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RESUMO 

 

 

No ato de tornar o corpo mais competitivo no mercado das aparências e mais coerente com a 
subjetividade dos indivíduos, duas tendências tornam-se evidentes: o dispêndio de tempo, 
dinheiro e dor na tentativa de aprimorar do corpo por processos como o fitness, a cosmética e 
as intervenções cirúrgicas; e o desejo de superação da realidade corporal por meio dos 
processos de digitalização do corpo, exemplificados pelos diversos avatares que circulam em 
mundos virtuais de terceira dimensão como o Second Life. O presente trabalho pretende 
identificar a projeção das subjetividades contemporâneas na construção de corpos virtuais, 
impulsionadas por um suposto imaginário pós-humano, bem como refletir sobre a natureza do 
avatar, identificar os investimentos na construção e melhoramento de corpos virtuais, e 
analisar as vivências corporais e comunicacionais cotidianas do ciberespaço. Para tanto faz-se 
necessário um aporte teórico que contemple corpo, subjetividade e cibercultura, composto por 
autores como Foucault(1977; 2000; 2003; 2007), Le Breton (2007), Sibilia (2003; 2004), 
Deleuze (1988; 1991), Rüdiger (2002; 2007), Lévy (1996; 1999; 2003), Baudrillard (1991; 
1995; 2003), Guattari (1996; 2006), Maffesoli (1996; 1998; 2005), Lipovetsky (2004; 2005; 
2007), dentre outros. Por meio da técnica de pesquisa etnográfica virtual, proposta por Hine 
(2004) e Kozinets (1997), foi criado o avatar-pesquisador Lia Olifone, que esteve por seis 
meses em interação com os demais avatares dentro do Second Life. Como conclusão dessa 
experiência etnográfica, estabelece-se a tese de que o avatar naquele ambiente revela-se muito 
além de uma mera representação corporal, mas um lócus de livre experimentação, um 
marcador de presença e status,  que mostra-se intimamente ligado ao indivíduo que o controla 
por vias subjetivas. Em seu processo de construção, a avatar apresenta ainda uma forte 
influência da sociedade de consumo. Observou-se que, apesar das inúmeras possibilidades de 
reconfiguração oferecidas pelo metaverso, existe uma tendência a reproduzir as estruturas 
sociais e os padrões corporais presentes na “primeira vida”. Contudo, essa reprodução 
apresenta uma socialidade e um corpo assépticos, que buscam extirpar os traços considerados 
negativos, principalmente no que diz respeito à corporeidade, revelando certa influência do 
imaginário pós-humano. 
  
Palavras-chave: Corpo; Subjetividade; Cibercultura; Avatar; Pós-humano; Consumo; Second 
Life.  
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ABSTRACT 

 

 

In the act of making the body more competitive in the market for appearances and more consistent 

with the subjectivity of individuals, two trends are evident: the expenditure of time, money and pain in 

an attempt to enhance the body by processes such as fitness, cosmetics and surgical interventions, and 

the desire to overcome the physical reality by means of scanning processes of the body, exemplified 

by the various moving avatars in virtual worlds third dimension such as Second Life. This study aims 

to identify the projection of contemporary subjectivities in the construction of virtual bodies, spurred 

by a supposedly imaginary post-human as well as reflect on the nature of the avatar, to identify 

investments for the construction and improvement of virtual bodies, and analyze the experiences 

bodily and everyday communication in cyberspace. For this purpose it is necessary for theoretical 

covering the body, subjectivity and cyberspace, composed by authors such as Foucault (1977, 2000, 

2003, 2007), Le Breton (2007), Sibilia (2003, 2004), Deleuze (1988, 1991 ), Rüdiger (2002, 2007), 

Levy (1996, 1999, 2003), Baudrillard (1991, 1995, 2003), Guattari (1996, 2006), Maffesoli (1996, 

1998, 2005), Lipovetsky (2004, 2005, 2007 ), among others. Through virtual ethnographic research 

technique, proposed by Hine (2004) and Kozinets (1997), was created avatar researcher Lia Olifone, 

which spent six months in interaction with other avatars within Second Life. In conclusion of this 

ethnographic experience, we establish the thesis that the avatar in that environment appears to be far 

beyond a mere representation body, but a locus of free trial, a marker of presence and status, which 

appears to be closely linked to individual that controls for subjective process. In its construction 

process, the avatar still has a strong influence of consumer society. It was observed that despite the 

numerous opportunities offered by reconfiguring the metaverse, there is a tendency to reproduce the 

social structures and patterns present in the body "first life". However, this reproduction features a one 

body sociality and aseptic, seeking to root out the negative traits considered, especially with regard to 

the embodiment, showing some influence of the imaginary post-human.  

 

   

Keywords: Body, Subjectivity, Cyberculture, Avatar, Post-human; Consumption; Second Life. 
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1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

“O corpo, lugar privilegiado de contato com o mundo está sob a luz dos holofotes” 

(LE BRETON, 2007b, p.10). Depois de tantos avanços tecnológicos e científicos, as atenções 

se voltam para o corpo para constituí-lo como objeto de experimentação, como uma fronteira 

a ser explorada e descoberta em sua formação interna e externa. Tais explorações visam não 

somente aumentar o conhecimento da realidade humana, mas guardam em si o intuito de 

controlar o corpo, dominá-lo em sua teimosia de ser demasiadamente orgânico e impertinente 

para com os vários projetos que a humanidade almeja. Os anseios por um controle cada vez 

maior dos destinos do corpo se tornam mais nítidos na cultura somática/consumista 

contemporânea. 

 A corporeidade não escapou à lógica consumista da hipermodernidade 

(LIPOVETSKY, 2004), e como todos outros aspectos da vida humana, aderiu à lógica do 

mercado e agora necessita de investimento e autogestão para que não desague em falência, ou 

seja, se entrege à sua tendência natural: a degeneração. O sucesso do empreendimento se 

encontra no corpo belo e perfeito, sempre pronto para se apresentar ao olhar do outro.  

 

A beleza e a elegância, visadas na origem, se reduziram a simples álibi para 
o exercício disciplinar quotidiano, obsessivo. Por reviravolta completa, o 
corpo transforma-se em objeto ameaçador que é preciso vigiar, reduzir, 
mortificar para fins ‘estéticos’(BAUDRILLARD, 1995, p. 151). 

 

No ato de tornar o corpo mais competitivo no mercado das aparências, duas tendências 

se tornam evidentes: o dispêndio de tempo, dinheiro e dor na tentativa de aprimoração do 

corpo por processos como o fitness, o body building, a cosmética e as intervenções cirúrgicas; 

e o desejo de superação da realidade corporal por meio dos processos de digitalização do 

corpo, impulsionados primeiramente por uma tendência fáustica e depois pós-humanista1. 

Em nenhum momento da história se relegou tamanha importância e cuidados aos 

componentes externos e visíveis da vida, cultuando o corpo em sua forma e beleza, da mesma 

forma que nunca se cultivou tamanho horror à viscosidade e organicidade do corpo que, por 

                                                 
1 Definiremos o termo com mais propriedade posteriormente. Por ora cabe informar que “O pós-humano 
representa um estágio da humanidade tecnológica cuja principal meta é a transcendência das limitações físicas e 
biológicas do humano” (FELINTO, 2005, p.3). 
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assim ser, se configura perecível e transitório. Este pode ser considerado apenas mais um dos 

paradoxos nos quais se insere a sociedade contemporânea. Segundo Lipovestky (2004, p. 27-

28),  

 

Os indivíduos hipermodernistas são ao mesmo tempo mais informados e 
mais desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e 
mais tributários das modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos 
e mais superficiais, mais céticos e menos profundos. 

 

A relação do homem com sua corporeidade tem sofrido profundas alterações diante 

desta série de paradoxos, fazendo com que o mesmo se empenhe em diversas manipulações 

que visam superar as limitações corpóreas e abrir caminho para a junção entre corpo e 

tecnologia. Em muitos casos, a intervenção ou junção tecnológica tem sido amplamente 

considerada em um momento onde o sonho do ciborgue se torna cada vez mais real. Homem 

e máquinas se mesclam no objetivo de construir um tipo humano mais elaborado, ou ainda, 

visam abandonar consideravelmente as limitações do humano e apostar todas as fichas em um 

novo tipo, agora pós-humano.  

O principal sonho do pós-humanismo se encontra otimamente exemplificado por 

Rosedale, idealizador do metaverso Second Life, que acredita que com um maior 

desenvolvimento dos mundos em três dimensões seremos capazes de um dia “fazer um 

upload de nossa própria consciência para o SL2” (AU, 2008, p.250). Enquanto isso ainda não 

acontece, temos a possibilidade de transpor nossa subjetividade, ainda que de forma 

momentânea e fragmentada, para um dos promissores mundos em 3D e escolher uma forma 

corporal que a expresse e circule por esses mundos.    

A gama de possibilidades aberta pela digitalização e virtualização do corpo torna-se 

uma opção cada vez mais procurada pelos indivíduos pós-modernos em uma tentativa de 

vencer as limitações corpóreas. Digitalização esta que se manifesta desde a manipulação de 

fotografias corporais por meio de programas como o PhotoShop, Illustrator e Indesign, até a 

construção de avatares cada vez mais complexos e realistas, entendidos como figuras gráficas 

que simulam uma corporeidade para a qual os internautas emprestam sua subjetividade. 

Diante dessa realidade, surge uma série de questionamentos sobre o destino do corpo 

contemporâneo. Estaria o corpo em vias de deixar a humanidade, da forma como é conhecida, 

                                                 
2 SL: abreviatura de Second Life, bastante utilizada por seus usuários. 
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e engendrar em um processo no qual se tornaria “pós-humano” como discutem alguns autores 

como Dominique Lecourt (2005), David Le Breton (2007a) e Paula Sibilia (2003)? De que 

forma o biopoder de Foucault, imbricado nas sociedades industriais, se configura diante dessa 

nova realidade? Estaríamos presenciando uma biopolítica que se manifesta por meio de um 

controle cada vez mais amplo da realidade corpórea presente no crescimento das 

biotecnologias? Estaria o corpo e sociabilidade virtual também envoltos em uma lógica 

empresarial e de consumo? 

Tendo em vista as várias indagações sobre o destino da corporeidade, a presente 

pesquisa propõe-se a problematizá-la a partir de um breve panorama histórico de sua 

percepção desde as sociedades tradicionais, apresentando também uma reflexão sobre as 

novas configurações do biopoder e as lógicas de consumo que regem o corpo pós-moderno 

além de suas contraditórias relações. Aborda-se ainda as contraditórias relações estabelecidas 

pelo corpo, relações estas que possuem como base uma sociedade cada vez mais conectada 

em rede (CASTELLS, 2005), em que o ciberespaço propicia novas experiências corporais e 

subjetivas. 
 O tema da presente pesquisa ressente-se de observações anteriores no estudo de 

agrupamentos eletrônicos (SANTOS, F., 2007). Tais observações foram capazes de revelar 

certos aspectos de valorização da imagem num ambiente virtual, em especial a imagem de um 

corpo idealizado e imaginado que figura entre as páginas pessoais dos membros de 

comunidades virtuais. Este fato, aliado à percepção de uma tendência narcísica entre os 

indivíduos pós-modernos, mostra a demanda por estudos que contemple a relação entre corpo 

e ciberespaço. 

 Representante maior dos avanços tecnológicos, a Internet estabeleceu novos espaços e 

tempos de interação social, dos quais surgem também novas formas de se fazer comunicar. A 

partir da década de 1970, a informática se aproximou das mídias convencionais e das 

telecomunicações e fez surgir as noções de sociedade da informação e sociedade da 

comunicação (LEMOS, 2007).  Desde então, as ciências da comunicação têm se ocupado 

também dos impactos comunicacionais desta nova mídia informática. É evidente que essas 

mídias necessitam de um olhar diferenciado visto que também são tanto propagadoras de 

cultura quanto geradora da mesma, surgindo o que chamamos de cibercultura. 

 Como a corporeidade, enquanto espaço primeiro de materialização da cultura, sempre 

foi uma preocupação das pesquisas antropológicas, carece também de estudos específicos na 
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comunicação e na cibercultura, em especial no que diz respeito ao seu processo de 

reconstrução e às suas maneiras de comunicar. Quando falamos em construções corporais que 

são condicionadas à utilização de uma mídia eletrônica, estas inauguram novas relações tanto 

do indivíduo com sua materialidade quanto com a própria mídia que passa a canalizar a 

expressão da subjetividade. “Se pensarmos que hipoteticamente a comunicação ocorre a partir 

do vínculo, então o corpo tem primazia neste processo, como elemento primeiro de 

vinculação” (SANTOS, T., 2006, p.121).  

Na contemporaneidade o corpo tende a ser considerado também como lugar 

privilegiado da subjetividade. Segundo Sant’Anna (2005, p. 102), “se durante séculos a 

humanidade destinou à alma o lugar da identidade humana, na ordem tecnocientífica é o 

corpo que exercerá essa função”. Para além de uma simples exploração e formatação do 

corpo, existe na atualidade o desejo de tematizá-lo, criar discursos que o legitimem na 

intenção de produzir outra subjetividade que associe prazer ao consumo para criação de um 

corpo ideal em uma subjetividade capitalística (GUATTARI, 1996). “O corpo é ao mesmo 

tempo o principal objeto de investimento do amor narcísico e a imagem oferecida aos outros – 

promovida, nas últimas décadas, ao mais fiel indicador de verdade do sujeito, da qual depende 

a aceitação e a inclusão social” (KEHL, 2004, p. 175). 

A importância relegada à materialidade apresenta um paradoxo ainda um tanto 

encoberto que aos poucos vem se revelando como uma das grandes características do nosso 

tempo. Muito se fala sobre estética corporal, controle de riscos e autoconhecimento, para que 

se possa então vencer a gordura, a doença, o envelhecimento e a morte, mesmo sabendo que 

estas são tendências naturais da materialidade humana. Ao mesmo tempo crescem as 

esperanças nas bênçãos tecnológicas que seriam capazes de emprestar às subjetividades 

corpos condizentes com aquilo que se acredita ser, sem uma série de incômodos causados por 

um corpo em constante processo de degeneração.  

