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RESUMO

A pesquisa objetiva identificar  pressupostos de significações do corpo e analisar 
proposições nos discursos sobre corporeidades na comunicação, que se revelam na 
cibercultura.  O  corpo  e  suas  corporeidades  são  considerados  sob  seu  estado 
biológico e nos contextos cultural e social. Numa co-evolução com o meio, o corpo é 
re-significado  como  sistema  de  comunicação  propulsor  de  informação  e 
significações.  Situando  o  corpo  no  pensamento  cibernético  de  segunda  ordem, 
verifica-se a sua relevância em sistemas complexos. A comunicação mediada pela 
tecnologia implica nas noções temporais e espaciais e na expansão ou abandono do 
corpo no tecnocentrismo, revelando outras percepções na cibercultura. Na análise 
das corporeidades reflete-se sobre a transcendência do corpo, o pós-humano. São 
consideradas pesquisas que indicam a reafirmação da corporeidade no ciberespaço 
e, analisam-se propostas sobre a materialidade nos discursos da cibercultura. No 
paradigma da imaterialidade na materialidade da tecnologia,  busca-se uma teoria 
que  concebe  uma  incorporação  material  aos  sentidos  produzidos  em  eventos 
comunicacionais.  Sendo  assim,  através  de  uma  pesquisa  teórica,  bibliográfica, 
exploratória e qualitativa, cruzam-se percursos de pensamentos sobre o corpo da 
filosofia à cibercultura, dedicando-se à compreensão de processos comunicacionais 
que implicam em corporeidades e relações do corpo.

Palavras-chave: corpo; corporeidades; tecnologia; comunicação; cibercultura.



ABSTRACT

The reseach has  as objective to identify presupposeds of body meanings and to 
analyse propositions in the discourses about corporalities into communication, that 
themselves  disclose  in  the  cyberculture.  The  body  and  its  corporalities  are 
considered in their biological estate and in their social and cultural contexts. In a co-
evolution  with  the  ambience,  the  body  acquires  other  meaning  as  propulsive 
communication  system  of  information  and  meanings.  Situating  the  body  in  the 
cybernetic idea of second-rate, it is possible to observe its importance in complex 
systems. The communication intervened by technology implies in the secular and 
spaces notions and the expansion or abandon of body in the tecnocentrism, shows 
other  perceptions  in  the  cyberculture.  In  the  analysis  of  the  corporalities  gives 
support  to  reflect  about  the  body transcendence,  the  post  human.  Are  consided 
researches that  denote the reaffirmation of  corporality in the cyberspace and are 
analysed  proposals  about  the  materiality  in  the  cyberculture  discourses.  In  the 
paradigm of immateriality and in the materiality of technology, it is necessary to look 
for  a  theory that  conceive an incorporation material  to  the senses caused in  the 
happenings of communications.  In such case, across of a theorist,  bibliographyc, 
exploratory and qualitative research, courses of ideas about the philosophy to the 
body  to  cyberculture  are  crosseit,  dedicating  to  comprehension  of  methods  of 
communication that imply in corporalities and relations of body.

Keywords: body; corporalities; technology; communication; cybertculture.
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1  INTRODUÇÃO

A reincidência de paradigmas na história sobre o humano, configura uma 

série de mudanças nos modos de se ver e de se pensar a vida. As concepções de 

ciência,  de  mundo  e  do  homem  em  si,  tramitam,  promovem  e  extrapolam  a 

construção da cultura e do contexto social na vivência humana.

Verifica-se a mudança das organizações sociais, da vida em comunidade 

para a vida em sociedade, que se constitui  por muitas e pequenas comunidades 

formando-se rapidamente por aspectos nem sempre tão relevantes e talvez por isso, 

efêmeros. Essa transformação influencia na formação da identidade subjetiva, que 

desencadeia  a  necessidade  de  uma  espécie  de  busca  por  uma  identificação  e 

participação nessa sociedade. 

Maffesoli  (2006,  p.  250)  afirma  que,  “Vive-se  a  teatralidade  corporal  no 

cotidiano em rituais [...] ou em expressões extremas [...] na qual predomina um forte 

sentimento de pertença.”.

Considerando a relevância e a autonomia da comunicação1 na constituição 

da sociedade dinâmica e emergente, os meios de comunicação, como instrumentos 

tecnológicos, mediatizam essa convivência social. São refletidas as modificações da 

comunicação intrínsecas ao processo das modificações da sociedade.

As  relações  do  homem  com  o  seu  mundo  são  reconfiguradas  pelo 

desenvolvimento tecnológico. A percepção de si mesmo e dos outros, como também 

das  coisas  que  fazem  parte  do  mundo,  são  intermediadas  pelos  sistemas  de 

comunicação.

1

1

 Conforme Martino (2001, p. 33) considera-se o papel da comunicação como "estratégia racional de inserção do 
indivíduo na coletividade".
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Conforme Manuel Castells (1999), a revolução tecnológica introduziu uma 

nova forma de sociedade em rede.

Baseado  em  Morin,  Menezes  Martins  (2008,  p.  59)  afirma  que,  “A 

complexibilidade da realidade global influencia no devir do indivíduo e do mundo”.

A evolução e a difusão tecnológica, que proporcionam inúmeras microrredes 

por todo o mundo que transpassam por várias áreas do saber; a rede Internet que 

possibilita a comunicação dita global; a interação com as máquinas e os processos 

digitais;  as  interações  do  mundo  real  com  o  virtual;  as  mobilidades  das  novas 

tecnologias;  a  transcendência  do  humano;  o  "simulacro"  da  imanência  e  da 

transcrição material num “sublime tecnológico”, configuram uma nova estética e uma 

crise em relação aos sujeitos, caracterizada na chamada tecnocultura. 

Conseqüentes  do  determinismo  tecnológico,  pensamentos  referentes  à 

desterritorialização  do  espaço,  desencarnação  do  corpo,  desmaterialização  da 

cultura ou desintegração da matéria, põem em crise a relação do humano com o 

mundo, enquanto indivíduo incorporado e integrante de uma sociedade que constitui 

a realidade.

Na  cibercultura  compõe-se  um  paradigma  da  materialidade  própria  dos 

aparatos  tecnológicos,  apontando  para  a  imaterialidade  das  “tecnologias  do 

imaginário”.

Entretanto, no avanço tecnocêntrico também surgem propostas relacionando 

as  corporeidades  do  humano  com os  dispositivos  tecnológicos  que  oferecem a 

interatividade.

Figura-se uma conexão do homem no ciberespaço e em ambientes híbridos, 

em  sistemas  complexos  de  comunicação  com  possibilidades  de  integração  do 

mundo real e virtual, a partir de experiências sinestésicas e através do seu sistema 
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perceptivo complexo. Pretende-se, então, uma remodelagem da corporeidade e da 

materialidade no ciberespaço em outras formas de comunicação,  subsidiadas na 

cibercultura. 

Contudo,  verifica-se  que  na  cibercultura,  para  além  da  expansão  e 

replicação da memória, da interatividade com sistemas artificiais ou da tele-imersão; 

as interfaces da tecnociência com as coisas da vida, são permeadas pelo corpo 

numa  ação  propriamente  humana,  onde  estruturas  tecnológicas  e  processos 

comunicacionais são replicados e refletidos nos estados corpóreos, integrando um 

construto cultural e social.

O corpo expandido ou abandonado sugere novas percepções e propostas 

estabelecidas em relações culturais e sociais com a tecnociência na comunicação.

A  partir  dessas  considerações,  levantam-se  algumas  indagações  como: 

Quais  pressupostos  revelam a  compreensão  e  as  considerações do corpo  e  de 

corporeidades na cibercultura? Quais as proposições referentes ao corpo e suas 

corporeidades promovidas na cibercultura e nos discursos que a abordam?

Sendo  assim,  a  pesquisa  se  dedica  à  compreensão  de  processos 

comunicacionais que implicam na corporeidade. Uma vez que, a comunicação está 

mediada  por  aparatos  tecnológicos  modificando  as  dimensões  e  as  noções  de 

temporalidade,  de  espacialidade,  de  materialidade  e  de  realidade,  a  pesquisa 

também  se  dedica  à  transformação  das  relações  corporais  e  da  percepção  do 

humano. A investigação se apóia em análises do corpo na comunicação e também 

de corporeidades na cibercultura.

Neste sentido, a pesquisa tem como finalidade, realizar um levantamento de 

pressupostos  que  estruturam  significações  do  corpo  e  identificar  e  analisar 

proposições  nos  discursos  acerca  das  corporeidades  em  movimentos  da 
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comunicação  que  se  revelam  essencialmente  na  cibercultura,  relacionando  os 

estudos realizados.

A pesquisa teórica se propõe a aprofundar algumas generalizações, analisar 

e relacionar sistemas e modelos teóricos, no desenvolvendo de uma investigação 

exploratória, para ampliar questões relacionadas a significações do corpo por meio 

de uma compilação bibliográfica, propondo-se a elencar e associar conhecimentos 

científicos relacionados ao corpo na comunicação.

Caracteriza-se,  também,  por  uma  abordagem  qualitativa,  descrevendo 

considerações epistemológicas que integram o entendimento sobre os percursos do 

corpo da filosofia  à  cibercultura,  além de explorar  interpretações e atribuição de 

significados nos discursos acerca do corpo e corporeidades no desenvolvimento da 

cibercultura.

Primeiramente, no segundo capítulo – Corpo na Filosofia da Comunicação –  

a  investigação  traça  um  panorama  sobre  pensamentos  filosóficos  que  se 

debruçaram na significação do corpo em diversos momentos da história, relevantes 

para a busca de uma compreensão do corpo na comunicação.

Nos sub-capítulos Corpo e alma,  Corpo-máquina,  Corpo e mente,  Corpo 

sem órgãos, Corpo essência, Corpo-próprio, Desejo do corpo, Corpo vivido, Corpo 

transitório,  (Entre)corpo  e  (In)corporado,  são  recapitulados  diversos  conceitos  e 

discussões que foram estruturados a partir de compreensões filosóficas, de vários 

pensadores  como  Platão,  Descartes,  Espinosa,  Artaud,  Nietzsche,  Husserl, 

Mereleau-Ponty,  Freud,  Foucault,  Deleuze,  Guattari,  Derrida,  Maturana e  Varela, 

que postularam e pesquisaram sobre o homem e sua relação com o mundo.

No terceiro capítulo – Corpo e corporeidades na comunicação – apresenta-

se uma re-significação do corpo traduzido em variedades de corporeidades. 

12



Nesse capítulo, o corpo e suas corporeidades são considerados sob suas 

características biológicas que se entrecruzam com seus significados nos contextos 

cultural e social a partir das referências de António Damásio e James J. Gibson.

O corpo é analisado em integração com o meio ambiente num movimento de 

co-evolução como um processo cultural, e, também, como propulsor de informação 

e significações, referenciando Charles Darwin, Richard Danwkins, Mark Johnson e 

Lakoff.

Além disso, o corpo, sendo uma estrutura do processo cultural, é identificado 

como uma produção dos processos de uma construção social, com referências em 

Foucault, Francisco Menezes Martins e Maffesoli.

E  ainda,  inter-relacionando  seus  aspectos  biológico,  cultural  e  social,  o 

corpo,  por  suas  corporeidades,  é  interpretado  como  um  sistema  complexo  de 

comunicação, retomando Hall, Prigogine e Epstein e, citando Helena Katz, Cristiane 

Greiner, Maíra Spaghero, Marcos Bragato, Nirvana Marinho e Luisa Donatti.

No quarto capítulo –  Corpo na cibernética – expõe-se uma mediação do 

corpo no pensamento cibernético, identificando a relevância da estrutura corporal 

em mecanismos de comunicação e de controle dos sistemas complexos. 

Nos seus sub-capítulos são apresentadas teorias e conceitos que implicam 

na  compreensão  do  corpo  nos  sistemas  cibernéticos,  relacionados  ao  Círculo 

Cibernético, o qual identifica a característica essencial de circularidade dos sistemas 

de comunicação:

- A Cibernética de segunda ordem, de Heins von Foerster, que investiga os 

sistemas complexos de comunicação e apresenta a inserção do observador 

ao sistema observado,  incorporando a posição humana ao conhecimento 

científico;

13



-  As Conversações  de  Gordon  Pask,  que  propõe  a  construção  do 

conhecimento pela interação e cooperação em processos comunicacionais;

-  As Ciências  cognitivas,  que  desencadeiam  estudos  referentes  ao 

funcionamento  e  desenvolvimento  do  conhecimento  do  ser  humano, 

considerando sua corporeidade;

-  A Hermenêutica operacional e ciência performativa, de Diebner e Otto E. 

Rossler, que relacionam e inserem conceitos teóricos nas investigações dos 

sistemas cibernéticos no campo empírico;

-  O conceito  de  Autopoiesis,  de Humberto  Maturana e  Francisco Varela, 

identificando  organismos  como  sistemas  autônomos  com  capacidade 

adaptativa  em  interação  com  o  ambiente,  num  processo  cognitivo  e  de 

evolução, que implica essencialmente na atividade corporal do organismo;

-  As propostas de constituição de  Inteligência e Vida Artificial,  através de 

diferentes linhas de pesquisa que vislumbram a reprodução e a simulação 

dos processos cognitivos humanos em sistemas tecnológicos.

No  quinto  capítulo  -  Corporeidades  na  Cibercultura  –  são  estruturados 

proposições e investigações sobre o corpo e corporeidades na cibercultura.

Primeiramente retomam-se os Corpos pós-humanos pronunciado por Mário 

Perniola,  propondo  uma  reflexão  sobre  a  transcendência  do  corpo  na  pós-

modernidade e, apresentam-se formulações conceituais que propuseram definições 

acerca das corporeidades na cibercultura:

- As Extensões do corpo de Marshall McLuhan nos “meios de comunicação 

como extensão do homem”;

- O Ciborgue, em Donna Haraway e o cyberpunk para André Lemos;

- O Sujeito interfaceado de Edmond Couchot e a “segunda interatividade”;

14



- O Pós-biológico de Roy Ascot;

- O Corpo descartado por Hans Moravec e seu “Robô Universal”;

- A classificação do Corpo Biocibernético de Lúcia Santaella;

-  As  Interfaces  no  corpo como  os  “computadores  vestíveis”  de  Luisa 

Paraguai Donatti.

Na  seqüência,  são  consideradas  algumas  formulações  e  representações 

que  buscam  a  reafirmação  da  corporeidade  no  ciberespaço,  em  autores  como 

William Gibson, Pierre Lévy, Quéau, Derrick De Kerckhove e Edmond Couchot, além 

de pesquisadores que investigam novas possibilidades da comunicação através da 

arte digital, apresentados em Corporeidades no ciberespaço.

Em Corporeidades nos discursos da cibercultura  são analisadas propostas 

recorrentes, e por vezes, contraditórias, que tratam sobre o corpo no campo teórico 

da comunicação, com referências em Nobert Wiener, Pierre Lévy, Jean Baudrillard, 

Mario  Costa,  Francisco  Rüdiger,  Eric  Felinto,  André  Lemos,  Juremir  Machado  e 

Paula Sibilia.

O  último  sub-capítulo,  trata  sobre  a  teoria  das  Materialidades  da 

comunicação de Hans Ulrich Gumbrecht, que concebe uma incorporação material 

aos sentidos produzidos em eventos comunicacionais, possibilitando a revalorização 

do  corpo  na  comunicação.  A  teoria  insere  o  paradigma  da  materialidade  nos 

percursos imateriais traçados pela cibercultura.

E, finalmente, no sexto capítulo, propõe-se um entrelaçamento de teorias e 

pesquisas,  relacionando  considerações  filosóficas,  empíricas  e  ensaios  em 

pressupostos e proposições referentes ao corpo e corporeidades na comunicação, 

bem  como,  uma  apreciação  dos  discursos  referentes  à  desmaterialização, 

descorporificação, incorporação e recorporificação na cibercultura.
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2  CORPO NA FILOSOFIA DA COMUNICAÇÃO

No  movimento  das  correntes  filosóficas,  fatores  econômicos,  políticos, 

morais, culturais, místicos e psicológicos, integram as concepções de mundo e da 

composição  do  ser  humano.  São  proporcionados  indícios  e  vestígios  de 

pensamentos distintos, atribuição de sentidos diversos e inúmeras indagações sobre 

a constituição do corpo historicamente e concretamente, quanto a sua forma, sua 

atuação, sua comunicação e sua representação na realidade e no imaginário.

No  desenvolvimento  histórico  e  nos  diferentes  postulados  filosóficos  há 

várias abordagens sobre o corpo. 

Desde  primórdios,  na  filosofia  oriental,  o  corpo  não  é  visto  como  algo 

concreto ou concluído; é entendido como uma postura encarnada em determinado 

momento,  no  próprio  cotidiano da vida.  Em certos  países  orientais  não há uma 

denominação para o corpo sem ação.

Os  orientais  percebem  a  teoria  como  uma  implicação  da  experiência, 

organizada na própria ação. O humano é visto na sua vivência relacionado ao seu 

ambiente e, as relações entre natureza e cultura são integradas sem dicotomias, 

dualismos e contradições.

No entanto, a construção do pensamento ocidental desenvolveu-se sob a luz 

da razão e muito se conservou dos pressupostos da modernidade sobre o mundo, a 

ciência  e  o  homem.  Porém,  perspectivas  da  pós-modernidade  subvertem  a 

conceitualização e as visões a respeito do corpo, reivindicando principalmente as 

dicotomias modernistas.
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2.1  CORPO E ALMA

A  visão  referente  a  corpo  e  alma  como  elementos  separados,  aparece 

mesmo anteriormente aos dualismos dos tempos modernos.

Para Platão, a alma, a essência do ser humano, era o que possibilitava o 

corpo estar vivo, movimentar-se. A alma, imortal, gerava algo que o corpo não tinha 

para viver.

Platão considerava que o corpo humano era o templo da alma,  pois ele 

abrigava uma parte da divindade. Nessa época, o culto à perfeição do corpo, através 

da ginástica e dos esportes, tinha a pretensão de preparar o templo, preparar o 

corpo para que estivesse saudável e digno de abrigar a alma.

Assim sendo, mesmo antes do modernismo, já se estabelecia uma distinção 

entre essas duas partes que formavam o homem – corpo e alma, principalmente 

referente à matéria que as constituía e também sobre um prisma moral.

No terceiro livro de A República, Platão menciona a seguinte afirmação de 

Sócrates num dos seus diálogos: “Não é o corpo, por mais bem constituído que seja, 

o que por sua virtude faz virtuosa a alma; ao contrário, é a alma, quando boa, que dá 

ao corpo por suas virtudes, toda a perfeição de que ele é capaz”. 

2.2  CORPO-MÁQUINA

Na modernidade ocidental  ainda  entendia-se  que o  humano possuía  um 

corpo e esse corpo abrigava o espírito.  Essa visão filosófica do corpo estava de 

acordo com a visão de mundo da época e sob o prisma dos dualismos cartesianos 

que regiam o pensamento nesse período.
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Para  René  Descartes,  o  conceito  de  ciência  se  desenvolvia  como  um 

conhecimento matemático, sob uma visão determinista. A Natureza era regida por 

uma ordem governada por leis que regulavam os fenômenos. O corpo, por sua vez, 

era  entendido  como  algo  que  também  funcionava  mecanicamente  numa 

configuração articulada e numa organização autônoma - o ”corpo-máquina”.

Todos s movimentos que fazemos sem que a vontade intervenha, como 
acontece muitas vezes quando respiramos, andamos, comemos, em suma, 
quando  praticamos  acções  que  os  animais  também  praticam,  não 
dependem senão da conformação dos nossos membros e do curso que os 
espíritos,  excitados  pelo  calor  do  coração,  seguem  naturalmente  do 
cérebro, nos nervos e nos músculos; exactamente como o movimento dum 
relógio é produzido apenas pela força da sua mola e forma da suas rodas. 
(DESCARTES apud SPANGHERO, 2004, p. 37-38).

Descartes  definia  que o humano era constituído de  uma combinação de 

duas  substâncias  diferentes.  Um objeto  da  natureza,  o  corpo,  que  abrigava  um 

espírito de substância imaterial, a essência humana.

A partir do Iluminismo, com o estudo da Anatomia em desenvolvimento, há 

uma  vontade,  uma  necessidade  de  abrir  e  explorar  o  corpo.  Existia  uma 

preocupação em conhecer  a  parte  interna,  ver  seus órgãos,  entender  as  partes 

distintas e seus funcionamentos.

2.3  CORPO E MENTE

Contemporâneo  a  Descartes,  Espinosa  apresentou  uma  concepção  de 

corpo que carrega uma herança do próprio cartesianismo sobre a separação de 

corpo e mente.

Porém,  como explica Damásio  (2004,  p.  222),  Espinosa faz  referência  a 

duas espécies de fenômenos. Sua formulação apresenta um “dualismo de aspecto”, 
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considerando  mente  e  corpo  separadamente,  mas  também  uma  rejeição  ao 

“dualismo de substância”, considerando pensamento e extensão advindos de uma 

substância única, manifestando que mente e corpo se integram e interagem.

Espinosa (apud Damásio: 2004, p. 223) apresenta seis postulados sobre sua 

concepção do corpo:

I. O corpo humano é composto de uma série de partes individuais de 
natureza  diversa,  cada  uma  das  quais  é  em  si  mesma 
extremamente complexa.

II. Das partes individuais que compõe o corpo humano algumas são 
fluidas, outras moles, outras duras.

III. As  partes  individuais  que  compõe  o  corpo  humano  e, 
consequentemente,  o  corpo  humano  propriamente  dito,  são 
afetadas de forma diversa pelos corpos exteriores.

IV. O corpo humano tem necessidade para sua preservação de muitos 
outros corpos que lhe permitem uma regeneração contínua.

V. Quando as partes fluidas do corpo humano são levadas por  um 
corpo  exterior  a  fazer  pressão  sobre  uma  outra  parte  mole,  a 
superfície desta última é mudada e cria-se assim uma impressão 
moldada pelo corpo exterior.

VI. O corpo humano pode mover  corpos  externos  e  dispô-los  numa 
variedade de maneiras. 

Diante da dicotomia corpo e mente, o filósofo refletia sobre o modo como as 

manifestações corporais e mentais emergem de uma substância única.

Desenvolvendo um pensamento que espreitava essa ligação íntima sobre as 

duas partes, lhes atribui os seguintes significados: “O objeto da idéia que constitui a 

Mente humana é o Corpo” e também “a mente humana é a idéia ou o conhecimento 

do corpo humano” (apud Damásio, 2004, p.224).

Através  desses  conceitos,  Espinosa  demonstra  uma  correlação  de 

interdependência funcional entre corpo e mente. O corpo é o objeto que forma a 

imagem, a parte dura na própria constituição da mente, sendo que a mente é a 

própria imagem desse corpo. Considera que sem um não existe o outro.
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“A  mente  humana  não  pode  perceber  nenhum  objeto  exterior  existindo 

realmente exceto através das idéias de modificação (afecções) do seu próprio corpo” 

(ESPINOSA apud DAMÁSIO, 2004, p. 225), pois, “a mente não tem capacidade de 

perceber  [...]  exceto  no  que  diz  respeito  a  perceber  as  idéias  de  modificações 

(afecções) do corpo.” (ibid., p.224).

