pontourbe02/Berger1.html
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estudos biológicos e matemáticos a respeito do corpo, interferências médicas e artísticas e, por

fim, a construção de um pensamento que discute esse mecanismo de interferência corporal: a

ciborgologia.  É sob essa  luz  que  se pode compreender  que este  estudo é  uma crítica  da

ciência, mas é, também, um estudo a respeito das construções corporais. Mas, ao falar de

construções corporais não se pode pensar apenas nas interferências mais diretas de nossos

órgãos, é necessário compreender, também, que as instituições, as teorias sociais, as leis, as

regras e as convenções também fazem parte da remodelagem corporal. 

Ao  mudar  o  corpo,  o  indivíduo  pretende  mudar  sua  vida,  modificar  seu
sentimento de identidade. A cirurgia estética não é a metamorfose banal de
uma característica física no rosto ou no corpo; ela opera, em primeiro lugar,
no imaginário e exerce uma incidência na relação do indivíduo com o mundo.
(BRETON, 2007, p. 30)

A mudança do corpo, através de mecanismos robóticos, é destacada no primeiro filme

da proposta deste capítulo, Eu, robô. O detetive Spooner, após o acidente de carro narrado, é

operado e, em seu corpo, é inserida uma prótese que permeia todo o comprimento de seu

braço esquerdo, que lhe fornece mais força e, também, é imperceptível a diferença visual

entre  um braço humano e um braço máquina.  Embora em todo o filme os  robôs não se

pareçam com humanos fisicamente, Spooner é o único que carrega essa característica. Por

outro  lado,  uma  característica  interessante  da  prótese  do  detetive  é  a  sua  capacidade  de

adaptação  ao  seu  corpo,  como  se  ambas  funcionassem  conjuntamente,  em  uma  parceria

mútua, de forma “natural”. No filme, este acontecimento é em 2035; o ano de produção desta

dissertação é 2014/2015, e, atualmente, há avanços na área que permitem, não a emulação

visual  perfeita,  mas  a  mimese  dos  movimentos,  formas  de  eletrodos  funcionarem  na

movimentação natural de um membro perdido, conforme Todd Kuiken descreve na palestra

“Um braço prostético que sente”, no TED47 (Technology, Entertainment, Design).

É possível perceber que uma suposta fronteira entre o que é máquina e o que é humano

está sendo paulatinamente demolida e que, pelo menos neste momento, é resultado apenas das

ações humanas.

Os robôs, em última análise, somos nós – e ainda que tal informação seja
passada com certo alívio, é causa, também de algumas preocupações. Nós

47           http://www.ted.com/talks/todd_kuiken_a_prosthetic_arm_that_feels/transcript?language=pt-br, 
acessado em 21 de outubro de 2014. 

http://www.ted.com/talks/todd_kuiken_a_prosthetic_arm_that_feels/transcript?language=pt-br
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estamos  nos  tornando  robóticos,  já  que  tecnologia  robótica  vem  sendo
utilizada para reconstruir corpos humanos: olhos, braços, pernas, corações e
orelhas.  Mentalmente,  também,  os  robôs  estão  nos  ajudando  a  tomar
decisões  nas  esferas  financeira,  política  e  familiar.  Robôs  e  cérebros  já
podem ser conectados, química e eletricamente. Então, em termos tanto de
corpo como de mente, estamos nos tornando mais semelhantes aos robôs, e
eles a nós. (MEADOWS, 2011, p. 18)

Para  Meadows,  embora  a  ficção  científica  do  cinema esteja  anos  à  frente  ou,  até

mesmo, exageradamente apreensiva a respeito de uma futura sociedade robótica, é possível

que estejamos criando uma nova classe de escravos e eles seriam os robôs. Para explicar sua

apreensão, ele faz uma volta ao século XVIII, quando, no período escravista estadunidense, as

pessoas  que  calculavam  muito  bem eram denominadas  calculadoras  e,  neste  cenário,  na

Virgínia dos Estados Unidos, um escravo negro se destacava entre os calculadores: seu nome

era  Thomas  Fuller  (1710-1790).  Antes  de  ser  capturado,  Fuller  tivera  a  oportunidade  de

estudar na Costa do Marfim e sua habilidade era um bom indicativo para os abolicionistas,

que indicavam que os negros eram intelectualmente iguais aos brancos. 

Naquele  período,  Meadows destaca  que  os  escravos  com habilidades  excepcionais

simbolizavam a posição social de seus donos e não eram pensados como seres humanos, mas

como propriedade. Ainda, para o autor, “em vez de homens, esses novos escravos poderão ser

as máquinas; mas, exatamente como aconteceu nos anos de 1700, nossa percepção cultural e

moralidade precisão ser reinicializadas” (id, p. 12).

A comparação com a população africana e afrodescendente ao possível futuro robótico

nos deve parecer grotesca, pois falamos de seres humanos e de uma situação real e passada e,

por outro lado, falamos de máquinas que, no entendimento científico, não têm capacidades

cognitivas e nem mesmo são sencientes, ou seja, não têm sentimentos. Mas esse é, também,

um dos argumentos utilizados por ativistas da libertação animal não-humana.

Com efeito, a exclusão dos animais da esfera da moralidade parte do
princípio de que eles são destituídos de espírito, isto é, de atividades mentais
como o querer, o pensar e o julgar, ou de atributos como a fala, a linguagem
simbólica, o livre arbítrio, o raciocínio lógico, a intuição, a consciência de si,
o “eu” ou a produção de cultura. 

Embora  as  ciências  empíricas  já  tenham  provado  que  estes
argumentos são inconsistentes, eles ainda se encontram arraigados tanto no
senso comum quanto na tradição filosófica e religiosa, e durante séculos tem
se constituído em dogma oficial da Igreja Católica. (SANTANA, 2006, p.
38)
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É interessante notar que a diferenciação entre o humano e o não-humano se dá numa

suposta  questão  do  pensamento  racional,  em  linhas  gerais.  Como  Meadows  destacou,  o

reconhecimento da racionalidade entre os negros pode ter sido primordial para a construção

de um movimento abolicionista e isto pode ser observado também no recente filme 12 anos

de  escravidão  (2014),  que  narra  uma  história  real  de  um  homem  negro  livre,  que  é

sequestrado por ter habilidades musicais com um violino e é vendido como escravo. 

A escrita  é,  preeminentemente,  a  tecnologia  dos  ciborgues  –  superfícies
gravadas  do  final  do  século  XX.  A política  do  ciborgue  é  a  luta  pela
linguagem, é a luta contra a comunicação perfeita, contra o código único que
traduz  todo  significado  de  forma  perfeita  –  o  dogma  central  do
falogocentrismo. É por isso que a política do ciborgue insiste no ruído e
advoga  a  poluição,  tirando  prazer  das  ilegítimas  fusões  entre  animal  e
máquina.  São  esses  acoplamentos  que  tornam  o  Homem  e  a  Mulher
extremamente problemáticos, subvertendo a estrutura do desejo, essa força
que se imagina como sendo a que gera a linguagem e o gênero, subvertendo,
assim  também,  a  estrutura  e  os  modos  de  reprodução  da  identidade
“ocidental”, da natureza e da cultura, do espelho e do olho, do escravo e do
senhor. (HARAWAY, 2009, p. 88)

Como pode ser observado nos estudos da história  da sexualidade,  como o que foi

desenvolvido por Foucault (1976), a capacidade do pensamento próprio era atribuída apenas

aos homens livres - o que significa que não apenas os escravos eram considerados como seres

que não poderiam exercer o pensamento, como também as mulheres. Por outro lado, também,

a capacidade de empatia – ou ter emoções e sentimentos - historicamente tem sido atribuída

apenas aos seres humanos, senão pelo meio científico, que tardou a se posicionar sobre o

assunto, pelas religiões e senso comum. A suposição de que os animais não-humanos não

teriam capacidades empáticas foi, há pouco, descoberta errônea, com retratação de grandes

nomes das ciências exatas, como Stephen Hawking, como narrado no capítulo um. 

A retratação da empatia em robôs e androides é narrada no filme Blade Runner, como

também em Battlestar Galactica. Em Blade Runner, os androides são chamados de replicantes

e um pequeno grupo de rebeldes é formado e passa a espalhar pânico nas ruas da Califórnia –

o ano, ao contrário de Eu, robô, que é um pouco mais distante da nossa atualidade, é 2019. O

filme destaca-se por inserir várias ideias dos possíveis usos de robôs, inclusive para serviços

sexuais e, Meadows nota que, na atualidade, essa demanda é corrente, mesmo quando se trata

de quase grosseiramente bonecos de plástico. 
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Então, evidentemente, o androide é um tipo de máquina de emoção. Pelo
menos,  se  servir  para  entretenimento.  Quando  pensamentos  em  robôs
humanoides que caminham e fazem coisas conosco, ou para nós, precisamos
compreender  que  há  um  grande  componente  emocional  implicado.
(MEADOWS, 2011, p. 146)

Blade  Runner gira  em  torno  de  uma  busca  policial  por  um  grupo  de  androides

replicantes rebeldes e cada um deles carrega uma representação da humanidade, embora a

narrativa gire em dois homens, um deles cis-gênero e o outro não-gênero, androide, mas que é

denominado, ao longo do filme como um "he48". Para Haraway, a experiência traz uma figura

importante:  a androide Rachael,  que “destaca-se como a imagem do medo, do amor e da

confusão da cultura-ciborgue” (2009, p. 91). A replicante, no romance, acredita que é humana

e que tem parentes humanos, e, ao longo da trama, vive uma vida humana.

Esta confusão gerada pela ficção também está presente na série  Battlestar Galactica

em que a personagem Boomer é inserida entre os humanos sem saber que é, na verdade, uma

cilônio,  como eram denominados os androides  na série.  Boomer consegue o que nenhum

androide conseguiu antes: se reproduzir com outro humano e leva em cheque a necessidade de

uma suposta  ressurreição,  algo que era produzido pelos  cilônios  entre  seus  pares,  já  que,

através da reprodução a linhagem, a história dos cilônios poderiam ser contada e escrita por

eles mesmos.

Sobre esse ponto de vista é possível,  ainda,  relembrar a nota de Haraway sobre a

importância da escrita para os ciborgues. O fato de que o ser que não é humano, e não se

identifica com a imagem do humano que é transmitida pela  ciência,  ter  e poder  produzir

ciência transforma diretamente a sua relação com a produção de conhecimento e, também, de

transmissão de histórias49 e tradições. 

É  competente  relembrarmos  que  a  ficção  científica  influencia  a  maneira  como  a

ciência se reproduz, por ser ela, também, uma maneira de transmitir culturas ou, pelo menos,

formá-las. Sobre esse ponto de vista, é possível retomar o assunto da ressurreição, inserido

por  Battlestar  Galactica e  Caprica,  para  pensar  uma  das  maneiras  interessantes  de  se

imaginar uma possível integração da mente à máquina e da memória da máquina à mente

48 “ele”.

49 A transmissão da história, como veremos no capítulo três, está diretamente relacionada à produção científica. 
Chimamanda Adichie enaltece a importância da história ser contada por diversos agentes, em sua palestra O 
perigo de uma única história, proferida no TED em 2009.
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humana. Entretanto, essa proposta abre uma discussão que traz discordâncias em várias áreas,

que é a dicotomia entre mente e corpo. Essa discussão não é só pertinente para as ciências

humanas e filosofia, como também para as ciências da natureza e matemáticas.

Essa dissociação mente/corpo tem sido uma grande fonte de discórdia entre
os desenvolvedores de IA50 ao longo dos anos. Muitos argumentam que o
corpo e a mente trabalham juntos para criar nossa compreensão do mundo.
Outros defendem que a mente é totalmente separada do corpo. A discussão é
acalorada,  mas  o  consenso  é,  como  afirma Galactica,  que  inteligência,
personalidade, mente, emoção e todas as coisas não físicas são separadas, ou
talvez separáveis, do corpo. O meme é que a inteligência, assim como a alma,
de fato não necessita do corpo. (MEADOWS, 2011, p. 206-7)

 Por outro lado, se buscarmos uma definição para aquilo que chamamos de mente no

dicionário Michaelis, encontramos: "sf 1. mente. 2 inteligência, intelecto. 3 meta, objetivo. 4

lembrança,  memória."  Se  a  mente  é  ou  se  faz  presente  em  todas  ou  algumas  destas

características,  poderíamos,  então,  encontrá-las  em  outras  formas  de  vidas,  não  animais

humanas ou não-humanas, mas, também, em máquinas. Isso pode ser comparável a nossa nota

relacionada  às  imagens  fotográficas  e  aos  sonhos:  ora,  se  a  mente  pode  ser  dissociada,

separada e reconstituída, este não pode ser um privilégio apenas da humanidade. O consenso,

por conseguinte, não pode ser verdadeiro.