Para tanto, imagens corporais tecnologicamente construídas transitam pelo 

ciberespaço com uma freqüência considerável. Segundo informações do site oficial do Second 

Life, em abril de 2010, este contava com 4.500.000 usuários cadastrados e ativos, sendo que a 

grande maioria apresenta disposição para investir suas habilidades informáticas, tempo e 

dinheiro na elaboração e manutenção de seu “segundo-corpo” (WUNENBURGER, 2006). 

Prova disso é que em apenas em um dia aleatório de 2008, o metaverso informou que seus 
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usuários gastaram (a maior parte investida nos seus avatares), aproximadamente, a quantia de 

US$1.372.000.  

Apesar de fatos como este e das inúmeras profecias de um devir “ciborgue”, o 

imaginário pós-humanista presente no processo de virtualização dos corpos e das 

subjetividades, se revela um fato social ainda pouco explorado em pesquisas científicas que 

possam ir além de previsões entusiásticas ou apocalípticas. É fato que transformações estão 

em curso e que estas influenciarão diretamente a todos da chamada pós-modernidade, seja em 

suas relações e em seu cotidiano, ou no uso das mídias para fomentar a construção de novos 

corpos e novas subjetividades. 

 Para aventurar-se nesse terreno tão amplo quanto movediço, propôs-se  desenvolver 

uma pesquisa qualitativa e exploratória, apoiada na apropriação de uma técnica da 

antropologia para o ciberespaço, a netnografia (KOZINETS, 1997) ou etnografia virtual 

(HINE, 2004). Espera-se com isso conhecer os modos como a tecnologia se incorpora no 

cotidiano das pessoas e os significados que essas atribuem à primeira. 

 Tal metodologia visa auxiliar a consecução dos seguintes objetivos que o presente 

trabalho propõe alcançar: por principal, identificar a projeção das subjetividades 

contemporâneas na construção de corpos virtuais, impulsionadas por um suposto imaginário 

pós-humano; por específicos, refletir sobre a natureza do avatar, identificar os investimentos 

na construção e melhoramento do corpo virtual, e ainda analisar as vivências corporais e 

comunicacionais cotidianas do ciberespaço. 

 Para traçar um caminho teórico até esses objetivos, esta dissertação organiza-se da 

seguinte forma: o primeiro capítulo foi dedicado fazer uma apresentação e delimitação do 

tema e sua justificativa, incluindo os objetivos geral e específicos. O segundo capítulo refere-

se ao corpo e seus trajetos e questionamentos, desde os gregos até aos contemporâneos. No 

terceiro capítulo pretende-se articular uma reaproximação entre corpo e subjetividade, 

considerados tão distintos pela herança cartesiana. No quarto capítulo, corpo e subjetividade 

se unem à variável da cibercultura, possibilitando uma análise das relações entre a 

humanidade e a técnica ao longo da história. O capítulo cinco se propõe a uma prévia sobre 

nosso objeto de estudo: os ambientes de sociabilidade virtual, em específico o Second Life. O 

sexto capítulo abarca uma descrição da escolha metodológica para a abordagem, a etnografia 

virtual. A descrição compilada dos dados levantados através da aplicação da metodologia 
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encontra-se no sétimo capítulo. O oitavo e último capítulo dedica-se a analisar os dados 

levantados à luz das teorias abordadas. 
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2. CORPO: TRAJETÓRIAS E ABORDAGENS  

 

A relação do ser humano com sua condição corporal não foi sempre paradoxal. Para 

entender esse corpo da pós-modernidade tão cultuado em suas contradições, torna-se 

necessário fazer um levantamento sobre os olhares já lançados sobre ele e as mudanças de 

percepção ao longo da história da humanidade. Para tanto, lançamos mão das investigações 

filosóficas, sociológicas e antropológicas que há tempos, mesmo que indiretamente, se 

debruçam sobre o corpo como construção simbólica e não como mera realidade biológica, 

portanto, objetiva. É certo que a relação do homem com o corpo varia de cultura para cultura, 

porém podem ser identificadas algumas linhas de pensamento comum em sua trajetória.  

Na Grécia Antiga já se encontravam indícios de uma admiração e produção de saber 

sobre o corpo. A beleza física era amplamente cultuada3 e considerada fator de superioridade 

no meio social. Logicamente, a intelectualidade era de suma importância, mas para os gregos 

“a perfeição só podia ser alcançada com a união da beleza e da virtude” (CARVALHO, 2001, 

p. 173). Os gregos tiveram também grande influência sobre a relação dos romanos com o 

corpo assim como nas artes, todavia, se para os gregos o corpo tinha uma importância social, 

na cultura romana esboçava-se um doutrinamento do corpo, utilizado como instrumento para 

o prazer e para a guerra. A influência romana e principalmente grega é sentida ainda hoje nos 

padrões corporais de beleza.  

Já na Idade Média, a relação do sujeito com o corpo foi amplamente influenciada pelo 

início da propagação da distinção entre corpo e alma, questão a ser abordada posteriormente. 

Por meio da dominação religiosa, o corpo foi sacralizado e ao mesmo tempo considerado 

como a encarnação do pecado por sua tendência à satisfação dos desejos, tendo o exercício da 

sexualidade um especial destaque. O corpo, imperfeito e mortal, era visto como “um 

obstáculo a descoberta da verdade e da salvação” (SANT’ANNA, 2001, p. 13). Porém, até 

esse momento, o corpo também era considerado um fator social e coletivo. 

Nas sociedades tradicionais, marcadas por relações comunitárias e de caráter coletivo, 

o corpo possivelmente não se apresentava como problemática ou objeto de cisão. Quando o 

individual tende a se subordinar ao coletivo, o sujeito e sua corporeidade não se dissociam, 

mas formam uma só realidade consigo mesmo, com os demais membros da comunidade, com 

                                                 
3 Fato percebido nos corpos esguios e de musculatura definida expostos pela arte grega. 
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a natureza. Em tais comunidades o corpo funciona apenas como fator de ligação entre os 

membros da sociedade. 

Para Le Breton (2007b), quando falamos em estruturas societárias de cunho 

individualista e de iniciativa privada como as que começam a despontar no início da Idade 

Moderna, o corpo, longe de ligar indivíduos, serve como demarcador de barreiras e limites 

entre a liberdade individual de uns e outros. O senso comum ocidental, que considera o sujeito 

pensante como separado do corpo, o vê como demarcador de soberania de cada indivíduo, 

como o que distingue os “atores”4 sociais entre si. 

A visão do corpo como limitador de fronteiras e diferenciador dos indivíduos iniciou-

se na modernidade e apoiava-se principalmente no avanço dos estudos biomédicos – as 

dissecações e o corpo como objeto – e na filosofia mecanicista representada por Descartes 

(apud SANTAELLA, 2004). A noção de um indivíduo ao mesmo tempo universal e 

individual, pregada pela teoria cartesiana, propiciou a separação da alma e da mente do sujeito 

racional de seu corpo material, ao qual ficou relegado apenas a função de invólucro. Por 

muito tempo corpo e subjetividade foram tidos como instâncias completamente distintas e até 

mesmo antagônicas. Tinha-se o indivíduo em oposição ao corpo. 

Partindo do pensamento dualista apregoado por Descartes, vários estudos começaram 

a tematizar o corpo, ou inicialmente, tê-lo como plano secundário nas abordagens sobre sua 

função social. Partindo da concepção da primazia do biológico, Villermé, Marx e Engels (LE 

BRETON, 2007b) já trabalhavam indiretamente a corporeidade na análise da condição física 

miserável da classe trabalhadora no contexto da Revolução Industrial.  

Neste mesmo momento nasce outra orientação do pensamento de caráter contrário ao  

dos autores, que defende a condição social do homem como produto de sua corporeidade, ou 

seja, suas características biológicas determinavam e justificavam sua posição no conjunto da 

sociedade. Modelo contestado por Durkheim (LE BRETON, 2007b) para explicação do fato 

social, um vez que este acredita que são as condições de vida do homem que influenciam na 

sua organicidade. 

No início do século XX, o desenvolvimento da psicanálise freudiana contribuiu para o 

enfraquecimento das tais teorias organicistas e para o surgimento da perspectiva que aborda o 

                                                 
4 LE BRETON se refere aos indivíduos sempre como atores, podendo-se entender como aqueles que assumem 
um papel social. Podemos aliar essa denominação a de autores como Michel Maffesoli (1998), que apresenta o 
conceito de “teatralização da vida”, capacidade que possuem os indivíduos de assumir diferentes papeis sociais 
frente às exigências societárias atuais, revelando também os possíveis processos de simulação cotidiana. 
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corpo como linguagem, na qual são expressas as relações individuais e sociais. O corpo 

aparece como construção, como matéria modelada pelas influências do social sobre o sujeito. 

 No mesmo período em que teorias da psicanálise se desenvolviam, a sociologia 

começou a ter no corpo um objeto de estudo. Para estudiosos como Simmel (LE BRETON, 

2007b), as pesquisas sobre os usos sociais do corpo se elevaram em importância, uma vez que 

acredita-se que este, o corpo, passe a ser construído socialmente. Em meados da década de 

1960, pode-se considerar que o corpo passou a ser visto definitivamente como fenômeno 

social e cultural, objeto de representações e imaginários, principalmente com o surgimento de 

movimentos como o feminismo, a “revolução sexual”, a expressão corporal, a body-art, a 

crítica do esporte. Estes fenômenos prenunciavam a crescente tendência de valorização do 

corpo enquanto posse e atributo do sujeito. 

O corpo passa a ser problematizado por diversas disciplinas e pesquisadores de várias 

áreas que lhe emprestam suas abordagens específicas. Por uma opção de abordagem, este 

estudo enfocará o corpo em suas relações de poder, consumo e comunicação, não apenas um 

corpo material, mas um corpo/subjetividade que veremos indissociado no contexto atual. 

 

2.1. BIOPODER: DO CORPO MODERNO AO CONTEMPORÂNEO 

 

Enquanto teorias do início da década de 1970 analisavam a relações políticas como 

uma violência e uma repressão sobre o corpo, Michel Foucault introduz um pensamento de 

ruptura com a publicação de Vigiar e Punir em 1975. Para Foucault, as estratégias 

disciplinares que atravessam diversas instituições é que são capazes de criar um sistema de 

obediência e de eficácia. O controle se exerce pela corporeidade, não no sentido de repressão, 

mas de disciplina. 

Segundo Foucault, na modernidade, especificamente no período da Revolução 

Industrial, o corpo valorizado era o corpo-máquina, representado pelo corpo apto para o 

trabalho, disciplinado e dócil. O corpo deveria ser disciplinado assim como suas 

subjetividades, e cada indivíduo deveria assumir um papel específico para desempenhar na 

sociedade bem como um sócio-espaço a ele destinado, seja escola, prisão, hospital, hospício, 

quartel ou fábrica. Foucault enfatizou principalmente as transformações ocorridas nos 

processos de punição, que passaram de espetáculos públicos a uma ideologia de eficiência e 



21 

 

eficácia do controle social. Estes se davam nas privações, interdições e obrigações não 

somente subjetivas mas, principalmente, corporais. Por meio do corpo se manifestavam os 

poderes e saberes que regiam as sociedades modernas.  

 

Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas 
e recíprocas, à sua utilização econômica; é numa boa proporção que, como 
força de produção que o corpo é investido por relações de poder e de 
dominação; mas em compensação sua constituição como força de trabalho 
só é possível se ele está preso num sistema de sujeição [...]; o corpo se torna 
força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso 
(FOUCAULT, 1977, p. 28). 

 

O corpo tornou-se alvo e espaço do poder ao mesmo tempo em que se constituía como 

produtor de um novo saber sobre si mesmo, não exatamente sobre sua realidade biológica mas 

sobre o controle de suas forças, ou o que Foucault chama de “tecnologia do corpo”. Tal 

tecnologia torna-se capaz de transformar por inteiro os indivíduos em seus hábitos e em seus 

corpos, cuidados que se tornam domesticadores e canalizadores de forças específicas a serem 

produzidas e, ao mesmo tempo, fonte de conhecimento sobre a condição corporal ou a melhor 

forma de dominá-la em suas inclinações naturais que fujam ao imperativo da maior 

produtividade e docilidade. A tecnologia do corpo se desenvolve por meio de disciplinas 

capazes de fabricar corpos dóceis e inseri-los em um coletivo organizado. 

Dessa forma se caracterizava a figura do operário, o grande protagonista da era 

industrial. Diferente do que se imaginava em períodos anteriores, o trabalho não estaria na 

“essência do homem”, mas se instituía por uma operação disciplinadora dos indivíduos, que 

ocorria por meio da fábrica enquanto dispositivo de poder. Através deste e de outros 

dispositivos, como os citados anteriormente, o poder disciplinar controlava toda a vida dos 

indivíduos, focalizando seus esforços para as engrenagens da produção fabril.  

“O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvidas ao uso de tecnologias simples: o 

olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é 

específico, o exame” (FOUCAULT, 1977, p. 153). As forças produtivas devem passar 

constantemente por um processo de vigilância, de sanções – ou gratificações caso a resposta 

seja a esperada - e de constante avaliação para aferir os resultados. Foucault faz referência ao 

Panóptico de Bentham, onde os atores estão sempre individualizados e constantemente 

visíveis. Vigiar é uma das principais formas de exercer o controle. “Devemos ainda nos 
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admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os 

hospitais e todos se pareçam com as prisões?” (FOUCAULT, 1977, p. 199). 

Para além do poder disciplinar, Foucault (2000) afirmou que havia um controle em 

uma instância ainda maior, que emergia no século XIX, e se referia à gestão da vida, do corpo 

da população, controle que denominou de “biopolítica” e sistematizou essa relação entre 

corpo e poder nomeando-a de “biopoder”. Tanto as práticas disciplinares que incidiam sobre o 

corpo individual, como a biopolítica, que apresenta o biológico no sentido coletivo, tornaram-

se tipos de poderes fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo, por meio da 

produção de forças que devem crescer, serem ordenadas e canalizadas. A manipulação das 

forças, agora no sentido mais amplo pelo biopoder, era capaz de gerar novos corpos e novas 

almas, ambos adestrados tendo em vista a produtividade. 

Mas a força produtiva não era o único dispositivo utilizado pelo poderes disciplinares. 