2.4  CORPO SEM ÓRGÃOS

Uma das propostas que surge para contrapor as idéias de Descartes, é o 

“corpo  sem  órgãos”  de  Antonin  Artaud  (apud GREINER  2005,  p.25)  que  se 

diferencia do corpo cartesiano por não ser baseado numa forma ou conceito e sim 

num  conjunto  de  práticas,  mas  que  também  difere  dos  fenomenologistas,  pois, 

“Trata-se, portanto de uma rede móvel e instável de forças e não de formas”, como 

explica  Greiner  (ibid.,  p.25).  “O corpo  pode  ser  vivo,  mas  não  necessariamente 

orgânico”.

2.5  CORPO ESSÊNCIA

Para  Nietzsche,  que  afrontou  qualquer  forma  de  poder  centralizador  e 

discutiu  a  transitoriedade  dos  fenômenos,  o  corpo  é  considerado  em sua  forma 

primitiva, a essência do homem, revelando os instintos primordiais da natureza. 
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“Eu sou corpo e alma”, diz o menino... Mas o acordado, o desperto, diz: eu 
sou todo corpo e nada mais exceto isso... O corpo é uma grande razão, 
uma  pluralidade  com  um sentido  unitário...  Instrumento  do  teu  corpo  é 
também a tua pequena razão, ó irmão que tu chamas ‘espírito’, pequeno 
instrumento e jogo da tua grande razão. Mas a coisa mais grandiosa é – 
ainda que não acredite – o teu corpo e a tua grande razão... Instrumentos e 
brinquedos  são  o  sentido  e  o  espírito:  atrás  deles  está  escondido  o 
verdadeiro Si... Atrás dos teus pensamentos e sentimentos, irmão meu, está 
um forte dominador, um sábio desconhecido: é o Si. Em teu corpo habita, é 
o teu próprio corpo. Há mais bom senso em teu corpo que na tua melhor 
sabedoria... O teu Si ri do teu Eu e dos seus orgulhosos sobressaltos... O 
corpo criador criou o espírito como uma longa mão do seu querer... Eu não 
irei pela vossa via, ó desprezadores do corpo... (NIETZSCHE apud COSTA, 
1997, p. 304-305).

Nietzsche  exalta  o  corpo  como  origem  de  um  significado  superior  à 

consciência racional.  “Não acredito  em nenhuma idéia na qual  os músculos não 

tenham festiva parte.” (apud FORGHIERI, 2003, p. 242).

Todas as nossas ações, no fundo, são pessoais de maneira incomparável, 
únicas,  ilimitadamente  individuais.  Não  há  dúvida,  mas,  tão  logo  as 
traduzimos  para  a  consciência,  não  parecem  mais  sê-lo...  esse  é  o 
verdadeiro fenomenalismo e perspectivismo como eu entendo: a natureza 
da consciência animal ocasiona que o mundo de que podemos nos tornar 
conscientes seja só o mundo generalizado, vulgarizado – que tudo o que se 
torna consciente,  por  isso mesmo torna-se raso,  ralo,  relativamente tolo, 
geral,  signo,  marca  de  rebanho,  que  a  todo  se  tornar  consciente  está 
relacionada uma grande, radical, corrupção, falsificação, superficialização e 
generalização”. (NIETZSCHE apud MENEZES MARTINS, 2008, p.13).

Por entender que é no corpo que essência humana se manifesta, Nietzsche 

também relacionava a ação do corpo ao processo de criação: “...a alma é somente 

uma palavra para alguma coisa do corpo.” (apud FORGHIERI, 2003, p. 243).

“’Homens teóricos’  (Nietzsche),  eles  têm dificuldade para  compreender  a 

fome da vida nos seus aspectos encarnados.” (MAFFESOLI, 2008, p. 253).
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2.6  CORPO-PRÓPRIO

Através da Fenomenologia, a partir de Husserl, Mereleau-Ponty divulga no 

Ocidente, a visão do corpo que carrega tanto sua raiz de materialidade como uma 

estrutura corporal, quanto à relação do corpo que vive e convive com o ambiente, 

incluindo o dentro e fora na sua significação corpórea.

Essa corrente reconhece um fluxo de informações entre interior e exterior, 

numa perspectiva tanto biológica, quanto fenomenológica, desenvolvendo o conceito 

sobre o corpo através de estudos sobre a corporeidade da própria cognição nas 

experiências vividas.

O corpo é visualizado e estudado sob duas perspectivas: o corpo orgânico 

ou  físico  (korper)  e  o  “corpo-próprio”,  evidenciando  o  sujeito.  (HUSSERL  apud 

GREINER, 2004, p. 28).

2.7  DESEJO DO CORPO

A partir  de Freud se instala a instabilidade do ego, o ‘Eu’ se desenvolve 

progressivamente ligado à imagem do próprio corpo, desejando e sendo desejado 

por outro corpo. Um retorno ao corpo e suas pulsões.

Dá-se  então,  reconhecimento  ao  imaginário  sob  as  luzes  do  Movimento 

Surrealista,  inserindo  a  importância  do  prazer  e  da  dor  na  constituição  do 

pensamento humano.

As ações, as vontades e desejos humanos que eram até então, ignorados 

em  prol  da  valorização  da  razão  absoluta,  passam  a  ser  considerados  ou 

questionados nas experiências que o corpo vive  em sua relação com o mundo, 
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subvertendo  sua  dimensão  exclusivamente  natural  baseada  na  Anatomia  e  na 

Fisiologia.

2.8  CORPO VIVIDO

Nos estudos de Foucault os interesses se voltam para as ações das práticas 

culturais e sociais. Suas pesquisas se voltam para o corpo que vive – sua doença, 

sua sexualidade, seus prazeres, seus gestos e posturas, sua sensorialidade, sua 

relação  com  os  objetos,  com  o  espaço  e  com  o  outro.  Experiências  do  corpo 

atravessadas por instituições, instrumentos, saberes e poderes.

Revisitando o corpo-máquina explicita o processo de adestramento do corpo 

revestido  pela  disciplina  em  instituições  como  hospitais,  prisões  e  escolas. 

Analisando o corpo vivido investiga o que chamou de “biopoder” ou “biopolítica”, a 

tecnologia  política  do  corpo,  considerando  as  relações  do  corpo  com os  outros 

processos da vivência humana.

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 
desarticula  e  o  recompõe.  Uma  “anatomia  política”,  que  é  também 
igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se 
pode ter  domínio sobre o corpo dos outros,  não simplesmente para que 
façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 
segundo a rapidez e eficácia que se determina. (FOUCAULT, 1987, p. 119).

Para Foucault (ibid.,  p. 138) “O corpo é a superfície inscrita dos eventos, 

traçada pela  linguagem e dissolvida  pelas  idéias,  o  locus de  um eu dissociado, 

adotando a ilusão de uma unidade substancial – um volume de desintegração.” O 

corpo  biológico  é  dissolvido  tornando-se  uma  invenção  social  instável, 

desconstruindo as noções tradicionais de corpo e sujeito.
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2.9  CORPO TRANSITÓRIO

Propondo a dissolução do ‘eu’, Deleuze e Guattari põem em crise o sujeito e 

a razão. Conforme Sataella (2004, p. 32) – pelo viés de Villaça e Góes – os filósofos, 

“trazem  a  possibilidade  da  reconfiguração  do  estatuto  do  corpo  enquanto 

singularidade como fluxo e multiplicidade e, portanto, desvinculado da unidade ‘eu’”, 

apresentando o “devir-outro”, desconstruindo a forma do ser. 

Deleuze  faz  uso  de  conceitos  que  condenam  a  superioridade  do  eu, 

propondo uma subjetividade em movimento e assim, focaliza a atenção para as 

circunstâncias – Como? Quando? Aonde?

Para Foucault (apud Santaella, 2004, p. 21), Deleuze se propõe a 

...pensar  intensidades  em  vez  (e  antes)  de  qualidades  e  quantidades; 
profundidades  em  vez  de  comprimentos  e  larguras;  movimentos  de 
individuação  em  vez  de  espécies  e  gênero;  e  mil  pequenos  sujeitos 
larvares, mil pequenas palavras dissolvidas, mil passividades e formigueiros 
lá onde reinava, ontem, o sujeito soberano.

Dos estudos sobre o corpo vivo surge, também, a metáfora do corpo como 

organismo,  que  utiliza  o  organismo  como  um  instrumento  epistemológico  para 

entender diferentes fenômenos da vida.

O  desenvolvimento  desse  pensamento  que  possui  vários  antecedentes 

filosóficos que migraram para fora de suas origens, passando também por Deleuze, 

contamina  muitas  áreas  do  saber.  Os  biólogos  chilenos  Humberto  Maturana  e 

Francisco  Varela  defenderam  no  modelo  biológico  a  capacidade  autônoma  dos 

sistemas, percebendo o mundo como um organismo em constante mutação.
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2.10  (ENTRE)CORPO

Derrida que identifica pontos em comum entre Nietzsche e Artaud, denuncia 

a primazia do inteligível sobre o sensível.

Conforme Greiner (2005, p. 24-32), propõe um novo corpo “anarquista, não 

orgânico, acefálico e vital”.  Seu foco cognitivo encontrava-se nos entremeios, em 

processos  de  migração  de  conceitos  do  corpo  e  também  como  um  modo  de 

organização nas relações com o ambiente.

Essas  pesquisas  partem  de  experiências  corporais,  também  ligadas  a 

questões da produção artística da época. O filósofo buscava novos significados nas 

relações  de  unidades  como  “corpo  e  linguagem,  gesto  e  fala,  ferramenta  e 

pensamento” e não nas dicotomias. O corpo entre outras coisas da vida.

Derrida denuncia o previlégio da oralidade sobre a escrita, conforme Felinto 

(2001):

Por meio de uma “metafísica da presença”,  o  espiritual  é valorizado em 
detrimento da corporalidade, o material é desqualificado como obstáculo ao 
sentido.  A  materialidade  aparece  ali  sob  a  denominação  de  escritura 
(écriture), e Derrida adverte que “não há signo lingüístico antes da escritura” 
(1973,  p.17),  ou seja, o significante (material)  é anterior – não temporal, 
mas ontologicamente – ao significado (espiritual).

2.11  (IN)CORPORADO

Em pesquisas mais recentes, surge uma outra abordagem interessada no 

mundo empírico,  trazendo a noção de “embodied”  que pode ser traduzido como 

incorporado, mas não no sentido espiritual. Um dos representantes da construção 

desse pensamento é Francisco Varela.

Buscando elos com algumas correntes de pensamento como as Ciências 

25



Cognitivas, Filosofia, Psicologia Meditativa e Budismo, os pesquisadores propõem o 

conceito de ‘enação’, a ação corporificada.

Com referência no pensamento oriental, apontam que o processo cognitivo 

se dá pela experiência numa relação das atuações biológicas, sociais e culturais.

Entendem que teoria sempre surge a partir de uma ação e que é preciso 

levar em conta a subjetividade do observador além da objetividade, traçando um elo 

de ligação entre o universo da objetividade e o domínio da subjetividade – entre a 

ciência e a experiência humana.

Pelo  processo  de  enação  Varela  compreende  que  a  aprendizagem  é 

corporificada,  numa  atividade  que  configura  um  fluxo  de  significados  das 

informações do mundo.

Na mesma abordagem, segundo Low (apud Donatti, 2004, p.97) embodiend 

space (espaço incorporado), “é o local onde a experiência humana e a consciência 

se materializam e ganham forma espacial”. 
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3  CORPO E CORPORIEDADES NA COMUNICAÇÃO

3.1  CORPO E CORPORIEDADES

A  palavra  corpo,  do  latim  corpus,  possui  um  grande  universo  de 

significações. Porém, corpo assinala uma materialidade, solidez ou concretude em 

seus diversos usos e significados.

No Aurélio (1985), tradicional dicionário da Língua Portuguesa, encontram-

se vinte significados para o corpo, entre eles, alguns que modificam seu sentido:

- Parte material, animal ou a carne em oposição à alma;

- O ser humano morto, cadáver;

- Constituição específica de uma estrutura e órgãos;

- A pessoa, o indivíduo;

- Grupo de pessoas consideradas uma unanimidade;

- Porção limitada de matéria;

- Coleção de leis civis;

- A parte principal de um livro

Entre  outros,  os  exemplos  acima  abrem  várias  possibilidades  para  o 

entendimento em que a expressão pode ser atribuída, surgindo inclusive por essa 

gama de propriedades, o conceito de ‘corporação’.

Usualmente,  nas  Ciências  da  Natureza,  consideram-se  corpos  como 

objetos; já nas Ciências Humanas, o  corpus é um conjunto de obras; na Biologia 

usa-se relativo ao corpo dos animais; e ainda, referente a algo que a princípio é 

imaterial e pode se concretizar, como uma filosofia ou um pensamento, atribui-se a 

expressão tomar corpo.
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A conotação mais dura da palavra corpo vai se fragilizando à medida que as 

significações do próprio corpo vão se ampliando sob as mais diferentes perspectivas 

filosóficas.  A  materialidade  enraizada  no  substantivo  concreto  e  primitivo,  que 

designa uma coisa, torna-se atenuada para descrever os sentidos e as atuações que 

o  corpo apresenta  na  realidade e nas mais  diferentes  formas de se  entender  o 

mundo.

As margens instáveis entre o mundo e o ego, entre o real e o imaginário, 
entre o existente e o projetado fizeram do corpo um sistema de interações e 
conexões. Como matéria do vivido, o corpo tornou-se foco privilegiado para 
atividade  constante  da  modificação  e  adaptação  por  meio  da  troca  de 
informação com o ambiente circundante. (SANTAELLA, 2004, p. 66).

Michel Bernard, que escolhe a negar a metáfora do organismo como algo 

inato e comum a todos,  em sua obra  De la Création Choreographique  de 2001, 

propõe o termo Corporeité – por vezes traduzido como corporeidade e outras vezes 

como corporalidade – para suprir a idéia do corpo como um objeto. Para Bernard, a 

corporeidade refere-se à plasticidade e ao fluxo de informações da vida; é como um 

“espectro sensorial e energético de intensidades heterogêneas e aleatórias”. (apud 

Jacques, 2008).

A partir  de Bernard, a corporalidade ou corporeidade pode ser entendida 

como o entremeio e o intervalo, o corpo em transição num processo de evolução ou 

transformação contínua com o ambiente. 

Para Grainer  (2005,  p.  22),  “a  corporeidade [proposta  por  Bernard]  seria 

como uma rede de anticorpos para romper com a noção de corpo monolítico”, sendo 

que, “A diferença entre discutir ‘o corpo’ ou ’as suas corporeidades’ é a tentativa 

evidente de estudar ‘diferentes estados’ de um corpo vivo, em ação no mundo”.
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O corpo não é um produto em si mesmo, mas o resultado transitório de 
negociações travadas em todas as instâncias. Uma vez transitório, ele está 
se modificando. Ele não produz nada senão a possibilidade de representar 
a si mesmo, provisoriamente nesse estado de representação. (MARINHO, 
2004, p. 28).

3.2  CORPO BIOLÓGICO

3.2.1  A Percepção

A percepção como resultado de funções biológicas, pode ser considerada o 

princípio que desencadeia o elo, a interação de um organismo com o ambiente que 

o circunda.

Para elucidar questões referentes à ‘percepção’ em seus estudos sobre o 

corpo na comunicação, Lucia Santaella2 busca a Teoria Ecológica da Percepção de 

James J. Gibson.

Baseada em Gibson, Santaella (2004, p. 35-43), descreve que os sentidos, 

órgãos sensórios, são sistemas perceptivos complexos e inter-relacionados, com a 

função de tornar o organismo que os compõe, informado e estável em relação ao 

ambiente em que vive, para o processo adaptativo da vida.

Salienta que a percepção não é a simples soma de sensações computadas 

pelo cérebro, pois os órgãos sensórios não são órgãos de recepção passíveis de 

sensações.

Sendo que, os modos de investigação, orientação e exploração através dos 

olhos,  ouvidos,  boca  nariz  e  pele,  geralmente  sobrepõem-se  em  ação,  numa 

combinação de sistemas perceptivos focados em alguma informação. 

2 Lúcia Santaella (2004) seleciona a  Teoria Ecológica da Percepção de James J. Gibson, publicada em 1966, 
para analisar “o corpo perceptivo do leitor imersivo” no seu livro Corpo e comunicação, sintoma da cultura de 
2004. Ver capítulo 5, item 5.1.6  Corpo Biocibernético.
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Gibson (apud ibid., p. 41-43), descreve os “Sistemas Exteroceptivos” que se 

referem aos cinco modos de atenção sensorial:

- “Sistema básico de orientação” – sistema geral que fornece fundamentos 

para os outros:

Modo de atenção: orientação geral;

Unidades receptoras: mecânicos;

Órgão anatômico: órgãos vestibulares (ouvido interno);

Atividade: equilíbrio do corpo;

Estímulo: forças da gravidade e aceleração;

Informação que captura: direção da gravidade – que identifica em oposição 

às forças dos movimentos do corpo.

- “Sistema auditivo”:

Modo de atenção: audição;

Unidades receptoras: mecânicas;

Órgãos anatômicos: envolve o ouvido médio e aurículo;

Atividade: orientar para o som;

Estímulo: vibração do ar;

Informação que captura: natureza e localização dos eventos vibratórios.

- “Sistema olfativo-degustativo”:

Modo de atenção: cheiro e gosto;

Unidades receptoras: químicas;

Órgãos anatômicos: cavidade nasal e cavidade oral;

Atividade: cheirar e degustar;

Estímulo: composições existentes no meio e a composição de substâncias 

ingeridas;
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Informação que captura: natureza de fontes voláteis e valores nutritivos e 

bioquímicos.

- “Sistema visual” – o aparato visual é o mais complexo e combina-se com 

todos os outros, registrando informações únicas:

Modo de atenção: olhar;

Unidades receptoras: fotorreceptores;

Órgãos anatômicos:  mecanismos oculares (olhos,  músculos intrínsecos e 

extrínsecos relacionados aos órgãos vestibulares, cabeça e corpo inteiro);

Atividade:  acomodação,  ajustamento  da  pupila,  fixação,  convergência  e 

exploração;

Estímulo: variáveis da estrutura da luz no ambiente;

Informação  que  captura:  variáveis  da  estrutura  óptica,  informações  da 

locomoção e superfície dos objetos, seres, eventos e ambientes.

- “Sistema háptico”:

Modo de atenção: tatear e apalpar;

Unidades receptoras: mecânicas e térmicas;

Órgão  anatômico:  não  possui  órgão  específico  de  sentido,  possuindo 

receptores em tecidos por todo corpo – na pele, nas juntas, nos ligamentos, 

nos músculos e nos tendões, tornando os membros do corpo órgãos ativos 

de percepção;

Atividade: vários tipos de exploração;

Estímulo:  deformação  dos  tecidos  da  pele,  configuração  das  juntas  e 

esticamento das fibras musculares;

Informação que captura: forma, estado, solidez, viscosidade dos objetos do 

meio.
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Além dos órgãos sensores “exteroceptores” que provocam as sensações de 

origem externa, as percepções; Gibson aponta os órgãos sensores “proprioceptores” 

– em músculos, juntas e ouvido interno – que provocam sensações de movimento, 

cinestesia; e também, os órgãos sensores “interoceptores” – terminações nervosas 

nos órgãos viscerais – que provocam algumas sensações internas ao organismo.

Para  Gibson,  todos  os  sistemas  perceptivos  (exteroceptores, 

proprioceptores  e  interoceptores)  são  responsáveis  pelo  reconhecimento  e  pela 

internalização das informações do ambiente, sendo que, esses sistemas “dependem 

do sistema geral de informação que vem do corpo inteiro”. (ibid., p. 39).

O homem e os animais superiores desenvolveram extremidades móveis e 

órgãos  sensórios  ajustáveis  e  por  isso,  os  estímulos  externos  ao  corpo  são 

modificados tanto pelo movimento dos órgãos motores que tem função performativa, 

quanto,  pelos  órgão  sensórios  que  tem  função  exploratória,  mas  que  também 

movimentam-se. Sendo que, tanto os órgãos motores, quanto os sensórios depende 

dos sistemas musculares para movimentar-se.

Gibson (apud ibid.),  propôs uma classificação baseada na ação de cada 

sistema:

- “Sistema postural” – sustenta movimentos compensatórios para o equilíbrio 

e a orientação do corpo;

- “Sistema investigativo de orientação” – propicia movimentos para ajustar 

órgãos e partes do corpo a estímulos externos;

- “Sistema de locomoção” – propicia movimentos para posicionar o corpo 

frente aos estímulos externos;

- “Sistema de apetite” – produz movimentos que permitem a interação com o 

ambiente;
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- “Sistema performativo” – produz movimentos que alteram o ambiente;

-  “Sistema  expressivo”  –  traduz  movimentos  que  identificam  estados 

emocionais;

- “Sistema semântico” – manifesta movimentos codificados.

Para sentir é preciso estar em movimento, assim como, para movimentar-se, 

o corpo precisa sentir.

Na Teoria Ecológica da Percepção, conforme Santaella, o sistema nervoso 

recebe estímulos resultantes da inter-relação entre os objetos externos e o ambiente 

e as ações do próprio organismo a esses estímulos. 

Sendo assim, o corpo, durante o processo da percepção, é extremamente 

ativo envolvendo-se integralmente, interagindo e integrando-se de forma explícita 

com o ambiente. O processo cognitivo que se desencadeia não se dá apenas com o 

cérebro e com o sistema nervoso, mas com o corpo inteiro.

3.2.2  Emoção e razão

Para  análise  do  complexo  funcionamento  do  corpo  numa  perspectiva 

biológica, tomam-se como referência, os estudos do neurologista e neurocientista 

António  Damásio  referentes  à  correlação  entre  corpo  e  mente,  relatados 

principalmente em sua obra  Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos 

sentimentos.

Damásio origina parte de seus estudos em preposições de Espinosa. Com o 

pensamento  compatível  com  evolucionismo  de  Charles  Darwin,  Espinosa 

apresentava a idéia  de que os organismos vivos  tinham a capacidade de reagir 

emocionalmente a eventos, de regular a vida e sobreviver, tendendo naturalmente a 
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se preservarem, entendo que o corpo e a mente eram manifestações paralelas da 

mesma substância.

Espinosa  considerava  que  os  “afetos”,  como chamava  os  sentimentos  e 

emoções, eram uma aspecto essencial do humano, sendo que acreditava que as 

emoções deviam ser controladas pelo esforço intelectual, pela razão, em busca da 

felicidade, conforme Damásio (2004).

“A mente é a idéia do corpo humano” (ESPINOSA apud DAMÁSIO, 2004, p. 

21).