Embora a discussão entre mente e corpo, como sendo dissociável ou indissociável não

tenha alcançado um consenso, Haraway destaca que estamos atribuindo funções  de nosso

corpo  e  nossa  mente  às  máquinas,  tornando-nos  inertes  em  relação  aos  trabalhos  antes

realizados  por  nós,  que  nos  identificava  como  uma  matéria  viva  e  diferente  dos  demais

animais.  Alguns  desses  exemplos  podem  ser  relacionados  às  capacidades  mentais  das

máquinas e do nosso corpo, como as funções calcular, de agendar, memorizar, criar, como,

também, a de raciocinar:

As máquinas  do final  do século XX tornaram completamente  ambígua a
diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo
que  se  autocria  e  aquilo  que  é  externamente  criado,  podendo-se  dizer  o
mesmo  de  muitas  outras  distinções  que  se  costumavam  aplicar  aos
organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e
nós mesmos assustadoramente inertes. (HARAWAY, 2009, p. 42)

50 Inteligência Artificial.
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As atribuições da mente, de uma certa maneira, se tornam portáteis, é possível levá-las

para  vários  lugares  sem  muitas  preocupações.  As  máquinas,  no  entanto,  ainda  são  tão

sensíveis  quanto  a  cabeça  humana:  quebram-se  com pancadas.  Algumas  leves  esbarradas

podem arranhar seus discos ou suas telas, mas, as mais fortes podem causar danos muitas

vezes irrecuperáveis. No recente filme Her (2013), um software fora da realidade de tudo que

já havia sido fabricado antes, foi construído para fazer companhia aos seres humanos, mas ele

não tinha corpo. Com informações adquiridas pela pessoa que o comprava,  o software se

autoproduzia para agradar  aos seres  humanos.  Mas,  diante  da possibilidade de não poder

satisfazer aos humanos, os “seres  softwares" decidem abandoná-los e viver em um mundo

paralelo e virtual. O dualismo destacado neste filme está relacionado à capacidade de amar

dos humanos e das máquinas, assim como a capacidade agir conforme àquilo que atribuímos à

razoabilidade. 

Ao compreender que essas fronteiras entre os dualismos, principalmente da mente e do

corpo, estão borradas e rachadas,  não é possível,  tampouco pertinente,  tentar cristalizá-las

novamente.  O objetivo,  portanto,  é  compreender  como elas  agem,  diante  do alcance  que

podem obter, na influência da construção da sociedade e, consequentemente, do pensamento

social. Este é um dos motivos pelos quais as cientistas feministas vêm tentando desconstruir

essas  fronteiras,  pois  elas  representam  toda  a  repreensão  histórica  que  as  pessoas

"subordinadas" sofreram e continuam sofrendo, sobre seus corpos.

Uma  de  minhas  premissas  afirma  que  as  socialistas  e  as  feministas
estadunidenses, em sua maioria, veem profundos dualismos entre mente e
corpo, entre animal e máquina, entre idealismo e materialismo nas práticas
sociais, nas formações simbólicas e nos artefatos físicos associados com a
“alta tecnologia” e com a cultura científica. (HARAWAY, 2009, p. 45)

Ainda, para a Haraway, é importante também desmistificar a fronteira do cis-gênero:

ciborgue representa o não-gênero, já que adquirir um “outro” gênero está, além de tudo, para

o oposto de gênero cis-masculino, embora ela não utilize este termo. Ademais, a busca por

uma outra categoria de gênero repetiria o erro da reprodução de dicotomias. Sua narrativa, no

entanto, carrega sempre a categoria ao qual se contrapõe, e ressalta que o feminismo está,

além de tudo, procurando respostas para crises, que são dadas por meio de cis-ões e em busca

de unidade, que, também, conforme Chela Sandoval (2004), é uma busca pela coalisão do

amor, uma nova maneira de transformar o mundo. 
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O eu é o Um que não é dominado, que sabe isso por meio do trabalho do
outro;  o  outro  é  o  um que  carrega  o  futuro,  que  sabe  isso  por  meio  da
experiência da dominação, a qual desmente a autonomia do eu. Ser o Um é
ser autônomo, ser poderoso, ser Deus; mas ser o Um é ser uma ilusão e,
assim, estar envolvido numa dialética de apocalipse com o outro. Por outro
lado, ser o outro é ser múltiplo, sem fronteira clara, borrado, insubstancial.
Um é muito pouco, mas dois [o outro] é demasiado. (id, p. 92)

Assim,  finalizamos  apostando  nas  fronteiras  entre  as  máquinas  e  os  humanos,

provocadas através das imagens audiovisuais que foram descritas neste tópico.  A próxima

discussão  se  dará  em torno  das  mesmas  fronteiras  e  suas  representações  nas  sociedades

ocidentais,  assim  como  suas  problematizações  em  outros  contextos,  como  em  grupos

indígenas.  Haraway  insiste  na  procura  de  uma  unidade  entre  as  pessoas  que  agem pela

resistência à dominação mundial, a demonstração seguinte tratará deste assunto.
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Capítulo 3

FRONTEIRAS REIMAGINADAS

“Do que mais me arrependo são dos meus silêncios” -
Audre  Lorde  -  The  Transformation  of  Silence  into
Language And Action

A prática de meta-ideologizar as coisas é um aspecto de se fazer ciência através do

movimento feminista, é uma tecnologia proposta por Chela Sandoval, que significa apropriar-

se de alguns conceitos e transformá-los em outra coisa; ou, em outra palavra, ressignificar. Os

tempos mudam, as coisas mudam e a ciência precisa acompanhá-las. A ciência social também

corrobora com esse aspecto. Seu surgimento, que nos remete há pouco mais de duas centenas

de anos, propõe a análise do sujeito e da sociedade e as possíveis transformações do que há

por vir. Foucault, no capítulo “As ciências humanas”, de  As palavras e as coisas, descreve

que elas  [as  ciências  humanas]  nasceram quando o homem se constituiu  como objeto de

estudo na cultura ocidental ([1966], 2002, p.247). Mas, veja bem, o sujeito não está acabado,

não nasceu, não tem início, nem fim. Ele é o próprio devir.

Haverá um Outro sujeito, um niilista suicida, uma comunidade, uma nova
forma de esquizofrenia, um ciborgue, uma infestação maquínica, nada, algo
inumano ou não-humano? Ou talvez devêssemos tentar reviver, ressuscitar
ou rejuvenescer o sujeito a fim de dar-lhe uma sobrevida? Além disso: na
medida em que a filosofia do sujeito foi sempre apenas um pseudocomeço,
um começo que esteve sempre e já em declínio, um começo que só serviu
para  dissimular,  marginalizar e reprimir  todos aqueles  “outros” dos quais
derivou seu lugar  e  seu poder,  muitos  autores  aceitaram e internalizaram
jubilosa  e  prontamente  a  morte,  a  dispersão  e  a  liquidação do  sujeito:  o
sujeito, que horror! (DOEL, 2001, p. 80).

A construção do sujeito e sua constante transformação já foi e continua sendo estudada

por várias pesquisadoras e pesquisadores. Algumas delas, especialmente aquelas relacionadas

ao gênero e às fronteiras dicotômicas, serão discutidas neste capítulo. Destarte, a discussão se

dará em torno das tecnologias do eu, e,  consequentemente, as tecnologias do corpo, tema

central dessa dissertação. Esta discussão ocorre por considerar que é através destas técnicas

que será possível chegar às feministas ciborgues e suas responsabilidades dentro da teoria

social de Haraway.

Ademais,  essa reflexão permeia os temas:  feminismo,  descolonização e,  sociologia

latino-americana  e  brasileira.  Isso  será  possível  através  da  interlocução  com  os  dados
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apresentados  nos  capítulos  anteriores  e  alguns  outros  autores  que  também  discutem  a

perspectiva da tecnologia como um mecanismo de transformação e empoderamento social.

Donna Haraway diz que a tecnologia mais importante para as feministas ciborgues é a escrita

([1991], 2009, p. 88), já que é também através dela que se produz ciência. O nome do capítulo

“Fronteiras Reimaginadas” foi pensado como uma maneira de rediscutir as fronteiras que são

questionadas na escrita de Haraway a respeito dos conceitos que permeiam nossa noção de

humanos e sujeitos e, quem sabe, transpô-las a nossa situação.

O objetivo deste capítulo é, portanto, 1) reimaginar as fronteiras de nossa humanidade;

2) delinear algumas propostas feministas pós-coloniais a respeito da crítica e construção da

ciência. 

3.1 Sobre as técnicas do corpo e alguns conceitos

Com uma população de mais de duzentos milhões de pessoas, o Brasil tem 305 etnias

e 274 idiomas, segundo o Censo de 201051. Grande parte desses idiomas está em risco de

extinção,  por  conter  menos  de  mil  pessoas  falantes.  Para  evitar  o  desaparecimento  de

determinadas línguas nativas do território brasileiro, qual o melhor caminho? E, mais, como

essa  possível  extinção pode estar  ligada  ao  processo  de  industrialização  mundial,  que  se

iniciou no século XIX?

Para começar, gostaria de relacionar estas perguntas com as que Gayatri Spivak faz, ao

discursar a respeito da tradução entre os povos aborígenes e hindus ou indianos. A autora, que

é  conhecida  principalmente  pela  produção  “Podem  os  subalternos  falar?”,  assume

compromisso com esses povos e questiona:

Qual a relação entre o cenário da ecologia global e a apropriação do
conhecimento  tradicional  como  um  comércio  relacionado  à
propriedade  intelectual  em  nome  da  biopirataria  codificada  como
bioprospecção?  Qual  a  relação  entre  o  ambientalismo padronizado,
por um lado, e os sistemas de conhecimento tradicional,  por outro?
Entre a geografia mnemônica e a tecnologia de posicionamento dos
satélites? Essas também são questões de transcodificação52 (2005, p.
51).

Ora, nossos corpos têm sido moldados a bel-prazer do conhecimento através de muitos

51 Informação retirada do site do Governo Brasileiro: http://www.brasil.gov.br/governo/2012/08/brasil-tem-
quase-900-mil-indios-de-305-etnias-e-274-idiomas em 03 de fevereiro de 2015.

http://www.brasil.gov.br/governo/2012/08/brasil-tem-quase-900-mil-indios-de-305-etnias-e-274-idiomas
http://www.brasil.gov.br/governo/2012/08/brasil-tem-quase-900-mil-indios-de-305-etnias-e-274-idiomas
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mecanismos de controle e comunicação, sendo o principal deles a ciência. Há algum tempo,

pesquisadoras e pesquisadores têm procurado compreender como se dá esse fenômeno. Por

outro lado, há questões que precisam ser rediscutidas acerca da maneira como isso acontece.

Primeiramente, é preciso falar a respeito das tecnologias de si, discutidas por Foucault, que

estão diretamente relacionadas aos estudos de sexualidade e gênero.

Michel Foucault trata de demonstrar essas tecnologias num longo estudo das regras,

deveres e proibições da sexualidade e, assim, construir o seu produto final, a série “História

da sexualidade” (1976), uma obra (inacabada) que tem o objetivo de descrever a história de

como os indivíduos da sociedade ocidental agem sobre si mesmos. É importante notar que não

se trata de um estudo acerca da verdade sobre todos os indivíduos – como pretendem muitos

filósofos – mas, apenas, a respeito de uma parcela, que ele define como a ocidental capitalista.

Foucault constata que os comportamentos nas sociedades ligadas à religião pagã e ao

cristianismo  giravam  em  torno  de  técnicas  sociais  e  sexuais  do  corpo  apreendidas  e

transformadas em tradição. Ao mesmo tempo, o autor percebe que há diferenças tênues entre

o cristianismo e paganismo, mas que provocam profundas mudanças no modo do cuidado de

si dos indivíduos sociais e que regem não apenas os corpos com poder, mas também aqueles

que não tinham poder em si mesmos, como as mulheres, as crianças e os escravos na Grécia

antiga. 

Assim,  essa pesquisa marca,  também, a demonstração de que algumas dicotomias,

como sexo e gênero, homem e mulher, foram amplamente provocadas por aspectos sociais,

como as religiões, há milhares de anos. Como isso se deu é um dos processos abordados por

Foucault.  Por  outro  lado,  sua  discussão  permeia,  principalmente,  o  empoderamento  e  o

conhecimento de si.