Foucault nos fala no primeiro volume da História da Sexualidade (2003a), que o 

desenvolvimento do capitalismo coincidiu com a repressão moderna do sexo. O “dispositivo 

da sexualidade” também exercia grande influência no controle dos indivíduos, sendo o 

principal foco do biopoder. Acreditava-se que na sexualidade seria possível conhecer a 

identidade do indivíduo, a essência das almas e dos corpos. Por meio do controle do sexo era 

possível controlar os impulsos normalizadores da sociedade industrial. 

Todavia, o controle do sexo não constituía necessariamente uma censura, pelo 

contrário, incentivava uma produção de discursos públicos e úteis sobre a sexualidade. Na 

biopolítica, “a conduta sexual da população é tomada, ao mesmo tempo, como objeto de 

análise e alvo de intervenção” (FOUCAULT, 2003a, p. 29). A produção de saberes pelo 

biopoder se dava ao nível de estudos sobre a taxa de natalidade, idade do casamento, 

frequência das relações sexuais, efeitos do celibato. O biopoder elegeu como sexualidade 

aceitável a dos casais adultos, legítimos e heterossexuais.  

A sociedade burguesa do século XIX buscava a verdade sobre o sexo por meio da 

produção de discursos sobre uma sexualidade onde prazer e poder não necessariamente se 

anulam, mas encontram no biopoder a capacidade de ser tanto  produtor de saber quanto de 

poder. “O dispositivo da sexualidade tem como razão de ser, não o reproduzir, mas o 

proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e 

controlar as populações de modo cada vez mais global” (FOUCAULT, 2003a, p. 101). Tais 
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investimentos elevam cada vez mais o corpo como objeto ímpar de produção de saber e 

elemento chave das relações de poder. 

O surgimento da biopolítica no século XIX introduz uma transformação do “direito de 

vida e morte” (FOUCAULT, 2003a, p. 128) dado ao soberano na Idade Média. Se aquele 

controlava a vida de seus súditos pelo exercício do direito de causar a morte ou deixar que 

viva, a época clássica do século XIX apresenta um poder diferente ao Estado. Este possui 

agora a função de produzir e ordenar forças, e a exigência de gerir a vida e não de fazê-la 

perecer. 

 O poder de fazer morrer ou deixar morrer se desloca nessa nova realidade para o 

poder de fazer viver ou deixar morrer, dependendo dos investimentos ou da boa gestão da 

vida da população. O que importa já não é mais a proteção ou a vida do soberano, mas sim a 

gestão da vida da população ou do bem de todos. “As disciplinas do corpo e as regulações da 

população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a organização do 

poder sobre a vida.” (FOUCAULT, 2003a, 131). Para Foucault, a eleição do sexo como 

dispositivo de poder ocorre porque “o sexo é acesso, ao mesmo tempo, à vida do corpo e à 

vida da espécie. Servimo-nos dele como matriz das disciplinas e como princípio das 

regulações” (Ibid., p. 137). 

 O estudo da obra de Foucault inaugura um novo olhar sobre a corporeidade que 

permite entender, hodiernamente, muito da relação entre corpo e exercício de poder. 

Entretanto, algumas transformações desta relação precisam ser ampliadas no contexto atual. O 

investimento do corpo pelo poder tornou possível aos sujeitos a busca pelo domínio, 

consciência e conhecimento do próprio corpo, e assunção do “autocontrole” pelo biopoder . 

Essa ideia é visível na obra do próprio autor, na análise, por exemplo, das definições do que 

Foucault chama “cuidado de si” (2003b, p. 47). 

 Longe de afirmar que a cultura de si limite-se ao cuidado do corpo material, o fato de 

dedicar tempo ao seu próprio conhecimento interior e consequentemente exterior, é capaz de 

ser bastante revelador sobre a origem do discurso do autocontrole. Desde os textos dos 

filósofos dos primeiros séculos, como O banquete de Platão (1979), era perceptível a 

insistência sobre a atenção que deveria ser relegada a si mesmo, tanto com relação aos 

cuidados a serem dispensados quanto como técnicas de vigilância, na maioria das vezes, 

alcançando certo controle pessoal por meio de privações dos prazeres. Tudo em nome do 

possível domínio sobre o humano. Para Platão, o cuidado de si não significava 
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necessariamente uma atitude individualista, apesar da exigência de esforço pessoal e 

dedicação de momentos exclusivos para estar consigo mesmo, mas era, sobretudo, 

aconselhada para todos e, muitas vezes, podendo se recorrer a alguém mais instruído e 

iniciado nas práticas de si para que conseguisse orientação adequada sobre a melhor conduta. 

 Ocupar-se de si era um aprendizado que exigia tempo e sacrifícios. Assim se esboçava 

uma cultura onde alma e corpo eram privados de determinados prazeres em busca de um 

maior controle sobre si. 

 

Não se trata, portanto, nesse regime, de instaurar uma luta da alma contra o 
corpo; nem mesmo estabelecer meios pelos quais ela poderia se defender 
face a ele; trata-se, para a alma, antes de mais nada de corrigir-se para poder 
conduzir o corpo segundo uma lei que é a do próprio corpo (FOUCAULT, 
2003b, p. 137).  

 

 Foucault credita a aproximação e inicial preocupação não somente com a alma mas 

também com o corpo na cultura de si, a uma antiga tradição da cultura grega que veio se 

ampliando cada vez mais, na qual o cuidado de si possui uma íntima ligação com o 

conhecimento e a prática médica. A medicina introduz uma atenção ao corpo que difere da 

valorização da condição física. Segundo o autor, “o ponto no qual se presta atenção nessas 

práticas é aquele em que os males do corpo e da alma podem comunicar-se entre si e 

intercambiar seus mal-estares” (FOUCAULT, 2003b, p.62). A medicina propunha uma forma 

de conduta para que as doenças do espírito fossem tratadas sem afetar o corpo, e as doenças 

do corpo não tivessem controle sobre o espírito. Todavia, uma das principais consequências 

dessa ligação entre medicina e filosofia apresentava-se na importância de que o sujeito se 

visse sempre como doente, necessitado de cuidados e de vigilância constantes. 

 Acredita-se que tais práticas filosóficas tenham influenciado os ritos ascéticos 

medievais, todavia com um deslocamento sobre o enfoque dos gregos que nos foi explicitado 

por Foucault. Para os homens da Idade Média que estavam sob o jugo do domínio religioso, o 

espírito deveria travar luta constante contra o corpo, tido como objeto de pecado, perecível e 

imperfeito, que deveria ser dominado em seus desejos e inclinações. Os sacrifícios corporais 

realizados pelas práticas ascéticas objetivavam a supremacia da alma e elevação do sujeito 

como ser de singularidade e de domínio sobre si. Tais práticas de sacrifício corporal sofreram 

significativas transformações pela disseminação das técnicas disciplinares modernas e da 

biopolítica, como já demonstrado pela discussão da obra de Foucault, e na contemporaneidade 
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são capazes de apresentar um forma ainda mais peculiar e até mesmo uma lógica um tanto 

diferente da original ascese medieval.  

Segundo Francisco Ortega (2003), nas asceses contemporâneas a disciplina e o 

autocontrole visam exclusivamente o controle do corpo como objetivo em si mesmo, podendo 

ser denominadas agora de “bioasceses”.  

 

Enquanto que nas asceses da Antiguidade, o self almejado pelas práticas de 
si representava frequentemente um desafio aos modos de existência 
prescritos, uma forma de resistência cultural, uma vontade de demarcação, 
de singularização, de alteridade, encontramos na maioria das práticas de 
bioascese, como veremos, uma vontade de uniformidade, de adaptação à 
norma e de constituição de modos de existência conformistas e egoístas, 
visando a procura da saúde e do corpo perfeito (ORTEGA, 2003, p. 63). 

 

 A produção de um saber corporal e os processos de bioascese se tornaram uma 

obcessão na pós-modernidade, onde reinam o poder da mídia e a lógica do consumo. 

Controlar o corpo é competência exigida de todos e ensinada em programas televisivos, 

revistas, sites esportivos ou sobre alimentação saudável, cadernos específicos nos jornais 

impressos, ou até mesmo por programas de saúde pública. O desejo de uniformizar o corpo e 

inseri-lo dentro dos padrões aceitáveis de beleza e saúde faz com que os sujeitos travem um 

luta diária consigo mesmos no âmbito do corpo, negando-lhe o direito de assumir seu curso 

natural, privando-se de prazeres atuais para que possam alcançar um prazer ainda maior em 

um futuro bem próximo: o corpo ideal. 

Segundo Lipovetsky (2004, p. 20) os mecanismos de controle dos indivíduos não 

desapareceram, mas se readaptaram, “abandonando a imposição em favor da comunicação”. 

O que significa dizer que a mídia assume o papel de reguladora da vida em sociedade, ditando 

comportamentos corretos e desejáveis, principalmente no que se refere aos cuidados com o 

corpo, cuidados estes que são sempre acompanhados por uma atitude de consumo. Quer ser 

bem aceito socialmente? Esteja dentro dos padrões corporais aceitáveis que lhe são 

apresentados. Dificilmente o consumo e a moda teriam ganho tamanha amplitude se não 

contassem com a mídia para “educar” os indivíduos para tanto. 

Em momentos de crise do poder estatal e da queda das grandes instituições, aliando-se 

ainda o crescimento da lógica empresarial em todos os âmbitos da vida humana, as regras 
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sociais apregoadas baseiam-se na autogestão de si ou do controle de si mesmo para um 

melhor desempenho corporal e consequentemente societário.  

 

Na dinâmica contemporânea do biopoder, as empresas assumem certas 
funções de importância vital que antes eram responsabilidade exclusivas das 
instâncias públicas, interpelando os corpos e as subjetividades com a 
linguagem flexível – porém muito efetiva - do mercado, e contribuindo para 
sua construção. (SIBILIA, 2003, p. 168) 

  

Ao invés da produção de sujeitos produtores, como nas sociedades industriais, para 

Paula Sibilia (2003) o biopoder contemporâneo que se apoia nas lógicas de mercado visa a 

produção de “sujeitos consumidores”, capazes de administrar sua própria vida sob uma lógica 

capitalista e de consumo. Dessa forma, sem as normas tão solidificadas das instituições que 

regiam a vida da população, os indivíduos se veem educados para consumirem e se auto-

controlarem. Percebe-se uma delegação de responsabilidade, onde cada um torna-se 

responsável pelo sucesso ou fracasso da forma corporal. 

 
Ante a desestruturação dos controles sociais, os indivíduos, em contexto pós-
disciplinar, têm a opção de assumir responsabilidade ou não, de auto-
controlar-se ou de deixar-se levar. [...]. Nossa sociedade da magreza e da 
dieta e também a do sobrepeso e da obesidade (LIPOVESTSKY, 2004, p. 
21). 

 

Buscando equivalências na atualidade para os conceitos foucaultianos, pode-se inferir 

que existem novas instituições a disciplinar o corpo individual e societário, visto que as 

instituições apresentadas por Foucault foram amplamente contestadas enquanto instâncias de 

poder a partir da revolução de maio de 1968.  Os estudantes franceses se manifestaram 

“contra os aparelhos de integração, manipulação e agressão” (MATOS, 1989, p. 24), então 

representados por instituições como escolas, universidades, sanatórios, hospitais e fábricas.  

Sabendo-se que os dispositivos do biopoder tendem a deslocar-se na 

contemporaneidade – assumindo a forma inicial das bioasceses em nome de uma vida 

saudável e de um corpo belo e, posteriormente, manifestando-se ainda na supremacia do 

conhecimento genético como veremos adiante – podemos inferir que a mídia tornou-se um 

tipo de instituição se presta ao papel de disseminar as práticas de controle corporal e a 

necessidade do conhecimento de si. 



27 

 

De maneira não mais sutil do que as primeiras instituições, porém mais dissimulada, 

as várias mídias têm por diversas vezes ditado as regras com relação aos cuidados e 

preocupações com o corpo. A mídia se torna a principal responsável pela disseminação de 

modelos a serem seguidos, instaurando uma “ditadura da pele lisa e do corpo sem mistérios” 

(SANT’ANNA, 2001), sempre construído por meio do consumo cada vez mais frequente. 

   

2.2. O CORPO CONSUMIDOR E OBJETO DE CONSUMO 

 

A lógica corporal se modificou apoiada em uma transformação mais ampla. A 

instauração do que Baudrillard (1995) chama de “sociedade de consumo”, pode explicar a 

proliferação da ideia objetal de corpo por uma de suas principais características: a 

funcionalidade dos indivíduos. Para o autor, nós “nos tornamos funcionais. Vivemos o tempo 

dos objetos: quero dizer que existimos segundo seu ritmo e em conformidade com a sua 

sucessão permanente” (1995, p.15). Tais objetos são sempre substituíveis e se prestam 

unicamente à satisfação pessoal e ao bem estar.  

A esse princípio de satisfação Baudrillard (1995, p.47) conceitua como “mito da 

felicidade”, que constitui referência absoluta da sociedade de consumo e funciona como 

equivalente autêntico da “salvação” para as sociedades tradicionais. Enquanto nessas 

sociedades a alma era a responsável pela redenção do homem, na lógica do consumo o corpo 

tornou-se seu equivalente, sendo então o mais novo “objeto de salvação”. 

A constante busca pela felicidade se ancora no corpo5, tornando-o uma das maiores 

preocupações humanas, consumindo e sendo consumido constantemente na sociedade 

contemporânea.  

 

Recuperado como um instrumento de fruição e expoente de prestígio, o 
corpo torna-se então objeto de um trabalho de investimento (solicitude, 
obsessão) que, sob o manto do mito de libertação com que deseja cobri-lo, 
representa um trabalho ainda mais profundamente alienado que a exploração 
do corpo na força de trabalho (BAUDRILLARD, 1995, p. 139). 

 

 Na percepção de Baudrillard podemos notar uma certa crítica aos movimentos de 

emancipação do corpo, seja no trabalho, na sexualidade ou na diferença de gêneros, uma vez 

                                                 
5 Como muito se ouve falar: para ser feliz é preciso estar bem consigo mesmo, bem com seu corpo. 
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que estes acabam por cair em novo tipo de controle – o da lógica do consumo –  que almejam 

em troca da emancipação a submissão às novas regras e éticas, não menos duras que as 

primeiras das quais se sentem libertados. A emancipação dos indivíduos interessa ao capital 

para que os mesmos se envolvam cada vez mais na lógica do objeto, integrando-se, assim, 

num processo econômico de rentabilidade. 