Referente às questões mente e corpo e, emoção e sentimentos, Damásio, 

(ibid., p. 205-206), propõe a seguinte formulação teórica:

- Que o corpo (corpo-propriamente-dito) e o cérebro formam um organismo 
integrado e interagem mutuamente através de projeções químicas neurais.
- Que a atividade cerebral se destina primariamente a ajudar a regulação 
dos processos de vida do organismo, tanto através da coordenação interna 
das  operações  do  corpo  como  pela  coordenação  das  interações  entre 
organismo no seu todo e os aspectos físicos e sociais do ambiente.
- Que o resultado primário da atividade cerebral é a sobrevida com bem 
estar; e que um cérebro capaz de produzir um tal resultado primário pode 
também produzir  outros  resultados  desde  escrever  poesia  até  desenhar 
naves espaciais.
- Que em organismos complexos como o nosso, as operações regulatórias 
do cérebro dependem da criação e da manipulação de imagens mentais 
(idéias ou pensamentos) num processo a que chamamos mente.
-  Que a percepção  de objetos  e  situações,  quer  ocorram no  interior  do 
organismo  ou  no  seu  exterior,  requer  imagens.  Exemplos  de  imagens 
relacionadas com o exterior incluem as imagens visuais, auditivas, táteis, 
olfativas  e  gustativas.  A  dor  e  a  náusea  são  exemplos  de  imagens  do 
interior. Para ser capaz de responder a um estímulo, de forma automática 
ou deliberada, o organismo necessita de imagens. A capacidade de antever 
e planejar o futuro também requer imagens.
-  Que a interface  entre  as  atividades  do  corpo  propriamente  ditas  e  os 
padrões mentais a que chamamos imagens consiste em regiões cerebrais 
específicas que utilizam vários  circuitos nervosos para construir  padrões 
neurais dinâmicos e contínuos que correspondem às atividades do corpo, 
ou seja, que mapeiam essas atividades à medida que ocorrem.
- Que o mapeamento não é um processo passivo. As estruturas em que os 
mapas  são  formados  têm  influência  no  processo  de  mapeamento, 
contribuem  para  ele,  resistem-no  por  vezes.  Essas  estruturas  são 
influenciadas pelos sinais do corpo, como é evidente, mas também recebem 
influências de outras estruturas cerebrais. 
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Para Damásio a emoção e suas reações estão relacionadas com o corpo 

enquanto os sentimentos estão relacionados com a mente, portanto seus estudos se 

voltaram para,

A investigação da forma como os pensamentos desencadeiam as emoções 
e de como as modificações do corpo durante as emoções se transformam 
nos fenômenos mentais a que chamamos sentimentos abrei um panorama 
novo sobre o corpo e sobre a mente, duas manifestações aparentemente 
separadas de um organismo integrado e singular. (ibid., p. 15-16).

Todos  os  organismos  vivos  já  nascem  com  dispositivos  que  procuram 

solucionar os problemas da vida, como encontrar fontes de energia e transformar e 

incorporar  essa  energia,  manter  um  equilíbrio  químico  no  organismo,  manter  a 

estrutura  do  organismo  substituindo  elementos  que  envelhecem  e,  defender  o 

organismo de doenças e lesões.

Os processos de regulação para a sobrevivência são encontrados nos seres 

vivos  mais  simples,  sem a  utilização  de  um  processo  de  raciocínio  estruturado 

previamente.  A  “sensibilidade  corporal  generalizada”  pode  ser  encontrada  em 

organismos  muito  simples,  em  corpos  que  não  estão  equipados  com  “sondas 

sensitivas especializadas”. 

São esses processos de regulação que propiciam o desencadeamento de 

emoções, os quais também são uma maneira de avaliar o ambiente ao redor e agir 

de forma adaptativa a ele, sendo então provável que a maior parte dos seres vivos 

que  possuem  emoções,  respondam  imediatamente  sem  pensar,  pois,  não  tem 

estruturas cerebrais para representar os mapeamentos corporais.

As  emoções  são  respostas  “reflexas”  que  podem atingir  altos  níveis  de 

elaboração e coordenação dependendo da complexibilidade do organismo em que 

acontecem.
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Emoções como o medo, a felicidade, a tristeza e a vergonha encontram-se 

num nível mais alto de regulação da vida em organismos mais complexos que se 

formaram no curso da evolução biológica.

O conjunto dos processos de regulação recebe o nome de “homeostasia”. 

Sendo que Damásio (ibid., p. 38-44) coordena os níveis da “regulação homeostática” 

da seguinte forma: 

- Sentimentos (nível superior);

- Emoções (nível superior):

. Emoções sociais;

. Emoções primárias;

. Emoções de Fundo.

- Pulsões e motivações (nível médio);

- Comportamento de dor e prazer (nível médio);

- Respostas imunitárias (nível baixo);

- Reflexos básicos (nível baixo);

- Regulamentação metabólica (nível baixo).

Uma  reação  complexa  é  construída  a  partir  de  reflexos  de  outras  mais 

simples.

Um  sentimento  de  emoção  é  a  “idéia”  do  corpo  quando  um  estímulo 

emocionalmente  competente  lhe  desencadeia  uma  emoção  num  processo 

emocional.  Os  sentimentos  são  uma  configuração  mental  dos  outros  níveis  da 

regulação homeostática, entretanto isso não acontece como um processo passível.

Damásio (ibid.,  p. 118-120) salienta que, para atingir o nível mais alto de 

regulação  homeostática,  o  organismo  vivo,  além  de  um  corpo,  necessita  dos 

seguintes atributos:
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- Ter desenvolvido um sistema nervoso;

- Esse sistema nervoso deve ser capaz de mapear as estruturas corporais e 

seus estados e transformar esses padrões neurais em padrões mentais, em 

imagens;

- Os conteúdos dos sentimentos devem ser conhecidos pelo organismo, ou 

seja, o organismo tem de ter consciência. Para Damásio, “A consciência é o 

processo  que  enriquece  a  mente  com  a  possibilidade  de  saber  de  sua 

própria  existência,  -  a  referência  a  que chamamos de  self –  e  saber  da 

existência dos objetos que a rodeiam.” (ibid., p. 194);

- O cérebro é necessário porque produz os mapas neurais do estado do 

corpo e também constrói os estados emocionais do corpo cujo mapeamento 

permite  os  sentimentos.  “O  cérebro  de  um  organismo  que  sente  é,  ele 

mesmo,  criador  dos  estados  corporais  que  evocam  sentimentos  quando 

esse organismo reage a objetos e situações com emoções e apetites”. (ibid., 

p. 120).

Para que os sentimentos aconteçam é necessária a presença de um corpo, 

a presença de um cérebro que consiga representar esse corpo e os dispositivos de 

regulamentação da vida, os mecanismos de emoção e todo o seu processo. Os 

sentimentos aparecem na evolução somente quando o organismo se torna capaz de 

construir mapas cerebrais que representem estados do corpo. 

Damásio (2005, p.95) propõe “O conteúdo essencial dos sentimentos é um 

estado corporal mapeado num sistema de regiões cerebrais a partir do qual uma 

certa imagem mental do corpo pode emergir.  Na sua essência,  um sentimento é 

uma idéia, uma idéia do corpo.” 

Os  processos  mentais  se  baseiam  nos  mapeamentos  do  corpo  que  o 
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cérebro  constrói  em padrões  neurais  que  retratam respostas  aos  estímulos  que 

originam as emoções e os sentimentos. Uma transformação corporal, uma mudança 

numa determinada parte do corpo, produz alterações mentais.

O cérebro possui várias regiões que trabalham para retratar aspectos das 

atividades do corpo em atividades de mapas neurais. As imagens que se formam na 

mente, resultam das interações entre o corpo e os objetos que o rodeiam e que são 

mapeadas nesses padrões neurais, construídos de acordo com as capacidades de 

cada organismo.

Damásio (ibid., p. 206-207), define dois tipos de imagens produzidas pelo 

cérebro:

Imagens  da  carne  [são  as]  imagens  do  interior  do  corpo  baseadas  na 
representação da estrutura e do estado das vísceras e do meio interior.
Imagens [...] de sondas sensitivas especiais são imagens que têm base no 
estado  de  atividades  das  partes  do  corpo  a  que  chamamos  órgãos 
sensitivos  periféricos.  As  imagens  ocorrem  quando  essas  partes 
especializadas  do  corpo  são  modificadas  por  objetos  exteriores  a  ele.. 
Resultam do contato (ou reação) físico desses objetos com o corpo. 

Diante  de  um objeto  emocionalmente  competente  –  como num exemplo 

dado por Damásio (ibid., p. 98), uma visão muito agradável – o estado do corpo é 

alterado, sendo que, essa modificação corporal é o objeto imediato de origem com o 

qual a percepção constitui a essência do sentimento. 

Porém, estando o objeto da percepção no próprio corpo, o cérebro também 

atua sobre o a estrutura do objeto que vai perceber. O objeto do sentimento e o 

mapa desse objeto podem influenciar-se num processo mútuo, o que não é possível 

acontecer na percepção de um objeto exterior ao corpo. 

Sendo  assim,  a  origem  dos  sentimentos  não  necessariamente  está  no 

estado real  do corpo, mas,  sim,  no estado dos mapas cerebrais  que as regiões 
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“somatossensitivas” constroem o tempo todo. O conjunto de detectores sensitivos 

distribuídos por todo corpo colabora na construção de padrões neurais que mapeiam 

a interação do organismo com o objeto.

As duas espécies de imagens do corpo, “Imagens da carne” e “Imagens de 

sondas sensitivas especiais”, podem ser reconstruídas na mente, sendo utilizadas 

para representar as relações espaciais e temporais entre os objetos.

Dessa forma, são realizadas as representações os acontecimentos relativos 

aos objetos, além do que, o cérebro pode inventar outras imagens que simbolizam 

os  objetos  e  os  acontecimentos  ou  ainda,  que  representam  abstrações.  Pode 

também,  produzir  novas  imagens  além  das  imagens  baseadas  diretamente  no 

corpo. E, além disso, pode ainda diluir as imagens que vêm do corpo e recombina-

las,  ou  simbolizar  um  objeto  e/ou  um  acontecimento  com  um  novo  símbolo 

imaginado,  e  por  sua  vez,  esses  símbolos  podem  ser  combinados  em  frases, 

podendo  representar  tanto  coisas  e  acontecimentos  abstratos,  como  coisas  e 

acontecimentos concretos.

Portanto, os sentimentos também podem ser constituídos por imagens de 

um pensamento, pois, são uma percepção de um estado do corpo, acompanhado 

pela percepção de pensamentos e pela percepção de um certo modo de pensar. 

Na perspectiva de Damásio (ibid., p.93-94), “a  origem das percepções que 

constituem a essência dos pensamentos é clara: o corpo é continuamente mapeado 

num certo número de estruturas cerebrais. Aos conteúdos das percepções também 

são claros: estados do corpo retratados nos mapas cerebrais do corpo.”.

Os sentimentos são mentais como as outras percepções, mas os objetos 

que lhes constituem originalmente fazem parte do organismo vivo,  do corpo que 

sente. 
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Pode-se resumir que “Parte daquilo que acaba sendo mapeado nas regiões 

sensitivas do nosso cérebro e que emergem na nossa mente sob a forma de uma 

idéia tem a sua origem em estruturas do corpo que se encontram num determinado 

estado e em determinadas circunstâncias.”  (ibid.,  p.  209).  A mente se apresenta 

como um fenômeno que emerge da colaboração de diversas regiões cerebrais.

Damásio afirma que uma suspensão no fluxo das representações do corpo 

onde se originam os sentimentos, causa uma suspensão dos pensamentos sobre os 

objetos  e  as  situações  e  também,  a  suspensão  “da  continuidade  daquilo  que 

percebemos  como  nossa  existência”,  apontando  que  “Desde  que  haja  alguma 

representação corporal, a mente não perde todos os seus alicerces e pode por isso 

continuar.” (ibid., p.203-204).

O  autor  explica  que  a  mente  existe  devido  aos  conteúdos  básicos  que 

ocorpo lhe fornece, como também, a mente desempenha várias tarefas relacionadas 

ao  bom  funcionamento  do  corpo,  como  o  controle  da  execução  de  respostas 

automáticas em relação a um fim, a previsão e o planejamento de respostas novas 

e, a criação de variadas circunstâncias e objetos que beneficiam a sobrevida do 

corpo. 

Damásio reitera que “as imagens que se formam na mente são o reflexo da 

interação entre organismo e o ambiente, o reflexo de como as reações cerebrais ao 

ambiente afetam o corpo e o reflexo também de como as correções da fisiologia do 

corpo estão acontecendo”. (ibid., p. 218)

O cérebro, desde o início da vida, possui um grande repertório a respeito da 

forma como o organismo deve ser gerido, de como a vida deve ser organizada e 

como o organismo deve responder a alguns acontecimentos exteriores. Muitos dos 

sinais do corpo que são transformados em idéias são conseqüências de estados do 
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cérebro,  ou  seja,  certas  idéias são baseadas em estados e comportamentos do 

corpo provocados pelo próprio cérebro.

“... algumas idéias do corpo que constituem os fundamentos da mente são 

determinadas pelo esquadrinhamento prévio no cérebro, pelas necessidades gerais 

do organismo.” (ibid., p. 218).

Considerando que a mente é parte integrante de um organismo, Damásio 

escreve que “corpo,  cérebro e mente são manifestações de um organismo vivo. 

Embora seja possível dissecar três aspectos de um organismo sob o microscópio da 

Biologia, a verdade é que eles são inseparáveis durante o funcionamento normal do 

organismo”. (ibid., p. 205).

“Esse  retrato  é  uma imagem composta  da  vida  nas  suas modificações.” 

(ibid., p. 15).

Uma série de correspondências entre as características físicas dos objetos 

que são independentes e das possíveis respostas que o organismo vivo pode dar a 

essas características, veêm sendo produzidas através da história da evolução.

Para  mudar  a  perspectiva  [referente  ao  problema  mente  e  corpo]  é 
necessário compreender que a mente emerge num cérebro situado dentro 
de um corpo-propriamente-dito, com o qual interage; que a mente tem seus 
alicerces no corpo-propriamente-dito; que a mente prevaleceu na evolução 
porque tem ajudado a manter o corpo-propriamente –dito; e, que a mente 
emerge em tecido biológico –  em células nervosas – que partilham das 
mesmas  características  que  definem  outros  tecidos  vivos  no  corpo-
propriamente dito. (ibid., p. 201-202).
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3.3  CORPO CULTURAL

3.3.1  Co-evolução

Muitos  estudos  que  discutem  os  fenômenos  ligados  à  natureza  e  à 

adaptação do seres ao meio ambiente, surgem a partir da Teoria Evolucionista, que 

tem como seu maior expoente a publicação da obra  On the Origin of Species do 

naturalista e biólogo inglês Charles Darwin, no ano de 1859.

Como ressalta Bragato (2004, p. 57), na edição original de sua obra, Darwin 

não utilizou a palavra ‘evolução’3, na realidade o autor definiu esse processo como 

“descendência com modificação”.

Pelo contexto da época, a palavra evolução mistificou uma relação com o 

significado de progresso. Contudo, a teoria referia-se muito mais às questões das 

modificações  das  espécies  através  dos  processos  de  seleção  natural  e 

hereditariedade,  como mecanismos  essenciais  da  sobrevivência  dos  seres  vivos 

num processo reativo  ao meio ambiente.  Diferentemente de uma relação com o 

progresso na evolução humana correspondida num movimento ascendente de seres 

unicelulares transformando-se em seres auto-conscientes.

Nessa  visão,  conforme  Bragato  (ibid.,  p.  58),  a  evolução  não  pode  ser 

entendida como um processo rígido, pois diz respeito à natureza que evolui com 

elementos oferecidos por ela mesma, subsidiando a evolução em cada espécie e 

entre as espécies, através dos processos de replicação, de variação e de seleção 

natural, sem que haja uma previsão final. 

3 O filósofo inglês Herbert Spencerque, baseado em conceitos positivistas, foi quem inseriu e divulgou a palavra 
‘evolução’ para traduzir a “descendência com modificação” de Darwin, conforme Bragato (2004).
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A partir do evolucionismo a idéia de co-evolução4 é intrínseca aos processos 

de  sobrevivência  dos  seres.  Ambiente  e  organismo  coexistem,  estabelecendo 

integrações  de  energias  e  interações  de  eventos,  que  causam  e  possibilitam  a 

modificação num processo evolutivo de ambos.

O ambiente pode ser concebido como uma reflexão biológica das espécies, 

pois  não  é  uma  estrutura  externa  e  imposta  aos  seres  vivos.  As  regulações 

ecológicas resultam de um processo co-evolutivo histórico.

A  hipótese  co-evolutiva  pronuncia  a  interação  entre  organismo  e  meio 

ambiente,  num  processo  de  reorganização,  traduzindo  o  funcionamento  dos 

sistemas vivos em seu processo ontológico.

“O corpo [considerado] como um resultado sempre transitório dos processos 

de co-evolução que pautam a vida na Terra”. (KATZ; GREINER, 2004, p. 14).

Pela  perspectiva  evolucionista  a  cultura  é  um  meio  de  adaptação  ao 

ambiente, uma estratégia adaptativa, sendo que, existe uma pluralidade de culturas 

nas  diferentes  espécies.  Cultura  e  natureza  não  são  consideradas  instâncias 

separadas.

“Darwin  demonstrou  que  as  espécies  não  são  eternas  e  imutáveis.  Ao 

contrário, elas se ramificam em sucessivas bifurcações. Como coisas vivas, também 

a cultura sofre mutações”. (BRAGATO, 2004, p. 65).

4 “A expressão  coevolution é uma extensão lógica do termo darwiniano  coadaptation que foi  originalmente 
cunhada  por  Paul  Ehrlich  e  Peter  Raven  (1964)  para  referir  a  evolução  genética  interdependente  em duas 
espécies,  como na coevolução das borboletas e suas plantas hospedeiras.”  (DURHAM  apud SPANGHERO, 
2003, p. 22).
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3.3.2  Unidade de Informação Cultural

Eu uso o termo [coevolução] para descrever  a ação paralela da seleção 
cultural  e  da  seleção  genética  na  evolução  de  fenótipos  humanos, 
especialmente comportamentos.  (DURHAM  apud SPANGHERO, 2003, p. 
22).

A partir de pesquisas Neodarwinistas, aproximando estudos genéticos aos 

estudos da cultura, surge a Teoria da Evolução Cultural em analogia a Teoria da 

evolução  das  espécies  por  pesquisadores,  entre  os  quais,  o  biólogo  Richard 

Danwkins.

Sendo a hereditariedade um dos mecanismos essenciais da sobrevivência 

dos seres vivos na teoria evolucionista, Dankins faz uma analogia ao gene, unidade 

de  informação  genética,  e,  introduz  o  conceito  de  “meme”  para  identificar  uma 

unidade mínima de informação cultural:

Da mesma forma como os genes se propagam no ‘fundo’ pulando de corpo 
para corpo através dos espermatozóides ou dos óvulos, da mesma maneira 
os memes propaguem-se no ‘fundo’ de memes pulando de cérebro para 
cérebro por meio de um processo que pode ser chamado, no sentido amplo, 
de imitação. (apud ibid., p. 21).

Conforme Maíra Spanghero (ibid, p. 21), “meme seria um pedaço mínimo de 

informação cultural suficiente para ser propagado e contaminar outros cérebros [...] 

se os padrões de informação evoluem semelhantes aos processos biológicos, há 

inerência para transmissão, variação e seleção.”. 

Um  Meme é,  grosso modo,  um padrão  cognitivo  e  comportamental  que 
pode ser  transmitido de cérebro a cérebro (saltitando pelos mecanismos 
neurofisiológicos  via  Linguagem:  idéias,  língua,  gesto,  fala,  expressão  e 
reconhecimento  facial,  emoções,  hábitos,  habilidades,  atitudes). 
(BRAGATO, 2004, p. 59).

A partir da concepção de unidade mínima de informação cultural, o meme, 
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desenvolveu-se  a  teoria  chamada  Memética,  estudada  e  criticada  por  vários 

pesquisadores.

3.3.3  Corpo metafórico

Analisando  a  relação  entre  corpo  e  mundo  Greiner  (2005),  retoma  a 

pensamento  de  Mark  Johnson  que  sustenta  a  “significação”  formada  pela 

experiência  corporal  junto  a  estruturas  prévias  da  sensibilidade,  o  modo  de 

percepção, orientação e interação com objetos, eventos e seres, que são esquemas 

corporais que não dependem somente da experiência. A comunidade em que um 

organismo vive corrobora sobre sua compreensão do mundo.

A  partir  desse  conceito  Johnson  desenvolve  com  George  Lakoff  uma 

pesquisa  que  focaliza  o  conteúdo  metafórico  no  pensamento  e  na  ação,  e  não 

apenas  como  uma  característica  da  linguagem,  originando,  então,  a  teoria  das 

metáforas corporificadas.

Os  autores  afirmam  que  o  sistema  conceitual  humano  é  metafórico 

naturalmente,  pela  maneira  que se  conceitua  uma experiência  através  de  outra, 

conforme Greiner (ibid., p. 44).

O  sistema  de  uma  metáfora  corporificada  baseado  numa  experiência 

possibilita  o  entendimento  de  um  conceito.  Através  da  experiência  corporal  de 

situações da vida que são construídos os conceitos humanos, incorporados como 

metáforas que serão significações para a construção de novos conceitos.

Katz e Greiner (2004, p.,17), afirmam que, “Não há nenhum conhecimento 

formulado na linguagem que não tenha estado no corpo.”.

A palavra metáfora, originada do grego metaphora que significa transporte, 
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carrega uma significação implícita de transferência, de processo de comunicação. 

Um sistema metafórico possibilita a transposição de conceitos.

A teoria das metáforas corporificadas entende o corpo humano como um 

sistema metafórico que vivencia, constitui, articula e comunica conceitos, através da 

sua experiência. 

As metáforas corporificadas também se conectam com a experiência cultural 

dos indivíduos.

O conceito metafórico se constrói em uma experiência e aprendizado pela 

vivência  de  outras  experiências  do  corpo  através  das  capacidades  perceptiva, 

motora,  mental  e  emocional,  em  atividades  relacionadas  ao  ambiente  como: 

manipulação,  locomoção  e  captura  de  energia  (através  de  processos  como  de 

alimentação) além de interações com a comunidade, com as pessoas num processo 

cultural, também social, político, econômico e religioso.

 “Os  selfes (eus  de  todos  nós)  consistem de  tudo  sobre  nós  –  nossos 

corpos,  nossos  papéis  sociais,  nossas  ações  no  mundo,  nossas  histórias”. 

(LAKOFF; JOHNSON apud BRAGATO, 2004, p. 63).

3.4  CORPO SOCIAL

A realidade  do  corpo  biológico  é  alterada  pelas  demandas  sociais.  Nos 
valores  da  circulação  de  olhares  e  visões,  a  passagem  é  vedada  ao 
organismo materializado naturalmente. (MENEZES MARTINS, 2008, p. 34).

A  pesquisadora  Neusa  Meirelles  Costa,  que  faz  uma  investigação  onde 

debate questões sobre a produção social do corpo, afasta-se da acepção de corpo 

social  encontrada  na  sociologia  clássica,  criticando  sua  utilização:  “...utiliza  a 

expressão corpo social para designar o conjunto relativamente estável de padrões 
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interativos,  funcionais,  em  uma  dada  sociedade,  grosso  modo,  uma  abstração 

orientada” (2003, p. 247).

Para  Costa  (ibid.,  p.  248),  “corpo  social é  o  resultante  de  um processo 

histórico, cultural e econômico de produção social. Não é um conjunto de indivíduos, 

mas a qualificação para indivíduos, individualidades, e também para grupos sociais. 

Por  conseguinte,  às  qualificações  dos  corpos  socialmente  produzidos, 

correspondem corporeidades igualmente diferenciadas”. 