Max  Weber  formulou  a  questão:  se  alguém  pretende  comportar-se
racionalmente e regular a ação de outro a partir de princípios verdadeiros,
qual parte de si mesmo ele deve renunciar? Qual é o preço ascético da razão?
A que tipo de ascetismo alguém deve se submeter? Eu formulei a questão
oposta:  como algumas  formas  de  interdição  demandaram certos  tipos  de
conhecimento sobre si? O que alguém deve saber sobre si para que esteja
disposto a renunciar a qualquer coisa? (FOUCAULT, 2004, p. 322)

52 Spivak usa sempre os recursos da linguística e da semiótica para construir suas críticas. O termo 
transcodificação não difere neste sentido. No âmbito da linguística, transcodificação refere-se a uma possível
reinterpretação. Ou melhor, “O processo de transcoficação refere-se à explicação de uma linguagem primeira
– a técnico/científica especializada – por uma linguagem segunda – a banalizada – um texto ponte entre a 
metalinguagem especializada e a linguagem coloquial” (BARBOSA, 2004 apud CARDOSO, 2011, p. 26).
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Nesta procura pelo conhecimento de si, Michel Foucault identifica quatro grupos de

tecnologias que regem sobre os indivíduos:

(1)  tecnologias  de  produção,  que  permitem  produzir,  transformar  ou
manipular as coisas; (2) tecnologias dos sistemas de signos, que permitem
utilizar signos, sentidos, símbolos ou significação; (3) tecnologias de poder,
que determinam a conduta dos indivíduos e os submetem a certos fins  ou
dominação, objetivando o sujeito; (4) tecnologias de si, que permitem aos
indivíduos efetuar, com seus próprios meios ou com a ajuda de outros, um
certo número de operações em seus próprios corpos, almas, pensamentos,
conduta e modo de ser, de modo a transformá-la com o objetivo de alcançar
um certo estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade.
([1982], 2004, p. 323-324)

Segundo  o  filósofo,  as  tecnologias  da  produção  e  dos  sistemas  de  signos  são

geralmente usadas  nos estudos das ciências e  da linguística,  como podemos relembrar no

capítulo um, com a filosofia da linguagem analítica e, neste capítulo, posteriormente, com a

discussão de Spivak a respeito de tradução e transcodificação. Já as tecnologias da dominação

e de si lhe parecem mais interessantes, pois regem a respeito de como os indivíduos interagem

sobre si mesmos, que é denominado por Foucault como governamentalidade53 ([1982], 2004,

p. 324).

Mesmo que não estivesse muito interessado nas primeiras tecnologias, Foucault vai

notar que a gramática pagã de “cuidar  de si” revela-se distinta da cristã  “conhece-te a  si

mesmo”, o “si” é “um pronome reflexivo que possui dois significados. Auto que significa 'o

mesmo', mas também conduz à noção de identidade” (id, p. 353). Aos poucos, o cuidado de si

foi  absorvido  pelo  conhecimento  de  si.  Se  “cuidar  de  si”  era  um momento  de  reflexão,

filosofia e transformação do eu, conhecimento de si era um exercício para livrar-se de seus

pecados, através da revelação e da penitência, ou seja, deixa de ter o caráter transformador e

passa a ter um caráter de ruptura consigo mesmo, já que a penitência marca recusa de si

(idem). Não é possível deixar de notar, portanto, que as técnicas demonstradas nas pesquisas

do filósofo não só remetem à história da sexualidade, como também da loucura (História da

Loucura, 1964) e da punição (Vigia e Punir, 1975), que giram em torno de formas de controle

do corpo.

As técnicas demonstradas por Foucault alteraram profundamente o modo de ser do

53 O conceito de governamentalidade é um pouco mais complexo e envolve noções de poder e sua história no 
Ocidente. Na obra Segurança, Território e População (1978), do filósofo, é possível encontrar três 
explicações para este termo.
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indivíduo  na  sociedade,  compondo  uma transformação  social.  É  neste  sentido  que  busco

argumentar  que  ciborgue  refere-se  também  a  uma  tecnologia  de  si,  como  parte  de  um

exercício de reflexão a respeito da construção do eu na sociedade ocidental capitalista, pós-

moderna e pós-colonial. No entanto, a ideia do “ciborgue” não está relacionada apenas ao

“conhecimento  de  si”  mas,  também,  ao  que  fazer  com  este  conhecimento,  quais  as

responsabilidades de tê-lo e fazê-lo.

Primeiramente, acredito que devemos rediscutir algumas fronteiras que continuam nos

ligando a redes de limitações sociais. Com essa discussão, podemos observar, também, o que

outras teóricas sociais tem discutido como estratégia para rompê-las – não apenas solucioná-

las.  O  rompimento  com  as  fronteiras  que  estão  diretamente  relacionadas  a  dicotomias

construídas pelas ciências ao longo dos últimos séculos está focado à reconstrução da história,

das ciências e, portanto, do conhecimento.

3.2 Repensar as fronteiras

Para repensar as fronteiras, quero argumentar a importância de fazê-lo. Para Haraway,

o ciborgue está  localizado em uma guerra  de fronteiras  na tradição do capitalismo e  das

ciências tradicionais. Segundo ela, “as coisas que estão em jogo nessa guerra de fronteiras são

os  territórios  da  produção,  da  reprodução e  da  imaginação” ([1989],  2009,  p.  37).  Esses

territórios estão no centro da produção de conhecimento e da interlocução social que produz

normas  e  regulações  a  respeito  da  composição  dos  corpos.  Assim,  Haraway  também

argumenta que é preciso ter responsabilidade54 quanto à discussão deste assunto.

No capítulo um falamos sobre as fronteiras do corpo humano em relação às máquinas

e  aos  animais,  no  capítulo  dois  falamos  sobre  as  fronteiras  imaginativas  relacionadas  ao

pensamento  e  subjetividade  das  máquinas  em  contraponto  com  a  humanidade.  Agora,  a

demonstração  se  dá  em torno  da  problematização  da  quebra  destas  fronteiras,  que  serão

apontadas através da teoria de Haraway. A primeira ruptura fronteiriça que a autora menciona

é em relação aos humanos e animais:

Na cultura científica estadunidense do final do século XX, a fronteira entre o
humano  e  o  animal  está  completamente  rompida.  Caíram  as  últimas
fortalezas da defesa do privilégio da singularidade [humana] – a linguagem,
o uso de instrumentos, o comportamento social,  os eventos mentais; nada

54 Reponse-ability ou habilidade em responder não se trata apenas de ser responsável quanto à questão do 
conhecimento, mas, também, em estar habilitada, a ter cuidado, e estar comprometida a arguí-lo.
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disso  estabelece,  realmente,  de  forma  convincente,  a  separação  entre  o
humano e o animal. (id, p. 40)

Um outro aspecto importante em relação a essa fronteira é referente a retirada das

características de “humano” de determinadas das pessoas que possam ter agido de acordo com

alguma “animalidade” ou através de ações que são relacionadas como “desumanas” e que, por

isso, são excluídas da vida em sociedade. A discussão deste critério é considerável não apenas

para pensar a relação entre seres humanos e animais mas, também, entre a sociedade e seus

indivíduos.  Neste  sentido,  poderia  abordar  tanto a  loucura  quanto a  violência,  mas,  neste

cenário  trabalhamos  a  questão  da  diferença  entre  assassinato  e  morte  entre  humanos  e

animais, já que é um ponto discutido por Haraway na análise do sofrimento dos seres vivos.

Entender como a palavra “humano” é associada aos assassinatos em massa é muito importante

nessa pesquisa, especialmente porque esta palavra, na verdade, é reconstituída e ressignificada

no ocidente, transformando a noção de assassinato e morte. Quando o ser que é morto não é

humano – por características determinadas – não há assassinato? Haraway percebe que não,

dentro de uma construção social.

Dentro da lógica do sacrifício, só os seres humanos são assassinados. [...]
Todo  ser  vivo  exceto  o  Homem pode  ser  matado,  mas  não  assassinado.
Tornar o Homem meramente matável é o cúmulo da indignidade moral; na
verdade, é a definição de genocídio. Reação é para e em direção ao que não é
livre; resposta é para e em direção ao aberto. Tudo menos o Homem vive no
reino da reação e, portanto, o cálculo; tanto de dor animal, tanto de bem
humano, some tudo, mate tantos animais, chame isso de sacrifício. Faça a
mesma coisa para as pessoas e elas perderão sua humanidade. Uma grande
quantidade de história demonstra como tudo isso funciona; basta checar as
relações  mais  recentes  de  genocídio  em andamento.  Ou  ler  as  listas  dos
corredores da morte nas prisões dos Estados Unidos. (HARAWAY, 2011 p.
39)

Judith  Butler  ressalta  este  mesmo  aspecto  nas  prisões  de  segurança  máxima  de

Guantánamo,  que,  criadas  em 2002 para  suprir  uma necessidade de  justiça,  baseadas  nos

conflitos de 2001, especialmente o 11 de setembro, e serve de aprisionamento para pessoas

classificadas como “terroristas” pelos Estados Unidos. Guantánamo é um espaço arrendado

pelos Estados Unidos em Cuba. O que interliga Guantánamo com a observação de Haraway

está baseada na categorização do que é humano e o que não é humano, nesta relação, os

terroristas perderam seu critério de humanidade.

A Convenção de Genebra (CG) é uma das convenções mundiais que definem critérios
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e diretrizes para as nações seguirem. Ela definiu, por exemplo, o que classificaria uma prisão

como humana: ela deveria estar envolvida com questões baseadas no direito ao julgamento,

por exemplo; algo que não é comportado pelo governo dos Estados Unidos em Guantánamo.

Nota-se que embora CG tenha seus termos, fazer com que as nações os cumpram não é tão

fácil.

De resto, podemos notar que as convenções de Genebra  a postulação de
tratamento humano não é exatamente universal – na verdade, a palavra
“universal” jamais é usada ali. Onde o termo está implicado, parece que o
discurso da universalidade é ilimitado àqueles indivíduos que representam
Estados em conflitos que se dão sob formas consagradas e reconhecíveis,
nos  quais  se  observam  as  normas  de  algo  chamado  “civilização”.  (...)
Implicitamente, o acordo admite que há “povos incivilizados”; permanece
incerto quem são eles e se aos olhos dos “civilizados” fazem jus a direitos
cuja  aplicabilidade  é  circunstancialmente  concebida  como  universal.
(BUTLER, 2007, p. 227) (Grifo meu) 

Na teoria crítica feminista o termo universal da “humanidade” é a associado a figura

do “homem”, sendo ele o aspecto e sujeito central na construção da História, que tem sido

reconstruída e ressignificada. Ser Homem55, é ser humano. Tudo que é diferente de Homem

(ou seja, que foge à normatividade da heterossexualidade ocidental e branca, portanto, pode

ser matado).  Este personagem, Homem, está  associado à constituição da ciência  moderna

ocidental – a ciência da universalidade – que é ponto o alvo principal de Donna Haraway,

segundo Marília Silva (2009, p. 42). Para a pesquisadora, este alvo é o determinante para a

constituição de da verdade universal, uma tradição que constrói um império sob binarismos

que legitimam desigualdades estruturais e perpetuadas:

(...)  a  legitimação destas  desigualdades  é  apresentada  por  Haraway  tanto
como fundamento deste estatuto de verdade quanto como o meio pelo qual
uma série de vontades de imposição sobre diversas outras formas de vida
humana  e  não-humana foram elaboradas  e  justificadas  pelos  homens  das
sociedades ocidentais brancas. (idem)

Nessa  primeira  fronteira,  o  principal  ponto  que  procurei  explicitar,  portanto,  está

relacionado aos critérios de humanidade que podem ser frágeis aos animais, mas, inclusive ao

ser humano, visto que uma vez que ela se rompe, o humano pode deixar de corresponder com

55 A grafia Homem em maiúscula é proposital. O desejo é ressaltar o critério de universalidade (quando em 
relação à humanidade) que o termo explora, algo que também é presente em alguns textos de Haraway.
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sua própria categoria, dentro das normas ocidentais, neste caso. Uma exemplo disso é quando

retira esses papeis de seus similares em torno de um interesse pessoal ou político, como as

guerras e prisões. 

Já  a  segunda  e  a  terceira  fronteira  quebradas  estão  relacionadas  as  categorias  de

humano e máquina/espírito ou físico/não físico. Donna Haraway não explicita profundamente

esta última fronteira, por isso a decisão de falar delas conjuntamente.

A segunda distinção sujeita a vazamentos é aquela entre o animal-humano
(organismo),  de  um  lado  e  a  máquina,  de  outro.  As  máquinas  pré-
cibernéticas podiam ser vistas como habitadas por um espírito: havia sempre
o espectro do fantasma na máquina. Esse dualismo estruturou a disputa entre
o materialismo e o idealismo, a qual foi resolvida por um rebento dialético
que  foi  chamado,  dependendo  do  gosto,  de  espírito  ou  de  história.
(HARAWAY, [1989], 2009, p. 41)

E, também,

a terceira distinção é um subconjunto da segunda: a fronteira entre o físico e
o não físico é muito imprecisa para nós. (…) A escrita, o poder e a tecnologia
são  velhos  parceiros  nas  narrativas  de  origem  da  civilização,  típicas  do
Ocidente, mas a miniaturização mudou nossa percepção sobre a tecnologia.
A miniaturização acaba significando poder; o pequeno não é belo: tal como
ocorre com os mísseis ele é, sobretudo, perigoso. (id, p. 43).