 

O que queremos dizer é que a relativa emancipação concreta – sendo como é 
emancipação apenas das mulheres, dos jovens e do corpo enquanto 
categorias imediatamente indexadas pela prática funcional – vem dobrada 
pela transcendência mítica, ou antes desdobra-se em transcendência mítica e 
numa objetivação como mito (BAUDRILLARD, 1995, p. 147). 
 

Os atores sociais não se tornaram então totalmente libertos das relações de controle, 

mas vivenciam um processo de transformação nas bases e nos dispositivos do biopoder, hoje 

ancorados no consumo e na lógica de mercado. Nesse processo, a presença do corpo torna-se 

ainda mais evidente, seja ele individual ou coletivo. 

Le Breton (2007a) reforça a percepção de Baudrillard ao confirmar o teor objetal em 

que o corpo contemporâneo tem se configurado, obedecendo assim, como qualquer objeto, as 

lógicas de consumo vigentes e propagando a ideia de um bem a ser administrado visando o 

lucro, ou seja, a melhor exploração corporal. “É importante gerir seu próprio corpo como se 

gerem outros patrimônios do qual o corpo se diferencia cada vez menos. O corpo se tornou 

um empreendimento a ser administrado da melhor maneira possível no interesse do sujeito e 

de seu sentimento de estética” (LE BRETON, 2007a, p.31). 

Os corpos têm perpassado a rigidez da matéria e se empenhado em um movimento de 

reconstrução, sofrendo diversas manipulações a fim de se tornar o tão sonhado “corpo ideal” 

apresentado pela sociedade de consumo, que somente pode ser alcançado com esforço, 

dedicação e controle pessoal. O fitness e a “boa forma” (SANT’ANNA, 2001, p. 108), se 

tornaram imperativos que regem a busca individual e apolítica pelo corpo idealizado. É 

evidente, nesse processo, a crescente presença da indústria biotecnológica e das lógicas de 

consumo, que transformam rostos, corpos e genes em mercadorias passíveis de serem 

adquiridas e exibidas. O campo visual se torna o sentido primordial dos investimentos. 

 

Último grande refúgio da subjetividade, o corpo é obstinadamente submetido 
a toda uma série de estratégias de design epidérmico que apontam para o 
cultivo das ‘boas aparências’, numa era na qual a visibilidade e o 
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reconhecimento no olhar alheio são fundamentais na definição do que cada 
um é (SIBILIA, 2004, p. 68). 

 

 A busca constante por exposição do corpo perfeito e saudável – entendido cada vez 

mais como sinônimo de belo - gera novos tipos de excluídos sociais, que assim se configuram 

não porque a sociedade lhes impôs, mas, acredita-se, por sua própria vontade ou falta de 

esforço já que a importância dos cuidados corporais é amplamente divulgada em todas as 

mídias. É o caso dos sedentários, obesos e idosos. A aparência e os cuidados com o corpo são 

considerados de responsabilidade exclusiva de cada indivíduo, e se não está dentro das 

normas é porque este não foi suficientemente “autodisciplinado” e competente para cultivá-lo, 

cultuá-lo e mantê-lo dentro dos padrões de imagens socialmente aceitas e valorizadas. 

 Entretanto, acredita-se na impossibilidade de negar uma imposição por parte da mídia, 

enquanto uma das principais responsáveis pela regulação da vida, especialmente no que diz 

respeito às questões corporais. Ainda que a mídia tente determinar a conduta dos indivíduos 

de uma forma velada, algumas muitas vezes não ditando clara e diretamente as normas, ela o 

faz pela força do exemplo, mostrando aquilo que é desejável e admirável em contraposição às 

condutas “irresponsáveis” daqueles que se entregam a uma vida sem controle. Os frutos dessa 

escolha são expostos nos corpos onde a gordura e o envelhecimento surgem como uma 

condenação plantada pelo próprio indivíduo. 

 Segundo Sant’Anna (2001), a partir da segunda metade do século XX, a sociedade 

passou a gerir uma profunda aversão à gordura. O que era sinônimo de saúde e até mesmo 

critério de beleza encontra-se no seu inverso como patologia. A “biossociabilidade” 

(ORTEGA, 2003), ou a sociabilidade somatizada, condena os gordos por terem acesso ao 

fitness e não se utilizarem dele para “enquadrar-se”. Os próprios espaços das cidades se 

mostram excludentes para aqueles que estão “acima do peso” ou “além da idade”.  

Assim como corpo magro, o corpo jovem também se tornou regra na 

contemporaneidade. Os sinais da idade são traduzidos como patológicos e, assim sendo, 

precisam de tratamento. Para seguir o imperativo da boa forma, até mesmo “os idosos da 

atualidade são apresentados como saudáveis, joviais, engajados, produtivos, autoconfiantes e 

sexualmente ativos” (ORTEGA, 2003, p. 65). 

De todas as formas, existe um esforço não só de cultivar o corpo, mas de fazer com 

que ele se mantenha, de apagar marcas indesejáveis e inserir novas que o atualizem. As 
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promessas de perpetuação da alma oferecidas pelas diferentes religiões já não atraem tanto em 

uma cultura somática, que tem na materialidade um espaço privilegiado de auto-

conhecimento, liberdade de ação e fonte de prazer. Esboçam-se diversos rascunhos do corpo – 

a materialidade em constantes transformações para permanecer em evidência - mesmo que 

seja necessário “trocar de sexo, de sangue, de cabelo, em suma, de corpo. E não uma única 

vez, nem de uma vez por todas” (SANT’ANNA, 2001, p. 24). 

Cada transformação corporal funciona como uma “bioascese”6 (ORTEGA, 2003, 

p.62), que significa  a vontade de uniformidade e de enquadramento nas normas de aparência 

corporal propostas pela sociedade de consumo. O corpo funciona como uma matéria prima 

bruta e imperfeita que precisa se purificar por meio do sacrifício, exigindo dos bioascetas 

investimentos constantes de dor, tempo e dinheiro. 

Uma das bioasceses mais promissoras atualmente é a das cirurgias plásticas. No Brasil 

realizam-se cerca de 630 mil cirurgias ao ano – uma média de 1200 por dia7 – ficando atrás 

somente dos Estados Unidos. A influência da sociedade de consumo em tais práticas torna-se 

cada vez mais visível quando observamos o fato de que já é possível que a realização de 

qualquer tipo de cirurgia plástica financiada por meio de uma administradora de consórcio. 

Não faltam meios e possibilidades para aqueles que querem e possuem tempo e dinheiro para 

investir em sua imagem corporal, com a redução gradual da dor graças aos avanços da 

medicina e tecnologia. Certas marcas corporais que até pouco tempo passavam despercebidas 

aos olhos, passam a ser tratadas como patológicas, em nome do bem estar pessoal e social. 

 

Ao narcisismo próprio de uma sociedade hedonista da busca do prazer e do 
consumo desenfreado, foi acrescentado o imperativo da disciplina e do 
controle corporal, provocando uma ansiedade e um sentimento de 
ambivalência. A compulsão consumista foi canalizada para o consumo de 
produtos de saúde, fitness e beleza [...], e a ambivalência se traduz na 
tentativa de reprimir qualquer desejo que prejudique a procura de saúde e de 
perfeição corporal (ORTEGA, 2003, p. 66).  

 

Em uma sociedade onde impera uma volatilidade dos sentimentos, um mover pelas 

paixões, o consumo e o desejo pela corporeidade ideal se justificam pela busca da felicidade e 

do bem estar. O hedonismo presente em nosso tempo permite que a busca por prazer em todos 

                                                 
6 Ver também SIBILIA, 2004, p. 74 
7 Disponível em: http://br.noticias.yahoo.com/s/17042009/11/saude-cirurgia-consorcio.html . Acesso em: 
24/04/2009. 

http://br.noticias.yahoo.com/s/17042009/11/saude-cirurgia-consorcio.html
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os sentidos seja mais comum e aceitável, até mesmo incentivada por meio de produtos e 

serviços que garantem a satisfação cotidiana. “Nasce toda uma cultura hedonista e 

psicologista que incita à satisfação imediata das necessidades, estimula a urgência dos 

prazeres, enaltece o florescimento pessoal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do 

conforto e do lazer” (LIPOVETSKY, 2004, p.61). 

 

2.3. A BIOSSOCIALIDADE 

 

A busca pela perfeição do corpo, muitas vezes renomeada como busca pela saúde, tem 

sido capaz de formar agrupamentos geridos por uma “ética da estética” e criadoras de uma 

nova forma de sociabilidade, chamada por Maffesoli (2005) de “socialidade”. Na socialidade 

percebemos a estética como fator de ligação entre os grupos, com objetivos efêmeros e 

transitórios, marcadas pelo mover instintivo e pela busca de prazer no momento presente. “A 

sensibilidade coletiva, originária pela forma estética, acaba por construir uma relação ética” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 27), que possui características marcantes como o presenteísmo, o 

hedonismo, o formismo e tribalismo. 

Quando transpomos tais características para agrupamentos que possuem no corpo o 

ponto de discussão e apoio, surge outro termo relevante proposto por Francisco Ortega. A 

biossociabilidade caracteriza os grupos que se reúnem “segundo critérios de saúde, 

performances corporais, doenças específicas, longevidade etc. [...] Ao mesmo tempo todas as 

atividades sociais, lúdicas, religiosas, esportivas, sexuais são resignificadas como práticas de 

saúde” (ORTEGA, 2003, p.64). Atualmente, até mesmo ações consideradas totalmente 

altruístas como a filantropia ou a caridade foram resignificadas como atividades que ‘fazem 

mais bem a quem pratica do que a quem recebe’, revelando a busca de um bem estar físico e 

mental que acaba por camuflar um hedonismo contemporâneo.  

Para Maffesoli (1998), o mundo passa por um processo em que o que determina o 

indivíduo não seria seu estado socioeconômico ou sua categoria profissional, mas são “signos 

convencionais” que determinam a forma da vida, valorizados no estilo e na maneira. Os 

exemplos mais visíveis são a moda e a aparência, caracterizadas pela “total indiferença com 

relação às normas da vida” (MAFFESOLI, 1997, p.163). Presencia-se uma valoração da 
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imagem, sobretudo a corporal, que se torna um novo marcador social e aglutinador de 

indivíduos que partilham de um mesmo desejo de nutrir uma boa aparência física. 

Como são inegáveis as características propostas pela socialidade de Maffesoli e, da 

mesma forma, impossível negligenciar que cada vez mais o corpo se torna um fator de 

sociabilidade ou biossociabilidade, talvez fosse pertinente falar de “biossocialidade” ou 

socialidade somatizada. A efervescência de pequenos ou grandes grupos engajados nas mais 

diversas facetas do corpo contemporâneo como as comunidades esportivas, os grupos de 

discussão sobre as sexualidades, sobre fitness e boa forma, sobre doenças específicas, dicas de 

beleza e saúde, se dá tanto em espaços físicos reais, quanto tem sido amplamente divulgadas e 

acessadas por meio do ciberespaço. Tal fato poderia  levar-nos a afirmar que se pudéssemos 

reunir todos esses microgrupos em um objetivo comum, a desgosto daqueles que afirmam 

estar acabado o engajamento em grandes preocupações coletivas, elegeríamos o corpo como a 

grande causa contemporânea que ganha cada vez mais adeptos dispostos tanto a venerá-lo 

quanto a sacrificá-lo em nome de um melhor desempenho.  

Entretanto, com base nas ideias de Robert Castel, Ortega (2003) nos orienta que na 

biopolítica, a busca por autonomia, caracterizada pela luta dos ideais sociais, pode ser uma 

armadilha. “De fato, ganhamos autonomia, mas a autonomia para nos vigiarmos, a autonomia 

e a liberdade de nos tornarmos peritos, experts de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso 

corpo” (ORTEGA, 2003, p. 66). 

 As bioasceses somadas à vigilância sobre si, tornaram-se mais um dos principais 

fatores de ligação entre grupos da socialidade, o que Maffesoli (1998) chama de tribalismo, 

materializado em um agrupamento da forma como cada um pode exercer melhor o culto ao 

corpo individualmente. Nesse ponto pode-se até mesmo questionar como tais práticas 

disciplinares poderiam conviver com uma sociedade onde predomina o hedonismo. Não seria 

este mais um paradoxo do corpo contemporâneo? Acredita-se que não. O que se presencia é 

mais um dos deslocamentos que ocorre sobre os conceitos quando o corpo está em questão.  

Sacrificar o corpo em busca de uma melhor forma não significa a renúncia de um 

prazer corporal, pelo contrário, as bioasceses passam a ser vistas cada vez mais como uma 

busca maior de prazer, seja na própria prática ou gozo que esta será capaz de gerar em um 

futuro muito próximo. O corpo é uma fonte de prazer em potencial suficiente para fazer com 

que a própria dor de discipliná-lo possa ser convertida, senão em prazer físico, mas em 
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imediato prazer psicológico ao imaginar quanto mais gozo ele será capaz de propiciar depois 

de formatado.  

As mídias têm desempenhado um importante papel em divulgar e incentivar o 

casamento entre sacrifício e prazer, seja no ato de propiciar a apreciação de um corpo belo, 

seja em incentivar a montagem de um prato que igualmente obedeça a critérios estéticos. 

Programas televisivos, revistas especializadas e de generalidades, cadernos de mídia impressa 

e até mesmo sites diversos, como os blogs de auxílio ao emagrecimento,  incentivam seus 

adeptos a fotografar toda sua alimentação diária e expô-la virtualmente como forma de 

satisfação em conseguir o objetivo. A dieta do flash, originária de uma pesquisa americana, 

possui a característica bem peculiar de não exigir, inicialmente, qualquer regulação alimentar, 

aconselhando apenas que se fotografe o prato antes de comer. “Por outras palavras, pode 

comer de tudo nas quantidades que quiser. Apenas precisa de fotografar os alimentos antes de 

comer e a falta de apetite surgirá naturalmente”8. Pode-se compreender que a contemplação 

visual da própria alimentação causará inicialmente o remorso e o sofrimento do bioasceta, 

mas que, com o tempo, quando a dieta começar a funcionar “naturalmente” a exposição aos 

demais tipos de alimentação coerentes, bonitos e supostamente saudáveis representará muito 

mais que uma conquista, tornar-se-á um prazer a ser partilhado com os demais. Talvez um 

duplo prazer: o de ter alcançado o autocontrole e o de exposição da conquista e admiração 

pelo grupo. 