Em  seu  conceito,  corpo  social  está  vinculado  à  designação  de  “corpos 

dóceis” de Foucault (1987).

“É numa boa proporção como força de produção que o corpo é investido por 

relações de poder e dominação; mas em compensação sua constituição como força 

de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição”. (ibid., p.119).

Nas relações sociais “um corpo produtivo é um corpo submisso”.

Conforme  Francisco  Menezes  Martins  (2008),  são  as  formas  de  poder 

ligadas  às  possibilidades  de  ser,  sendo  que  “a  disciplina  fabrica,  assim,  corpos 

submissos e exercitados, corpos dóceis.” (FOUCALT, 1987 p. 119).

Para Meffesoli  a atitude que antes era contemplativa nas relações sociais, 

passa para associações refletidas, onde uma forma operativa e comunitária toma o 

lugar de formas conceituais políticas e sociais.

Práticas encantadas, encarnação que se deve compreender no seu sentido 
preciso: prazeres da carne, mortificação da carne; a diferença é de pouca 
importância,  como meio de reafirmar a relevância do corpo individual  no 
âmbito do corpo coletivo. Corpo místico, corpo imaginal, em todo caso, que 
não pode mais ser reconhecido pelos mecanismos de abstração racional, 
mas  que  tende  a  se  afirmar  na  organicidade  dos  grupos  emocionais. 
(MAFFESOLI, 2006, P. 257)

47



3.5  O CORPO COMO UM SISTEMA 

Diante das relações entre corpo biológico, corpo cultural e corpo social, o 

corpo  humano  não  pode  ser  compreendido  numa  instância  única  ou  ser 

desmembrado.  As  noções  de  cultura  e  natureza  se  cruzam  na  construção  do 

contexto  geral  da  vida.  O  corpo  é  identificado  como  um  sistema  complexo  de 

interações.

A teoria  dos  sistemas  gerais  postula  que,  os  organismos  são  sistemas 
abertos que mantêm seu estado constante e podem evoluir para estados de 
maior  complexidade  por  meio  de  constante  intercâmbio  de  energia  e 
informação com o meio ambiente  [...] comunicação e existência tornam-se 
conceitos ligados. (EPSTEIN, 1973, p. 38).

Prigogine explica que todos “os vivos”  são dissipativos,  constituídos pela 

irreversibilidade (em relação ao tempo, impossível de se reverter) e pela produção 

de entropia (grandeza em termodinâmica, que avalia a degradação de energia), em 

rumo  ao  desequilíbrio,  tornando  um  sistema  complexo  imprevisível,  conforme 

Greiner  (2005,  p.  39).  “Tudo  o  que  é  vivo  deve  co-habitar  com a  desordem  e 

instabilidade”.

Na evolução de um sistema considera-se que o desequilíbrio é fundamental 

para gerar conhecimento. Segundo Prigogine os sistemas afastados do equilíbrio 

estão  em permanente  e contínua mudança,  que pode ser  ampliada atingido um 

ponto de crise, sucedendo então, uma transformação, um novo estado, um aumento 

dos níveis de complexidade. 

O corpo anatômico é um corpo vivo que se comunica com os outros seres, 

objetos e ambiente num processo interativo.
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 “...o  tipo de performance de um corpo depende sempre da estrutura do 

sistema, na relação com o ambiente [...] e na forma como a memória se manifesta”. 

(ibid., p. 40).

O  corpo  como  um  sistema  complexo,  é  o  espaço  onde  os  processos 

biológicos e culturais se integram determinando uma entidade social.

Spanghero (2003, p. 23), define que “O corpo é mídia de seu estado, do jeito 

que as informações ali se organizam. O corpo expressa o que ele é.”

A  noção  de  corpo  contemporâneo  para  Nirvana  Marinho  (2004,  p.  24) 

consiste  no  “corpo  que é  atravessado por  diversas  informações,  o  que  significa 

diferenças  geradas  pelo  contato  dele  com  seu  ambiente.  É  por  meio  dessas 

diferenças que o corpo transforma tanto ele mesmo como as informações que o 

invadem”.

Para Lela Queiroz (2004, p. 176), “O corpo se apresenta como processo de 

sistemas dinâmicos. Os conflitos entre o que já está corporalizado e o que não está, 

fazem parte do seu processo evolutivo de sobrevivência, e esforços adaptativos no 

curso da vida do organismo.”

Referenciando-se  na  teoria  Proxemics de  Hall5,  Luisa  Paraguai  Donatti 

(2004),  afirma que na comunicação,  o  corpo pode ser  compreendido como uma 

interface,  sendo  que,  os  indivíduos  criam  “zonas  corpóreas”  a  partir  de 

comportamentos  que  podem  ser  sutis  e/ou  específicos,  formando  diferentes 

contornos e limites, onde vão agir em distintas situações de interação, tanto íntimas, 

informais, como sociais.

5 “Hall (1996) introduziu o termo proxemics para designar as observações inter-relacionadas e teorias sobre esse 
uso do espaço do homem, como uma elaboração especializada da cultura. Ele determinou os limites das zonas 
proxêmicas categorizando quatro áreas distintas para este espaço informal: íntima, pessoal, social e pública”. 
(Donatti, 2004, p. 96).
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Para a pesquisadora (ibid., p. 96), a teoria Proxemics,

...aborda  o  corpo  como  um  local  de  orientação  espacial  com  múltiplas 
janelas para interagir  com os outros e com o ambiente.  Essas relações 
espaciais e limites territoriais - espaço-corpóreas – diretamente influenciam 
e organizam os encontros, as atividades, os comportamentos e os rituais 
das pessoas e a maneira como percebem a si próprias e o mundo.

As  “dimensões  espaço-corpóreas”  são  entendidas  como  “territórios  não 

físicos”,  como  interfaces  que  durante  toda  a  comunicação  são  atualizadas, 

provocando  os  movimentos  de  expansão  e  contração  dessas  dimensões,  dos 

próprios espaços criados.

Em outras palavras, as pessoas, ao criar esses espaços corpóreos (formas 
de acessar e serem acessadas por outros), constroem filtros e formas de 
mediação dinâmicas com o mundo – pessoas,  objetos,  situações.  Essas 
interações não são reações passíveis entre o ser e o ambiente, mas uma 
maneira de organizar as relações entre os indivíduos, na medida em que a 
reposta determina por si só significado ao estímulo. (ibid., p. 96).
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4  CORPO NA CIBERNÉTICA

A  Cibernética  é  também  uma  ciência  que  discorre  amplamente  em 

proposições acerca do corpo e suas corporeidades, além de que, a partir dela, se 

relacionam os  estudos  em várias  outras  áreas  do  conhecimento,  entre  eles,  os 

avanços  nas  Ciências  da  Cognição,  outro  campo  científico  que  corrobora  com 

pesquisas em estreita relação na investigação sobre o corpo.

A cibernética é uma ciência nova, que, como a matemática aplicada, corta 
transversalmente os  entrincheirados  departamentos  da ciência  natural:  o 
céu, a terra os animais e as plantas. Seu caráter interdisciplinar emerge 
quando considera a economia não como um economista,  a biologia  não 
como um biólogo, e as máquinas não como um engenheiro. Em cada caso 
seu tema permanece o mesmo, isto é, como os sistemas se regulam, se 
reproduzem, evoluem e aprendem. Seu ponto alto é de como os sistemas 
se organizam, (PASK apud EPSTEIN, 1973, p. 11).

Como  é  bastante  referido,  o  termo  originário  do  grego  kybernetes – 

timoneiro  –  foi  introduzido  nos  anos  40  pelo  matemático  Norbert  Wiener,  que 

sintetizou os principais conceitos da cibernética em sua obra  Cybernetics,  or the 

Control and Communication in the Animal and the Machine..

Contudo, de 1943 a 1953 ocorreram as conferências da Fundação Macy na 

New  York  Academy  of  Science,  onde  se  reuniram  antropólogos,  matemáticos, 

engenheiros,  psicólogos,  lógicos,  economistas e neurofiologistas,  para refletir  em 

torno da essência da cibernética, o que significou um período de suma importância 

para  o  desenvolvimento  dessa  ciência.  Entre  os  pesquisadores  encontrava-se  o 

próprio Norbert Wiener, além de, Arturo Rosenblueth, Gregory Bateson, Heinz von 

Foerster,  John  von  Neumann,  Julian  Bigelow,  Kurt  Lewin,  Lawrence  Kubie, 

Lawrence  K.  Frank,  Leonard  J.  Savage,  Margaret  Mead,  Molly  Harrower,  Paul 

Lazarsfeld, Ralph W. Gerard, Walter Pitts, Warren McCulloch e William Ross Ashby, 
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Claude Shannon, Erik Erikson e Max Delbrück.

4.1  CÍRCULO CIBERNÉTICO

Cibernética é a ciência que possui como objeto de estudo os mecanismos 

de comunicação e de controle nos sistemas complexos, dos organismos vivos e das 

máquinas e, apresenta modelos para entender os sistemas existentes.

Primeiramente,  a  cibernética  representa  um  movimento  circular  de 

monitoramento, comparação e ação, em direção a um objetivo. Analisa cada sistema 

nas suas relações com o seu meio. Esses sistemas são vistos como auto-regulados.

Segundo  Heins  von  Foerster  “todas  as  definições  [de  cibernética]  tem 

origem em um tema central: o movimento circular”. (apud ITAULAB 2007, p. 11).

4.2  CIBERNÉTICA DE SEGUNDA ORDEM

O biólogo, físico e matemático austríaco Heinz von Foerster ingressou no 

grupo da Fundação Macy em 1949, participando da décima conferência intitulada 

Circular  Causal  and Feedback Mechanisms in  Biological  ande Social  Systems  – 

Mecanismos  de  causalidade  circular  fechada  e  retro-alimentados  em  sistemas  

biológicos e sociais.

Partindo  do  construtivismo  de  Jean  Piaget,  Foerster  propôs  um 

construtivismo marcado pela circularidade dos processos de auto-referência – Base 

teórica do chamado construtivismo radical  – concebendo então,  a cibernética de 

segunda ordem, que incorpora uma questão ética ao ciclo cibernético.
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Um  sistema  de  segunda  cibernética  tem  capacidade  auto-organizativa. 

Surgindo  uma  variação  interna  ou  externa,  é  capaz  de  alterar  sua  estrutura, 

mantendo singularidade e equilíbrio. O sistema é autônomo, mas seu funcionamento 

absorve as informações, num processo emergente. 

Enquanto a cibernética de primeira ordem baseia-se nas noções de controle 

e  de  comunicação  através  de  um  propósito  prévio  e  planejado,  a  segunda 

cibernética está centrada em noções de auto-organização, estruturas emergentes, 

questões de adaptação e evolução, implicando na mudança de objetivo do primeiro 

ciclo cibernético.

A segunda cibernética significa uma extensão do conceito de circularidade. 

O observador, ao observar um sistema, forma com ele um outro sistema do qual é 

participante através de círculos de feedback.

Paul Pangaro (2006) ilustra essas interações de segunda ordem através do 

double loop,  com  a  sobreposição  de  dois  movimentos  circulares.  Relaciona  o 

“círculo do movimento reativo” e o “círculo da análise reflexiva”. 

A cibernética de segunda ordem refere-se aos sistemas auto-observantes, 

pois promove uma mudança de estado do observador, que passa também a ser 

observado,  incorporando  fatores  humanos  aos  processos  de  ação  e  reação  da 

cibernética  de  primeira  ordem,  entendendo  os  processos  comunicacionais  como 

processos relacionais, o que depende eventualmente também de fatores subjetivos, 

como estética, ética, exploração e descobertas.

"Informação nenhuma é exterior, ela só se encontra em nós mesmos". (VON 

FOERSTER apud Pellanda, 2003).

Até meados do século XX, a ação do observador na pesquisa não existia na 

teoria da ciência, que buscava uma descrição objetiva do mundo através de uma 
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abordagem analítica,  não sendo considerado o sujeito.  Pela visão aristotélica, os 

enunciados deveriam ser falsos ou corretos, não podendo haver uma visão oscilante 

do observador.

No modelo cibernético de segunda ordem, através da abordagem sistêmica, 

ficam relacionadas duas realidades antes consideradas separadas.

Para Pangaro (2006), a cibernética de segunda ordem pode ser entendida 

de duas formas: a conscientização do ato de observar é indispensável e engloba um 

ponto de vista humano e, o sistema aprende a alterar os objetivos do primeiro ciclo 

de forma inteligente, o “segundo aprendizado”. 

Quando um cientista observa um fenômeno, ele está realizando, consciente 
ou inconscientemente, uma interação com o objeto de estudo empírico... Os 
cientistas  envolvidos  com uma  interação  cibernética  de  segunda  ordem 
estão preocupados não apenas com o fenômeno observado, mas com o 
próprio  processo  de observação,  ou  seja,  uma ontologia  (o  que  são  as 
coisas) é substituída por uma ontogênese (como as coisas se tornam o que 
são). (ITAÚLAB, 2007, p. 13-15).

4.3  AUTOPOIESIS

Os pesquisadores  Humberto  Maturana  e  Francisco  Varela  propuseram a 

“Biologia  do  Conhecimento”,  observando  que  organismo  e  ambiente  interagem 

constantemente.

Entendem que  “todo fazer  é  um conhecer  e  todo  conhecer  é  um fazer” 

(MATURANA; VARELA, 2005, p. 32), sendo que “conhecer é uma ação efetiva, ou 

seja, uma efetividade operacional no domínio da existência do ser-vivo” (ibd., p. 35). 

Aprender é o próprio viver. 

Os biólogos baseiam-se na proposição de que homem e ambiente interagem 

num processo evolutivo, através de um “acoplamento estrutural” onde mudam as 
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estruturas e conserva-se a organização, o que desencadeou na longa história das 

modificações fisiológicas humanas essenciais no processo de desenvolvimento do 

Homo sapiens sapiens.

Considera-se  em  sua  teoria,  a  relação  de  influência  mútua  do  corpo  e 

ambiente  entrelaçados,  em  estados  de  autopoiesis,  caracterizando  processos 

cognitivos híbridos. 

A  partir  de  seus  estudos,  Maturana  e  Varela  desenvolveram  a  teoria 

Autopoiesis, pronunciada em De maquinas y seres vivos (1972), e divulgada a partir 

de Autopoiesis and Cognition (1980).

Autopoiesis significa auto-organização, capacidade adaptativa. A expressão 

vem do grego auto – referente a si próprio – e poiesis – criação / produção.

“Os  gregos  entendiam  por  poiéses o  processo  criativo  ensejado  pela 

natureza  (phisis)  tanto  quanto  o  auxiliado  pela  intervenção  humana  (trehnè)”. 

(RÜDIGER, 2003, p. 32).

Maturana e Varela (ibid., p. 56-57) afirmam que os seres vivos são unidades 

autônomas, justamente por serem caracterizados por sua organização autopoiética, 

o que permite a interpretação das informações e a interação com o meio, a partir de 

uma  posição  singular.  Contudo,  ressaltam  que  a  organização  não  é  uma 

característica exclusiva dos seres vivos, pois “... é comum a todas as coisas que 

podem ser investigadas como sistemas”. 

Pressupõem  que  a  realidade  é  constituída  em  conversações  de  uma 

realidade  complexa,  desencadeando  situações  paralelas  de  autonomia  e  de 

conectividade.  A  realidade  é  formada  na  comunicação,  na  troca  durante  um 

processo de ações recíprocas entre um observador e um ambiente, constituindo um 

círculo retroativo. 
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O conceito de Autopoiesis é essencialmente cibernético, pois se apresenta 

num sistema complexo onde observador e ambiente se reconfiguram circularmente. 

Para  Marurana  e  Varela,  a  consciência  é  um  processo  emergente 

relacionada a processos vividos.

4.4  CONVERSAÇÕES DE GORDON PASK

Gordon Pask desenvolveu a Teoria das Conversações nos anos 70, como 

um  ramo  da  cibernética.  Pask  propôs  que  a  construção  do  conhecimento  se 

desenvolve pela interação e cooperação em processos comunicacionais construídos 

entre sistemas - seres humanos, máquinas e ambientes.

A  Teoria  das  Conversações  considera  as  interações  dos  participantes, 

baseadas na linguagem, nas quais informações são trocadas sem se estabelecer 

uma comunicação perfeita.

As  informações  dependem  da  interpretação  do  comportamento  de  uma 

pessoa  referente  a  uma  outra  pessoa,  onde,  através  de  conversações,  os 

significados podem ser acordados.

A conversa estabelecida parte do desacordo, promovendo um processo de 

informações  que  culmina  num  consenso,  sem  haver  necessariamente  a 

concordância.  Os acordos  ou  desacordos  do  fluxo  das  informações  criam  um 

processo circular, gerando aprendizado e modificação estrutural dos sistemas.

Através de suas considerações sobre o observador participante que interage 

com  o  sistema,  auto-observador,  Pask  introduz  na  arquitetura,  conceitos  da 

cibernética,  propondo  também,  o  conceito  do  arquiteto  como  um  “designer  de 

sistemas”. Produto e processo são vistos como sistemas.
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Com foco na interação, a teoria propõe modelos formais, a partir dos quais 

se estruturam projetos de produtos e de software, serviços de rede e arte interativa, 

conforme Pangaro (2007, p. 23).

4.5  HERMENÊUTICA OPERACIONAL E CIÊNCIA PERFORMATIVA

Pesquisas recentes no novo campo da Endofísica, que  vem  a  se  opor  a 

Metafísica  por  não  considera  um  observador  externo  no  processo  científico, 

apresentam a Ciência da Interface.

A  Ciência  da  Interface  busca  que  as  interpretações  da  hermenêutica  – 

disciplina dos discursos da área filosófica – no contexto  da interatividade,  sejam 

apreendidas nas ações heurísticas das interfaces, numa pretensão de transcender a 

hermenêutica para área da física.

A Hermenêutica Operacional, proposta por Diebner, atua sobre questões do 

universo do discurso na capacidade adaptativa operacional de um sistema. Amplia 

as questões da hermenêutica filosófica a uma ciência da performance.

A hermenêutica no campo da física, refere-se à uma revolução da interface, 

a interface como Ciência Performativa, assim denominada por Otto E. Rossler. 

La  ciencia  performativa  y  la  hemenéutica  operacional  son  parte  de  un 
proyecto  ambicioso  de  deducir  el  modelo  cibernético  del  proceso 
cognoscitivo  y  la  tentativa  de  crear  las  condiciones  óptimas  para  la 
percepción  sensorial  del  contenido  científico.  (DIEBNER; 
HINTERWALDNER, 2003 p. 01).
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4.6  CIÊNCIAS COGNITIVAS

A  partir  do  desenvolvimento  das  Ciências  Biológicas,  das  Teorias 

Evolucionistas,  do  Construtivismo  Biológico  de  Piaget,  da  Teoria  Geral  dos 

Sistemas, da Biologia do Conhecimento de Maturana e Varela,  da Biocibernética 

(como também é chamada a cibernética de segunda ordem) entre outros, originam-

se os estudos das Ciências Cognitivas.

As Ciências Cognitivas pesquisam a representação e o desenvolvimento do 

conhecimento por uma soma de disciplinas como psicologia cognitiva,  lingüística, 

inteligência artificial, filosofia, neurociência, antropologia e lógica.

A  pesquisa  cognitiva  inicia  visando  o  estudo  dos  processos  gerais  que 

regem  o  funcionamento  das  atividades  parciais  do  tratamento  da  informação: 

percepção,  transformação,  armazenamento,  recuperação  e  utilização;  além  das 

formas como se organizam as representações dessas atividades.

Esses estudos se ampliam, principalmente a partir do desenvolvimento da 

Inteligência Artificial,  pela perspectiva de se representar,  simular ou reconstruir  a 

inteligência humana.

A  Inteligência  Artificial  está  centrada  na  simulação  de  capacidades 

cognitivas  humanas,  ou  seja,  na  simulação  da  linguagem,  da  percepção,  no 

reconhecimento de padrões, na aprendizagem; mesmo ainda sem o domínio em 

simular capacidades humanas, como afetividade, personalidade, sentido estético e 

juízo moral.

Os estudos nas Ciências Cognitivas se desenvolvem e se decompõem em 

várias correntes.

Uma das  linhas  desenvolvidas  mais  recentemente  é  a  Ciência  Cognitiva 
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Enativa,  também  chamada  de  Neo-conexionismo,  que  se  afasta  da  metáfora 

computacional,  considerando  o  princípio  de  enação6,  considerando  os  modelos 

anteriores7 como  representacionistas  por  buscarem  a  representação  do 

funcionamento primeiramente da mente e depois do cérebro, através de sistemas 

computacionais.

4.7  INTELIGÊNCIA E VIDA ARTIFICIAL

A  origem  da  Inteligência  Artificial  está  inerente  ao  desenvolvimento  de 

teorias e pensamentos relacionados à conhecimento e a comunicação humana e, ao 

desenvolvimento tecnológico.

O  matemático  John  Von  Neumann,  que  também  participava  das 

conferências  sobre  cibernética  em  Nova  York,  cria  nos  anos  cinqüenta,  os 

“autônomos  auto-reprodutores”,  buscando  desenvolver  a  chamada  inteligência 

artificial. Porém, Von Foerster afasta-se de sua linha de estudos.

Pangaro  considera  que,  apesar  de  a  Inteligência  Artificial  ter  surgido  da 

teoria  cibernética,  se  distancia  da  primazia  das  interações  em  detrimento  da 

investigação da inteligência.

No percurso de desenvolvimento da Inteligência Artificial, há uma mudança 

do paradigma comportamental baseado no Behaviorismo e num modelo estímulo-

resposta, para o paradigma cognitivo, que se baseia nos processos de percepção, 

atenção,  memória,  aprendizagem  de  conhecimentos,  linguagens  e  processos 

intelectuais, ampliados pela cibernética de segunda ordem.

6 O princípio de enação, a ação corporificada, que integra a corrente ‘embodied’ está contextualizada no capítulo 
2, no item 2.11  (In)corporado.
7 Os modelos de ciências cognitivas que se baseiam na metáfora computacional estão referenciados neste 
capítulo, no item a seguir, 4.6  Inteligência  e Vida Artificial.
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Primeiramente, no computacionalismo clássico eram comparados mente e 

computador.  Nessa  ótica,  entende-se  que  os  sistemas  cognitivos  são  como 

máquinas que processam as representações simbólicas através de um processador 

central,  seguindo  o  modelo  da  estrutura  sintática  da  linguagem.  Na  perspectiva 

simbólica, as transformações de símbolos são através de regras pré-especificadas 

num programa.

Desenvolvendo-se os estudos na área da  Inteligência Artificial surge outra 

corrente denominada Conexionismo, que configura o paradigma cognitivo.

No  Conexionismo,  cérebro  e  computador  são  colocados  em  paralelo, 

apostando-se na simulação dos processos mentais (sistemas cognitivos) através de 

uma rede de neurônios formais8.

Nos  sistemas  conexionistas,  as  regras  passam  para  um  conjunto  de 

processos  causais,  sendo  investigada  a  possibilidade  de  simulação  de 

comportamentos  inteligentes  através  de  modelos  baseados  na  estrutura  e 

funcionamento do cérebro humano.