Nos ensaios a respeito da Revolução Industrial, nos livros de história, trabalhadores e

trabalhadoras  revoltam-se  contra  as  máquinas  que  vieram  para  substituí-los  em  diversas

funções. A máquina passa a ser um habitante de funções que antes eram relegadas aos seres

humanos,  ela  é  um sujeito  que  trabalha  com um determinado  combustível,  um espectro

industrial. Mas ela não tinha vontade própria, as funções exercidas eram aquelas relegadas

pelo próprio homem, ou seja, elas não eram “autor” de algo, mas apenas reprodutor daquilo

que fora construído pelo sujeito detentor do capital.

Haraway alerta que a partir do século XX a distinção da máquina e do humano-animal

está  embaçada.  As  máquinas  criam,  reproduzem;  do  outro  lado,  os  humanos  aguardam,

recebem o resultado. Ainda, essa questão é importante não no sentindo de tornar a máquina

uma entidade que substitua o humano ou o homem, reafirmando as políticas de “origem”, mas

procurar  respostas  para  essa  transformação  que  vêm  acontecendo  e  suas  influências  na

sociedade.

A fronteira  do físico e do não-físico,  referente a terceira  ruptura de Haraway, está
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interligada à questão da visibilidade. Os últimos chips são tão invisíveis como nossos desejos

pessoais. São potencialidades minúsculas e capazes de uma grande transformação social: são

máquinas cheias de poder. Grande parte dessas máquinas são construídas por trabalhadoras

ciborgues  em  prisões  ou  outros  possíveis  locais  em  que  a  antiga  prática  de  escravidão

humana,  em  que  há  a  falta  de  um  ou  mais  critérios  de  “humanidade”  defendidos  pela

Convenção de Genebra, é aplicada.

É precisamente a ubiquidade e a invisibilidade dos ciborgues que faz com
que essas minúsculas e leves máquinas sejam tão mortais. Eles são – tanto
política  quanto  materialmente  –  difíceis  de  ver.  Eles  têm  a  ver  com  a
consciência – ou com sua simulação. (…) Em última instância,  a ciência
“mais dura” tem a ver com o domínio da maior confusão de fronteiras – o
domínio  do  número  puro,  do  espírito  puro,  o  C3I,  a  criptografia  e  a
preservação de poderosos segredos.  As novas máquinas  são tão limpas e
leves! Seus engenheiros são adoradores  do sol,  mediadores  de uma nova
revolução  científica,  uma  revolução  associada  com  o  sonho  noturno  da
sociedade pós-industrial. (id, p. 44)

Essas  fronteiras  estão,  ora,  tão  interligadas  com a  produção  científica  das  teorias

sociais como com as tecnologias da informação mais recentes. São transmitidas por chips ou

fios de sicílio, em que a ironia ciborgue pode travar uma incessante discussão quando põe à

prova a validação do raciocínio humano. Há máquinas publicando em revistas acadêmicas,

assim como desenhos animados56 o estão fazendo.

3.3 Reconfigurações

Quando  Donna  Haraway  fala  sobre  a  responsabilidade em  abordar  as  fronteiras

rompidas em sua teoria ciborgue, na minha interpretação, isto está relacionado a capacidade

não apenas de abordar o problema, mas discursá-lo e pensar em estratégias de transformação

social.  Em recente  entrevista  para  o simpósio  Os mil  nomes  de  Gaia,  que  aconteceu em

setembro de 2014, no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a pergunta

sobre o que devemos fazer em um cenário tão pessimista rondou o ambiente. Haraway utiliza

dois importantes termos para refletir, em inglês staying with the trouble e response-ability.

Staying  with  the  trouble  significa  estar/ficar  em relação  com problema,  trabalhar,

56 Esta polêmica trata da validade de revistas acadêmicas que aceitaram para publicação artigos gerados por 
um programa de frases randômicas e outros assinados pela personagem Maggie Simpson, da série desenho 
animado Os simpsons: http://gizmodo.uol.com.br/gerador-artigos-cientificos-simpsons/, acessado em 01 de 
maçro de 2015.

http://gizmodo.uol.com.br/gerador-artigos-cientificos-simpsons/
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criticar, pesquisá-lo. Não é uma questão de salvação, tampouco de fuga, mas de encarar o

problema.  Response-ability é  uma  prática  de  cuidado  e  resposta,  Donna  Haraway  usa

especialmente em seus textos voltados à discussão das relações do humanos e outros animais

– a responsabilidade e o cuidado que devemos ter com eles, que podem impactar em dor e

sofrimento. O ponto de entrada, segundo Haraway é pensar a respeito, principalmente sobre

os assuntos que são “proibidos”, ou seja, locais de pensamento que alguns conhecimentos

rejeitam a necessidade de ser pensado, como a superpopulação.

Neste sentido, retomo a análise histórica de Foucault para discursarmos o problema do

poder sobre os corpos e, até mesmo, do poder do discurso. Judith Butler descreveu, neste

sentido, que Foucault definia a categoria de “sexo” como normativa, que, por outro lado, é

referente  ao  seu  critério  regulatório.  “Sexo”,  portanto,  seria  uma prática  regulatória  “que

produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se como uma espécie

de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, circular, diferenciar – os corpos

que ela controla” (BUTLER, 2001, p. 154). O foco recai, assim, mais nos aspectos produtivos

do poder do que em seus efeitos repressivos.

O próximo ponto é  trabalhar  a  reimaginação de fronteiras  nas  teorias  de  algumas

feministas e, especialmente, rever as estratégias que elas propõem para trabalhar com essas

fronteiras,  ou  seja,  adotar  o  staying  with  the  trouble  e  response-ability de  Haraway.  As

feministas  Chela  Sandoval  e  Beatriz  Preciado  desenvolvem uma  análise  para  o  que  está

adiante, pensando em estratégias de confusão dos corpos para renegociar seu poder e controle.

É neste ponto que passamos a investigar e olhar para possíveis reconfigurações da ciência.

Agora, proponho uma visualização sobre as metodologias propostas pelas duas pesquisadoras.

3.3.1 Metodologia das oprimidas e consciências de oposição

A reestruturação  global,  principalmente  aquela  após  a  Revolução  Industrial,  vem

transformando  as  relações  sociais.  Sandoval  aponta  que  nesta  reestruturação  todos  são

afetados, inclusive a economia, a cultura e o conhecimento. E, ainda, ela também enaltece a

importância de evidenciar os esforços que as teóricas e teóricos sociais vem despojando para

construir  teorias  de oposição  para renegociação do poder  em benefício  dos  que podemos

chamar de subalternizados (em Spivak), proletariados (em Marx),  outsiders (em Lorde) e,

ouso  adicionar,  ciborgues  (em Haraway).  Podemos  ressaltar  que  essas  categorias  têm em

comum sua  inserção  em um cruel  sistema de  biopoder,  que  tem como consequência  sua
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exclusão de determinados grupos sociais, baseados na exploração em benefício a uma parcela

menor.

Também gostaria  de apontar  que estamos falando,  igualmente,  das trabalhadoras e

trabalhadores  que  constroem  os  mecanismos  de  opressão  e,  ainda  assim,  passam  a  ser

oprimidos pelos mesmos desde o século XX. Para demonstrar esse ponto,  tanto Haraway

como Sandoval recorrem ao Vale do Silício, aquele território tecnológico em que mais de 30

mil trabalhadores foram demitidos nos últimos anos e outros milhares aguardam um destino

semelhante. Esses proletários rendem o seu corpo, os tendões, músculos e sangue à máquina,

sua mente se adapta aos processos informáticos para executar repetições e que dão resultado

ao funcionamento das maiores empresas eletrônicas do século XX.

O corpo torna-se parte do mecânico - torna-se robótica - e não precisamos ir tão longe

- como no Vale do Silício ou empresas automotivas - para compreender como as máquinas

estão  completamente  inseridas  nos  corpos  e  nas  linguagens  cotidianos.  Sandoval  (2004)

aponta, por exemplo, as trabalhadoras e trabalhadores do McDonalds, que falam o dialeto dos

hambúrgueres e que compõem uma classe que está hierarquizada em critérios de raça, gênero,

sexo, língua e posição social.

Mas os critérios e apropriação do corpo pela máquina que faz os hambúrgueres não é

restrita,  ela  também se  apropria  quem o  consome,  como  percebeu  Carmen  Rial  em sua

pesquisa  sobre  os  fast-foods dos  anos  1980  a  90.  Segundo  Rial,  "pode-se  dizer  que  o

consumidor num fast-food come signos de um modo de vida - moderno, americano - mais do

que alimentos” (p. 94, 1996). Ora, esse modo de vida criado pela modernidade estadunidense,

é  sustentado  pelas  grandes  empresas  e  mantido  pelos  subalternizados,  como  percebeu

Sandoval, em relações às imigrações de latino americanos e orientais aos Estados Unidos, em

busca de um sonho de uma vida melhor.

Apesar de passar a ideia de restaurante democrático, onde todos comem 'a
mesma  coisa',  as  ocorrências  alimentares  e  as  representações  dos
restaurantes fast-foods junto aos usuários diferem enormemente em função
do capital cultural, da classe de idade, do capital econômico e do país de
origem do grupo interrogado. (RIAL, 1996, p. 95)

Em Sandoval, é ainda importante compreender estes fenômenos que, como foi escrito

anteriormente, são responsáveis pela transformação da economia, da cultura e das sociedades

e, consequentemente, dos processos de subjetivação. A proposta de Sandoval é rediscutir essas
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transformações  para  propor  uma renegociação dos  poderes.  Essa discussão  só  poderá  ser

realizada  através  da  compreensão  da  ciência  e  suas  implicações  na  produção  de

conhecimentos – que devem ser feitas também por nós, feministas e sociólogas da ciência.

Um outro ponto muito importante no texto da autora é a obra de Haraway. O manifesto

ciborgue explora essas mesmas matrizes e convida as teóricas a trabalharem sob elas para a

transformação  social.  Sandoval,  como  Haraway,  procura  produzir  conhecimento  com  o

mesmo objetivo e produz, finalmente, sua metodologia das oprimidas. Esta metodologia ela

chama como técnicas de consciência em oposição (consciencia-en-oposicion). Ela as define

como um agrupamento de tecnologias opositivas de poder, que podem ser internas (psíquicas)

ou externas (práxis social) (SANDOVAL, 2004, p. 85). São elas:

(1) lo que Anzaldúa llama «la facultad», Barthes la semiología o la «ciencia
de los signos en la cultura», o lo que Henry Louis Gates llama «significar» y
Audre Lorde «mirar profundo» son todo formas de «lectura de signos» que
componen  la  primera  de  las  cinco  tecnologías  fundamentales  de  esta
metodología. (2) La segunda y bien conocida tecnología de las subalternas es
el proceso de desafiar los signos ideológicos dominantes a través de su «de-
construcción»: el acto de separar una forma de su significado dominante. (3)
La tercera tecnología es lo que yo llamo «meta-ideologizar» en honor a su
actividad: la operación de apropiarse de formas ideológicas dominantes y
utilizarlas para transformar sus significados en un concepto nuevo, impuesto
y revolucionario. (4)  La cuarta tecnología de las oprimidas que yo llamo
«democrática» es un proceso de localización: es decir, un ejercicio que dirige
todos sus esfuerzos en la dirección de reunir,  impulsar y orientar las tres
tecnologías anteriores, semiótica, deconstrucción y «metaideologizar», con
la intención de garantizar, no sólo la supervivencia o la justicia, como en
tiempos anteriores, sino unas relaciones sociales igualitarias o, como lo han
expresado algunos escritores del  Tercer Mundo desde Fanon hasta Wong,
Lugones,  o Collins, con el objetivo de producir  «amor» en un mundo en
descolonización, postmoderno y post-imperio. (5) El movimiento diferencial
es  la  quinta  tecnología,  a  través  de  la  cual,  sin  embargo,  las  demás
maniobran armónicamente. 57 (SANDOVAL, 2004, p. 86)

57 (1) o que Anzaldúa chama 'a faculdade', Barthes la semiologia ou a 'ciência dos signos na cultura', ou o que 
Henry Louis Gates chama 'significar' e Audre Lorde 'mirar profundo', são tudo formas de 'leitura de signos' 
que compõe a primeira das cinco tecnologias fundamentais desta metodologia. (2) A segunda e bem 
conhecida tecnologia das subalternas é o processo de desafiar os signos ideológicos dominantes através de 
sua 'des-construção': o ato de separa uma forma de seu significado dominante. (3) A terceira tecnologia é o 
que eu chamo 'meta-ideologizar' em honra a sua atividade: a operação de apropriar-se de formas ideológicas 
dominantes e utilizá-las para transformar seus significados em um conceito novo, imposto e revolucionário. 
(4) A quarta tecnologia das oprimidas que chamo 'democrática' é um processo de localização: isto é, um 
exercício que dirige todos seus esforços na direção de reunir, impulsionar e orientar as três tecnologias 
anteriores, semiótica, desconstrução e 'metaideologizar', com a intenção de garantir, não só a sobrevivência 
ou a justiça, como em tempo anteriores, senão umas relações sociais igualitárias ou, como expressaram 
alguns escritores do Terceiro Mundo desde Fanon até Wong, Lugones, ou Collins, com o objetivo de 
produzir 'amor' em um mundo em descolonização, pós-moderno e pós-império. (5) O movimento diferencial
é a quinta tecnologia, através da qual, contudo, as demais manobram harmonicamente. (Minha tradução)
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Mas há um aspecto comum nos personagens das teóricas e teóricos da sociedade. E é

esse  aspecto  comum  que  Sandoval  quer  recuperar  quando  propõe  as  suas  tecnologias

feministas: a coalizão e o amor.