Diante de um “totalitarismo fotogênico” (SANT’ANNA, 2001) até mesmo a 

alimentação deve ser fotografada, mas sua imagem com certeza não será o objetivo final. Na 

verdade, o que importa é a fotografia do corpo alcançado com tal alimentação, ou até mesmo 

o corpo atual indesejável e sem grandes atrativos visuais, mas com potencial de 

transformação. Afinal, nada agrada tanto quanto poder evidenciar o sucesso da bioascese na 

exposição do famoso ‘antes e depois’. Para o novo totalitarismo  

 

Tudo deve ser fotogênico, um umbigo, um dedo do pé, um rosto considerado 
feio, um corpo doente e sofredor, as práticas íntimas de higiene, o interior do 
corpo. Tudo pode e deve ‘ser mostrado e visto’, transformado em imagem 
feita de luz e de papel, em corpo imaterial, para poder ter acesso a qualquer 

                                                 
8 Diponivel em: http://desafiomagraja.blogspot.com/2008/11/dieta-da-fotografia-ou-dieta-do-flash.html 
Acesso em: 28/04/2009. 
 

http://desafiomagraja.blogspot.com/2008/11/dieta-da-fotografia-ou-dieta-do-flash.html
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lugar, escapar da passagem do tempo e, portanto, do fluxo da duração 
(SANT’ANNA, 2001, p. 22). 

  

Não se pode negligenciar outra primordial característica da socialidade que pode ser 

identificada na proposta biossocialidade: o presenteísmo. As práticas bioascéticas são cada 

vez mais procuradas por novos adeptos que querem resultados rápidos, menor investimento de 

tempo e, por muitas vezes, aumento proporcional de dor e/ou dinheiro. Além das já citadas 

cirurgias plásticas, que prometem um resultado quase que instantâneo na transformação 

corporal, presenciamos uma explosão de dietas alimentares capazes de alcançar resultados em 

tempo recorde. Apesar de já conhecidas as drásticas consequências à saúde, tais práticas ainda 

são bastante procuradas e cada dia surgem novas receitas mirabolantes a serem seguidas. 

Ainda se destacam também a competição entre as diferentes práticas esportivas e entre os 

tipos de cosméticos, sempre alvo de comparação nas mídias sobre qual seria capaz de obter o 

melhor resultado corporal em menor tempo. Tudo para encurtar a distância entre o corpo que 

se possui e o corpo que se deseja possuir. 

Essa busca por um corpo ideal também pode ser analisada sob a ótica de outra 

característica da socialidade: o formismo. Para Maffesoli (1998), a forma possui duas funções 

divergentes: ela é considerada tanto como suporte da vida, já que o indivíduo precisa dela 

para existir, quanto como prisão da vida, já que ela possui a função de enquadrar e delimitar. 

Outro conceito que pode ser complementar ao formismo, ou trabalhar no mesmo sentido, 

encontra-se na “teoria líquida” bastante discutida por Bauman (2001). Segundo o autor, a pós-

modernidade pode ser chamada também de modernidade líquida, referindo-se às 

características dos indivíduos e dos relacionamentos atuais. Os líquidos não fixam o espaço 

nem prendem o tempo – do mesmo modo que ocupam formas temporárias, são capazes de se 

adaptar facilmente a uma nova forma – são “escorregadios”. 

Na questão corporal observa-se a luta constante contra e pela forma e, 

consequentemente, a busca por se tornar potencialmente líquido que pode ser também 

explicitada no conceito de “aptidão” proposto por Bauman (2001, p.91): “estar apto significa 

ter um corpo flexível, absorvente e ajustável, pronto para viver sensações ainda não testadas e 

impossível de descrever de antemão”. A aptidão está além de qualquer padrão e se refere a um 

potencial de expansão, privilegiando um ideal de corpo que deve estar sempre pronto para 

aderir o mais novo estilo da moda. O corpo apto é o corpo tão desejado pelos indivíduos 
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líquidos, que sonham ter o corpo ideal para cada nova coleção ou estação do ano, um corpo 

sempre pronto para atentar aos projetos mais pertinentes que lhe são apresentados. 

Aliando as principais características da socialidade de Maffesoli à biossociabilidade de 

Francisco Ortega9, propõe-se uma nova denominação para a sociabilidade contemporânea que 

una as características principais de ambos. Estando o corpo no centro das atenções e 

discussões atuais, sendo ele fator de ligação de indivíduos em uma ética da estética e 

considerando a pertinência do conceito de socialidade, pode-se então afirmar que vivemos em 

uma era onde as relações sociais podem ser denominadas de ‘biossocialidade’, de forma mais 

abrangente e coerente com a crescente valorização do somático. Tal valorização procura 

liquefazer-se para aderir às marcas contemporâneas como o presenteísmo, formismo, 

hedonismo e tribalismo. 

 

2.4. A SUPREMACIA DO CONHECIMENTO GENÉTICO 

 

Como abordado anteriormente, a noção foucaultiana de biopoder torna-se fundamental 

para a compreensão das práticas sociais pós-modernas. Todavia, alguns autores propõem 

atualizações para o imprescindível conceito de Foucault, visto as tamanhas transformações 

apresentadas pelas evoluções tecnológicas, principalmente as relacionadas às questões 

médicas e biológicas.  

Segundo Paula Sibilia (2003), a sociedade contemporânea estaria emprestando ao 

biopoder uma nova dinâmica, fato observável, por exemplo, no declínio do sexo enquanto 

dispositivo e a elevação do “código genético” como alvo privilegiado das biopolíticas. “Assim 

como o sangue nas sociedades feudais e o sexo no mundo industrial, hoje são os genes que 

determinam ‘o que você é’” (SIBILIA, 2003, p. 181). Francisco Ortega (2003) também 

trabalha com a hipótese de tal transposição conceitual, mas definindo como novo dispositivo 

do biopoder o corpo e a comida. Ora, o corpo já está explicitamente definido na idéia de 

biopoder, sendo o objeto principal dos estudos foucaultianos desde o início. Já a comida, 

apesar da importância relegada hodiernamente às dietas e práticas alimentares, pode 

facilmente ser superada pelo que representa hoje os avanços da genética. 

                                                 
9 Lembrando que este é uma atualização do conceito foucaultiano de biopoder, termo já problematizado no 
presente trabalho. 
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 Após decifrada a estrutura molecular do DNA, a tecnociência se deparou com poderes 

nunca antes imaginados. A possibilidade de alterar o código genético trouxe consigo o 

fomento para a ambição dos homens de ultrapassar os obstáculos biológicos e explorar as 

potencialidades para além do humano. Como dito anteriormente, o corpo, como uma fronteira 

ainda a ser explorada, passa agora por um processo de “endocolonização” (SIBILIA, 2003, 

p.132), definindo sua constante exploração até mesmo pela de hibridização com componentes 

não-orgânicos. Depois de tamanhos avanços no conhecimento do mundo e dos seres que nele 

habitam, o homem contemporâneo engendra em uma instigante aventura, reconhecendo no 

corpo o último território a ser descoberto. 

 Sendo o código genético o responsável pela determinação das características do ser 

humano, o biopoder encontra então sua mais nova forma de controle corporal e subjetivo. Não 

obstante conhecer como o indivíduo é, os genes são capazes de revelar suas predisposições, 

riscos e probabilidades futuras de apresentar determinadas características. Pode-se conhecer 

uma nova forma de eugenia, estritamente ligada às lógicas de mercado: “as manipulações 

genéticas são promovidas em nome da eficácia econômica, do aumento da performance, da 

otimização da qualidade e da relação custo benefício” (SIBILIA, 2003, p. 150). Tal fato nos 

leva a acreditar que vivemos em uma “sociedade dos riscos”, onde as propensões genéticas 

devem ser rigorosamente controladas por meio da autovigilância e das bioasceses. O corpo se 

encontra em constante condição de suspeita.  

 Mas o interesse do biopoder não é mais produzir sujeitos produtores disciplinados, 

mas indivíduos consumidores controlados e, ao mesmo tempo, objetos de consumo, tendo no 

advento da formatação genética a possibilidade de criar seu próprio “código de barras” 

(SIBILIA, 2003). Ainda que possa parecer exagero, essa analogia torna-se possível pela atual 

inserção de chips junto à constituição do DNA, permitindo a leitura de características físicas e 

psicológicas dos indivíduos. “A meta é que dispositivos desse tipo permitam detectar os 

tumores e outros problemas de saúde antes de os sintomas aparecerem, inclusive antes mesmo 

deles surgirem, bastando apenas ler as instruções inscritas no código do paciente” (SIBILIA, 

2003, p.81).  

No lugar dos corpos controlados surgem novos corpos e novas subjetividades, agora 

“autocontrolados”: a estes cabe administrar seus riscos e prazeres tendo por base o capital 

genético que possuem e capacidade de investimento em suas performances individuais. 

Voltados para o consumo, corpo e alma encontram na tecnociência todo o arsenal necessário, 
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de cosméticos a chips, para se “autoproduzirem” visando o máximo de flexibilidade e 

potência.  

 Em certos momentos da obra de Foucault, tornam-se perceptíveis os indícios da 

relevância relegada ao saber médico e como este era capaz de potencializar a eficácia das 

disciplinas e da biopolítica. Desde os gregos, a medicina assumia o papel de propor condutas 

sob forma de um regime e até mesmo incentivar os sujeitos a adquirirem um conhecimento 

básico para os cuidados de si. “Para evitar a consulta demasiado frequente [...], é que o 

próprio sujeito deveria equipar-se de um saber médico do qual poderia se servir 

permanentemente” (FOUCAULT, 2003b, p.106).  

 Atualmente presenciamos o crescimento da indústria farmacêutica, que está entre as 

que mais crescem no mundo. Tal crescimento é percebido no cotidiano pela prática cada vez 

mais comum da utilização indiscriminada de medicamentos psicotrópicos (tranquilizantes, 

hipnóticos, antidepressivos ou estimulantes) para uma melhor gestão de si e adequação a 

realidade social. “É melhor traçar um caminho bioquímico em si do que enfrentar sem defesa 

a provação do mundo” (LE BRETON, 2007a, p. 57). O que se busca na verdade não é o 

retorno à realidade natural do corpo em momento de distúrbio, e sim a potencialização de um 

corpo que obedeça, no momento em que se deseja, as ordens do subjetivo que o ‘administra’. 

 A gestão dos riscos que pôde há tempos ser fomentada pela medicina, encontra na 

expansão da tecnociência e da biologia moderna seu par ideal. Ao conhecer a probabilidade 

genética de determinado distúrbio corporal, ainda que não comprovada com exatidão por se 

tratar de uma simples probabilidade, os indivíduos contemporâneos se colocam sempre a 

procura de uma nova droga que possa sanar suas possíveis conseqüências incomodas no 

corpo.  

Para fugir da dor ou mesmo não colocar em risco a “aptidão” esperada dos corpos em 

constante exposição, engendra-se em uma prática de coibir os efeitos sem mesmo saber se 

haveriam causas concretas. Quando se trata de suspeitas mais graves, o corpo parece sofrer a 

punição por sua inclinação ao mal e ao distúrbio. Muitas mulheres em países desenvolvidos se 

submeteram a retirada do seio após descobrirem por meio de uma análise genética suas 

propensões a desenvolverem câncer de mama. Ora, “uma pessoa que pode desenvolver um 

câncer é apenas um pouco mais vulnerável que outra. Da mesma forma que um automobilista 

que usa mais a estrada que outro corre mais riscos de ter um acidente” (LE BRETON, 2007a, 

p. 123). 
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 O controle dos riscos preconiza uma união perfeita com o presenteísmo da 

biossocialidade. Riscos são sempre realidades potenciais e não podem prescindir de posições 

efetivas que os anulem ou eliminem o quanto antes. Ao não saber conviver com as incertezas 

e possibilidades diversas, os indivíduos se inscrevem em uma corrida para sanar a angústia de 

um talvez.  

O desejo de ter filhos, por exemplo, por várias vezes não tem conseguido mais esperar 

o tempo considerado natural para fecundação. Antes mesmo de um primeiro diagnóstico, a 

intervenção por meio das modernas tecnologias de fecundação já é amplamente levada em 

conta ou até mesmo procurada para adiantar o processo. A espera ou a tristeza não são mais 

vistos como momentos capazes de trazer amadurecimento, mas são rapidamente medicados, 

ou já automedicados, com tranquilizantes ou estimulantes. Por meio da medicalização de para 

sanar uma simples ausência ou excesso de sono percebe-se que, mais que gerir o corpo, seus 

resultados são sempre esperados em curto prazo, e o conhecimento genético apenas reforça tal 

comportamento. 

 Sem dúvida, estamos presenciando o estabelecimento da supremacia dos genes, 

passíveis de fomentar o sonho de explorar o corpo oferecendo a transparência capaz até 

mesmo de sugerir, acredita-se, as características morais do indivíduos. Diante de tamanho 

avanço, poderíamos ainda retornar aos argumentos do determinismo biológico que 

impulsionaram a colonização e a submissão de diversos povos pelo branco europeu, ao 

afirmar que se poderia conhecer características morais e de personalidade dos nativos e 

escravos por meio de uma propensão genética que supostamente possuíam.  

O que se reveste de novidade teria suas bases em um passado distante. O que antes 

funcionava apenas nas hipóteses de base cientificista, pode agora representar uma nova 

discriminação ancorada no poder do discurso e da prova científica. “A fetichização do DNA é 

uma mitologia naturalista que tenta justificar a discriminação social e a exclusão” (LE 

BRETON, 2007a, p. 116), permitindo formas cada vez mais aprimoradas de eugenia. 

 Tende-se a enxergar o indivíduo apenas como uma soma organizada de genes que, na 

medida em que se explora e se conhece, tornam-se manipuláveis, ainda sem se saber ao certo 

as consequências de tal manipulação. O que se sabe, entretanto, é que estamos diante uma 

chave do conhecimento humano, de gestão da vida e, portanto, do estabelecimento de um 

novo dispositivo do biopoder.   
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3. CORPO E SUBJETIVIDADE 

 

Segundo Guattari (1996), todos os fenômenos importantes da atualidade envolvem 

dimensões do desejo e da subjetividade. Estando o corpo em evidência tanto nas mídias como 

nos cuidados dedicados cotidianamente pelos indivíduos, e sendo este o objeto do presente 

estudo, faz-se imprescindível investigar a construção da subjetividade humana e suas relações 

com o corpo contemporâneo, de modo especial no reconhecimento ou não desta em uma 

corporeidade material ou virtual, bem como as novas configurações que tanto corpo quanto 

subjetividade assumem em tempos pós-modernos. Para tanto, faz-se necessário retomar um 

momento peculiar da relação entre corpo e subjetividade que se refere ao surgimento das 

teorias de Descartes, onde um se configura em condição de superioridade com relação ao 

outro. 