Ao invés de circuitos elétricos, utilizam-se vários tipos de interface que são 

conectados às redes neurais artificiais, inspiradas na estrutura e no funcionamento 

cerebral para geração de um sistema simulado de leis de funcionamento da mente. 

Assim, as Redes Neurais são baseadas em estratégias cognitivas de aprendizagem.

O conexionismo representa um retorno ao projeto cibernético e à idéia de 

modelar o cérebro. 

No campo da biologia sintética surge também o conceito de Vida Artificial.

A vida nos sistemas digitais é produzida através de agentes denominados 

inteligentes,  com algoritmos genéticos que são baseados nas estratégias evolutivas

8 Warren McCulloch e Walter Pitts criam o primeiro modelo matemático de um neurônio em 1943.
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do  darwinismo  sobre  seleção  natural:  reprodução,  variação  e  seleção.  São 

configurados agentes autônomos com comportamentos emergentes. 

A conexão humana com os sistemas inteligentes, baseados na inteligência e 

vida artificial, são sistemas da ordem da segunda Cibernética.

Como argumenta Couchot (2007), através das ciências cognitivas sabe-se 

que a inteligência está diretamente ligada à emoção e, tenta-se simular as emoções 

para aproximar a Inteligência Artificial da Inteligência Natural. Comenta também que, 

ainda não se pretende que as máquinas “sintam” as emoções, mas reconheçam e 

se manifestem em processos cognitivos como de memorização e decisão, quando 

provocadas pela relação com seu ambiente real e/ou virtual, citando Minsky, (apud 

COUCHOT,  2007,  p.  29),  “Não  se  trata  de  saber  se  as  máquinas  podem  ter 

emoções, mas, sim, de saber se elas podem ser inteligentes sem as emoções”. 
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5  CORPOREIDADES NA CIBERCULTURA

5.1  CORPOS PÓS-HUMANOS

[...] verifica-se uma espécie de devolução, de transferência, de passagem 
do  sentir  do  sujeito  para  algo  de completamente  externo  que  pode nos 
parecer, ora como cosmo, ora como aparato tecnológico, ora como cultura, 
ora  como mercado.  Todavia a devolução não é uma involução:  nenhum 
retorno  para  o  primitivo,  para  o  originário,  para  o  natural  é  possível;  o 
horizonte  aberto  pela  devolução  é  pós-humano,  não  pré-humano. 
(PERNIOLA, 2005, p. 83).

Com a  pretensão  de  compreender,  analisar  e  indagar  o  homem que  se 

integra com os dispositivos tecnológicos, uma forma híbrida de homem e máquina; 

com a ambição de decifrar a composição de um corpo que estaria entre o natural e o 

tecnológico  numa superação  da  condição  humana  que  vai  além  da  biologia, 

extrapolando a forma orgânica dos corpos; pensadores da pós-modernidade e da 

cibercultura  desenvolveram  pesquisas  organizando  considerações  e  concebendo 

denominações para o ser pós-humano.

Falava-se mais seriamente desse híbrido entre homem e máquina desde os 
anos  1960,  sobretudo  entre  as  vanguardas  tecnocráticas  engajadas  nos 
planos de ação e projetos de pesquisa do complexo econômico-militar norte 
americano. O surgimento dos computadores pessoais e das primeiras redes 
telemáticas de comunicação, combinado com os progressos avançados e 
antevistos da engenharia genética e das ciências médicas, trouxe o tema, 
primeiro, para o cotidiano dos meios de comunicação e, agora, para âmago 
dos projetos de remodelação do ser humano, prometidos num ou noutro 
sentido pela novíssima tecnocultura. (RÜDIGER, 2003, p. 57-58).

Entretanto, nesse panorama de investigações, Rüdiger9 também considera 

que,  “... encontramos apenas variações da figura do homem massificado, conforme

9 Rüdiger comenta ainda que, em Contra os tecnocratas de Henri Lefèbvre de 1967, encontra-se a descrição de 
uma nova espécie de homem que segue o modelo autônomo e tende a “viver em simbiose com a máquina” 
denominado  cibernantropo. No ano seguinte num outro manifesto intitulado O  homem tecnológico de Victor  
Ferkiss, essa mesma variação de homem reaparece. (RÜDIGER, 2003, p. 57-58).
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retratada por tantos observadores da cultura moderna, desde pelo menos Friedrich 

Nietzche”. (ibid., p. 357).

5.1.1  Extensões do corpo

Com o advento da tecnologia elétrica, o homem prolongou, ou projetou para 
fora  de  si  mesmo,  um modelo  vivo  do  próprio  sistema nervoso  central. 
Nesta  medida,  trata-se  de  um  desenvolvimento  que  sugere  uma  auto-
amputação desesperada e suicida, como se o sistema nervoso central não 
mais pudesse contar com os órgãos do corpo para a função de amortecedores 
de proteção contra as pedras e flechas do mecanismo adverso. (MCLUHAN, 
1974, p. 61).

Para Marshall McLuhan todo aparato tecnológico tem uma função midiática 

e as mídias, por sua vez, são vistas como extensões sensoriais do corpo humano, 

representam projeções e prolongamentos dos órgãos e amputações das funções 

biológicas próprias do corpo.

“Qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou auto-amputação de 

nosso corpo, e essa extensão exige novas relações e equilíbrios entre os demais 

órgãos e extensões do corpo”. (ibid., p. 63).

O  autor  Enfatiza  esta  função  midiática  da  tecnologia  em  sua  famosa 

afirmação: “o meio é a mensagem” em sua obra  Os meios de comunicação como 

extensões  do  homem de  1964,  fixando  na  interface  uma  conotação  também 

paradigmática dentro do o processo comunicacional.

Uma vez que todos os meios não são senão extensões de nosso corpo e de 
nossos sentidos, e assim como habitualmente traduzimos um sentido em 
outro, em nossa experiência diária, não deve surpreender-nos o fato de os 
nossos  sentidos  prolongados,  ou  tecnologias,  repetirem  o  processo  da 
tradução assimilação de uma forma por outra. (ibid., p.137).
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Quando  se  refere  às  extensões  do  corpo,  os  “sentidos  prolongados”, 

McLuhan engloba todos os  aparatos  técnicos  desenvolvidos  na  cultura  humana, 

como a roda, a estrada, o papel, a locomotiva, a roupa e até mesmo a cidade, lhes 

atribuindo o contexto midiático da comunicação, mas como atores ativos em todo 

processo.

Ao colocar  o  nosso  corpo  físico  dentro  do sistema nervoso  prolongado, 
mediante os meios elétricos, nós deflagramos uma dinâmica pela qual todas 
as  tecnologias  anteriores  –  meras  extensões  das  mãos,  dos  pés,  dos 
dentes,  dos  controles  de  calor  do  corpo,  e  incluindo  as  cidades  como 
extensões  do  corpo  –  serão  traduzidas  em  sistemas  de  informação.  A 
tecnologia  eletromagnética  exige  dos  homens  um  estado  de  completa 
calma e repouso meditativos, tal como convém a um organismo que agora 
usa o cérebro fora do crânio e os nervos fora de seu abrigo... (ibid., p. 77).

Contudo,  visualiza,  a  partir  das  “tecnologias  elétricas”,  um  processo  de 

sofisticação  desses  meios  de  comunicação,  para  sistemas  complexos  de 

comunicação e de transcendência do próprio corpo, referenciando-se as máquinas 

informacionais da cibernética de Wiener.

...a mecanização de uma função se efetua pela segmentação de cada fase 
de uma ação comum numa série de partes uniformes, repetitíveis e móveis. 
O que caracteriza  a cibernação (ou automação) é exatamente o oposto, 
pois é um processo que tem sido descrito como um meio de pensar e um 
meio  de  fazer.  Em lugar  de  se  preocupar  com máquinas  separadas,  a 
cibernação encara o problema da produção como um sistema integrado de 
manipulação da informação. (ibid., p. 278).

A partir de McLuhan considera-se então, um sujeito aparelhado possuidor de 

um corpo estendido reelaborando seu sistema orgânico e sua relação com o mundo. 

O corpo também como mídia dos processos de comunicação. “Fisiologicamente, no 

uso normal da tecnologia (ou seja, de seu corpo em extensão vária), o homem é 

perpetuamente modificado por ela, mas em compensação, sempre encontra novos 

meios de modificá-la”. (ibid., p. 65).
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FIGURA 1: Corpo estendido
Fonte: SPANGHERO, Maira. A dança dos encéfalos acesos.
São Paulo: Itaú Cultural, 2003. p. 74

Entre outros, as pesquisadoras, Katz e Greiner (2004, p. 11),  utilizam os 

postulados de McLuhan em seus estudos do corpo como mídia pronunciando “O 

meio é a mensagem: porque o corpo é o objeto da comunicação.”

5.1.2  Ciborgue

Cyb (ernetic) +org (anism)

Ciborgue é o corpo em hibridização com a máquina.

Clynes e Nathan Kline,  em 1960 criaram o termo  cyborg inspirados num 

experimento em um rato, onde uma bomba que injetava substâncias químicas foi 

implantada em seu organismo, conforme Santaella (2004, p. 61).

O corpo do ciborgue é marcado por  procedimentos evasivos  e invasivos 

para acoplamento ou implantação de extensões exóticas ao corpo.
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Na  cultura,  a  figura  do  ciborgue  mistificou-se  não  apenas  como  uma 

superação das deficiências corporais, mas principalmente numa transcendência do 

humano.

Para  Lemos  (2004,  p.  166),  “Os  cyborgs só  podem  existir  num  mundo 

traduzido em informações binárias, tempo real e ciberespaço”. Ele apresenta duas 

concepções de ciborgues: o protético e o interpretativo.

O corpo protético de um ciborgue é, configurado nos diversos procedimentos 

eletrônicos e mecânicos de restauração do corpo, como os marca passos, próteses 

implantadas em deficientes físicos, aparelhos auditivos e fonéticos, que promovem 

uma extensão das capacidades orgânicas, aprimorando ou substituindo funções de 

partes do corpo.  

FIGURA 2: Prótese implantada
Fonte: http://gandt.blogs.brynmawr.edu/2009/01/29/celeborgs/
Acesso em: 28 fev. 2009

Também considera um ciborgue protético, o homem que vive integrado com 

as tecnologias num sistema cibernético, sendo que, o ciborgue protético é o símbolo 

da simbiose entre homem e máquina.
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Lemos (2004, p. 172) exemplifica o “ciber-artista” Estelarc como um ciborgue 

protético que expande a integração homem-máquina, fundindo seu corpo com as 

tecnologias. Considera que seu corpo é seu simulacro.

FIGURA 3: Ping Body – Stelarc
Fonte: http://www.stelarc.va.com.au/photos/index.html
Acesso em: 1 març. 2009

FIGURA 4: Event for extended body and walking machine – Stelarc
Fonte: http://www.stelarc.va.com.au/photos/index.html
Acesso em: 1 març. 2009
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Introduzindo os ciborgues no âmbito cultural,  Donna Haraway escreveu o 

Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista ao final do século XX 

em 1985.

“Esse ensaio é um esforço para construir um mito político fiel ao feminismo, 

socialismo  e  materialismo  [...]  somos  todos  quimeras,  teorizados  e  híbridos 

fabricados  de  máquinas  e  organismos,  em  resumo  somos  todos  cyborgs” 

(HARAWAY, apud LEMOS, 2004, p.169).

Na concepção de Lemos, os ciborgues de Haraway são cyborgs protéticos 

que possuem uma subjetividade associada.

Para  ela,  o  ciborgue  é  uma  figura  histórica,  ao  mesmo  tempo  real  e 
imaginária, mítica e tecnológica, em que se trava um combate político entre 
as forças que desejam impor um controle masculino, econômico e militar 
sobre o planeta e as que não mais temem relacionar-se livremente com as 
máquinas e estabelecer um jogo mais criativo e contraditório com as várias 
possibilidades de identificação do ser humano. (RÜDIGER, 2003, p. 57).

Mesmo que por vezes, se referindo ao ciborgue como metáfora, a autora 

aponta o abalo na ruptura entre o orgânico e o inorgânico, entre o físico e o não 

físico e entre as espécies vivas.

Na passagem do organismo biológico para o cibernético num acoplamento 

radical,  enfatiza  a  hibridização  humana  e  maquímica,  destacando  os  aparatos 

tecnológicos  para  uma  transcendência  dos  limites  humanos  conforme  Rüdiger 

(ibid.).

Para  Felinto  (2003,  p.  60),  no  manifesto  de  Haraway,  ficção e  realidade 

histórica se aproximaram muito, tornando seus ciborgues, “difíceis de ver”.

O ciborgue interpretativo, proposto por Lemos (2004, p. 173), é o ciborgue 

da cultura de massa resultante da “sociedade do espetáculo” na concepção Debord, 

onde todos são dominados e transformados pela programação tecnológica.
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Santaella (2004, p. 61), compreende que culturalmente, em modos gerais, a 

acepção  de  ciborgue  tornou-se  muito  ligada  ao  imaginário  cinematográfico, 

atrelando um contexto fictício ao sujeito.

O movimento literário de ficção científica  Cyberpunk da década de 1980, 

termo difundido na obra  Neuromancer de William Gibson de 1984, configura esse 

ser que vive completamente integrado a tecnologia, onde humano e máquina têm 

suas  fronteiras  borradas,  num  conflito  com  um  sistema  social  e  econômico 

decadente ocasionado pelo progresso da humanidade.

Conforme Lemos (2004, p. 185) o imaginário  cyberpunk caracteriza toda a 

cibercultura e, fora da ficção- científica, se configura em vários formatos da cultura 

contemporânea.

FIGURA 5: Estética cyberpunk
Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL737296-6091,00.html
Acesso em: 27 fev. 2009
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FIGURA 6: Game em ambiente cyberpunk
Fonte: BLANKENSHIP, Loyd. Gurps cyberpunk: roleplaying de alta tecnologia. 
Trad. Jonas D’ Abronzo. São Paulo: Devir, 1993

FIGURA 7: Cyberpunk nos quadrinhos
Fonte: Revista NeoTokio
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FIGURA 8: Estética Cyberpunk na Arte – Grupo de dança Cena 11
Fonte: SPANGHERO, Maira. A dança dos encéfalos acesos.
São Paulo: Itaú Cultural, 2003. p. 95

5.1.3  Sujeito interfaceado

Sujeito  interfaceado é  a  expressão de Edmund Couchot  (1998)  sobre  o 
indivíduo conectado a ambientes numéricos. É mais que o  sujet apareillé 
cujos  sentidos  estão  estendidos  por  uma  câmera,  microfone  ou  outro 
aparelho que amplia os sentidos. (DOMINGUES, 2003, p.19).

O homem, na condição de sujeito aparelhado com o corpo estendido por 

dispositivos tecnológicos, passa ser visto como “sujeito interfaceado” com o corpo 

acoplado em sistemas complexos de informação digital.

Retomando  Couchot,  Arlindo  Machado  (2001,  p.36),  comenta  que  as 

interfaces computadorizadas são constituídas por dois segmentos, o hardware (hard 

= duro), a parte física, os aparatos tecnológicos; e o software (soft = macio), a parte 

imaterial, a programação, os algoritmos, a linguagem. Em referência ao software, é 

tudo aquilo que está de imaterial no ciberespaço, o que é oferecido virtualmente ao 

interator; e  hardwrare é tudo aquilo que o usuário tem de equipamentos para se 

conectar  e  interagir  com  sistema.  Sendo  que,  na  cibercultura,  a  interface  entre 

homem  e  máquina  transcende  os  dispositivos  técnicos  relacionando-se  com  o 

imaginário e com o corpo humano.

Edmond  Couchot  propõe  a  “segunda  interatividade”,  em  analogia  à 
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cibernética de segunda ordem, interessando-se pelos sistemas com ação guiada 

pela  percepção,  corporeidade,  processos  sensório-motores  e  autonomia  ou  pela 

autopoises,  acrescentando os modelos das ciências cognitivas e das ciências da 

vida ao sistema. 

Em  paralelo  à  cibernética  de  primeira  ordem,  a  primeira  interatividade 

apresenta modelos físicos e mecânicos em interações entre computador e homem 

num processo de estímulo e resposta ou ação e reação.

A segunda interatividade identifica trabalhos baseados no desenvolvimento 

de sistemas emergentes, que questionam e ampliam conceitos como o de realidade, 

promovendo  outras  tendências  na  comunicação  sobre  novas  relações  entre  o 

humano e a tecnologia.

Refere-se aos sistemas inteligentes e interativos, onde a interação entre o 

sistema e o humano é distribuída. O sistema artificial reage e interfere através de 

dispositivos e interfaces com o interator, que por sua vez, reage e interfere através 

de sinais orgânicos, biológicos, próprios de sua corporeidade fisiológica.

Conforme Couchot, Tramus e Bret (1997, p. 32-35), a segunda interatividade 

se dá a partir de processos exógenos e endógenos.

A interatividade Exógena, que se configura pela interação entre espectador 

e imagens digitais se estendeu para a interatividade Endógena, por interfaces de 

hardware,  que por  sua vez,  se  configura  por  regular  a  relação entre  os  objetos 

virtuais,  tornando-os atores. “...  como espécie de seres artificiais mais ou menos 

sensíveis, mais ou menos vivos, mais ou menos autônomos, até mesmos mais ou 

menos inteligentes”. (COUCHOT; TRAMUS; BRET, 2003, p. 29). 

Relacionando  os  dois  tipos  de  interatividade,  endógena  e  exógena,  os 

autores afirmam que, sistemas artificiais podem ser criados possibilitando ao mesmo 
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tempo,  uma  condição  de  autonomia  e  interação  com  o  ambiente,  com  seres 

humanos ou com outros sistemas, desencadeando um estado de autopoiesis.

A  segunda  interatividade  investiga  a  comunicação  do  corpo  e  sistemas 

digitais, sob a afirmação de que os efeitos de sentido gerados pela conexão com 

esses  sistemas  “passam  prioritariamente  [...] pela  ativação  de  uma  forma  de 

pensamento: o pensamento do corpo”, existindo somente se experimentada, sendo 

então, “parte do corpo”. (ibid., p.38). 

Essas pesquisas, ao que diz Couchot, Bret e Tramus (ibid.), se orientam nas 

artes do corpo e ainda são raras.

FIGURA 9: Corpo interagindo com sistema de segunda interatividade – Michel Bret
Carine Turelly e Michel Bret
Fonte: arquivo particular
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5.1.4  Pós-biológico

Roy Ascot (1997) propõe o ser pós-biológico, uma reconfiguração do corpo 

material que era definido pela “velha cultura biológica”.

“Não  tenho  nem  peso  nem  dimensão  em  qualquer  sentido  exato.  Sou 

medido pela minha conectividade”. (ibid., p. 337).

O ser pós-biológico é a emergência de uma era úmida (moist), numa junção 

do  ser  humano  molhado  (wet)  com  silício  seco  (dry).  É  um  ser  provido  de 

“hipercórtex”  com  pensamento  associativo,  "hipermediado”,  “pensamento 

hinperlincado” através da Net, como a inteligência das redes neurais.

A identidade do ser pós-biológico não é fixa, pois ele não tem nem posição 

nem estada fixa, é um “telenômade”.

Ascot  afirma  que  os  corpos,  num  estado  de  emergência,  estão 

desenvolvendo  uma  faculdade  intensificada  pelo  computador  e  estendida 

telematicamente,  a  “cibercepção”  (cyberception),  que  explica  como  sendo  “a 

amplificação  tecnológica  e  o  enriquecimento  de  nossos  poderes  de  cognição  e 

percepção”  (ibid.,  p.  337).  Refere-se à “cultura telemática” como à conectividade 

global das pessoas, dos lugares e da mente.

O  pesquisador  aponta  uma  “rematerialização  radical”  do  mundo,  uma 

reconfiguração das estruturas moleculares através das “redes bioeletrônicas” e da 

nanotecnologia.

Afirma que, as “novas tecnologias inteligentes”, por meio da telepresença, 

do  conhecimento  distribuído,  da  criatividade  colaborativa  e  da  vida  artificial, 

possibilitaram uma revitalização do estado de ser e uma renovação da construção 

de realidade, em troca das dicotomias políticas, culturais e morais da “velha Cultura 
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da Representação”, que não tem como coexistir com o construtivismo radial.

Ascot entende que a “realidade superficial” não tem relevância na cultura 

baseada em sistemas de emergência, complexibilidade e transformações. A estética 

da aparência, da superfície, deu lugar a estética da aparição de relações invisíveis e 

processos de vir-a-ser, da “conectividade universal” e da “emergência criativa”.

5.1.5  O Corpo descartado

Para  Hans  Moravec,  as  duas  formas  de  hereditariedade  do  humano,  a 

tradicional biológica transmitida por DNA e a cultural transmitida de mente a mente, 

até hoje, estão condicionas uma a outra e interligadas. Porém, afirma que a parte 

cultural  se  desenvolve  rapidamente  e  assume  funções  do  sistema  biológico,  já 

representando,  atualmente,  uma parte  maior  de  conteúdo  de  informação  do  ser 

humano.

Entende que num futuro próximo, as máquinas inteligentes que estão sendo 

desenvolvidas,  um  robô  totalmente  inteligente,  poderá  assumir  todo  conteúdo 

cultural de pessoas, livre das suas limitações biológicas. Enquanto isso o “patrimônio 

biológico” não será perdido, mas será depositado em bibliotecas, tendo, é claro, sua 

importância totalmente redimensionada.

Em seu artigo  “O Robô Universal”,  Moravec  descreve  detalhadamente  o 

desenvolvimento  em  quatro  gerações  desse  robô,  numa  previsão  em  torno  de 

cinqüenta anos para o desenvolvimento e culminância desse ser maquímico, que 

não obstante, superará totalmente a condição humana. Uma rápida evolução das 

máquinas que vão se expandir para o resto do universo, num desenvolvimento que, 

para o autor, pode ser considerado natural.
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Descreve, inclusive, o procedimento realizado por um robô universal, sobre 

a transferência da consciência humana para um corpo artificial, como um download 

da mente  para o computador,  descartando,  em sua visão,  o  insignificante corpo 

humano.10

5.1.6  Corpo Biocibernético

Lúcia  Santaella  (2003,  p.  55),  propõe  a  denominação  de  um  corpo 

biocibernético para  a  hibridização  do  “orgânico-biológico  e  do  maquínico-

cibernético”,  situando  o  corpo  em relação  aos  “variados  sistemas  de  extensões 

tecnológicas” e apontando para “formas de existência pós-humana”.