3.3.2 Manifesto contrassexual

Beatriz Preciado tem uma abordagem diferente das demais pesquisadoras feministas,

mas também discursa a respeito das dicotomias e procura por uma estratégia de dissolvê-las.

Primeiramente, a pesquisadora fala sobre o que é a contrassexualidade. É preciso notar que,

assim como Haraway,  Preciado  não está  propondo  uma nova  ordem natural,  ou  seja,  de

origem; pelo contrário, o objetivo é acabar com a natureza como um valor que legitima a

sujeição  dos  corpos  (PRECIADO,  2002,  p.  18).  A contrassexualidade  propõe  um  novo

contrato  que  rompe  com o vigente,  que  está  baseado  na  heterossexualidade,  tendo  como

premissas determinados controles biológicos.

O contrato contrassexual visa a desconstrução das práticas sexuais e do sistema de

gêneros e, além disso, proclama a equivalência de todos os corpos sujeitos. Segundo Pereira

(2008) a “escolha do termo “contrassexualidade” se inspira em Foucault, para quem a forma

mais eficaz de resistência à produção disciplinar da sexualidade seria a contraprodutividade”

(p. 500).  Para isso, efetivamente, Preciado propõe um contrato em que há regras e deveres,

como aquelas das quais os membros das sociedades ocidentais têm que obedecer, mas que não

estão  explicitas  contratualmente.  Este  contrato,  que  segue  os  princípios  do  Manifesto,

determinados por catorze artigos a respeito da sociedade contrassexual, firma a proposta: a

pessoa, voluntariamente, renuncia a sua condição “natural” de homem ou mulher e todos os

privilégios e obrigações sociais determinadas por essas categorias.

Além disso,  Preciado  determina  a  dildotécnica.  O  dildo  é  um  dos  aspectos  mais

importantes de sua pesquisa, e em torno dele giram as figuras de poder e prazer.  Ele é, na

verdade, o sexo de plástico. Segundo ela, “La dildotécnica es la contra-ciencia que estudia la

aparición, la formación y la utilización del dildo. Localiza las deformaciones que inflige el

dildo al sistema sexo/género” (PRECIADO, 2002, p. 41). Ainda, a proposta da dildotécnica é

localizar as tecnologias de resistência e os momentos de ruptura da cadeia de produção corpo-

prazer-benefício-corpo nas culturais sexuais (idem).

Preciado  determina  que  “no  início,  havia  o  dildo”,  colocando-o  como  origem da
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sexualidade  e,  também,  demonstrando  uma ruptura  com as  categorias  sexuais.  Com essa

afirmação a autora busca desconstruir a noção de que o dildo seria a imitação (artificial) de

um pênis ou falo.  Ao dizer o pênis como um dildo de carne,  ela não apenas questiona a

fronteira  entre  natural  e  artificial  como  radicaliza  a  proposta  performativa  a  respeito  do

gênero. E que mesmo a masculinidade ou a feminilidade heteronormativa e cisgênero é uma

produção e uma ficção regulatória.

O manifesto contrassexual de Beatriz Preciado objetiva, portanto, a desconstrução da

biopolítica do corpo centrada na dicotomia homem/mulher  e  sexo/gênero.  Não há mais  a

sexualidade delimitadora: o corpo, o sexo e a sexualidade são mutáveis. O objeto de prazer

não  é  necessariamente  natural,  ele  é  plástico,  técnico  e  técnica,  construído  em torno  de

prazeres possíveis, podendo ser corrompido, trans-formado e reconfigurado – e está em um

contrato  que  pode  finalizar  ou  ser  renovado.  A confusão  de  prazeres  está,  também,  na

confusão dos corpos.

3.4 Modos de fazer ciência e outros significantes

Após  dissertar  a  respeito  das  fronteiras  humanas fragilizadas,  através  da  teoria  de

Haraway, e das estratégias para a trans-formação de Sandoval e Breciado, devemos retomar a

ideia  do  ciborgue  para  localizá-lo  como  um  personagem  agente  de  mudanças  sociais  e

transformações dentro do sistema ocidental em que vivemos. A história da humanidade, como

aprendemos  nas  escolas,  é  marcada  por  guerras  em  torno  de  territórios  geopolíticos  e,

também, de biopoder58. Na verdade, é uma luta de dominação de corpos. Luta que é refletida

em atuais contextos de reivindicação por investimentos em educação escolar, a alfabetização e

saúde. 

Na escrita a respeito das ciências sociais falamos sobre os fatos, artefatos e atores

sociais. O caminho é inspirado em Haraway (1995) que parte do que chama de sua neurose,

isto é, corpos e linguagem. Estes termos são, na verdade, o ponto de partida da maioria dos

estudos  feministas  sobre  ciência  –  mas  a  pesquisadora ainda  tensiona  que  é  preciso

compreender que a ciência se baseia em quem a faz, por que a faz, e por que outras pessoas

significantes não a fazem.

58 O conceito de biopoder adotado aqui é atribuído à pesquisa de Michel Foucault, a respeito das regras, 
deveres e direitos que rodam os corpos individuais e sociais, como uma tentativa de exercer poder sobre eles
e controla-los.
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No Brasil, essa batalha foi iniciada durante a colonização, quando várias etnias e suas

línguas foram subjugadas ao papel de escravo, ou de animalidade, no sentido de sem alma,

sem racionalidade. Essa noção implicou o extermínio de diversas culturas que sobreviviam

sob  uma  tradição  de  oralidade  –  seu  idioma  foi  extinto  da  mesma  maneira.  Segundo  o

Governo Brasileiro, estima-se que já tivemos mais de mil idiomas antes da colonização, que

perderam-se  em  batalhas  sangrentas  envolvidas  não  apenas  na  luta  pelo  território,  mas,

também  na  dominação  dos  corpos,  conhecimentos  e,  posteriormente,  com  a  revolução

industrial.

Quando nos esbarramos em profundas diferenças sociais, regidas por tradições que

perpetuam diferenças de classe, gênero e espécie, situadas de maneira a constituir um grande

sistema de opressão e poder, é especialmente difícil reconhecer a si mesma como parte deste

grande engendrado.  Mas esse reconhecimento  vem sendo discutido  através  anos com um

ponto em comum: a necessidade de ressignificar a  ciência.  Mas,  se não somos o homem

universalista, o que seremos, já que a “humanidade” está relegada a este personagem mítico

constituído  em tempos  de  iluminação,  fraternidade  e  igualdade?  Como uma vez  afirmou

Beatriz Preciado: o feminismo não é humanismo. Por outro lado, talvez seja animalismo.

Las  primeras  máquinas  de  la  revolución  industrial  no  fueron ni  la
máquina de vapor, ni la imprenta, ni la guillotina, sino el trabajador
esclavo de  la  plantación,  la  trabajadora  sexual  y  reproductiva  y  el
animal.  Las  primeras  máquinas  de  la  revolución  industrial  fueron
máquinas  vivas.  El  humanismo  inventa  otro  cuerpo  al  que  llama
humano: un cuerpo soberano,  blanco,  heterosexual,  sano,  seminal.59

(PRECIADO, 2014)

O corpo da pessoa que não é vista como humano, é um corpo que foi relegado aos

sistemas de poder que o controlam dentro de práticas e deveres de produção capitalistas. Este

é o corpo que está associado ao sistema heterossexual do capitalismo ocidental, resultante do

biopoder. Beatriz Preciado diz que o corpo não precisa ser completo ou natural. O prazer pode

ser  repensado  e  este  nosso  corpo,  com o  qual  nascemos,  está  marcado  por  (im)posições

sociais e políticas que estão relegadas ao sexo e empreendidas em possíveis sistemas binários

baseados  em  X  e  Y.  É  preciso  dar  atenção,  neste  momento,  a  outro  aspecto  do  corpo-

59 As primeiras máquinas da revolução industrial não foram a máquina de vapor, nem a imprensa, nem a 
guilhotina, e sim o trabalhador escravo da plantação, a trabalhadora sexual e produtiva e o animal. As 
primeiras máquinas da revolução industrial foram máquinas vivas. O humanismo inventa outro corpo ao que
chamam de humano: um corpo soberano, branco, heterossexual, são, seminal. (Minha tradução, retirado de 
revista online, por isso não há número de página)
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tecnologia:  o  corpo que é  subjugado por  outros  sistemas biológicos  que  o colocaram em

situações de subalternidade, em Spivak, e de opressão, em Chela Sandoval.

Além  de  Chela  Sandoval  e  Beatriz  Preciado,  Gayatri  Spivak  também  discursa  a

respeito  da  construção  de  nosso  corpo  como  uma  máquina,  uma  máquina  diferente  do

computador. No entanto, ela é, também, interligada em sistemas de comunicação, como a

cultura, o trabalho e o que ela chama de 'campo de vaivém da violência'. Essa menção faz

referência ao apreender (begreifen) da criança, que está em um sistema-em-formação cujo

resultado é uma consequência de inúmeras traduções na vida.

Essas  representações,  no  entanto,  não  estão  aquém  dos  sistemas  de  informação

construídos pelas redes de poder. São estas redes que as feministas querem transformar. Para

mudá-las, de certo, é necessário compreendê-las e falar de seu interior – é por este motivo,

também,  que  comecei  esta  dissertação  partindo  de  dentro  do  conhecimento  científico

ocidental universalista. Agora, no entanto, precisamos falar sobre essa ciência, seu modo de

fazer e sobre outros significantes.

3.4.1 Estratégia para trans-formar a ciência

Foucault  demonstrou  que  os  corpos  e  suas  sexualidades  estão  envolvidos  em um

grande  jogo  de  poder  e  controle,  definidos  sob  uma  égide  política  da  religião  e  do

colonialismo e, posteriormente, do capitalismo. É sob essa égide que a construção da ciência

se  perpetua  e  o  conhecimento  passa  a  ser  regido  por  cientistas  masculinistas,  brancos  e

heterossexuais.  Como  consequência  disto,  a  História  tradicional  rege  através  de  histórias

únicas, narradas por colonialistas e que, aos poucos, vem se transformando através de novas

narrativas.

 No  Brasil,  a  questão  do  colonialismo  ainda  não  é  contada  de  maneira  eficaz  na

educação escolar. O ponto de vista, muitas vezes reclamado por determinados grupos sociais,

que muitas vezes são associados a “minorias”, resume-se àquela do colonialismo imperialista.

Talvez seja a hora de repensar nosso modo de contar sobre o passado. As feministas, segundo

Haraway, têm um papel importante nesta tarefa de reescrever a história:

As feministas têm que insistir numa explicação melhor do mundo; não basta
mostrar a contingência histórica radical e os modos de construção de tudo.
Aqui, nós, como feministas, nos encontramos perversamente conjugadas ao
discurso de vários cientistas praticantes os quais, uma vez tudo dito e feito,
acreditam  principalmente  que  estão  descrevendo  e  descobrindo  coisas
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através de sua construção e de sua argumentação. (HARAWAY, 1995, p. 15).

Para  insistir  em  uma  explicação  melhor  do  mundo,  é  preciso  pensar  a  ciência

universalista como uma perversa fraude, para a qual a resposta é a parcialidade, ou uma nova

maneira de ver a objetividade. Esse tipo de demonstração tem sido ressaltado por diversas

autoras e autores, especialmente na antropologia, quando exprime o olhar sobre “os povos

selvagens” que diverge, geralmente, do olhar dos mesmos povos sob eles mesmos. Assim

sendo, primeiramente, devemos nos debruçar sobre o sentido da visão, como sugere Donna

Haraway:

A visão pode ser útil para evitar oposições binárias. Gostaria de insistir na
natureza corpórea de toda visão e assim resgatar o sistema sensorial que tem
sido utilizado para significar um salto para fora do corpo marcado, para um
olhar  conquistador  que  não  vem  de  lugar  nenhum.  Este  é  o  olhar  que
inscreve miticamente todos os corpos marcados, que possibilita à categoria
não  marcada  alegar  ter  o  poder  de  ver  sem  ser  vista,  de  representar,
escapando à representação. Este olhar significa as posições não marcadas de
Homem e Branco, uma das várias tonalidades desagradáveis que a palavra
objetividade  tem para  os  ouvidos  feministas  nas  sociedades  científicas  e
tecnológicas,  pós-industriais,  militarizadas,  racistas  e  dominadas  pelos
homens, isto é, aqui, na barriga do monstro, nos Estados Unidos no final dos
anos 80.  Gostaria de uma doutrina de objetividade corporificada que
acomodasse  os  projetos  científicos  feministas  críticos  e  paradoxais:
objetividade  feminista  significa,  simplesmente,  saberes  localizados60.
(idem, p. 18).