 

Descartes definiu o humano como mistura de duas substâncias distintas: de 
um lado, o corpo, um objeto da natureza qualquer (res extensa), de outro 
lado , a substância imaterial da mente pensante, cuja origens, misteriosas, só 
podiam ser divinas (SANTAELLA, 2004, p.14). 

 

Tal teoria serviu como base para a disseminação das ideias cristãs de um corpo impuro 

e pecador que deveria ser subjugado pela alma ou inteligência, consideradas imortais e 

elevadas. 

Ainda que pareça consensual a superação da teoria cartesiana e que o corpo tenha 

recebido notória relevância tanto acadêmica quanto na realidade cotidiana dos indivíduos, 

principalmente na segunda metade do século XX, existem ainda resquícios da idéia dualista 

de oposição entre corpo e subjetividade. Na verdade, o dualismo sempre esteve presente na 

história do corpo despertando questionamentos e fantasias em oposições como corpo e alma, 

vivo e não vivo, masculino e feminino, natural e artificial. Torna-se necessário ressaltar a 

problematização entre corpo e subjetividade, não para colocá-lo em posição de superioridade 

e apenas inverter a lógica, mas para refletir sobre sua importância na constituição do subjetivo 

e mostrar como já não é mais possível dividir a realidade humana. 

Diversos estudos recentes têm se debruçado sobre o corpo, buscando compreendê-lo e 

desvendá-lo em suas relações e em si mesmo. “É na corporeidade humana que buscam a base 

para uma teoria da subjetivação, da constituição dos desejos, das sexualidades e das 
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diferenças sexuais, dos fenômenos de resistência e agência” (SANTAELLA, 2004, p. 23), 

entendendo que os seres humanos são também materialidade e não somente criaturas de 

razão. Todavia, Santaella (2004) nos alerta para o risco de relegarmos ao corpo o mesmo 

status que teria a alma ou o pensamento para Descartes. Ambos não podem ser considerados 

como constantes e absolutos. Corpo e subjetividade, segundo a autora, são variáveis em 

modificação contínua e aberta, sendo que tão certamente não se pode considerar o corpo como 

universal e individual.  

Tendo em vista o caminho teórico a ser percorrido, torna-se necessário repensar a 

ligação entre corpo e subjetividade, ou melhor, torna-se necessário devolver a ambos sua 

essência e completude que só pode se dar de forma plena quando são considerados como 

instâncias inevitavelmente interligadas e inseparáveis. Acredita-se que qualquer abordagem 

que se proponha a delimitar fronteira entre ambos, não executa nada mais do que a tarefa de 

reforçar o dualismo de Descartes. 

 

3.1. A CRISE DO SUJEITO OU DA SUBJETIVIDADE 

 

 Há muito tem se prenunciado a crise do sujeito. Muitos acusam Foucault de tê-lo 

assassinado pelo simples fato de anunciar sua morte. Alguns acreditam ainda que todo esse 

alarde não passe de uma agitação passageira, enquanto outros, talvez apocalípticos, anunciam 

aos quatro cantos que estamos diante de uma situação irremediável, em que nos resta apenas 

chorar a morte do homem. Para entender melhor tanto as profecias quanto as interpretações 

pretende-se recorrer a um de seus principais anunciadores, Foucault, e a Deleuze10, não menos 

brilhante em suas apropriações e aprimoramento das teorias foucaultianas.   

 Primeiramente faz-se necessário situar a crise do sujeito, que acredita-se ser um dos 

reflexos da queda da modernidade e o aparecimento de um momento histórico que, por falta 

de um consenso conceitual, optou-se por chamar de pós-modernidade. O estabelecimento de 

uma fase pós-moderna traz consigo o sintoma da desintegração da razão e da ética, em prol de 

uma “ambiência” e de uma “ética da estética” (MAFFESOLI, 2005). A crise da razão 

                                                 
10 Além de leitor, Deleuze era amigo de Foucault. Isso permitiu que pudesse criar reflexões a respeito da obra 
foucaultiana que a atualizam e criam com ela uma rede relacional de conceitos. 
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pressupõe então que o sujeito já não possui as mesmas características. Todavia, o anúncio de 

Foucault já envolvia a própria modernidade.  

Foi nas primeiras fases da vasta obra de Foucault, consensualmente conhecidas como 

Arqueologia do Saber e Genealogia do Poder, que o autor prenunciou a decantada morte do 

homem, “o que se observava tanto na erosão deste homem como sujeito e objeto do 

conhecimento quanto em sua produção como sujeito-indivíduo nos espaços disciplinares” 

(CARDOSO Jr., 2005, p.343). Talvez mais criticada do que tal posição de Foucault foi seu 

retorno ao sujeito nos três volumes de História da Sexualidade (2003). Além das relevantes 

contribuições que o autor havia oferecido até então sobre as noções e relações de saber e 

poder nas sociedades modernas, Foucault assume uma nova trajetória ao voltar olhar sobre os 

modos com os quais nos constituímos sujeitos. 

Apesar das diversas críticas e suposições contra a unidade e coerência da obra 

foucaultiana, alguns autores se levantaram em defesa do rico legado deixado por Foucault, na 

busca explicar o que por várias vezes soou como contraditório: Como poderia Foucault 

anunciar a morte do sujeito, mais precisamente a morte do homem e posteriormente voltar a 

problematizá-lo? Dentre esses autores se destaca a posição de Deleuze, que dedicou seu livro 

Foucault (1988) a comentar e enriquecer os conceitos do autor.  

No que tange aos processos de subjetivação, ou seja, os processos pelos quais se 

constitui um sujeito ou uma subjetividade, Deleuze se debruça sobre Foucault de forma a 

extrair da obra do autor o que se aproxima do que ele chama de “dobra” (DELEUZE, 1991), 

profícuo conceito no que se refere à compreensão da subjetividade contemporânea, que o 

presente trabalho abordará em um momento posterior. Por enquanto, nos limitamos a discutir 

a morte do sujeito, que na verdade “se objetou que não se tratava do homem existente, mas 

apenas de um conceito de homem” (DELEUZE, 1988, p. 94). 

Na análise de Deleuze, seria um erro denominar Nietzsche como pensador da morte de 

Deus, enquanto o que realmente lhe interessava era a morte do homem. Apesar das 

afirmações de Foucault, teria sido Nietzsche o primeiro profeta da morte do sujeito. A forma-

Homem somente aparece quando a forma-Deus desaparece, todavia aquela já contém em si 

sua própria morte, já que se poderia então indagar: “onde o homem poderia encontrar o fiador 

de uma identidade, na ausência de Deus?” (DELEUZE, 1988, p.139). Quando vida deixa de 
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ser gerida tendo em vista uma instância externa como a forma-Deus11, e passa a ser centrada 

no próprio homem, existe uma perda de referências externas que, segundo Deleuze, são 

essenciais. Supõe-se então que a morte do homem ou do sujeito ocorre na medida em que este 

só pode ancorar-se em si mesmo. Na visão deleuziana, 

 

se as forças no homem só compõem uma forma entrando em relação com as 
forças do lado de fora, com quais novas forças elas correm o risco de entrar 
em relação agora, e que nova forma poderia advir que não seja mais nem 
Deus nem o Homem? (DELEUZE, 1988, p. 140). 
 

 O presente questionamento levantado por Deleuze pode encontrar resposta no conceito 

de “super-homem” proposto por Nietzsche. Entretanto, Deleuze segue a mesma posição de 

Foucault e Nietzsche, e se limita a apenas indicar esboços sobre as novas forças com as quais 

o homem entra em relação após a morte do sujeito, ao menos no sentido que se dava ao termo, 

e a sinalizar como esse conceito de super-homem se torna adequado para o momento histórico 

e, parece-nos plausível afirmar, também para a realidade contemporânea vivenciada por novos 

sujeitos com novas subjetividades. 

 Apesar de falar a partir de um momento onde os avanços biomoleculares e 

tecnológicos ainda se tratavam de tendências que se estudavam sigilosamente nos laboratórios 

e muitas vezes se davam a conhecer somente na ficção científica, Deleuze (1988), ao 

interpretar Foucault e Nietzsche, se mostra um estudioso além de seu tempo. Desse modo, 

fundamentando-se nas reformulações deleuzianas, pode-se afirmar que muitas das realidades 

experimentadas pelos indivíduos pós-modernos tornam-se então a nova base para a definição 

de um novo homem ou o “super-homem”: 

 
Foi preciso que a biologia saltasse para a biologia molecular, ou que a vida 
dispersa se reunisse no código genético. Foi preciso que o trabalho 
dispersado se reunisse nas máquinas de terceira geração, cibernéticas ou 
informáticas. Quais seriam as forças em jogo, com as quais as forças do 
homem entrariam então em relação? (DELEUZE, 1988, p. 141). 

 

 Diante dessas novas forças com as quais o homem, ou o super-homem, passa a se 

relacionar é que se pode falar na morte do sujeito. Tendo em vista que, para Deleuze (1991) a 

subjetividade acontece por meio das dobras, ou seja, um sujeito em aberto em continua 

                                                 
11 Foi o que aconteceu com a queda da Idade Média e início do Iluminismo. 
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transformação por meio da interação das “forças de fora” com as “forças de dentro”. Com 

forças de fora, tão novas e determinantes, a morte do homem torna-se evidente e o surgimento 

do super-homem, inevitável. Mas, o que é realmente o super-homem? 

 
É o composto formal das forças no homem com essas novas forças. É a 
forma que decorre de uma nova relação de forças. O homem tende a liberar 
dentro de si a vida, o trabalho e a linguagem. O super-homem é, segundo a 
fórmula de Rimbaud, o homem carregado dos próprios animais [...]. É o 
homem carregado das próprias rochas, ou do inorgânico (lá onde reina o 
silício). É o homem carregado do ser da linguagem (DELEUZE, 1988, p. 
141). 
 

 Em uma perspectiva foucaultiana, o super-homem não decreta o desaparecimento dos 

homens existentes e não se limita apenas a uma mudança de conceito, mas revela o 

surgimento de uma nova forma de homem, forma esta com a qual estamos cada dia mais nos 

moldando pelas novas tecnologias inseridas em todos os campos da vida humana. Ao utilizar 

a terminologia “molde”, não se refere somente à subjetividade dos indivíduos, mas a seus 

corpos cada vez mais reformulados por inovações high-tech. 

 A crise da subjetividade pode ser entendida então por esse momento de superação das 

teorias cartesianas, onde “critica-se e rejeita-se a definição de um sujeito universal, estável, 

unificado, totalizado e totalizante, interiorizado e individualizado” (SANTAELLA, 2004, p. 

15-16), e pode-se admitir uma subjetividade como constituída por processos de subjetivação 

cambiantes e heterogêneos. No lugar do essencialismo pregado por Descartes, pode-se propor 

um “maneirismo” (DELEUZE, 1991), que ao invés de dividir o indivíduo em partes distintas 

e incomunicáveis, apresenta formas de subjetividade múltiplas e fluidas, abertas às diversas 

possibilidades das forças do lado de fora. 

 
Por isso, no lugar dos antigos “sujeito” e “eu”, proliferam novas imagens de 
subjetividade. Fala-se de subjetividade distribuída, socialmente construída, 
dialógica, descentrada, múltipla, nômade, situada, fala-se de subjetividade 
inscrita na superfície do corpo, produzida pela linguagem (SANTAELLA, 
2004, p. 17). 

 

Entende-se que para Deleuze, reatualizando os conceitos de Foucault e Nietzsche, os 

avanços tecnológicos e da biomedicina condicionam profundas transformações nos conceitos 

de sujeito, subjetividade e corpo, fato que será abordado posteriormente. Por enquanto, 

propõe-se trazer luz sobre o conceito de subjetividade, em especial uma subjetividade que não 
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se desvincula do corpo, dando continuidade ao diálogo com Foucault e Deleuze e trazendo 

para a discussão outros importantes autores como seu parceiro em diversas obras, Félix 

Guattari. 

 

3.2. CORPO E SUBJETIVIDADE: EM BUSCA DO ELO PERDIDO 

 

Partindo da perspectiva de que faz-se necessário entender o corpo em suas relações 

levando em conta a produção da subjetividade, surge mais uma vez a importante e vasta obra 

de foucaltiana, que considera então a vivência corporal como imprescindível na construção do 

sujeito. Na busca de entender a subjetividade em Foucault, Cardoso Jr. (2005) nos oferece um 

conceito de subjetividade ligada ao corpo e ao tempo. Segundo o autor, subjetividade na visão 

foucaultiana é a expressão do que em nós se relaciona com as coisas, com as pessoas e com o 

mundo, sendo que o tempo, considerando a relevância da formação histórica na obra de 

Foucault, é determinante nesse processo. Ao estar relacionada com o tempo, a subjetividade 

perde sua imobilidade e rigidez como se imaginava no cartesianismo e se desvincula do 

inconsciente, diferente do que propõe a psicologia em Freud, pressupondo seu caráter social. 

Segundo Cardoso Jr. (2005), vemos em Foucault uma subjetividade que está 

diretamente ligada ao tempo, mas também, e principalmente, ao corpo. Assim, o que Foucault 

quer nos dizer é que  

 

o sujeito é corpo, que a subjetividade é algo que acontece num corpo e dele 
não se desvincula. De fato, se a subjetividade é, como definimos acima, uma 
expressão de nossa relação com as coisas, através da história, então, o modo 
mais imediato pelo qual essa relação se expressa é o corpo, entendido não 
apenas como corpo orgânico, mas também como corpo construído pelas 
relações com as coisas que encontra durante sua existência (CARDOSO JR., 
2005, p. 345). 

 

 Esse ponto permite retomar o conceito das “práticas de si” (FOUCAULT, 2003b, p. 