A  autora  ensaia  uma  classificação  das  “múltiplas  realidades  do  corpo 

biocibernético”. (ibid., p. 98-100):

10 “Você está sendo levado a uma sala operatória. Um robô neurocirurgião está de serviço, um computador está à 
espera. O seu crânio, mas, não o seu cérebro é anestesiado, você está completamente acordado. O robô cirurgião 
abre  a  sua  caixa  craniana  e  posiciona uma mão sobre  a  superfície  do cérebro.  Esta  mão singular  guia  um 
mecanismo microscópico e um cabo o conecta ao computador às suas costas. Os instrumentos da mão sondam os 
primeiros  milímetros  da  superfície  do  cérebro.  Esta  se  mistura  a  um  grande  conhecimento  da  arquitetura 
neurológica humana que permite ao cirurgião escrever um programa que simula o comportamento da camada 
mais externa do tecido cerebral examinado. Este programa é inserido em uma pequena parte do computador e 
ativado. Os eletrodos da mão fornecem à simulação,  os inputs justos provenientes  do seu cérebro  e podem 
introduzir em si sinais provenientes da simulação. Você e o cirurgião confrontam estes últimos com os originais. 
Difundem-se muito rapidamente, mas cada discrepância vem evidenciada sobre uma tela. O cirurgião regula a 
simulação, sendo que a correspondência é quase perfeita. Quando estiverem satisfeitos, será ativado o output da 
simulação. O extrato cerebral é agora impotente, recebe sinais e reage como antes, mas os seus dados da saída 
são ignorados. Manipuladores microscópicos sobre a superfície da mão do cirurgião cortam este tecido supérfluo 
e o removem aspirando-o.
A mão do cirurgião avança de uma outra fração de milímetros em profundidade no seu cérebro, compensando 
instantaneamente  as  suas  medidas  e  os  sinais  da  nova  posição.   O processo  vem repetido  e  uma  segunda 
simulação é gerada no computador, comunicada com a primeira e com o restante do tecido cerebral. Camada 
após  camada  é  simulada  e  removida.  No  final,  o  seu  crânio  está  vazio  e  a  mão  do  cirurgião  pára  em 
profundidade,  na  raiz  do  cérebro.  Não  obstante,  você  não  perdeu  conhecimento,  ou  o  curso  dos  seus 
pensamentos,  a  sua  mente  foi  removida  do  cérebro  e  transferida  para  uma  máquina.  Em  uma  fase  final, 
desorientante, o cirurgião levanta a mão e o seu corpo, abandonado, morre. Por um momento você experimentou 
somente  a  tranqüilidade  e obscuridade,  pois,  ainda  uma vez,  pode  abrir  os  olhos.  A perspectiva  mudou,  a 
simulação do computador foi desconectada do cabo que levava a mão do cirurgião e é coligada a um novo corpo 
cintilante do tipo cor e material de sua escolha: a metamorfose foi concluída.”  (tradução livre – MORAVEC, 
Hans. Il Robot UniversaleI in CAPUCCI, Pier Luigi (org). Il Corpo Tecnológico. Bologna: Baskerville, 1994).
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- “Corpo remodelado” – refere-se à “manipulação estética da superfície do 

corpo”;

-  “Corpo  protético”  –  refere-se  ao  “corpo  ciborgue,  híbrido,  corrigido  e 

expandido”;

-  “Corpo  esquadrinhado”  –  refere-se  ao  “corpo  sob  vigilância  para 

diagnóstico médico”;

- “Corpo plugado” - refere-se aos "ciborgues interfaceados no ciberespaço", 

que podem estar em diferentes níveis de imersão:

. “Imersão por conexão”;

. “Imersão através de avatares”;

. “Imersão híbrida”;

. “Telepresença”;

. “Ambientes Virtuais”;

-  “Corpo  simulado”  –  refere-se  ao  “corpo  de  algorítimos,  completamente 

desencarnado”;

-  “Corpo  digitalizado”  –  refere-se  a  “representações  tridimensionais 

detalhadas dos corpos humanos”;

-  “Corpo molecular”  –  refere-se ao  corpo estudado pela bioengenharia  e 

engenharia genética, com “manipulaçãoes do material genético”.

Santaella  (2004,  p.  57),  considera  ainda,  os  três  movimentos  do  corpo 

biocibernético:

-  “De  dentro  para  do  corpo”  –  conexões  por  processos  “informáticos 

telecomunicacionais”,  através  de,  “desde  computadores  portáteis  e  celulares  até 

telepresença e realidade virtual”;

- A “superfície entre o fora e dentro do corpo” – técnicas de body building e 
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body modification, focado na aparência;

-  “De  fora  para  dentro”  –  implante  de  próteses  para  corrigir,  ampliar, 

transformar ou criar funções orgânicas.

Nessa  perspectiva,  em  contato  com  os  sistemas  digitais  e  dispositivos 

interativos, o corpo assume "múltiplas realidades" em conexão com mundos virtuais 

e interativos. O corpo experiencia uma realidade ampliada sintetizando as realidades 

física e virtual e integrando diferentes dimensões espaciais.

Santaella (ibid., p. 57-64), seleciona a Teoria Ecológica da Percepção de 

James J. Gibson11, publicada em 1966, para analisar “o corpo perceptivo do leitor 

imersivo”.

Para  a  pesquisadora  (ibid., p.  59),  os  dispositivos  técnicos  estão  num 

processo de sofisticação e sutileza para cada vez mais “estender os músculos, as 

ondas cerebrais e descargas elétricas do corpo por meio de sensores, eletrodos, 

dispositivos  robóticos,  tal  como  os  artistas  da  era  digital  vêm  explorando  [...] 

modulando nossas capacidades físicas, sensórias e cognitivas”.

5.1.7  Interfaces no corpo

O vestuário, como extensão da pele, pode ser visto como um mecanismo de 
controle térmico e como um meio de definição do ser social [...] a roupa é 
uma  extensão  mais  direta  da  superfície  externa  de  nosso  corpo. 
(MCLUHAM, 1974, p. 140).

Em seus escritos, McLuham (ibid.,  p. 149) se refere por diversas vezes à 

roupa, entendendo-a também como uma extensão do corpo humano: “São meios de 

comunicação  – antes de mais nada –  porque moldam recombinam as estruturas da 

11 Ver cap. 3, item 3.2.1  A Percepção.

78



associação e da comunidade humanas.”. 

Pesquisando dispositivos tecnológicos incorporados ao espaço pessoal – os 

“computadores  vestíveis”  –  Donatti  (2004),  visualiza  as  extensões  das  relações 

humanas, pronunciando um caráter social e cultural das tecnologias.

A  pesquisadora  questiona  em  seu  trabalho:  "...estariam  esses 

reconfigurando  a  espacialidade  corpórea  ao  negociar  outros  limites  para  a 

percepção do usuário?" (ibid., p. 96).

Descreve que as conexões ocasionadas por essas interfaces, promovem as 

relações:  ambiente/rede  (ubiquitous  computing),  corpo/tecnologia  (wearable 

computing)  e  corpo/rede  (personal  computing),  considerando  Viseu  que  nomeia 

esses dispositivos como bodynets (apud ibid., p. 95).

A concepção de bodynet refere-se às conexões do corpo com o ambiente e 

com a tecnologia, onde, o corpo que é constantemente reconfigurado pela interação 

com o ambiente e com os dispositivos tecnológicos, reconfigura o espaço através de 

suas próprias ações e presença.

Com referência em Negroponte, Donatti (ibid.,  p. 95) afirma, “a modulação 

de sinais de processamento a partir de acessórios ‘vestíveis’ pode construir o body 

net, uma área pessoal de comunicação em rede que estabelece conexões por meio 

do próprio corpo”.
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FIGURA 10: Performance Vestis – Luisa Paraguai Donati
Fonte: <http://www.upgradesaopaulo.com.br/arte-novas-
midias/tag/paraguai/>
Acesso em: 3 març. 2009

Em  pesquisas  que  vem  sendo  desenvolvidas  no  MIT  -  Massachusetts 

Institut  of  Technology,  também aparece a  utilização  de  interfaces vestíveis.  São 

investigadas  possibilidades  no  desenvolvimento de  tecnologias  similares,  onde 

minicomputadores  são  acoplados  em  acessórios  e  roupas  'usáveis',  inclusive 

através dos chamados tecidos inteligentes,  que,  pela  captura de  sinais  físicos e 

biológicos,  tanto  do  usuário  quanto  do  ambiente,  alimentam  um  sistema  de 

feedback, gerando um fluxo de informações constante. 
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FIGURA 11: Wearables - Peças de vestuário e acessórios com
componentes digitais e computação eletrônica
Fonte: http://mesquita.blog.br/tecnologia-os-wearables.
Acesso em: 3 març. 2009

FIGURA 12: Wearables – roupas alimentadas por energia solar. 
Interfaces de comunicação gráfica, portadores de imagens.
Fonte: http://mesquita.blog.br/tecnologia-os-wearables.
Acesso em: 3 març. 2009

Donatti  (ibid.)  diferenciava  os  seus  "computadores  vestíveis",  de  outros 

dispositivos  móveis  como  palmtop,  pager ou  celular,  pela  maior  interação  que 

proporcionam ao usuário através da apreensão de informações.

O  advento  das  tecnologias  móveis  anuncia  uma  nova  concepção  de 

território, de espaço e de lugar, a qual singulariza a presença, questiona o onde 

estar,  mas  reafirma  o  estar.  O  acesso  da  Internet  através  de  celulares  amplia 
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totalmente a questão, como propõe Adriana Souza e Silva (2006).

Os espaços passam a ser configurados como híbridos, vive-se no espaço 

real e explora-se o lugar, mas em conexão ao ciberespaço. Nessas tecnologias a 

interatividade  segue  para  o  processo  de  comunicação  em  rede,  indicando  a 

descorporificação num grande fluxo de informações.

5.2  CORPOREIDADES NO CIBERESPAÇO 

A extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da 
economia e da sociedade. Das substâncias e dos objetos,  voltamos aos 
processos que os produzem. Dos territórios, pulamos para a nascente, em 
direção às redes móveis que os valorizam e os desenham. Dos processos e 
das redes, passamos às competências e aos cenários que as determinam 
mais  virtuais  ainda.  Os suportes  de  inteligência  coletiva  do  ciberespaço 
multiplicam e colocam em sinergia as competências. Do design à estratégia, 
os cenários são alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à 
disposição do universo digital. (LÉVY, 1999, p. 49).

Em  Neuromancer,  Willian  Gibson  explicita  que  o  Ciberespaço  não  é 

mensurável, não é o espaço da matéria.

Embora  alguns  promovam  a  desintegração  da  matéria,  pesquisas 

desenvolvidas  provocam  a  reflexão  sobre  a  corporeidade  e  a  materialidade  no 

ciberespaço.

No  desenvolvimento  da  interatividade,  segundo  Quéau,  as  imagens 

sintéticas apresentam “capacidade de interação com o espectador” (QUÉAU, 1993, 

p.  93),  ocasionando  também,  a  “geração  de  imagens  em  tempo  real”,  o  que 

proporciona a sensação de uma “imersão na imagem”.

A referência de Quéau à imersão na imagem, coincide com o conceito de 

experiência  tátil  que  caracteriza  toda  experiência  interativa  proposta  por  De 

Kerckhove.  "A  interatividade  é  variação  sobre  diferentes  tipos  de  experiências 

táteis..." (DE KERCKHOVE 2003, p. 22). 
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De Kerckhove  (1997,  p.  22),  escreve ainda que,  os ambientes imersivos 

oferecerem “novas sínteses sensoriais, novas velocidades e novas percepções”. O 

que se releva é a condição do espectador, que de observador subjetivo passa a 

agente num "ambiente imaginário objetivo". (id., 2003, p. 24).

Ampliando os conceitos de realidade, com base em Kerckhove, a realidade 

virtual disponibiliza uma combinação do consumo de tempo real e espaço virtual 

criado  pelo  gesto,  que  também coincide  com as  experiências  do  corpo,  o  qual 

recebe respostas de ambientes simulados. 

Segundo Peter  Anders (1999),  e  seus estudos sobre  as  experiências do 

homem no ciberespaço, a interatividade estende os gestos para além dos limites do 

corpo.

As proposições sobre imersão e realidade virtual, afinam-se as teorias de 

Couchot sobre as imagens sintéticas que geram ambientes simulados, nos quais se 

pode interagir.

Em  seu  artigo  Ciberadão  e  a  Magia  das  Cibercoisas  Pervasivas  e 

Sencientes na Ciberarte12, Domingues (2007), define quatro qualidades da condição 

humana  reconfigurada  pelas  conexões  no  ciberespaço,  salientando  que  as 

conexões podem se dar simultaneamente:

1. “Estados CS – por conexões seamless”: conexões “sem costuras”, que 

dialogam com informações digitais ou dados imateriais – identificados desde 

os primeiros computadores pessoais nos anos 60 e 70;

2. “Estados CN – conexões nômades”: conexões pela “ubiqüidade na rede” 

–  surgem a partir dos anos  80  e principalmente  de  1995,  essencialmente 

12 Ensaio  integrante  da  pesquisa  com  o  apoio  do  CNPq,  bolsa  PQ  e  Editais  APQ  e  Edital  Universal: 
“CIBERCOMUNICAÇÃO: interatividade, imersão, autonomia e mobilidade em software art” desenvolvida em 
2007.
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com o uso comercial da Internet;

3.  “Estados  CI  –  conexões  com  ambientes”:  conexões  com  sistemas 

inteligentes e autônomos – a partir  dos anos 80 e 90,  em ambientes de 

inteligência e vida artificial;

4. “Estados CM – conexões e mobilidade”: conexões por tecnologias sem fio 

– desenvolvida atualmente.

Nessas pesquisas instiga-se que, na cibercultura, pelo uso das tecnologias 

digitais, as formas de comunicação humana sejam ampliadas através de interfaces 

que possibilitem dialogar com ambientes virtuais e híbridos.

Domingues  (2003,  p.  20)  considera  a,  "...possibilidade  de  interagir  no 

ciberespaço  onde  sentimos  de  forma  diversa,  por  estarmos  conectados  a 

tecnologias que alteram nosso campo perceptivo". 

Novas experiências estéticas, disponibilizadas através dos softwares e dos 

hardwares,  são  experiências  sensoriais  com  o  intuito  de  ampliar  a  realidade 

perceptiva do homem.

"Interfaces sensoriais de hardware que registram, transmitem e conduzem a 

performance  do  corpo  no  mundo  real,  permitem o  diálogo  com mundos  virtuais 

sintéticos gerados por programas dotados de interfaces..." (id., 2006, p. 80).

A participação do hardware no processo de interação com sistemas digitais 

salienta a corporeidade. O corpo e o  hardware são plugados de inúmeras formas, 

sendo  que,  os  dispositivos  interativos  estão  sendo  rapidamente  modificados  e 

recriados,  remodelados também a partir  das  novas possibilidades dos  softwares 

instalados.

Assim, não é fixada uma delimitação da percepção focalizada no sistema 

óptico; pois, há uma ampliação para um sistema sensorial complexo, dando ênfase 
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ao  sistema  háptico.  O  corpo  conectado  através  de  interfaces  se  pretende 

redimensionado.

Uma nova área emergiu da estreita interação entre robótica e computação 
gráfica, criando interfaces imersivas chamadas interfaces hápticas. O termo 
“háptico” vem do Grego  haptesthai,  que está relacionado ou baseado no 
sentido do toque e/ou tato. Interfaces hápticas são dispositivos que provém 
da realimentação de força e informação cinemática para o usuário através 
de  uma  interação  física.  Utilizando  esta  interface,  uma  pessoa  tem  a 
sensação  de  fisicamente  interagir  com  um  ambiente  que  pode  ser  um 
espelho  de  um  ambiente  remoto,  ou  então  completamente  criado  por 
computador. (RODRIGUES).

"Nesse  contexto  a  comunicação  está  baseada  na  premissa  primeira  da 

interatividade  que  se  assenta  nos  círculos  de  feedback entre  corpo  e  sistema 

artificial". (DOMINGUES, 2006, p. 80).

Domingues  comenta  também  que,  existem  formas  de  comunicação  por 

biofeedback  quando os sinais como batidas do coração, a respiração entre outras 

informações  biológicas  que  podem  ser  trocadas  com  os  ambientes  virtuais. 

Conforme a  autora  (1997),  o  corpo  integra  a  percepção  e  a  compreensão  pela 

digitalização de dados. 

"...  relações  dos  indivíduos  são  estendidas  pelas  tecnologias  por 

comportamentos de sistemas biológicos mesclados ou em diálogo com respostas e 

auto-organizações de sistemas artificiais". (id., 1999. p. 01).

Pesquisadores como Marie-Hélène Tramus e Michel Bret - professores  do 

laboratório  Image et Numérique et Réalité Virtuelle da Universidade de Paris 8 na 

França  – desenvolvem  trabalhos  científicos  relacionadas  ao  conexionismo, 

evolucionismo e inteligência artificial, criando e apresentando instalações interativas 

com  interfaces  e  redes  neurais  que  constituem  um  sistema  complexo  de 

comunicação e interação e que propõe a materialização da presença do corpo ou da 

corporeidade no ciberespaço.
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O processo de funcionamento de um sistema digital  de rede neural  está 

baseado  no  treinamento  dos  neurônios  artificiais  que,  por  sua  vez,  recebem 

informações para serem armazenadas na memória e, por possibilidades de sinais 

combinatórios que devem ser ativados a determinados sinais dos dispositivos de 

interação.

As interfaces, os dispositivos de interação, apreendem sinais gestuais ou de 

funções biológicas, de um corpo no espaço real. 

O sistema passa a reconhecer os sinais que lhes serão emitidos através da 

ativação de sua rede: seus neurônios de entrada fornecem as novas informações 

que são comparadas em sua memória – seu banco de informações – baseadas em 

sua  compilação  e  seus  neurônios  de  saída  optam  pela  resposta  que  será 

transmitida.

Não se considera um banco de dados pré-definindo as ações que serão 

emitidas, e, sim, um banco de informações em que o sistema se baseia para definir 

sua reação.

Sendo  assim,  a  vida  artificial  proposta  por  redes  neurais  baseia-se  em 

estratégias cognitivas de aprendizagem e com comportamentos emergentes.
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FIGURA 13: Sistema de rede neural com personagem virtual
– Michel Bret e Marie-Hélène Tramus
Fonte: ITAÚ LAB. Emoção artificial 3.0: interface cibernética. São Paulo: Itaú Cultural, 2007.

Referente às pesquisas com vida artificial,  Marie-Hélène Tramus elenca a 

sensorialidade  partilhada;  a  interatividade  do  orgânico  com  o  virtual,  colocando 

próximos  procedimentos  maquímicos  a  procedimentos  genéticos,  enfatizando  o 

equilíbrio entre interdependência e autonomia e, propõe a posição do espectador, 

como um criador.

Esse espectador é considerado um agente que proporciona a atualização do 

sistema; é o atualizador do processo.

A interação entre o atualizador e sistema artificial, alimenta um processo de 

feedback por  controle  adaptativo  da  rede  neural  que  administra  os  sinais  do 

atualizador agido no espaço, 

O feedback não está apenas relacionado ao que o atualizador recebe como 

resposta, mas, também, as informações que são devolvidas ao  sistema artificial e 
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por ele codificadas em novas informações, o que, por sua vez, serve de estímulo à 

criação de outras ações do atualizador, constituindo um sistema de realimentação 

de informações, construídas e reconstruídas naquele tempo e naquele espaço  por 

backpropagations.

O  processamento  se  refaz  constantemente  e  interfere  na  percepção  do 

atualizar e que, por assim dizer, provoca e é provocado continuamente.

Trabalhos que exprimem essa linha de pesquisa, desenvolvem a proposta 

de criação de vida artificial integrada a questões do desenvolvimento da percepção e 

da comunicação humana, considerando as ações corporais participantes em todo o 

processo de experiência e vivência.

Essas  pesquisas  se  embasam no  empirismo e  se  realizam com método 

heurístico  em  processos  vividos  e  fundados  em  processos  da  hermenêutica 

operacional e engenharia de softwares.

Considera-se,  assim,  que  as  relações  entre  corpos  e  sistemas  digitais 

configuram  a  interatividade  numa  cadeia  evolutiva  com  auto-regeneração  de 

informações. O corpo integrado num sistema de feedback possibilitando a sua re-

significação como identidade cultural no ambiente.

As  interações  passam  a  constituir  um  ambiente  híbrido,  onde  o  corpo 

humano tem a possibilidade de se conectar no espaço virtual, mas, viver e agir num 

espaço real. Através de interfaces o corpo humano tem a possibilidade de reviver 

sua corporeidade e experienciar a tele-imersão, tele-presença, o desenvolvimento e 

o diálogo com mundos, formas e personagens virtuais.

No ciberespaço, os limites do corpo não são modificados em seu tamanho 
ou dimensão, nem em suas características, mas, em sua capacidade de 
existir  e agir  em ambientes virtuais  interativos processando informações. 
Trata-se  de  uma  existência  virtual,  assentada  em  um  remapeamento 
sensorial... (id., 2003, p. 21).
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Nesse espaço híbrido o conceito de realidade é revisitado, pois, o virtual faz 

parte dela, depende da realidade concreta para se constituir; trata-se de uma síntese 

da realidade.

Nessa concepção do desenvolvimento das interfaces tecnológicas, a própria 

noção de ciberespaço é reconfigurada. O ciberespaço não pode ser considerado 

apenas  um  espaço  próprio  das  redes,  da  internet,  dos  sistemas  digitais  ou  de 

ambientes virtuais.

 “Ciberespaço designa menos os novos suportes de informação do que os 

modos originais de criação, de navegação no conhecimento e de relação social por 

eles propiciado”. (LÉVY 1999, p. 104).

Nessa  perspectiva,  o  corpo  então,  em  toda  sua  corporeidade,  pode 

freqüentar  e  explorar  ambientes  virtuais,  agindo  em  ambientes  reais  e 

experimentando uma realidade aumentada. 

Como mostra Kroker, o corpo entra em sua fase pós-moderna como um 
corpo virtual  das tecnologias digitais,  metade carne,  metade ciberespaço 
[...] O corpo torna-se um espaço de experiência numa espécie de hacking 
biológico... (LEMOS, 2004, p. 167).

5.3  CORPOREIDADES NOS DISCURSOS DA CIBERCULTURA

Quando  a  prótese  se  aprofunda,  se  interioriza,  se  infiltra  no  coração 
anônimo e micromolecular  do corpo,  quando se impõe ao próprio  corpo 
como modelo ‘original’, queimando todos os circuitos simbólicos ulteriores, 
não sendo todo o corpo possível mais que sua repetição imutável, então é o 
fim do corpo, da sua história e de suas peripécias”. (BAUDRILLARD apud 
SANTAELLA 2004, p. 32).

Eric Felinto (2003), alerta para alguns discursos na Ciberultura que estão 

impregnados  de  indicações  sobre  a  desaparição  do  corpo  e  da  materialidade, 

explorando  propostas  de  aperfeiçoamento  ou  abandono  do  corpo  e  de 
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transcendência das limitações materiais. 

Para Felinto “no âmbito do imaginário cibercultural, as próteses eletrônico-

mecânicas e a digitalização do sujeito respondem [a um único] problema: a ruptura 

ontológica entre subjetividade e corpo”. (ibid., p. 52). 

A separação entre corpo e espírito reproduz, na modernidade, a separação 

entre sujeito e objeto no âmbito da ciência ocidental. Assim, em sua procedência 

histórica, o corpo se torna objeto do sujeito, conforme o autor.

 Felinto  entende que,  em toda sua materialidade,  o  corpo acaba por  se 

tornar  a  vítima  de  um imaginário  de  desmaterialização,  sendo  que,  a  linhagem 

filosófica ocidental sempre priorizou o espírito sobre a matéria.

Ele aponta duas representações geradas pela separação entre o corpo e a 

consciência: 

- “Repúdio ao corpo e os sonhos de desmaterialização”;

-  “Desejos  de  saúde total  e  aperfeiçoamento  corporal  nas academias de 

ginástica ou clínicas de cirurgia plástica”. (ibid., p. 52).