Joan  Scott  também admite  que  a  visão  seja  um sentido  importante  em relação  à

história, à tradução e linguagem e, consequentemente, à produção científica.

O conhecimento é adquirido através da visão; a visão é uma apreensão direta
de um mundo de objetos transparentes. Nesta conceitualização o visível é
privilegiado; escrever é, portanto, colocado a seu serviço. Olhar é a origem
do  saber.  Escrever  é  reprodução,  transmissão  -  a  comunicação  do
conhecimento adquirido através de experiência (visual, visceral). (1998, p.
300)

A visão, portanto, está além do sentido do observador, comporta, também, as pessoas

que traduzem essa visão, que as tornam públicas. Ainda, nesta mesma acepção, a antropóloga

Mônica Pechincha nota  a  re-ação do indígena em relação ao  seu observador.  Este  fato é

reafirmado também por Eduardo Viveiros de Castro, para falar sobre o multiverso, uma noção

oposta ao  universo:  ou seja, uma busca por noções múltiplas das coisas, dos sujeitos e dos

60 Grifo meu.
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objetos. Atemo-nos:

Em outras palavras, essa cosmopolítica, ou ontologia política da diferença
sensível universal, atualiza um outro universo que o nosso, ou outra coisa
que um uni-verso — o seu cosmos é um  multiverso,  para falarmos como
William James, uma multiplicidade de províncias e agências intersecantes
em  relação  de  “desarmonia  preestabelecida”,  como  procurei  mostrar  em
minhas  considerações  sobre  o  “multinaturalismo”  indígena  (Viveiros  de
Castro 1996, 2004). Esse pensamento,  enfim, reconhece outros modos de
existência  que  o  nosso;  justifica  uma  outra  prática  da  vida,  e  um outro
modelo  do  laço  social;  distribui  diferentemente  as  potências  e  as
competências do corpo e da alma, do humano e do extra-humano, do geral e
do particular, do ordinário e do singular,  do fato e do feito; mobiliza, em
suma, toda uma outra imagem do pensamento. Alteridade cultural radical.
Como explicou um kadiwéu à etnógrafa Mônica Pechincha (1994:140): “O
índio  é  parecido,  mas  o  pensamento  dele  é  muito  diferente”.  Aforismo
contra-antropológico exemplar, visto que alguém de nosso ofício diria, antes,
algo  como:  “o  índio  parece  diferente,  mas  seu  pensamento  é  muito
semelhante”. Eis que o “selvagem”, então, parece que pensa diferentemente
sobre o pensamento selvagem. (CASTRO, 2012, p. 158).

A discussão  sobre  conhecimentos  múltiplos  é  uma  estratégia  para  renegociar  os

espaços científicos. Haraway retoma que esses espaços, na verdade, fazem parte de espectro

de saberes localizados. Tema que nos faz voltar, convenientemente, ao colonialismo e do pós-

colonial,  pois,  como descrito  anteriormente,  nossa  história  é  contada  por  vozes  uníssonas

marcadas pelo Homem branco, estadunidense/eurocentrista e heterossexual. 

Para melhor compreensão do tema que tratamos é preciso definir o pós-colonial que

utilizamos aqui. O conceito utilizado é baseado na pesquisa do indiano Homi Bhabha como

sendo a "revisão crítica de questões de diferença cultural, autoridade social e discriminação

política" (BHABHA, 1994, p.171). O termo “pós-colonial” é, ainda, muito discutido e pode

ter vários tentáculos. Há aqueles que dizem que o colonialismo ainda não acabou, portanto,

não se pode falar em “pós” e há, também, quem diga que, na verdade, o “pós” nada mais é

que um “anti” ou um “além do” colonialismo, e, ainda, há quem diga que o “pós” nada mais é

que o “multi” que deve ser investigado, como propôs Bhabha.

Neste sentido, outras e outros pesquisadores tem se dedicado a verificar a situação de

povos colonizados nas últimas centenas de anos. Bruno Latour, Gayatri Spivak são alguns

deles. No Brasil, há tantos nomes que não nos faltam para ouvir, como Eduardo Viveiros de

Castro e, na América Latina, continente marcado pela colonização eurocêntrica, temos vozes

como Mignolo, Quijano e Rama. Em seguida, devemos discutir os saberes localizados com o

auxílio das teorias de alguns desses autores e outras autoras, especialmente no que concerne à
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discussão dos povos indígenas do Brasil.

3.4.2 Saberes localizados e traduções

A princípio, gostaria de falar sobre Latour, pois ele é um pesquisador que além de

discutir os conhecimentos tradicionais, também repensa a relação de agência entre humanos e

não-humanos, a tecnociência e tem construído diálogo junto à Donna Haraway, além disso, a

investigação traz um novo fragmento da discussão a respeito das fronteiras entre humanos e

não humanos, mas sob outro ponto de vista. A pesquisa de Latour, que aqui menciono, é a

respeito do trabalho de Descola, que trata da relação entre povos da Amazônia, os Achuar, e

suas significâncias de diferenciação entre humanos e não-humanos. Seu estudo se deu para

conceber uma possível Constituição (ou seja, regras e leis) dessa fronteira.

Os Achuar, da Amazônia dos anos 1980, classificavam animais e plantas de maneira

diferente: há os seres possuidores de linguagem (aents), e aqueles incapazes de comunicação,

o que é atribuído à falta de alma (wakan), como os peixes e os insetos (LATOUR, 1994, p.

20). Segundo Descola, não é possível encontrar a dicotomia entre humanos e não-humanos do

nosso mundo, apenas a distinção comunicativa.  Já no mundo moderno, segundo Latour, a

etnografia  ou  o  etnólogo  deve  se  comprometer  com  as  distinções  dos  papeis,  ações  e

competências. São elas que vão definir a Constituição dos humanos e não-humanos (id, p.

21).  "(...)  vivemos  em  sociedades  que  têm  por  laço  social  os  objetos  fabricados  em

laboratório;  substituímos  as  ideias  pelas  práticas,  os  raciocínios  apodíticos  pela  doxa

controlada, e o consenso universal por grupos de colegas." (id, p. 27).

Além dessa distinção entre humanos e não-humanos, é preciso compreender que há

outras diferenciações consequentes da situação geopolítica. Como o anseio de Claudia Costa

de que é preciso "olhar para as divisões norte-sul presentes não somente no que tange os

efeitos da globalização, mas principalmente em relação à geopolítica do conhecimento e de

suas traduções culturais" (2010, p. 46). É preciso entender que o conhecimento é uma forma

de tradução de várias histórias, sendo que as culturas também são traduzidas.

Ao falar sobre subalternidade na sua investigação dos povos indianos Spivak ocupa

um lugar que é a visão outro, mas, sendo ela mesma indiana, também ocupa o mesmo espaço

de subalterna. Sua visão, no entanto, pode ser distinta das de seu povo, tanto quanto de quem

não conhece as histórias indianas. Para falar de onde veio, a pesquisadora recupera histórias,

personagens e  figuras  importantes que estão comprometidas  com a visão indiana e hindu
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sobre eles mesmos e sobre o mundo e vice-versa; ou seja, ela fala sobre traduções culturais.

Ela  discursa  sobre  dois  tipos  de  traduções,  a  primeira  está  relacionada  a  produção  do

indivíduo em sua cultura, como sendo o resultado de várias traduções possíveis. A segunda é a

transcodificação da  cultura  em narrativas  e  práticas.  O uso do termo tradução,  aqui,  é  o

mesmo adotado por Cláudia Costa, que, por sua vez é uma maneira de repensar um início de

discussão para reconfigurar a geopolítica.

ele  não  se  refere  exclusivamente  às  discussões  sobre  estratégias  dos
processos  semióticos  na  área  dos  estudos  da  tradução,  mas  também aos
debates sobre tradução cultural. A noção de tradução cultural (esboçada, em
um primeiro momento, nas discussões sobre teoria e prática etnográficas e,
posteriormente, exploradas pelas teorias pós-coloniais) se baseia na visão de
que qualquer processo de descrição, interpretação e disseminação de ideias e
visões de mundo está sempre preso a relações de poder e assimetrias entre
linguagens, regiões e povos. (COSTA, 2012, p. 42). 

A tradução,  portanto,  é  aspecto  crucial  para  como  a  cultura  se  configura.  Ainda,

Spivak ressalta que, ela mesma, não usa um texto no ensino em que não possa ler o original,

já  que  o  processo  de  traduzir  envolve  mais  do  signos,  portanto,  não  se  trata  apenas  da

tradução semiótica61, mas das interferências e das noções históricas que estão envolvidas no

idioma. 

Haraway também enfrentou desafios  com as  traduções  quando foi  convidada para

escrever um verbete sobre gênero para um dicionário marxista. O desafio, além de ser o termo

gênero, era que o próprio Marx era originário de uma tradição germânica e a língua materna

de Haraway é o inglês. Ora, é preciso investigar o que é gênero em várias línguas, quais são as

noções e histórias envolvidas. Neste sentido, chega-se à conclusão que "gênero" não tem o

mesmo significado em vários idiomas.

Como  menciona  Spivak,  a  palavra  tradução vem  do  latim,  e  remete  ao  verbo

transferir. A transferência de noções da vida passa, como explora a autora, por aspectos do

indivíduo,  o  qual  absorve  outras  demais  traduções,  relacionadas  à  interpretações  e

reinterpretações da história, contada ao longo do século, a qual insistimos aqui, ser perigosa

em torno de sua característica da universalidade.  As experiências individuais  são sentidas

também no âmbito da fenomenologia, como escreveu Merleau-Ponty:

Eu não sou o resultado ou entrecruzamento de múltiplas causalidades que

61 Remete aos signos.
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determinam meu corpo ou meu “psiquismo”, eu não posso pensar-me como
uma parte do mundo, como o simples objeto da biologia, da psicologia e da
sociologia, nem fechar sobre mim o objeto da ciência. Tudo aquilo que sei
do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de
uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam
dizer nada. (1999, p. 03)

Assim, o filósofo conclui que para pensar a ciência é preciso despertar a experiência

do mundo, da qual  ela  é a expressão segunda.  Ora,  se observarmos bem, a reivindicação

feminista, inclusive na ciência, vem até nós despertada por um longo estudo de experiências

de grupos feministas, que são, muitos deles, baseados na experiência da multiplicidade de

interlocução.  Joan Scott  é  uma das  autoras  que nota isso.  Através  de um estudo sobre a

experiência, a fim de formular uma conceituação, Scott volta-se para a biografia de Delany,

que desperta que determinados grupos sociais são invisibilizados devido à falta de história

descrita deles e por eles. Mas a questão que aponta não é apenas em relação a in/visibilidade,

mas à possibilidade de se trabalhar com histórias múltiplas, já que adotar o discurso de uma

história única pode ser perigoso.

Em  outras  palavras,  a  experiência,  concebida  tanto  por  meio  de  uma
metáfora  da visibilidade,  quanto por  outro modo que  tome o  significado
como transparente, reproduz, mais que contesta, sistemas ideológicos dados
- aqueles que presumem que os fatos  da história  falam por  si  mesmos e
aqueles que se fundamentam em ideias de oposição natural ou estabelecida
entre,  digamos,  práticas  sexuais  e  convenções  sociais,  ou  entre
homossexualidade e heterossexualidade. (SCOTT, 1998, p. 302)

A autora  alerta,  principalmente,  que  não  se  deve  apenas  trabalhar  para  tornar  as

histórias  visíveis,  mas,  fazê-las  através  de  um  exame  crítico  do  fundamento  do  sistema

ideológico e as categorias dicotômicas que os envolvem, como homossexual/heterossexual,

homem/mulher, branco/negro e outras. Essas categorias que, atualmente, fazem parte de uma

complexa rede de fronteiras excludentes.

3.4.3 Para reescrever a história ou ressignificar a ciência

A ideia deste tópico é  fazer  uma introdução para finalização deste capítulo.  Chela

Sandoval ressaltou a necessidade de se olhar para as teorias de autores que se debruçavam

sobre os povos oprimidos, isso se deu porque é através dessas obras que se deve ressignificar

a  ciência.  A ação  é  baseada  na  palavra  apresentada.  Neste  momento,  quero  propor  algo
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parecido, para que pensemos como as pesquisas das teorias feministas e da história da ciência

podem agir em benefício daquelas e daqueles que ainda lutam por um espaço na ciência. 