47), que pode ser então entendido como modos pelos quais se constitui os sujeitos ao longo de 

uma formação histórica. O cuidado de si desenvolvido pelos gregos nas privações e controle 

sobre a própria natureza humana revela um dos modos de subjetivação possíveis segundo as 

teorias foucaultianas. Em sua última fase teórica, conhecida pelo retorno ao sujeito e expressa 

principalmente nos volumes de História da Sexualidade (2003), Foucault aborda o que ele 
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considera, segundo Deleuze (1988), como uma novo modo de constituição do sujeito: o sexo. 

No volume O uso dos prazeres, Foucault problematiza as práticas de constituição do sexo a 

fim de estudar “de que maneira o indivíduo moderno podia fazer a experiência dele mesmo 

enquanto sujeito de uma sexualidade” (FOUCAULT, 2003c, p.11). Mas o que dizer então dos 

principais conceitos defendidos por Foucault? Estaria a subjetividade fora das formas de saber 

e isenta das relações de poder?  

Para Deleuze (1988, p.109), “a idéia fundamental de Foucault é de uma dimensão da 

subjetividade que deriva do poder e do saber, mas não depende deles”. A relação consigo 

mesmo, ou a subjetivação, não cessa de transformar-se, sempre retomada e recuperada pelas 

relações de saber e relações de poder. O saber, como a união entre o visível e o enunciável, e 

o poder, representado pela relação das forças, seriam então precursores dos processos de 

subjetivação, mas não determinantes. 

Para fundamentar seu conceito de dobra, Deleuze (1988, p.111-112) une suas 

concepções às de Foucault. Segundo ele, a subjetivação ocorre por meio de quatro dobras 

distintas. A primeira dobra seria a que se refere à materialidade, ao corpo e seus prazeres, 

colocando a corporeidade como uma das principais formadoras dos processos de subjetivação. 

A segunda dobra refere-se à relação das forças, que permite inferir, por tomar como base a 

obra foucaultiana, que se trata então das relações de poder uma vez que em toda relação de 

força retoma algum tipo de relação de poder.  

Por outro lado, a terceira dobra refere-se às dimensões do saber, unindo o visível ao 

enunciável, e apresentado-se como a dobra da verdade ou do conhecimento. Para Deleuze, a 

quarta e última dobra menciona o próprio lado de fora, que pode ser entendido como aquilo 

que é externo, mas que o sujeito de alguma forma estabelece com ele uma relação. “É dela 

que o sujeito espera, de diversos modos, a imortalidade, ou a eternidade, a salvação, a 

liberdade, a morte, o desprendimento” (DELEUZE, 1988, p.112). Essas dobras tornam-se 

variáveis e podem influenciar mais ou menos, dependendo do momento, a constituição da 

subjetividade pela determinação dos modos de subjetivação. Dessa forma, diante da 

perpectiva deleuziana, pode-se afirmar que para que a subjetivação aconteça torna-se 

necessário dobrar, desdobrar e redobrar. “A desdobra, portanto não é o contrário da dobra, 

mas segue a dobra até outra dobra” (DELEUZE, 1991, p.18). 

Nesse ponto, a subjetividade é concebida como um processo ativo, o que na 

perspectiva deleuziana é conhecido como maneirismo, e se difere por completo do 
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essencialismo de Descartes. Nas palavras de Suely Rolnik (2006) podemos compreender que 

somente olhando por esse novo ângulo é que se pode conceber a subjetividade diferentemente 

de uma prisão ou algo dado a priori e exclusivamente interno: “se a subjetividade é 

simplesmente um espaço interno, que forma com sua exterioridade um par de opostos numa 

relação de causalidade – na melhor das hipóteses, dialética –, tudo está dado desde sempre, e 

não há como pensar a mudança” (ROLNIK, 2006, p. 32). Só se abre a possibilidade de 

transformação ao sujeito quando se rompe com os dualismos e essencialismos. Por conta de 

tais avanços teóricos é que Santaella (2004) considera que Deleuze consegue romper com o 

determinismo do inconsciente e das influências subjetivas das experiências de infância. “É o 

pensamento de Deleuze que se apresenta como um caminho, como uma saída, que nos 

permite pensar a subjetividade à margem dos pressupostos aos quais a psicologia, sob as mais 

diversas formas, continua presa” (SANTAELLA, 2004, p. 20). 

Tendo em vista as diversas parcerias teóricas com Deleuze, Félix Guattari, em sua 

obra Micropolítica - cartografias do desejo (1996), apresenta conceitos que em muitos pontos 

se aproximam das teorias deleuzianas, tornando-se também importante referência para estudar 

a subjetividade. Guattari apresenta uma idéia de subjetividade fabricada, modelada, recebida e 

consumida pelo social e no social. Sendo assim, a subjetividade é assumida e vivida pelos 

indivíduos em suas experiências particulares, constituindo o que ele chama de processos de 

singularização. 

 Segundo o autor, o que constitui o indivíduo como sujeito é a capacidade de assimilar 

a subjetividade produzida em uma esfera macro-política e de reconhecê-la em um corpo, 

constituindo a singularização. A grande subjetividade atualmente produzida, segundo 

Guattari, é a “subjetividade capitalística” (GUATTARI, 1996, p. 27) que juntamente com 

fatores inconscientes, corporais, dos grupos primários e da produção de poder, formam os 

múltiplos componentes da subjetividade. Assim como as dobras para Deleuze (1991), em 

Guattari (1996) também encontra-se uma subjetividade que  constitui-se por meio de diversos 

fatores, tantos internos como externos, reforçando um conceito de subjetividade que não 

prima somente pelo inconsciente, mas está aberta a forças do lado de fora, bem como às 

relações de saber e poder. Pode-se inferir então que, por caminhos diferentes, ambos autores 

falam da constituição do sujeito por meio do processo de dobra. 

 Um dos pontos mais relevantes dessa nova perspectiva dos processos de subjetivação 

propostos por Foucault, Deleuze e Guattari, encontra-se na possibilidade de gerar processos 
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de resistência ou processos de “singularização” (GUATTARI, 1996). Para Guattari, quando o 

indivíduo não consegue assimilar e ressignificar de maneira singular a produção social da 

subjetividade, caracteriza-se apenas um processo de individuação, no recebimento e 

adequação da subjetividade capitalística à realidade corporal individual. Uma das principais 

características da subjetividade capitalística é a instauração de processos de individuação, 

num esforço de igualar e reduzir tudo às grandes categorias unificadoras, efetuando assim o 

bloqueio de processos de singularização. 

 Segundo o Guattari (1996), a subjetividade ordenada pelo capital exerce funções 

específicas e interligadas na sociedade que corroboram para tais processos de individuação. 

Um delas é a “culpabilização” dos indivíduos que os leva a questionar a autoridade para 

levantar questionamentos e se posicionar com relação aos problemas sociais. Juntamente com 

a culpabilização caminha a “segregação”, que possui a função de situar cada indivíduo em sua 

posição, em especial a social. Por último pode-se observar também um tendência à 

“infantilização” dos indivíduos, relegando a estes apenas a função de aceitar o que já foi 

pensado e organizado por instâncias superiores para que eles vivessem. 

 

A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 
representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é 
ensinado, como se a ama, como se trepa, como se fala, etc. Aceitamos tudo 
isso porque partimos do pressuposto de que esta é a ordem do mundo 
(GUATTARI, 1996, p.42). 

 

Entretanto, a possibilidade de gênese de um processo de subversão aos investimentos 

cotidianos do poder e do saber, ou seja, de ressignificação e reapropriação das dobras externas 

constituintes dos sujeitos, representa o avanço de tal perspectiva sobre o pensamento 

cartesiano. Guattari (1996) desenvolve o conceito de singularização, Foucault (2003a, p.92), 

apesar de explicitar como o poder permeia as diversas relações cotidianas de maneira 

inevitável, fala-nos também da possibilidade do surgimento de “pontos de resistência”. 

Observa-se, então, que já não é mais possível pensar em uma subjetividade como mera 

interioridade ou aceitar as influências de fatores externos como se o sujeito os recebesse 

passivamente. A possibilidade de singularizar e ressignificar torna-se a luta por uma 

verdadeira subjetividade contemporânea.  
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A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência às duas 
formas atuais de sujeição, uma que consiste em nos individualizar de acordo 
com as exigências do poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a 
uma identidade sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas. 
A luta pela subjetividade se apresenta então como direito à diferença e 
direito à variação, à metamorfose (DELEUZE, 1988, p. 113). 

 

Consequentemente, pode-se considerar que existem e devem ser procuradas brechas 

diante de uma subjetividade capitalística que se une a outros meios para constituir os 

processos de subjetivação. Não se pode negar, como veremos adiante, a intenção do poder de 

individualizar e enquadrar os sujeitos em padrões subjetivos e identitários para melhor 

manipulá-los e controlá-los. Entretanto, como bem explicitou Deleuze, não se pode negar a 

possibilidade e o direito à diferença. Apesar de tal possibilidade, o que a subjetividade 

produzida em uma esfera macro por diversas vezes tenta realizar, na uniformização dos 

indivíduos, se manifesta nos meios de subjetivação que encontram no corpo seu ponto de 

ancoragem.  

Na realidade, o que se percebe é que corpo tem cada vez mais recebido o status de 

lócus da subjetividade. Para além de uma simples exploração e formatação corporal, existe na 

atualidade o desejo de criar discursos que legitimem a materialidade na intenção de produzir 

outra subjetividade, que associe prazer ao consumo para criação de um corpo ideal em uma 

subjetividade capitalística.  

 

O corpo é ao mesmo tempo o principal objeto de investimento do amor 
narcísico e a imagem oferecida aos outros – promovida, nas últimas décadas, 
ao mais fiel indicador de verdade do sujeito, da qual depende a aceitação e a 
inclusão social (KEHL, 2004, p. 175). 

     

 Diferentemente da ideia cartesiana, onde “os corpos só servem como meios de 

individuação, envelopados pela pele e carimbados pelos rostos” (SANTAELLA, 2004, p. 15), 

na pós-modernidade a matéria torna-se indicadora da interioridade e principal espaço que esta 

possui para se expressar. Fato este que permite-nos falar no corpo como rascunho 

(SANT’ANNA, 2001) ou tela de projeção (LE BRETON, 2007a) para a subjetividade ou 

subjetividades contemporâneas. 

Corpo e subjetividade nunca estiveram tão juntos ou mesclados com relação à 

relevância enquanto definidores do sujeito. O corpo não está mais destinado ao desprezo em 
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momentos de elevação do subjetivo, mas apresenta-se enquanto rascunho onde se escrevem a 

subjetividade, a cultura e a técnica.  

 

3.3. CORPO, SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE 

 

Pode-se ainda questionar em que o conceito de subjetividade se afasta da ideia de 

identidade, visto que ambos são comumente confundidos nos discursos cotidianos. Para que 

não se caia em tal armadilha ao discorrer sobre os processos de subjetivação por meio da 

corporeidade, faz-se necessário lançar luz sobre o que se entende por subjetividade e 

identidade, reconhecidas aqui como instâncias distintas. 

Para Guattari (1996, p.69), “a identidade é aquilo que faz passar a singularidade de 

diferentes maneiras de existir por um só e mesmo quadro de referência identificável”. Por 

exemplo, a identidade cultural seria um nível da subjetividade, no que se refere à 

territorialização subjetiva. A identidade pressupõe modos extraídos da subjetividade que 

podem ser evidenciados e descritos enquanto referência do indivíduo, do mesmo modo que 

esta última se encontra em um âmbito mais amplo de produção no social e singularização 

pelos sujeitos, tornando-se portadores de características intrínsecas que na maioria das vezes 

não se pode definir com precisão. 

 Todavia, sabemos que se torna mais coerente com o momento em que vivemos, 

falarmos em identidades e não em identidade. Tendo em vista o fenômeno contemporâneo 

denominado de pós-modernidade, “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2001, p. 12). O que 

significa dizer que, aliando esse entendimento ao posicionamento de Guattari (1996), seria 

mais prudente falar em quadros de referência identificáveis, percebidos momentaneamente e 

sempre aptos a intercalarem entre si, assumindo novas formas de acordo com as exigências do 

meio em que se está inserido. 

Essas novas identidades híbridas, pós-modernas, líquidas (BAUMAN, 2001), são 

resultado da evidente crise das antigas fontes de ancoragem da identidade (família, igreja, 

trabalho, dentre outras), que não podem mais patrocinar uma identidade estável e unificada. 

Desse modo, presencia-se uma fragmentação dos sujeitos que, numa busca frenética por 

referências, tomam para si conceitos, estilos e ideologias dispersas, por muitas vezes 
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incompatíveis entre si. Seus atributos são altamente cambiáveis e transitórios e a identidade é 

tida sempre como um “a priori”, inacabada e incompleta, carente de novas reconstruções e 

readaptações aos modelos em voga.  

 A fragmentação citada refere-se a um movimento muito mais amplo que abrange não 

somente a identidade mas, principalmente, a subjetividade dos indivíduos, uma vez que os 

quadros de referência identificáveis representam recortes de uma subjetividade mais ampla. 

Ao perceber a fragmentação do sujeito, a própria idéia de subjetividade é colocada em xeque, 

e nos permite indagar sobre a possibilidade de continuar a tratar a subjetividade como una e 

indivisível. De acordo com a percepção de Boaventura de Sousa Santos (1999),  

 

cada um de nós é uma rede de sujeitos, em que se combinam várias 
subjetividades correspondentes às várias formas básicas de poder que 
circulam na sociedade, processando-se simultaneamente variáveis familiares, 
classistas, individuais, nacionais e transnacionais. 

 

Aceitar essa proposição seria retomar a subjetividade sob a perspectiva de Guattari 

(1996) – quando o autor afirma que esta se forma por meio de múltiplos componentes como 

os inconscientes, corporais, dos grupos primários, da produção de poder e da subjetividade 

capitalística – só que, ao invés de considerar os componentes que o autor evoca como 

compostos da subjetividade, trataríamos cada um deles como um tipo diferente da 

subjetividade que podem ser combinados na formação do sujeito.  O próprio Guattari (1996) 

se utilizou de tal estratégia ao nomear um dos componentes por ele proposto de ‘subjetividade 

capitalística’. Considera-se então tal característica plural da subjetividade, assumida por vezes 

como se fosse várias12.  