O autor chama atenção para um paradoxo da contemporaneidade, onde a 

cultura marcada pela sua materialidade é evidenciada pela própria tecnocultura, e ao 

mesmo  tempo,  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação  buscam  a 

imaterialidade e apresentam realidades virtuais que estão presentes no cotidiano 

das pessoas, num processo de “invisibilidade progressiva”.

Nesse viés,  ressalta  a  visão de “tecnologias  do  espírito”  de  Lucien  Sfez 

referente  a  essa  invisibilidade  das  tecnologias,  e  também,  a  “tecnologias  do 

imaginário“, denominação de Juremir Machado para os dispositivos de “interferência 

na consciência e nos territórios afetivos aquém e além dela”. (MACHADO, 2003, p. 

22).
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Na “sociedade do espetáculo”, em que tudo é mediado por tecnologias de 
contato,  por  instrumentos  de  aproximação  massiva,  as  tecnologias  do 
imaginário  buscam mais  do  que  a  informação (mitologia  do  jornalismo): 
trabalham pela povoação do universo mental como sendo um território de 
fundamentais sensações. (ibid., p. 22).

Quanto ao paradoxo da materialidade da tecnologia e da sua superação na 

cibercultura, Paula Sibilia também alerta que, a vontade de virtualização do corpo e 

o culto ao corpo, não são correntes opostas, pois, as duas tendências desprezam 

problemas e imperfeições orgânicas, compartilhando da “mesma vontade fáustica de 

eliminá-las com a ajuda das novas ferramentas tecnocientíficas”. (SIBILIA, 2006, p. 

289).

A  autora  refere-se  a  uma  “transição  entre  dois  tipos  de  intervenção 

tecnocientífica  nos corpos  humanos:  dos  procedimentos  prometéicos  (dissimular, 

aperfeiçoar, melhorar) para os métodos fáusticos (corrigir, criar, ultrapassar) [...] do 

paradigma mecânico para o bioinformático [...] do horizonte analógico para o digital.”

Em  prol  de  valores  mercadológicos,  implanta-se  a  construção  de  uma 

fantasia  coletiva  na  glorificação  de  modelos  hiperrealistas  em  busca  de  uma 

perfeição aparente.

Esse modelo digitalizado - e, sobretudo digitalizante - que extrapola as telas 
para  impregnar  os  corpos  e  as  subjetividades,  pois  as  imagens  assim 
editadas  se  convertem em objetos  de  desejo  a  serem reproduzidos  na 
própria carne virtualizada. (ibid., p. 283).

A representação imagética bidimensional  dos corpos, através de técnicas 

digitais, conduz ao desejo e à consagração do corpo perfeito. Um corpo de software, 

de legítima imagem imaterial.

Na “sociedade do espetáculo”, em representação, “...os corpos exemplares 

são  expostos  à  impiedosa  ‘luz  crua,  quase  cirúrgica’,  sob  qual  até  os  mais 

minúsculos  detalhes  são  esmiuçados  pela  lente  da  câmera  e  limpidamente 

91



aumentados pelo zoom“. (ibid., p. 279-280).

O corpo como superfície se torna apenas uma extremidade visível de contato 

social, um ícone do desejo.

...uma  redefinição  radical  da  sensualidade,  trata-se  de  um  corpo-ícone 
descarnado e bidimensional (embora com polidos efeitos 3D), desenhado 
exclusivamente para ser  exibido e observado:  isto  é,  apenas consumido 
visualmente.  [...] Munido de toda essa tradição objetivante que o legitima 
como um mecanismo detentor da verdade, portanto, o olhar monopoliza a 
sinestesia e acaba empobrecendo toda riqueza sensorial na apreciação da 
beleza, da espessura e da potência do corpo. (ibid., p. 284).

Assiste-se a uma dissolução da subjetividade,  da individualidade,  daquilo 

que é singular ao corpo. O corpo num cenário social, em busca de identificações e 

referências  através  da  moda,  do  consumo e  dos  processos de  midiatização em 

massa.

Para  Francisco  Rüdiger  (2003,  p.  53),  “Quando  não  sucumbe a  alguma 

espécie de êxtase informacional, abrindo mão de continuar sendo um ponto focal 

capaz de sintetizar suas vivências, o eu tende a perder sua eficácia e propriedade 

social e histórica”, além disso, considera que, “o sujeito se insere por meio desse 

tecnicismo, movido mercantilmente, em uma teia de relações aberta ao infinito, em 

contínuo estado de alteração,  por  onde circulam as mais  diversas  estapafúrdias 

comunicações”.

Deste modo, os benefícios advindos do progresso tecnológico encontram-se 

subordinados a uma convergência de imposições de “várias alienações e prejuízos 

nos diversos planos de existência, do ambiental ao subjetivo e individual”, conforme 

Rüdiger (ibid., p. 53).

Mario Costa (1997, p.  313),  referencia uma dissolução do corpo e do eu 

como conseqüência da neotecnologia e do desenvolvimento das redes, provocando 
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o “declínio da individualidade física e mental”, e, também, o aparecimento de uma 

outra  esfera  mental  e  comum  como  um  “exterior  e  material  órgão  da  espécie 

destinado a crescer e a desenvolver-se”. O “sublime tecnológico”, uma forma pós-

moderna que assinala o declínio da estética tradicional.

O autor  ainda fala de um “corpo expandido, comum e coletivo [que] não 

poderá nunca ser nada mais do que uma superestrutura ou uma exterioridade da 

multiplicidade dos corpos, ainda que de uma multiplicidade obsoleta e vazia.” (ibid., 

p. 313).

Ainda referente ao desmembramento do eu, Rüdiger (2003, p. 53), afirma 

que, 

O posicionamento do mesmo nos circuitos de interação, além de efêmero, 
fracionado e funcional, passa a ser acionado ou tende a ser mantido apenas 
pelo registro abstrato, anônimo e (áudio) visual dos aparatos tecnológicos: o 
eu se reduz, então, às conexões que estabelece na rede telemática. 

Ao contrário,  autores que prestigiam a vivência em rede pronunciam: “Eu 

sou na medida de minhas conexões”. (DOMINGUES, 1997, p. 30).

Para os pesquisadores que projetam a desmaterialização ou a virtualização 

da corporeidade através dos dispositivos tecnológicos, a rede torna-se o espaço do 

“mundo transparente e imaterial” e das “inteligências incorpóreas”, conforme Felinto 

(2003, p. 55).

“Nas redes, não existem condicionamentos ligados à matéria, o corpo passa 

por um processo de descorporificação e importam as idéias, as informações que 

podem ser trocadas, acessadas”. (DOMINGUES, 2003, p. 26).

Para Pierre Lévy (1999), as máquinas cerebrais conectam as mentes em 

redes e acabam por constituir uma inteligência coletiva. Esse conceito surge a partir 
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da  idéia  de  uma  “Ecologia  Cognitiva”13,  apresentado  por  Lévy  em seu  livro  As 

Tecnologias da Inteligência,  enfatizando as relações,  interações e diálogos entre 

diferentes  organismos,  vivos  e  não  vivos,  relativos  aos  seus  processos  de 

aprendizagem.  A  ecologia  cognitiva  envolve  uma  dinâmica  nas  relações  entre 

sujeitos,  objetos  e  ambiente,  possibilitando  outras  maneiras  de  apreender  e 

compreender os processos de composição do conhecimento.

Referindo-se ao processo de virtualização da matéria, Rüdiger (2003, p. 49), 

afirma  que,  “após  termos  substituído  a  força  física  do  homem  pela  energia  da 

máquina (primeiro a vapor, depois elétrica), assiste-se pouco a pouco à encampação 

das capacidades intelectuais por autômatos ou máquinas informacionais”.

Retomando  Moreno,  Santaella  (2004,  p.  58),  expõe  que  o  processo  de 

virtualização do corpo inicia-se ligado às diversas funções somáticas que as mídias 

atravessam: o próprio telefone virtualiza a audição, a televisão, a vista e, pode-se 

dizer  em analogia,  que  o  computador  virtualiza  os  processos  cerebrais  como  a 

memorização, a construção da imagem e alguns processos comunicacionais.

Assim,  com  o  desenvolvimento  e  o  encantamento  da  tecnocultura,  as 

atividades orgânicas foram e estão sendo substituídas pelos aparatos tecnológicos 

numa sucessiva progressão inconsciente em prol do desenvolvimento e do fluxo da 

comunicação.

A concepção do ser humano como um mecanismo de processamentos e 

arranjo de informações provém do pensamento cibernético, mas retoma dicotomias 

da história do corpo.

13 Lévy baseia-se em Gregory Bateson (1991) sobre a ecologia da mente e em Pierre-Félix Guattari, 
que apresenta este termo na obra As três ecologias (1989).
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...o pensador  [Wiener]  pôs em plano mais avançado a idéia cristã de que 
somos corpo e alma. O corpo é um tipo de monte de carne acessório; mas 
não  é  mais  a  alma  ou  consciência  que  ocupam  lugar  privilegiado.  O 
essencial, em oposição ao corpo, é o padrão que, exatamente, o informa, 
quer seja no plano genético, quer seja no plano mental (cerebral): é essa 
“concepção informacional da humanidade”. (RÜDIGER, 2003, p. 55).

O autor afirma que o “maquinismo” vai provocando uma reformulação dos 

valores  e  uma reconstrução  da  cultura,  “através  dos  mais  diversos  movimentos 

políticos e ideológicos, todavia vinculados pela convicção vanguardista de que os 

problemas da vida humana podem ser resolvidos via tecnologia maquinística”. (ibid., 

p. 49).

Intera que o “fetichismo” referente aos dispositivos tecnológicos não é um 

fenômeno que se origine na técnica, pois, é necessário avaliar que,

 

... a forma como os seres humanos interagem nas condições da economia 
de mercado, elaboram sua consciência e, assim, projetam nos bens que 
consomem, cada vez mais envoltos por um véu tecnológico, as faculdades 
sensíveis  e  intelectuais  que  lhe  são  próprias  como  indivíduos  e  como 
coletividade. (ibid., p. 50-51).

Conforme  Lemos  (2004,  p.  26),  “Tekhnè  e  phisis  fazem  parte  de  todo 

processo de vir  a  ser,  de passagem da ausência à presença,  ou aquilo  que os 

gregos chamavam de poièsis”.

Como  exprime  Juan  Droguett  (2003,  p.  69)  baseado  em  Heidegger,  “a 

técnica não se reduz a meros artifícios tecnológicos, mas o que a define é o modo 

particular de desvelar o real”.

Ainda para Rüdiger (ibid., p. 51), a partir do momento em que surgem novas 

denominações  e  propostas  conceituais  considerando  e  pretendendo  elucidar  as 

”modificações da subjetividade contemporânea”, ao mesmo tempo, “se abre espaço 

para pensar que está surgindo uma nova forma de relação social  neste contexto 

societário”.

Os  discursos  ideológicos  na  cibercultura,  acabam  por  se  constituir  num 
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“imaginário místico-político”, pois, promovem a vivência no ciberespaço, como um 

“paraíso virtual” onde desapareceriam as diferenças sociais, econômicas e culturais, 

como num plano paralelo a existência do homem, de espiritualidade e idealismo no 

mundo  digital,  conforme  Felinto  (2003,  p.  55).  Considerando,  por  tanto,  a 

desmaterialização e a descorporificação a parte do tempo e do espaço real.

Na virtualização  da cultura,  o  corpo vai  ser  marcado pela  civilização  do 
excesso e  dos múltiplos  poderes.  O corpo  pós-moderno  é  superfície  de 
escritura de vários textos: ideológico (o corpo inscrito no fluxo das modas), 
epistemológico  (corpo  cínico,  travestido),  semiótico  (o  corpo  como signo 
flutuante),  tecnológico  (os  media  tradicionais,  as  redes  eletrônicas,  as 
próteses),  econômico  (corpo  desejo  de  consumo)  e  político  (corpo  de 
massas, esfera pública). (LEMOS, 2004, p. 165).

O  corpo  na  pós-modernidade  vai  diversamente  se  configurando  pelas 

correntes de pensamentos sobre a tecnocultura contemporânea, ocupando, assim, 

territórios diferenciados no seu existir.

A visão prometeica, otimista, enxerga no desenvolvimento tecnológico, um 

progresso democrático da humanidade, onde as pessoas participariam das decisões 

sócio-políticas tendo acesso a todo tipo de informação e tecnologia num movimento 

globalizado, mas, que de forma autônoma, a individualidade poderia ser considerada 

e validada.

Os “tecnófilos” (Rüdiger, 2003), vêem de qualquer forma, a tecnologia com 

algo benéfico ao homem e à sociedade. 

Com  raízes  no  pensamento  em  Descartes,  alienando  a  supremacia  da 

técnica  com foco  instrumentalista,  essa  visão  aparece  na  atualidade  em alguns 

discursos funcionais e organicistas, mas também em propostas de pesquisadores 

empíricos e construtivistas.

Muitos  pesquisadores  que  se  referenciam  nas  artes  do  corpo  e  que 
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promovem pesquisas empíricas, e, também, artistas e pensadores da era digital se 

articulam nessa perspectiva da tecnologia, como Derrick de Kherckove, Pierre Lévy 

e Edmud Couchot, entre outros.

Nessa visão, o corpo contraditoriamente é apontado, enfatizado, descartado 

e  valorizado.  Almeja-se  um  corpo  global  e  perfeito  ou  que  seja  aperfeiçoado, 

buscando-se,  tanto  na  sua  materialidade  quanto  na  sua  representação,  uma 

corporeidade viva e ativa. Entretanto, propõe, inclusive, sua superação biológica e a 

transcendência do humano.

Ainda nessa perspectiva, com o avanço e exaltação das tecnologias e nos 

processos de comunicação, busca-se a desmaterialização e descorporificação total 

ou representativa,  chegando, então, a se pronunciar o abandono da parte física, 

material  e  singular  do  ser  humano  como  um  progresso  mediado  pelo 

desenvolvimento da técnica e da cultura humana.

Na  visão  fáustica,  chamada  por  alguns  de  pessimista  e  por  outros  de 

realista, o desenvolvimento tecnológico representa o fim das culturas tradicionais, a 

perda  da  subjetividade  e  da  singularidade,  e,  também,  o  desmembramento  das 

diversidades e das espontaneidades culturais. O progresso tecnológico configurando 

um sistema de poder e domínio. 

O pensamento crítico sobre os avanços tecnológicos pode ser reconhecido 

em Edgar Morin, Michel Maffesoli e Jean Baudrillard, entre outros.

Nessa perspectiva, pode ser identificada uma crítica para visão do corpo que 

é deixado em posição inferiorizada; o corpo, mesmo que vivo, visto como superado. 

Criticam  a  idéia  do  corpo  como  um  empecilho  para  as  grandes 

transformações  idealistas  que  a  tecnologia  oferece.  Aquele  corpo  que  carrega 

consigo todo um aparato mecânico apenas para a sustentação vital ou para servir ao 
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interesse regido por algum poder.

Os  “tecnófobos”  (ibid.,  2003),  percebem que  o  entusiasmo  tecnocêntrico 

descarta,  desreferencia  e  subverte  a  parte  viva  do  ser  humano,  pois,  propõe  a 

superação ou a inferiorização do corpo arcaico por mitos da tecnocultura. 

Apreendem que, as pessoas são submetidas a um pensamento tecnológico, 

calculista e funcional, negando seus sentidos, desejos e afeições e, promovendo a 

inteligibilidade de coisas da vida.

Contudo,  por  vezes,  a  reafirmação  da  corporeidade  na  cibercultura  é 

ressaltada.  Porém,  a  revalorização  do  corpo  e  suas  extensões  prosseguem, 

geralmente,  de  uma  transcendência  religiosa,  baseada  em  misticismos  ou 

mitologias, ou então, carregada de uma imanência artística, configurada no devir.

Como uma resistência aos discursos da cibercultura, sobre a desaparição do 

corpo e da materialidade, Felinto (2003, p. 50), se refere à “fenomenologia do corpo-

obstáculo”, o corpo como ”um local de múltiplos afetos e inscrições”, onde acontece 

um “combate contra as tendências imaterializantes do imaginário dominante acerca 

das tecnologias do digital”.

Com Focault, finalmente, não esquecer que o poder produz realidade. Nem 
que seja uma realidade virtual, sempre lembrar do poder que a construiu. E, 
com Nietzsche, pensar que os ideais são virtuais que se atualizam na idéia 
de um ‘mundo verdadeiro’, cuja existência se daria apenas em oposição aos 
sentidos do 'mundo das aparências’. Aqui, então, uma visão de valores do 
homem ocidental  na  interface  com seus  tempos.  (MENEZES MARTINS, 
2008, p. 16).
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5.4  MATERIALIDADES DA COMUNICAÇÃO

Nossos  materiais  de  escrita  contribuem  com  sua  parte  para  nosso 
pensamento. (Nietzsche apud FELINTO, 2001).

A  origem  da  teoria  das  materialidades  da  comunicação  encontra-se  na 

publicação Alemã de 1988, de uma obra reunindo os textos de 55 autores de várias 

áreas, intitulada  Materialidade da Comunicação, que, posteriormente foi publicada 

numa versão inglesa, com a seleção de alguns textos e inserção de outros.

Organizado por Karl  Ludwig  Pfeiffer  e Hans Ulrich Gumbrecht,  o livro  foi 

baseado em um congresso interdisciplinar que se concentrava em estudos sobre 

formas de comunicação e formas da vida.

Entre as duas publicações, se encontram autores como Humberto Maturana, 

Luiz Costa Lima, Paul Watzlawick, Jan Assman, Monika Elsner, Vivian Sobchack, 

Jan-Dirk Muller, Francisco Varela e Mark Anspach, entre outros.

A teoria passa a ser desenvolvida por pesquisadores do departamento de 

Literatura Comparada da Stanford University, entre eles, autores, lingüistas, literatos 

e semiólogos europeus e norte-americanos, que passaram a questionar a relevância 

e a primazia da essência sobre o meio material nos processos comunicativos.

No grupo encontravam-se Jeffrey Schnapp, Niklas Luhman, Friedrich Kittler 

e David Wellbery, entre outros, tendo como seu principal pensador, o alemão Hans 

Ulrich Gumbrecht, radicado nos EUA desde 1989.

. Sendo estruturada a partir de fins dos anos 80, a teoria das materialidades 

da comunicação tem seu embasamento amparado nos estudos de Derrida como 

referência filosófica e literária, que vem a somar-se com outras referências da área 

da comunicação, como Marshall McLuhan e Walter Benjamin. 

A partir da inserção de questões não literárias nos estudos da estética da 
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recepção, Gumbrecht, rejeitando a idéia de uma verdade absoluta na interpretação 

dos textos  literários,  não se limitando as  questões lingüísticas e considerando o 

contexto sócio-cultural nas experiências de leitura; passa a focar seus estudos na 

escrita  das  histórias  descritivas,  que deveriam meramente  descrever  os  estados 

históricos e materiais sobre a origem dos textos.

Em suas pesquisas, com base na  transdisciplinaridade e considerando as 

questões extra-textuais,  investiga a importância das materialidades dos meios de 

transmissão da mensagem literária.

Embasa-se também, na teoria sistêmica, que lhe sustenta a consideração da 

emergência dos significados através das formas materiais.  A teoria  sistêmica de 

Niklas  Luhmann,  “estimula  a  investigação  das  condições  de  possibilidade  de 

constituição do sentido  ao  invés  de  privilegiar  a  decodificação de um sentido  já 

dado” como explica Felinto (ibid.), com referência em Castro Rocha.

Gumbrecht percebeu a importância do contexto das relações da obra com 

seus leitores, além das qualidades históricas e materiais desses receptores e da 

materialidade da obra em si.

Como figura  central  nos  processos  interpretativos,  desde  o  século  XV a 

partir da institucionalização da imprensa, o sujeito, para Gumbrecht, era a base de 

um “campo hermenêutico”.

Referente ao campo hermenêutico, Felinto (ibid.), aponta quatro premissas 

ligadas  ao  entendimento  do  ato  interpretativo,  que  articula  uma  dicotomia  entre 

superfície e profundidade:
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1. O sentido consiste numa atividade do sujeito e não dos objetos.  É o 
primeiro quem, por meio de atos intencionais, atribui sentidos às coisas;
2. A possibilidade de uma distinção radical entre corpo e espírito, onde o 
espírito  era  o  que de fato  importava  à  comunicação e  à  auto-referência 
humana;
3. O espírito conduz o sentido;
4.  Em tal  contexto,  o corpo serve apenas como instrumento secundário, 
para  a  articulação  ou  mesmo  ocultação  do  sentido,  cuja  criação  cabe 
sempre ao espírito.

Sendo  assim,  a  ação  na hermenêutica  “se  baseia  na  idéia  de  que uma 

superfície  (corpo,  texto,  materialidades)  atua  como  simples  instrumento  de 

expressão  de  um  sentido  que  deve  ser  encontrado  na  profundidade  (espírito, 

significado, imaterialidade) de um ente espiritual.” e a expressão se apresenta como 

insuficiente ao espírito e por isso, surge a interpretação. (ibid.).

Contudo,  sob  o  entendimento  que  a  produção  do  sentido  brota  na 

interioridade  do  sujeito,  mas,  que,  o  sujeito  na  pós-modernidade,  sofre  alguns 

processos que modificam a percepção de seu mundo cultural; Gumbrecht percebe 

que não há como apoiar-se sobre um paradigma puramente hermenêutico.

Felinto (ibid.),  apresenta a proposição de Gumbrecht para a utilização de 

três conceitos que definem a situação histórica pós-moderna: “destemporalização”, 

“destotalização” e “desreferencialização”:

A  “destemporalização”  refere-se  à  situação  pós-moderna  que  indica  um 

futuro bloqueado, como resultado previsível do passado e do presente, definindo a 

progressão inflexível do tempo que se caracteriza pela permanência do presente, e 

inclusive, pelas possibilidades técnicas, cria ou reproduz passados artificiais. Não 

mais visualiza o futuro como uma possibilidade aberta do modelo de temporalidade 

moderna, que tinha o tempo como um fluxo constante que retrata o passado em 

direção a um futuro aberto.

A “destotalização” refere-se ao abandono das pretensões de construção de 

abstrações  absolutas  que  determinam  critérios  de  validade  não  eventuais  e  da 
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universalidade  de  conceitos  e  pensamentos.  Na  pós-modernidade  passa-se  a 

entender que uma teoria domina apenas seu caráter circunstancial e limitado. 

A  “desreferencialização”  ou  “desnaturalização”  baseia-se na  perda 

progressiva da confiança e crença nas representações do mundo externo, que era 

entendido  de  forma  objetiva.  Felinto  ainda  afirma  que,  o  desenvolvimento  das 

tecnologias  do  virtual  contribuiu  largamente  no processo de desnaturalização do 

mundo pós-moderno.

Essas três noções promovem a percepção de um mundo menos estruturado 

e mais incerto, que não é definido pelo determinismo teórico e não mais carrega o 

sujeito como figura central.

Gumbrecht  designa  a  idéia  de  “campo  não-hermenêutico”,  sugerindo  a 

constituição de um campo de conhecimento onde o sentido não é a preocupação 

fundamental e determinante da ocorrência de uma ação na comunicação.