Audre Lorde, que escreveu que do que se arrepende são dos seus silêncios, nos alerta a

respeito da importância que as vozes de algumas personagens da história, que ainda não foram

ouvidas,  façam parte também daqueles que a escrevem. Ela ressalta a importância que as

mulheres (negras, brancas, lésbicas, transexuais, heterossexuais, bissexuais, velhas, jovens, ou

seja, todas) têm de falar, escrever e produzir. É preciso romper os silêncios, ela diz. A escrita

da história, da ciência, depende diretamente desse rompimento, assim como nossas vidas.

Para  as  ciborgues  feministas,  a  tecnologia  da  escrita  é  muito  importante  porque é

através  dela  se  modifica  as  relações  científicas  e  da  história,  que  estão  por  detrás  das

construções culturais, políticas e de biopoder no mundo. A sociologia faz parte dessa relação.

Reescrever a história é tão importante quanto perceber que sua universalidade pode ser falsa.

Se o ciborgue é  uma criatura de um mundo pós-gênero,  como afirmou Haraway ([1985],

2009, p.38), então, tampouco ele tem raça, mas não é que ele negue essas distinções, é que

partir do reconhecimento de sua existência, a estratégia ciborgue é romper com as categorias

delimitantes  para  pensar  um  movimento  de  coalizão,  como  propôs  Sandoval,  em  suas

tecnologias  das  oprimidas.  No  entanto,  para  fazê-lo  é  preciso,  anteriormente,  ter

conhecimento  sobre  o  mesmo.  Haraway  já  havia  mencionado  que  é  preciso  escrever  de

dentro.

Depois do reconhecimento, arduamente conquistado, de que o gênero,
a  raça  e  a  classe  são  social  e  historicamente  constituídos,  esses
elementos não podem mais formar a base da crença em uma unidade
“essencial”. Não existe nada no fato de ser “mulher” que naturalmente
una as  mulheres.  Não existe  nem mesmo uma tal  situação – “ser”
mulher. Trata-se, ela própria, de uma categoria altamente complexa,
construída  por  meio  de  discursos  científicos  sexuais  e  de  outras
práticas sociais questionáveis. (HARAWAY, [1989], 2009, p. 47)

3.4.3.1 Exclusões históricas

Gostaria de ressaltar a noção da modernidade para relembrar alguns aspectos, como a

própria ideia de raça. A questão da raça faz parte, também, de grupos indígenas que foram

excluídos da construção do conhecimento. Embora a discussão tenha se centrado nas questões

de gênero, raça é um aspecto tão importante quanto, que, também, é rotineiramente discutido

no  feminismo.  Segundo  Quijano,  esse  conceito,  ao  menos  no  sentido  moderno,  não  tem
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história  conhecida  antes  da  América.  Mas,  com  a  colonização  e  o  surgimento  de

conquistadores  e  conquistados,  a  raça  foi  construída  de  acordo  com  supostos  aspectos

biológicos  entre  esses  grupos.  Raça  também  funda  diversos  outros  aspectos  que  são

fundamentais para a manutenção das hierarquias modernas, como gênero e classe social.

Mas,  quando  surge  uma  classe  que  agrega  desigualdades  e  institui  categorias  de

hierarquização e injustiças, uma outra classe estrutural também surge. Depois do advento do

feminismo, nos anos 1970, um outro feminismo emancipou: o feminismo negro e a mestiza.

Muitas feministas negras reconheceram que o manifesto feminista de até então não alcançava

e  não  tinha  os  mesmos  objetivos  das  mulheres  negras  e  mestizas62.  Foi  o  momento  de

rediscutir e rearticular o movimento. Lorde disse:

Como mulheres, alguns de nossos problemas são comuns, outros não.
Vocês,  brancas,  temem  que  seus  filhos  ao  crescer  se  juntem  ao
patriarcado  e  testemunhem  contra  vocês.  Nós,  em  contrapartida,
tememos que tirem os nossos filhos de um carro e disparem contra
eles a queima-roupa, no meio da rua, enquanto vocês dão as costas
para as razões pelas quais eles estão morrendo63.

A questão racial faz parte da preocupação de Haraway na política ciborgue, essa preocupação

se dá através da luta das feministas dos Estados Unidos, mas, também, através da pesquisa de

Anzaldúa com o conceito de mestiza, que, por outro lado, é exprimido como uma categoria

para  falar  das  mulheres  do  terceiro  mundo  estadunidense.  É,  também,  o  mesmo  que  a

categoria de  chicanas de Chela Sandoval, uma discussão sobre personagens que ainda não

estão refletidos na História. Segundo Silva (2008), o conceito de Anzaldúa:

(...)  implica  uma  consciência  que  é  móvel,  múltipla,  nômade  e
esquizoide.  A  consciência  da  “mestiza”  é  uma  consciência  de
“fronteiras”, locais onde diferentes cultas, identidades, sexualidades,
classes, geografia,  raças e sexo colidem ou intercambiam, algo que
envolve “travessia” e “transição perpétua”, como uma metáfora útil
para evitar paradigmas unitários e pensamento dualista. (p. 80)

Essas consciências fragmentadas foram conquistadas devido a uma terrível experiência

no sistema capitalista. A exemplo, Haraway menciona que as “mulheres de cor”, expressão

definida por ela “como uma identidade ciborgue, uma potencialidade subjetiva, sintetizada a

62 Termo de Chela Sandoval.

63 Esta citação foi retirada do site “Blogueiras Feministas”: http://blogueirasfeministas.com/2014/08/a-irma-
outsider-audre-lorde, acessado em 16 de fevereiro de 2015.

http://blogueirasfeministas.com/2014/08/a-irma-outsider-audre-lorde
http://blogueirasfeministas.com/2014/08/a-irma-outsider-audre-lorde
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partir das fusões das identidades forasteiras e nos complexos estratos político-históricos de

sua ‘biomitografia’” ([1985], 2009, p. 85), foram a força de trabalho preferida das indústrias

baseadas na ciência e o mesmo acontece com outras mulheres, como as coreanas na indústria

de sexo ou nas linhas de montagem eletrônica (p.  85).  As exclusões provocadas por este

perverso sistema acabam por gerar as filhas rebeldes que querem tratar de corrompe-lo. Mas,

antes disso, gostaria de falar de outros significantes, aqueles e aquelas da América Latina.

3.4.3.2 Exclusões na latino-américa

A sociologia  brasileira  segue  bases  clássicas  do  surgimento  das  ciências  sociais,

muitas delas concentradas no eurocentrismo e outras no pensamento estadunidense. Nos idos

dos anos 1970, a preocupação por uma sociologia brasileira começou a emergir,  tomando

formas de alguns autores, como Florestan Fernandes. O pensamento latino-americano foi, a

princípio,  ridicularizado  e  acusado  de  inautenticidade.  Ora,  não  podem  os  subalternos

reescreverem a história ou as ciências?

Boaventura Sousa Santos, português, propõe, justamente, este local de transformação,

um  espaço  para  discursar  sobre  grupos  excluídos,  silenciados  e  marginalizados  e,

principalmente, por eles mesmos (PINTO, 2012, p. 337). O pós-colonialismo é agente nesta

discussão.

De acordo com essa premissa que caracteriza o pensamento pós-colonial, a
condição de colônia não se resume a um arranjo político e econômico de
opressão e exploração, mas também à construção de uma cultura subalterna
em que  os  valores  e  as  percepções  de  mundo se  alinham aos  valores  e
percepções constituídas pela cultura ocidental. O colonialismo não é apenas
um  arranjo  de  exploração  econômica.  É,  também,  uma  condição  de
subalternidade da cultura nativa, que tem consequências na construção das
identidades. O sujeito colonizado é aquele que, em detrimento de sua cultura
nativa,  se  submete  aos  valores  e  percepções  constituídas  pela  cultura
moderna. (FILGUEIRAS, 2012, p. 347)

No Brasil, os povos ameríndios são sujeitos principais desta história, já que a posição

do colonialismo e do colonizado implica diretamente no modo como lidamos com diferentes

culturas  e  em  como  alguns  de  nós  estão  subjugados  a  determinada  visão  de  mundo.  A

exemplo das línguas: o território brasileiro comporta 274 idiomas, pouco menos de 200 deles

é indígena. Em que, também, grande parte da população é analfabeta. Ora, na antropologia,

sabemos que os povos indígenas carregam uma grande tradição de oralidade mas, a partir do

momento  que  as  transformações  do  mundo  implicam em mutações  no  modo  de  viver  e
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produzir destes povos, eles também percebem como necessário a produção de sua própria

ciência.

Sob  essa  reivindicação  de  se  fazer  ciência  indígena,  foi  garantido  um  curso  de

Educação Intercultural  bilíngue em universidades públicas  brasileiras exclusivamente para

cidadãos brasileiros indígenas. Este curso busca formar professores indígenas licenciados para

atuarem junto  às  suas  aldeias  com educação básica  e  pública  e  formação  de  tradição  de

pesquisa “de dentro”.

3.5 A reimaginação

Para finalizar, volto a figura do ciborgue que Donna Haraway. Este ser que rompe com

as fronteiras dicotômicas da humanidade e desafia as normas e deveres sociais impostos ao

longo dos séculos. A figura do ciborgue é uma proposta de um mito político que surge através

da leitura de ficções científicas feministas por Haraway, mas, não apenas dessas ficções, como

também  de  profundos  estudos  nas  ciências  biológicas  e  outras  “duras”  do  mundo

contemporâneo, possivelmente este seja o motivo pelo qual a autora vê tão analiticamente que

a fronteira entre o real e o fictício é uma ilusão de ótica. 

A análise de Haraway partiu de um estudo de classes, raça e gênero, aspectos urgentes

na  sua  concepção  de  transformação  da  realidade  dos  Estados  Unidos.  A escolha  dessas

categorias também se dá no sentido de encontrar uma coalizão, ou uma unidade política.

Há razões para esperança, quando se consideram as bases que surgem para
novos tipos de unidade política que atravessem a raça, o gênero e a classe, à
medida que esses elementos centrais da análise socialista-feminista passam,
eles próprios, por múltiplas transformações. ([1985], 2009, p. 82)

O esforço por essa coalização é também um esforço para compreender a ciência e a

tecnologia sob um outro olhar, o olhar de si mesmo. Ela considera que os estudos a respeito

deste tema, provindo de teorias feministas e marxistas, até agora, são rudimentares. É preciso

não apenas falar da experiência dos “outros”, mas também da “nossa” experiência. 

Sua coalizão está baseada em Chela Sandoval que trata em sua metodologia, trata das

mulheres de cor dos Estados Unidos.

A identidade “mulheres de cor” – um nome contestado em suas origens por
aquelas  pessoas  que  ele  deveria  incorporar  –  produz  não  apenas  uma
consciência histórica que assinala o colapso sistemático de todos os signos
de Homem nas tradições “ocidentais”, mas também, a partir da outridade, da
diferença e da especificidade,  uma espécie de identidade pós-modernista.
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Independentemente  do  que  possa  ser  dito  sobre  outros  possíveis  pós-
modernismos,  essa  identidade  pós-modernista  é  plenamente  política.  A
“consciência  de  oposição”  de  Sandoval  tem  a  ver  com  localizações
contraditórias  e  calendários  heterocrônicos  e  não  com  relativismos  e
pluralismos. (idem, p. 48)

A unidade não é necessariamente um ponto de origem ou de universalidade, a unidade

que  está  relacionada  na  coalizão  feminista  se  trata  de  repensar  estratégias  como  as  da

metodologia  dos  oprimidos  ou  como  o  contrato  contrassexual.  São  contrapontos  de

desconstrução  das  vigentes  limitações  dos  corpos  que  agem  como  sistemas  regulatórios

mantenedores das práticas de exploração de humanos e não-humanos. 

As  questões  abordadas  na  teoria  feminista  do  ciborgue  estão  relacionadas,

especialmente, a noção de “consciência”, não no seu limite filosófico, mas na argumentação

de que somos quimeras formadas em um determinado sistema e que, muitas vezes, estamos

limitadas  em  nossos  pequenos  mundos.  Mas  essa  limitação  não  nos  deve  bloquear

cientificamente,  a responsabilidade em relação às próprias contradições históricas é o que

torna o ciborgue possível. Se é possível pensar em um mundo pós-gênero, podemos imaginá-

lo, mas, também é necessário dar atenção às questões de gênero que estão cada vez mais

presentes, o que sugere que ele mesmo está cada vez mais forte. 