A  partir  da  divisão  entre  “forma  e  substância  da  expressão”  e  “forma e 

substância  do  conteúdo”  proposta por  Hjelmslev,  desloca-se  o foco de  interesse 

teórico,  que passa da “interpretação como identificação de estruturas de sentido 

dadas para a reconstrução dos processos através dos quais estruturas de sentido 

articulado podem emergir”. (apud ibid.). 

Para  Hjelmslev,  tanto  a  “substância  e  a  forma  do  conteúdo”  como  a 

“substância e a forma da expressão”,  devem acoplar-se para converterem-se em 

sentido articulado, “a totalidade dos fenômenos que contribuem para a constituição 

do sentido sem serem, eles próprios, sentido”. (apud ibid.).

O conceito de acoplagem ao que o autor se refere, é baseado nas teorias de 

Humberto Maturana  e  Francisco Varela,  teóricos que,   por sua vez,  fundamentam 
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os processos de interação entre sistemas.14

Conforme Felinto (ibid.),

A  teoria  das  materialidades  da  comunicação  não  se  impõe  como  um 
substitutivo  ao  paradigma  hermenêutico,  mas  como  uma  perspectiva 
alternativa, que questiona a primazia conferida ao sentido e ao espírito na 
tradição intelectual do Ocidente.

A partir da teoria das materialidades da comunicação, promove-se uma área 

para pesquisa e reflexão.

O  pronunciamento  de  McLuhan  sobre  os  meios  de  comunicação  como 

“extensões do homem”, sobre a substituição e expansão das capacidades do ser 

humano por artefatos tecnológicos, não reflete e nem se transforma num processo 

de pesquisa propriamente.

Porém, a teoria das materialidades da comunicação, consegue fundamentar 

que toda ação comunicacional necessita do contexto material para se efetivar, sendo 

que, numa ação comunicaional há fundamentalmente a intervenção dos  meios, de 

materialidades e significantes.  A materialidade do meio de transmissão influencia ou 

até determina a estruturação da mensagem a ser comunicada.

Um  dos  princípios  da  teoria  é  definido  por  Karl  Ludwig  Pfeiffer:  “a 

comunicação é encarada menos como uma troca de significados, de idéias sobre 

[algo],  e  mais  como uma performance  posta  em movimento  por  meio  de  vários 

significantes  materializados”;  interessa-se  pelas  “potencialidades  e  pressões  da 

estilização que reside em técnicas, tecnologias, materiais, procedimentos e ‘meios’ 

(media)” (apud ibid.)..

14 O conceito de “acoplagem” de Maturana e Varela está referenciado no cap. 4, itém 4.3  Autopoiesis.
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Consideram-se,  também,  três  princípios  epistemológicos  da  teoria  das 

materialidades  da  comunicação,  que  são  apontados  no  trabalho  sobre  redes 

discursivas de Kittler: exterioridade, medialidade e corporalidade, conforme Felinto 

(ibid.).

O  princípio  de  “exterioridade”  refere-se  às  tecnologias  de  comunicação 

sendo consideradas como algo onde o próprio sentido pode surgir, e não apenas 

como instrumentos para a produção de sentido dos sujeitos. O objeto de estudo de 

Kittler não é propriamente o que é dito ou escrito, mas, sim, a questão de que algo 

diferente não tenha sido dito ou escrito.

O  princípio  da  “medidalidade”  compreende  também,  o  contexto  cultural, 

além da comunicação. Felinto (ibid.) apoiando-se em Umberto Eco lembra que todo 

ato de cultura é essencialmente um ato de comunicação. 

A  literatura  para  Kittler,  assim  como  outros  fenômenos  comunicacionais, 

passa  a  ser  definida  não  apenas  pelo  que  significa,  mas  pela  “relação  entre 

significado  e  tudo  aquilo  que  é  excluído  do  campo da  significação  como  ruído” 

(FELINTO, 2001), pois todos os meios de transmissão instituem um canal material 

que por suas características produzem ruídos no processo comunicacional.

O princípio da “corporalidade” implica em duas conseqüências sobre o corpo 

destacadas por Felinto (ibid.):

Primeiramente,  uma  das  conseqüências  se  refere  a  “desvalorização  da 

noção de agência. O corpo não é mais essencialmente um agente ou ator, e para 

que  possa  tornar-se  tal  deve  sofrer  uma  restrição  de  suas  possibilidades  [...] 

encontrar outros corpos e resistências.” Sendo que a cultura é condensada em um 

regime de controle e vigilância dos corpos.

A segunda conseqüência refere-se a “esse local de ‘sofrimento do corpo’ 
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[que]  manifesta-se  como  um  locus privilegiado  de  análise  para  a  teoria  [...]  é 

exatamente nas patologias produzidas pelos sistemas de inscrição que estes mais 

claramente revelam sua impressão específica”.

A  partir  dos  princípios  da  teoria,  considera-se  que,  “o  instrumental 

tecnológico (technological hardware) – em produção, gravação e armazenamento e 

reprodução – ‘exerce influência’  ou de fato ‘determina’ o que se apresenta como 

mundos  semânticos,  simbólicos,  espirituais  ou  mundos”,  sendo  que,  as 

materialidades podem “funcionar como uma metáfora geral para o impacto conjunto 

das  instituições  (igreja,  sistemas  educacionais)  e  dos  meios  que  elas 

predominantemente empregam (rituais, livros de tipos especiais, etc.)”. (PFEIFFER, 

apud ibid.).

A teoria das materialidades utiliza-se de desenvolvimentos da cibernética e 

da  teoria  dos  sistemas  para,  numa  perspectiva  conceptual,  conectar  diferentes 

estruturas numa noção de complexidade.  Não apenas se utiliza de analogias de 

determinados sistemas para entender um outro sistema, mas investiga os processos 

de acoplagem entre um sistema a outro em um mundo.

(...)  diferentemente  de  muitos  dos  teóricos  de  hoje,  Luhmann  está 
convencido  de  que  ‘algo  pode  ser  dito  sobre  isso’;  de  que,  com efeito, 
existem  ‘materiais  teóricos  disponíveis’  que  podem  ajudar-nos  a 
conceptualizar o fim das metanarrativas  como o ‘princípio’ de algo novo.  
Do  ponto  de  vista  dessa  perspectiva,  a  semântica  pós-moderna  da 
impossibilidade é uma reação atrasada (belated), de parte da modernidade, 
ao choque de sua própria contingência: “não há metanarrativas porque não 
existe um observador externo” (...) Para Luhmann, o fim das metanarrativas 
não significa o fim da teoria, mas um desafio à teoria, um convite à sua 
abertura para desenvolvimentos teóricos em uma série de disciplinas que, já 
desde algum tempo, têm trabalhado com êxito com modelos cibernéticos 
que não requerem a ficção do observador exterior.  (KNODT apud ibid.).

O paradoxo da teoria da materialidade da comunicação é apresentado por 

Felinto (ibid.). Surge como uma teoria pós-moderna em resposta à crise histórica da 
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modernidade,  pretendendo  solucionar  questões  que  aparecem  diante  do  novo 

ambiente cultural e material.  Porém, a teoria não se caracteriza como pós-moderna, 

pois, fundamenta-se na possibilidade de uma teorização dos fenômenos sociais e 

culturais pós-modernos.

Constituindo-se num percurso de desafios de integração interdisciplinar, a 

teoria  das  materialidades  apresenta-se  como  uma  disciplina  autenticamente 

transdisciplinar, pois, outras áreas do conhecimento podem ser pensadas a partir de 

seus  pressupostos,  sendo  que,  não  se  considera  um  território  epistemológico 

isoladamente,  não  atravessado  pelas  materialidades  e  por  outras  áreas  do 

conhecimento.

A teoria  não busca a definição de um objeto específico de estudo,  mas, 

aplica os mesmos princípios aos diferentes objetos estudados. Uma nova maneira 

de entender os objetos culturais.

Procedimento  este,  que  se  difere  nos  entremeios  das  teorias  da 

comunicação,  onde  se  instalada  uma  preocupação  intensa  em  relação  à 

especificação dos seus objetos de estudos, como também, sobre a utilização, sem 

argumentações  epistemológicas,  de  conceitos  propostos  em  outras  áreas  para 

analisar fenômenos culturais. 

Também se revela um paradoxo na área de estudos da comunicação, que 

busca  afirmar  sua  complexa  abrangência  e  transdisciplinaridade,  e  ao  mesmo 

tempo,  identificar  seu  campo  de  atuação  e  apontar  seus  objetos  de  estudos 

especificadamente.

Para  Felinto (ibid.),  “a  teoria  das  materialidades  pode  fornecer  alguns 

instrumentos  úteis  para  ajudar-nos  a  lidar,  sem  receios,  com  a  imprecisão  e 

complexidade intrinsecamente constitutivas de nosso campo de estudos”.
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A partir do panorama tecnocêntrico da pós-modernidade, surge a inversão, 

por  vezes  referenciada  anteriormente,  onde  o  imaginário  de  imaterialidade  em 

relação ao ser humano tem sua origem na própria materialidade desenvolvida nas 

novas tecnologias.

[...] Um pensamento como o das materialidades da comunicação aparece 
como extremamente  útil  para  a  reflexão  em torno  das  chamadas novas 
tecnologias  da  comunicação  e  informação.  A  interação  entre  corpo  e 
máquina,  entre  sistemas  de  pensamento  humanos  e  sistemas  binários, 
entre o real e o virtual constitui um problema particularmente interessante 
para os instrumentos da teoria das materialidades. (ibid.).

O  autor comenta  ainda  que,  a  teoria  apresenta  possibilidades  de 

investigação e análise nos estudos comunicaionais e culturais, reconstruindo o lugar 

da matéria,  ignorado por  todo percurso do pensamento ocidental  voltado para a 

imaterialidade do espírito.  Porém, o desenvolvimento da teoria ainda encontra-se 

num  work  in  progress  e como  afirma,  “Ela  não  foi  ainda  capaz  de  superar  a 

dicotomia  espírito-matéria,  que  pode  sempre  reaparecer  por  trás  da  idéia  da 

acoplagem entre sistemas ‘espirituais’ e ‘materiais’”.

Contudo,  a  teoria  das  materialidades  da  comunicação,  promove  o  corpo 

para uma posição de importância nas ações comunicacionais, sendo um elemento 

fundamental de materialidade durante a comunicação.

Como um suporte intrínseco de todo ato comunicacional, o corpo é parte da 

matéria  que  contém  as  inscrições  integrantes  da  formação  de  sentido  e  dos 

significados  acoplados  que  traduzem  e  que  transitam  com  as  informações  da 

comunicação realizada.

Nessa perspectiva, o corpo e as suas corporeidades participam ativamente 

da  comunicação,  não  apenas  como  meros  transmissores  ou  suportes,  mas, 

definindo, também, sentidos e significados, refletindo as características, histórias e 
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estados impressos na sua materialidade.

Por fim, a teoria das materialidades apresenta possibilidades de um novo 

olhar  sobre  a  corporeidade  no  panorama  da  cibercultura,  considerando  a  raiz 

material  do  corpo  nos entremeios  da  comunicação  que se  reveste  dos avanços 

tecnológicos, próprios de um período tecnocêntrico.
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento dessa pesquisa, sem a pretensão de apresentar um 

tratado filosófico acerca de pensamentos do corpo, foi traçado um percurso teórico, 

onde foram estendidas questões pertinentes à transição do conceito corporal para 

cibercultura, implicando na desenvoltura da comunicação humana.

Na perspectiva ocidental, a visão dualista de separação e contradição entre 

corpo e alma, passa a ser questionada quando se percebe que nem espírito e nem 

razão por si só, tornavam a vivência humana melhor.

A partir da perspectiva cartesiana que, iluminada pela razão, pretende, mas 

não dá conta de entender alguns fenômenos da vida,  foram referenciadas neste 

trabalho diversas visões filosóficas que modificaram os modos de se entender a 

ciência, o mundo e o humano.

O corpo-máquina que servia à razão como um mecanismo, é desconstruído 

diante da retalhação do corpo, na busca de ver como ele é composto.

No funcionamento  do  corpo  entende-se  uma relação muito  mais  estreita 

entre corpo e mente. E, o corpo sendo aberto, também indica um ‘fora e um dentro’, 

onde as coisas realmente acontecem.

A  percepção  do  corpo  atuando  no  mundo,  tanto  é  trazida  pela 

fenomenologia que aponta a materialidade do sujeito num corpo, agindo em seu 

ambiente;  quanto é apresentada pela idéia  do corpo sem órgãos,  que não o vê 

apenas como um conceito científico ou como uma forma concreta.

A contribuição de Freud sobre considerar os aspectos humanos emocionais 

e  não  apenas  movidos  pela  razão;  junto  à  relevância  que  Nietzsche  dá  para  a 

corporeidade em relação à consciência; e, também, com a dissolução do ‘eu’ de 
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Deleuze e Guattari, que percebem o corpo transitório, acabam por desestruturar o 

sentido dualista, iluminista, egocêntrico e científico do mundo moderno ocidental.

Desconstrução que é acentuada pelas considerações de Derrida que integra 

vários conceitos na experiência corporal e, por Foucault, que consegue perceber as 

relações sociais e políticas que intervém sobre o corpo.

Pensamentos  esses,  que  geram  a  idéia  de  incorporação,  de  ação 

incorporada,  modificando  também,  a  própria  noção  determinista  da  ciência,  por 

considerar a subjetividade em toda ação.

Vários desses princípios filosóficos fundamentaram pesquisas nas ciências 

da vida que investigam e revelam o caráter biológico do homem. Considerações 

científicas que argumentam sobre a integração das estruturas orgânica, cultural e 

social, como processos da vida.

A cultura representa o processo de co-evolução entre corpo e ambiente, que 

figuram numa construção social. E, sendo assim,  corpo biológico, corpo cultural e 

corpo social são fluxos das corporeidades do homem no mundo.

O corpo é uma estrutura do processo cultural e uma produção social. Como 

Foucault mostra, o corpo físico sofre das ações políticas nas relações sociais e se 

constitui dessa forma.

A  partir  de  uma  transitoriedade  de  compreensões  acerca  do  corpo,  se 

propõe uma re-significação daquele corpo, que em princípio era visto apenas como 

um  instrumento  do  homem  e  que,  passa  a  ser  entendido  como  um  fluxo  de 

corporeidades  num  sistema  complexo  de  informações  e  significações,  onde  os 

processos de comunicação são intrínsecos em todas as atividades humanas.

O  corpo  considerado  um sistema  complexo  de  comunicação  é  sujeito  e 

objeto no círculo cibernético. A segunda cibernética também apresenta a inserção 
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do  observador  a  um  sistema  observado,  incorporando  a  posição  humana  ao 

conhecimento científico.

Num  sistema  cibernético,  a construção  do  conhecimento  acontece  pela 

interação e cooperação em processos comunicacionais e num estado de autopoiesis 

por autonomia e adaptação, interando o conceito de co-evolução.

Os sistemas cibernéticos de segunda ordem implicam essencialmente na 

atividade corporal de um observador integrado ao sistema.

As  ciências  cognitivas  também  contribuem  significativamente  para  o 

conhecimento humano, considerando sua corporeidade. Ocorreram muitos avanços 

nas pesquisas em inteligência e vida artificial, que investigam sobre a relação do 

homem com sistemas artificiais. Embora, inteligência e vida artificial são postas em 

dúvida por outras correntes de pensamento.

Alguns,  também,  preferiram  não  referenciar  à  cibernética  como 

embasamento, por considerarem uma ciência que tentou explicar os fenômenos de 

qualquer área através dos sistemas de retroalimentação,  desconsiderando outros 

fatores; mas, muitas pesquisas que estão avançando na área da tecnocultura são 

fundamentadas nessa ciência.

Bianualmente é realizado no Itaú Cultural em São Paulo, o evento Emoção 

Artificial,  onde se reúnem pesquisadores do mundo inteiro  e de várias áreas do 

saber,  para  discutir  sobre  os  avanços da cibernética,  apresentando pesquisas  e 

demonstrando experiências.

Uma  proposta  com  base  filosófica  que  surge  da  cibernética,  é  a 

hermenêutica operacional,  que relaciona conceitos teóricos nas investigações dos 

sistemas  cibernéticos  no  campo  empírico.  De  certa  forma,  a hermenêutica 

operacional se afina com a teoria das materialidades da comunicação.
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Considerou-se a importância de pesquisar o corpo no campo da cibernética, 

para a pesquisa ter uma reflexão do viés empírico além do cunho filosófico, como 

também, por ser através dessas considerações primeiras, que as corporeidades na 

cibercultura são desenvolvidas.

Em  reflexão  aos  corpos  e  às  corporeidades  que  foram  apresentados, 

estruturados  no  panorama  cibercultural,  verifica-se  uma  grande  apologia  ao 

desenvolvimento tecnológico.

A transcendência do humano constitui  um panorama baseado no avanço 

tecnológico completamente concreto, que ao mesmo tempo, absorve uma atmosfera 

um  tanto  imagética.  São  propostas  formulações  pós-humanas  numa  realidade 

idealizada ou degradada em torno das tecnologias.

Principalmente  a  partir  da  formulação  sobre  as  extensões  do  corpo de 

Marshall McLuhan, que voltou a ser bastante mencionado, formou-se um idealismo 

onde os corpos amputados ou estendidos por aparatos tecnológicos, são atores de 

um cenário que transcende a realidade.

Como visto, algumas propostas teóricas idealizam uma nova era, chegando 

a  pronunciar  fantasias  sobre  a  transferência  de  consciências  humanas  para 

computadores através de donwload.

Porém,  essa  abstração  acaba  por  configurar  um  imaginário  coletivo  e, 

algumas  composições  desse  cenário  da  cibercultura  concretizam-se  no  âmbito 

cultural, consolidado o tecnocêntrismo.

O que fica evidente, é que, em alguns discursos da cibercultura, configura-

se  toda  a  materialidade  própria  da  tecnologia  como  um  avanço  da  produção 

humana, que, paradoxalmente, atentam para os processos de desterritorialização, 

desencarnação, desmaterialização e desintegração.
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Contudo, também foram consideradas pesquisas que propõe a reafirmação 

da  corporeidade  no  ciberespaço.  Através  de  teorias  sobre  imagens  digitais, 

realidade virtual  e imersão, até a análise de dispositivos tecnológicos e sistemas 

artificiais em interação com o corpo, percebe-se a construção de uma materialidade 

no ciberespaço que não pode mais ser considerado apenas virtual.

Trata-se de uma remodelagem corporal em outras formas de comunicação 

na cibercultura. 

Enquanto  alguns  idealizam  os  avanços  da  humanidade  por  meio  dos 

avanços  tecnológicos,  entendendo  as  transições  como  um processo  evolutivo  e 

natural, outros se debruçam em olhar a realidade da sociedade que se degrada em 

suas características culturais em prol de uma tecnologização.

Nesse processo, o que por vezes não é considerado, é que as transições 

sociais provocam a perda de referências e uma modificação em estruturas culturais. 

O indivíduo, diante desse processo, não tem valor e busca uma identificação se 

associando ao imaginário tecnológico.

O corpo-montado que circula  no  imaginário  global,  visto  como um corpo 

perfeito, resulta de práticas tecnológicas. De certa forma, anula-se a realidade do 

corpo  orgânico,  mas,  ao  mesmo  tempo,  propaga-se  sua  perfeição,  descartando 

qualquer característica subjetiva e individual.

Há um retorno a dicotomia da modernidade referente ao corpo e ao espírito, 

figurada, agora, na transcendência intangível.

A teoria das materialidades da comunicação de Hans Ulrich Gumbrecht, se 

apresenta como uma possibilidade de retorno em consideração a matéria e ao corpo 

na comunicação.

Aproxima-se  do  campo  da  cibernética  utilizando  formulações  como  a 
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consideração de sistemas, o conceito de acoplagem e que não há um observador 

externo no processo comunicacional.

O corpo toma aí sua importância, integra sempre o ato comunicacional.

A  incorporação  material  aos  sentidos  produzidos  em  eventos 

comunicacionais  no  panorama  cibercultural,  possibilita  a  revalorização  do  corpo 

mesmo nos processos de virtualização.

A  teoria  insere  um paradigma da  materialidade  nos  percursos  imateriais 

traçados pela cibercultura.

O corpo expandido,  abandonado,  deletado ou reformulado atravessa e é 

atravessado por todas essas proposições e pressupostos em relações culturais e 

sociais com a tecnocultura.

Assiste-se a um processo de descorporificação por um ideal  materialista, 

mas,  também,  uma  incorporação  nos  processos  de  virtualização  e  uma 

recorporificação na cibercultura.

Contudo, conclusões para um objeto transitório são sempre provisórias.

As pesquisas acerca do corpo se revelam em diversas áreas do saber, que 

por esse viés, acabam por se relacionar com a comunicação.

Tanto pesquisas nas áreas humanas, nas engenharias, nas ciências sociais 

e da vida, quanto em linhas filosóficas que se dedicaram a pensar sobre o corpo, se 

voltam  para  questões  empíricas,  se  não  em  modelos  de  pesquisa,  mas  em 

observação e análise.

Pensar o corpo implica, inevitavelmente, em sentir o corpo.

Inter-relacionando as áreas do conhecimento que se propuseram a sentir o 

corpo,  pode-se  pensar  que,  nos  eventos  comunicacionais,  o  corpo  não  se  faz 

apenas suporte de mensagem, mas a corporeidade se integra em todo processo de 
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significação e re-significação de si própria.

O próprio pensar se faz no corpo como parte de sua estrutura. E, o corpo 

humano, precisa pensar para viver. As estratégias de sobrevivência na humanidade, 

não  estão  apenas  ligadas  aos  fatores  biológicos;  as  necessidades  também são 

culturais e as referências na vida são, também, sociais.

As informações não passam pelo corpo, elas se fazem e são absorvidas 

nesse espaço e fluxo de corporeidades. Isso acontece, não somente pelo processo 

biológico,  mas,  também,  nos  processos  relacionais  com  ambiente  e  sociedade, 

configurados num processo ecológico.

O corpo é ele mesmo, um fluxo de eventos.

Dessa forma, o eu, o ente, o sujeito, o ser, o humano, o homem, a pessoa, a 

razão, a essência, integram o corpo.

E  quando  se  pensa  nos  corpos  que  estão  vivendo  num  panorama 

tecnocêntrico, se faz necessário revisitar todo esse processo de re-definição num 

longo  percurso  de  pensamentos  que  se  cruzam,  e  que  a  presente  pesquisa  se 

propôs a desenhar.

A co-evolução também acontece na área do saber,  onde pressupostos e 

proposições se integram, se re-avaliam, se validam e se contradizem num processo 

de seleção e continuidade.

Não se discorda que pensamentos tão importantes quanto os que foram 

apresentados  nessa  pesquisa,  possam  não  ter  sido  sentidos  pela  perspectiva 

abordada.

Contudo,  isso  pode  representar  que,  assim como os  fluxos  corporais  se 

constituem  na  transitoriedade  de  informações  e  significações,  os  pensamentos, 

também, podem continuar se estruturando, se decompondo e se alterando.
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E  assim,  essa  e  outras  pesquisas,  num  intuito  diferente  de  serem 

determinantes, pragmáticas, fechadas e finalizadas, com o tempo, podem continuar 

e sentir de formas diversas as realidades e in-realidades que se apresentam aos 

corpos.
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