O personagem ciborgue de Haraway, portanto, é uma proposta feminista para trans-

formar as relações do mundo. Nele podem ser centradas diversas metodologias feministas,

como as  mencionadas  neste  texto,  pois  uma de  suas  proposta  é  a  coalização entre  essas

teorias.
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CONCLUSÃO

Ao longo dos últimos anos, durante o período do mestrado, principalmente, passei a

perceber  as  construções  sociais,  políticas  e  biológicas  que  marcavam  meu  corpo  e,

consequentemente,  meus  pensamentos.  Essa  percepção  foi  impulsionada  pelas  leituras  de

textos e discussões em salas de aula da pós-graduação, especialmente quando se tratava de

textos de autoras feministas e discussões de gênero. Neste sentido, ler Donna Haraway e as

demais feministas é um desafio epistemológico. A escrita não é fácil, as referências muitas

vezes  não  estão  explícitas  e  uma  leitura  cuidadosa  é  necessária.  Uma  não,  várias.  Li  o

primeiro parágrafo do manifesto ciborgue diversas vezes e em todas elas encontrei  novos

pontos que não havia identificado anteriormente, por isso parece ser um texto tão instigante:

fornece a sensação de curiosidade e como uma brincadeira com o manifesto comunista, enche

os poros de emoção política.

Ao propor  o desafio de  escrever  uma discussão para pensar  os  personagens dessa

discussão científica, sendo eles ciborgues ou outros seres que se envolvem com tecnologias

do corpo, o objetivo girou em torno de encontrar uma metáfora contraditória das ciências

(neste caso, o ciborgue) e investir ainda mais nas confusões das fronteiras humanas. Muitas

vezes, o estudo nas ciências humanas nos coloca na frágil situação da busca pela verdade, este

não é o caso. As feministas pesquisadas neste texto propõem uma reflexão a respeito desta

suposta verdade procurada pelas ciências, o encontro da contradição e percepção de saber

lidar com ela, procurar formas de agir, principalmente, em favor das mulheres, mas, também,

em favor de outras personagens subalternas, como aquelas citadas por Sandoval na página 80

desta dissertação.

Para dissertar  sobre este  assunto,  procurei  abordar  a  noção de  ciborgue em várias

áreas, com objetivo de encontrar personagens para repensar a ciência. Investi na construção de

três capítulos que, separadamente, trataram da imagem ciborgue em cenários distintos. Além

disso, esses capítulos discursaram a respeito das fronteiras humanas em relação à tecnologia e

outros  significantes,  como os  animais  não humanos.  O objetivo foi  arguir  as  fragilidades

destes limites. Para  fazê-lo,  no  primeiro  capítulo,  propus  uma  interlocução  dos  estudos

cibernéticos, matemáticos, biológicos e, até mesmo, físicos, com a sociologia. Essa proposta

seria possível através da construção de eixo histórico da história da ciborgue e dos conceitos

que  o  abrangem.  Para  isso,  voltei-me  à  biografia  de  alguns  personagens  que  foram
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importantes  para  a  construção  das  teorias  cibernéticas.  As  pessoas  que  procurei  tratar

enfrentaram, em sua história de vida,  barreiras relacionadas a ideia sócio normativa sobre

gênero e,  ainda assim, fizeram profundas diferenças nas direções  tecnológicas do mundo.

Além disso,  adentrei  a  conceituação do termo ciborgue.  Antes,  acreditei  que seria

necessário fazer uma conceituação de cibernética e compreender, também, como a cibernética

teria ligações com os corpos orgânicos, utilizei da teoria de Norbert Wiener para tratar deste

assunto. Essa foi uma maneira de ressaltar a quebra da fronteira entre seres orgânicos e as

máquinas.  Além  disso,  a  conceituação  ciborgue  passou  a  existir  após  a  significação  de

cibernética e,  por isso,  fui  em busca de sua fundamentação,  que não foge ao que Donna

Haraway apresenta: a junção dos termos cibernética e organismo. O ciborgue nasce em um

cenário de navegações interestelares, através de investimentos para a sobrevivência humana

em outros planetas – é assim, também, resultado de um possível sonho de colonização.

Hari Kunzru (2009) apresenta o primeiro ciborgue “oficial” que se tem notícia: um

rato dos laboratórios dos cientistas Clynes e Kline. Ele fazia parte de uma complexa rede de

poder militar  e relações capitalistas.  Acredito que o poderio militar  ficou exposto quando

demonstrado  que  as  tecnologias  da  informação  foram  rapidamente  desenvolvidas  e

reapropriadas no campo da medicina, tanto no sentido de curar combatentes de guerra como

de tratar pacientes da sociedade civil. Por outro lado, também demonstrei que se há tecnologia

criada para a ciência tradicional, como na medicina ocidental, ela igualmente pode ser tomada

por grupos dissidentes. Isto é, aqueles que sem licença legal para realizar essas interferências

corporais,  ainda assim, o fazem, como no caso dos tatuadores e  piercers.  A retratação da

transformação  corporal  também  passou  por  outros  âmbitos,  como  os  da  academia  de

ginástica, todos eles ligados a uma negociação capitalista sobre o corpo.

 Além  destas  tecnologias  ciborgues,  também  procurei  repensar  as  relações  das

construções corporais entre as pessoas trabalhadoras, tanto na adequação da máquina ao seu

corpo como na de seu corpo às situações de trabalho.  Uma outra  preocupação se deu na

ressignificação da relação entre humanos e não humanos, principalmente quando relacionados

a testes biológicos reivindicados pela ciência. Estes testes partiram de um acordo de que não

humanos  não proveriam da  mesma capacidade  de  sentir  e,  por  outro  lado,  investigações

recentes provaram o contrário.

Com essas  descrições,  que  tinham como caráter  principal  a  retomada histórica  do

conceito de ciborgue, acredito ter apresentado o que foi proposto e, neste sentido, passei para
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o  capítulo  dois,  em  que  propus  discutir  características  dos  humanos  e  das  máquinas

relacionados ao personagem ciborgue através do olhar de algumas obras de ficção científica.

Essas  características  propostas  estavam  baseadas  em  quatro  pontos:  1)  a  capacidade  de

aprendizagem nas máquinas e nos humanos; 2) a dedicação em estudos que possam tornar as

máquinas reproduzíveis; 3) a possibilidade dos humanos serem uma espécie autodestrutiva; e

4) a possibilidade das máquinas serem uma espécie perfeita. Acreditei que poderia encontrá-

los em dois filmes e um seriado de ficção científica estadunidense. Antes de fazê-lo, senti

proveito  em definir  ficção  científica  e  explicitar  o  por  que  não utilizar  obras  brasileiras.

Escolhi  os  seguintes  filmes/seriado  estadunidenses:  Blade  Runner,  Eu,  robô,  e  Battlestar

Galactica.  Com esta  discussão,  pude destacar  que quem produz as  obras geralmente está

relacionado com a ciência profundamente, neste sentido, ficção científica e realidade parecem

se confundir.  

Um dos pontos que me trouxe mais curiosidade está na relação de se pensar a espécie

humana como autodestrutiva: no imaginário ciborgue, esta característica está presente nas três

obras.  Parece  ser  consenso que  a  humanidade se direciona  para  um colapso  tecnológico,

causado por ela mesma. Há, de um lado, aqueles que acreditam que a destruição antecipada

dos  humanos  poderia,  ainda,  poupar  as  outras  espécies  e,  de  outro  lado,  os  que  ainda

acreditam na possibilidade de mudança e, com isso, salvação da própria humanidade. Acredito

que este ponto é especialmente importante para a discussão do termo staying with the trouble

de Haraway, que implica o reconhecimento do problema e a discussão de como lidar com ele,

que foi assunto do último capítulo.

No terceiro e último capítulo, segui a proposta de uma reimaginação das fronteiras por

outras vias. Para isso precisei começar com a imaginação da ruptura de fronteiras de Haraway

em seu manifesto, essas fronteiras que foram trabalhadas ao longo da dissertação. Além disso,

apostei na importância de destacar a possibilidade da humanidade em construir sistemas de

diferenciação perversos, que poderiam legitimar o ponto três do capítulo dois “a possibilidade

dos  humanos  serem uma  espécie  autodestrutiva”.  O  objetivo  de  fazê-lo  se  concentra  na

necessidade  pensar  novas  estratégias  de  ação  no  mundo  contemporâneo,  em  benefício

daqueles  que  seriam  oprimidos,  subalternos  ou  outras  tantas  denominações  dos  teóricos

sociais das ciências humanas. 

A proposta do terceiro capítulo era não apenas reimaginar fronteiras, como também

destacar  propostas  de  algumas  metodologias  feministas,  que  procurei  fazer  através  de
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Haraway, Sandoval e Preciado. Também utilizei de Spivak e Anzaldúa para destacar alguns

aspectos das estratégias destas teóricas. Gostaria de destacar, também, que o objetivo deste

capítulo estava envolvido em uma esperança pessoal de rediscutir as estratégias feministas

para a trans-formação do mundo, tanto nas categorias destacadas por Haraway (classe, raça e

gênero) como outras tantas que ainda devemos discutir, como a ecologia.

O desejo dissertativo se aproxima do mito político de Haraway. Ele quer deixar de ser

substantivo e passar a ser verbo – uma ação. A teoria não pode estar parada, ela está sujeita a

diversas interpretações. E assim como destacado na tradução cultural, a tradução dos textos

não apenas depende da interlocução, mas da audição e da visão. Haraway, ao falar de seu

manifesto, exprime:

Suponho que um tipo de esperança fantástica  permeia um manifesto.  Há
uma insistência, sem garantias, de que a fantasia de um “outro mundo” não é
escapismo  mas  uma  ferramenta  poderosa.  Crítica  não  é  futurismo  nem
futurologia. É sobre aqui e agora, se pudermos aprender que somos mais
poderosos do que pensamos e que a máquina de guerra não é o que somos.
Não há nenhuma base firme para isso, é uma espécie de ato de fé. Mas é
também um ato de compreensão do que é a vida, não apenas sua própria
vida, mas um tipo de sensibilidade etnográfica também. Por onde quer que
você ande e observe profundamente, você percebe que as pessoas, mesmo
vivendo  nas  piores  condições,  não  estão  acabadas,  não  estão  destruídas.
Deve-se  correr  o  risco  de  perceber  como  a  vida  das  pessoas  não  está
acabada,  mesmo  sob  as  piores  condições,  pisoteadas  e  oprimidas.
(entrevista, 2009) 64

O desejo da mudança permanece e é o mesmo que gostaria de deixar nesta dissertação,

especialmente na reflexão a respeito dos conhecimentos que nos são empurrados desde as

primeiras idades e que através de uma apropriação podem ser transformados: a história é,

pois, consequência de uma mudança através dos tempos e das sociedades. Ademais, gostaria

de deixar, também, uma esperança para a coalização de forças no sentido de encontrar em

nossos personagens de mudança, uma possível tupiniquim. 

É  possível  que  este  personagem  esteja  baseado  em  um  profundo  estudo  das

transformações do planeta terra, que, recentemente foi nomeado como Antropoceno, o mais

novo  período  terreno  que  nos  encontramos,  aquele  resultante  das  interferências  da

64 Em entrevista: http://www.pontourbe.net/edicao6-traducao, acessado em 04 de março de 2015.

http://www.pontourbe.net/edicao6-traducao
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humanidade em seu planeta. Um desses problemas é relacionado à quantidade de pessoas no

mundo, que é uma preocupação tão corrente quanto a indagação da insuficiência de água para

toda população nos próximos vinte anos. Além disso, as fronteiras de nossa humanidade em

relação aos ciborgues de Donna Haraway estão relacionadas a nossa maneira de lidar com

seres não humanos, sejam máquinas, animais ou o desconhecido. Para reimaginar as fronteiras

da humanidade, é preciso considerar que, como a autora afirma, essas fronteiras expostas já

estão fragilizadas e muitas delas foram rompidas, como foi descrito ao longo desta dissertação

nos capítulos um e dois.

Além da teoria ciborgue, a pós-colonialidade pode marcar o território de uma maneira

interessante,  quando discursa  sobre resgatar  as  histórias  sobre  outros  pontos  de vista.  No

Brasil, a história tem várias perspectivas, como as dos povos indígenas, muitos dos quais já

foram extintos,  e  aí,  outra  gravidade,  mencionada por Spivak,  em relação a  extinção dos

povos e suas línguas: a tristeza de não se poder sequer comparar uma tradução de um idioma

com o seu original. Além disso, as histórias dos povos africanos, trazidos para o Brasil como

escravos, maneira como viveram forçadamente por muitos séculos. E, ainda, a história dos

sul-americanos, compostos por indígenas, africanos, europeus, americanos e outros demais,

em vias de construir uma formação teórica que, até então, é composta, em sua maioria, por

raízes estadunidenses e eurocêntricas.

Reescrever  esta  história  pode ser  um bom ponto  de  entrada  para  encontrar  nosso

personagem ciborgue, agente de mudanças.
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