 Por meio do conceito de subjetividade capitalística, reforça-se a tese de que a lógica 

do capital encontra-se inserida em todos os âmbitos da vida humana, principalmente quando 

se trata da regulação por meio da sujeição. Em Guattari (1996, 16) percebe-se que o capital e 

a cultura – acrescentando aqui a cultura da mídia – participam amplamente desse processo de 

regulação da subjetividade: o capital se ocupa da sujeição econômica, e a cultura da sujeição 

                                                 
12 Convém esclarecer que, apesar da consciência da formação múltipla e denominação por diferentes autores, a 
subjetividade será tratada no presente trabalho na sua forma de escrita singular, a fim de evitar possíveis 
confusões conceituais e de definição entre esta e as “identidades” potencialmente assumidas pelos sujeitos a 
serem estudados. 
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subjetiva. A subjetividade estaria então imersa na lógica econômica: “subjetividade como 

matéria-prima da evolução das forças produtivas em sua forma mais produtiva” (GUATTARI, 

1996, p.26).  

Após a reflexão sobre conceitos e denominações, convém retomar a relação entre 

subjetividade e corpo. Sabendo que a subjetividade assume forma nas identidades presentes 

em cada indivíduo, percebe-se a necessidade de materialização do subjetivo ao contemplar-se 

as identidades que encontram no corpo sua tela de exposição. Aliás, na atualidade, 

dificilmente veremos identidades tomarem forma sem ao menos um marcador corporal que 

possibilite sua identificação. 

 Pode-se citar, por exemplo, o caso dos transsexuais e seus esforços de transformação 

corporal, onde “o problema torna-se o de transformar o corpo para que ele esteja adequado à 

identidade. Ao invés de se descobrir a verdade de seu desejo e questionar a identidade, o 

transsexual se propõe a transformar o seu corpo para adequá-lo ao seu ser” (VAZ, 1999, 

p.160). Tal transformação não sai ilesa da influência da atual configuração da sociedade de 

consumo.  

Para transformar o corpo no sentido de construir uma identidade torna-se necessário 

investir nessa materialidade, tanto em acessórios que a representem, quanto na busca de uma 

melhor performance por meio de drogas, exercícios e intervenções cirúrgicas que 

potencializem o desempenho corporal. Comprar torna-se um ato imprescindível quando se 

deseja compor um quadro de referência identificável. 

 

Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas 
as identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das 
identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 
selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se 
torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade. 
Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à 
vontade. Ou assim parece (BAUMAN, 2001, p. 98). 

 

Enquanto espaço de materialização da identidade, nota-se que a lógica do consumo vai 

muito além de oferecer produtos e serviços para serem investidos na corporeidade, mas 

transforma o próprio corpo em capital econômico e social (GOLDENBERG, 2007). O corpo é 

o próprio bem a ser gerido, que possibilitará o enquadramento do indivíduo no grupo 

identitário almejado, podendo ser ele próprio um fator de ascensão social. 
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A subjetividade capitalística, como responsável por esse processo, encontra-se no 

centro da atual produção de subjetividade e se manifesta de forma mais clara quando é 

convocada a se atualizar por meio de identidades, oferecendo a “produção de kits de perfis-

padrão de acordo com cada órbita do mercado, para serem consumidos pelas subjetividades, 

independentemente do contexto geográfico, nacional, cultural etc.” (ROLNIK, 2006, p. 20).  

 Na metáfora utilizada por Suely Rolnik, que trata os indivíduos contemporâneos como 

viciados em identidade, pode-se perceber que a busca por esses kits de perfis-padrão é 

incentivada e potencializada pelas diversas mídias, com seu papel de divulgar e vender 

produtos, serviços e ideias, que acabam por ditar as regras de identidades possíveis e 

socialmente aceitas. É no corpo que se manifestam tais identidades, um corpo também 

modelado pelas lógicas de consumo e que é disseminado com ideal de beleza e 

funcionalidade. “É o corpo top model, fundo neutro em preto e branco sobre o qual se vestirá 

diferentes identidades pret-à-porter” (ROLNIK, 2006, p. 23). 
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4. CIBERCULTURA: O IMAGINÁRIO TECNOCIENTÍFICO NA

 CONSTRUÇÃO DE NOVOS CORPOS E NOVAS SUBJETIVIDADES 

 

Antes de nos aventurarmos pelo mundo da tecnologia e da virtualidade – um mundo 

de termos de uso cada vez mais frequentes no cotidiano dos indivíduos pós-modernos como 

internet, virtual, imaginário, ciberespaço, cibercultura, on line, off-line, conexão, rede, dentre 

diversos outros –, faz-se necessário discorrer sobre os principais conceitos que envolvem o 

atual cenário tecnológico. Apesar do uso corrente de muitas dessas terminologias, existe a 

necessidade de delimitar o alcance de alguns termos no presente trabalho, para que se possa, 

dessa forma, realizar uma análise coerente e com fundamentos teóricos pré-estabelecidos, 

alcançando problematizações mais aprofundadas e embasadas. 

Entende-se como prioritário estabelecer, em um primeiro momento, o conceito de 

virtual. Apesar das implicações teóricas que serão discutidas a seguir, a conceituação que, 

acredita-se, melhor expressa a essência do virtual está na obra de Pierre Lévy (1996). 

Segundo o autor, o virtual pode ser entendido em uma perspectiva filosófica como aquilo que 

existe em potência, o que diferencia seu pensamento do senso comum e das determinações de 

outros autores que acreditam que o virtual se resume ao ilusório, desprovido de qualquer 

realidade. “O virtual é como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que 

acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 

chama um processo de resolução: a atualização” (LEVY, 1996, p. 16) 

 Nesta perspectiva, o virtual não será o oposto do real como muitos imaginam, mas sim 

do atual. Na concepção do autor, o virtual está para o atual assim como o real para o possível. 

O que diferencia o real do possível é somente a existência. O possível é um real latente, 

esperado, “já está todo constituído, mas permanece no limbo” (LEVY, 1996, p. 15). Pode-se 

dizer que o possível é igual ao real, porém não existe em ato. Quanto ao atual, este se encontra 

como uma resposta a um conjunto problemático que chamamos de virtual. Atual e virtual não 

se opõem, se completam. 

 Tal definição se faz necessária, pois, quando se fala em virtualidade, comunidades 

virtuais, socialidade on line, o que comumente se imagina, principalmente pelos ainda avessos 

às novas tecnologias, é que se trata de um mundo fantasioso onde nada do que se possa viver 

exerce influência na atualidade dos indivíduos ou possa ser levado a sério a ponto de gerar 

maiores questionamentos e preocupações.  
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 Entretanto, pretende-se no presente trabalho demonstrar com o imaginário 

tecnológico, entendido como o pensamento dominante com base nos avanços da tecnociência 

moderna e não no seu sentido fantasioso de pura imaginação, tem se mostrado como 

instaurador de inéditas relações dos sujeitos consigo mesmo, seu corpo e sua subjetividade. 

Pretende-se também analisar as relações entre os novos sujeitos conectados ou não, visto que 

o surgimento de uma nova tecnologia causa impactos não somente diretos em quem delas faz 

uso, mas  indiretamente em todos os indivíduos do mundo globalizado. 

 Para expressar de forma límpida o que se pretende com a idéia de imaginário 

tecnológico, tomemos por empréstimo o conceito de Juremir Machado (2003), para quem o 

imaginário 

 

deve sempre ser entendido como algo mais amplo do que um conjunto de 
imagens. O imaginário não é um [...] álbum de fotografias mentais, nem um 
museu da memória individual ou social. Tampouco se restringe ao exercício 
artístico da imaginação sobre o mundo. O imaginário é uma rede etérea e 
movediça de valores e sensações partilhadas (MACHADO, 2003, p.9). 

 

 Tal conceito de imaginário não exclui, contudo, a idéia de imaginação nele contida, 

entendendo-a como o simbólico inerente a cada grupo social e não como mero delírio ou 

devaneio. O imaginário, nos termos aqui propostos, refere-se ao irracional contido nas 

relações e instituições humanas, não menos importante que o racional que tanto se almeja. 

Dessa forma, afirma-se que “a racionalidade se encontra tanto na ação quanto na 

comunicação, mas que ela não as esgota, nem se mantém sem a ajuda positiva do elemento 

irracional” (RÜDIGER, 2007, p.149). 

 Que poder-se-ia dizer então das inúmeras possibilidades abertas pelas novas 

tecnologias, em especial as informáticas, para que os indivíduos expressem seu anseios, 

medos, sofrimentos e desejos, e todos outros aspectos irracionais, porém não menos 

edificantes, de sua subjetividade? Adiante veremos que, falar de imaginário tecnológico 

requer que se considere todos os aspectos na transformação subjetiva e corporal que 

indivíduos podem experimentar no contato com outros por uma relação mediada. Não se 

pretende, contudo, esmiuçar a fundo todos os fatores psicológicos intervenientes, mas 

salientar a importância de uma análise de uma comunicação mediada que leve em conta o 

simbólico que se mostra tão importante como o puramente racional para entender os 

processos de transformação pelos quais a humanidade tem passado.  Para Durand (1997, 
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p.14), o imaginário se torna fator determinante para compreender o pensamento humano, 

podendo ser entendido como “conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o 

capital pensado do Homo sapiens”. 

Nesse processo destaca-se o surgimento de um novo ambiente com novas concepções 

de tempo e espaço, que permite aos indivíduos contemporâneos submergirem em um mundo 

de novas experiências, tanto construtivas como destrutivas. Trata-se do ciberespaço, que 

inaugura um novo processo comunicacional, permitindo a reconfiguração do modelo um para 

todos, para o modelo todos para todos. Essa configuração é o que Manuel Castells (2005) 

chama de “sociedade em rede”. Estar em rede significa inaugurar uma nova forma de pensar e 

agir pautada pela tecnologia, ressignificando o acesso, a experiência, a interação, não somente 

com outros igualmente conectados à rede, mas com o mundo presencial e virtual. 

Willian Gibson (1991), em sua obra Neuromancer, foi o primeiro a utilizar o termo 

ciberespaço para designar um espaço não territorial, mas uma região abstrata e invisível que 

permite a circulação de informações na forma de imagens, sons e textos e que, 

consequentemente, é capaz de fomentar possíveis relações sociais. Apropriando-se dessa 

concepção e aliando-a ao conceito de rede, André Lemos (2004, p.136) nos fala que “o 

ciberespaço é um ambiente mediático, como uma incubadora de ferramentas de comunicação, 

logo uma estrutura rizomática, descentralizada, conectando pontos ordinários, criando 

territorialização e desterritorialização sucessivas”. O ciberespaço é o local de virtualização do 

corpo, da economia, da inteligência e da experiência, onde todos estão de alguma forma 

interligados, com num rizoma. 

Todo esse ambiente é gerador de uma nova forma de conhecimento e portador de uma 

cultura peculiar, capaz de unir cada vez mais pessoas ao redor de uma mesma lógica: a 

chamada cibercultura. Mas a cibercultura não se resume somente à cultura informática da 

Wide World Web. De acordo com Francisco Rüdiger (2007, p.71), “a cibercultura é o 

movimento histórico, a conexão dialética, entre o sujeito humano e suas expressões 

tecnológicas, através da qual transformamos o mundo e, assim, nosso próprio modo de ser 

interior e material em cada direção (cibernética)”. Enquanto sujeitos tecnológicos, estamos em 

contato constante com as mais diversas tecnologias que nos inserem no contexto da 

cibercultura e são capazes de propiciar novas formas de interação social. 

Relembra-se aqui o fenômeno atual das comunidades virtuais, que propiciam o  

encontro e interação entre pessoas no ciberespaço ao mesmo tempo que são capazes de isolar 
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essas mesmas pessoas de uma convivência presencial. Entende-se que em tais comunidades, a 

socialidade torna-se passível de uma seleção com base nas afinidades, comumente 

propiciando o encontro entre “iguais”, o que não se pode alcançar com tanta facilidade na 

socialidade presencial onde os indivíduos precisam se expor aos riscos de conviver. Todavia 

não se pode negar as relações que se estabelecem nesse ambiente de virtualização. 

 Logicamente, a solidez dos laços criados apenas no ciberespaço é amplamente 

questionada, revelando-se como relacionamentos instáveis e efêmeros, criados por um 

sentimento de neo-tribalismo (MAFFESOLI, 1998; LEMOS, 2004) em tempos de 

modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Todavia, de acordo com Maffesoli não se pode 

negar que, de alguma forma, existe uma queda do individualismo – ao menos um 

individualismo que apregoe um isolamento total dos indivíduos – e uma reorganização em 

tribos na contemporaneidade, ainda que os motivos e laços de união sejam bem distintos das 

comunidades tradicionais.  

É o que podemos concluir segundo pesquisa anterior ao presente trabalho (SANTOS, 

F., 2007), onde o estudo de comunidades virtuais foi capaz de revelar que o percentual dos 

laços que se criavam ou se reforçavam, no caso dos já existentes, demonstra-se superior em 

número do que os casos em que a tecnologia informática serviu para afastar o indivíduo de 

seu meio social. Não se pretende com essa exposição afirmar que a tecnologia não isola as 

pessoas, mas é preciso considerar que esta pode gerar uma nova forma de socialidade, 

diferente daquela experimentada no presencial. 

 

4.1. PARA UMA ABORDAGEM DA CIBERCULTURA  

 

 Diante de um fenômeno ainda tão recente como este, faz-se necessário conhecer as 

diversas abordagens teóricas que tanto a cibercultura quanto todo a aparato tecnológico tem 

recebido nas últimas décadas. Costuma-se dividir os pensadores da evolução técnica em dois 

grupos distintos: os que visualizam nos avanços da tecnologia uma verdadeira panacéia, 

insistindo apenas em seu caráter libertador e democrático; e os que apenas conseguem 

enxergar os malefícios e a destruição causada pelos usos indiscriminados dos aparatos 

tecnológicos. 

 A razão para essa bipartição poderia residir no fato de que 
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a época da máquina é, para a consciência humana, uma época de esperança e 
horror, ambígua e confusa. Enquanto num momento a tecnologia é igualada 
ao progresso e à promessa de um mundo em abundância, livre de labuta, 
noutro ela evoca a visão de um mundo enlouquecido, fora de controle, a 
visão de Frankenstein (EWEN, 1982, apud RÜDIGER, 2007, p.15). 

 

 Para determinar estes grupos teóricos são utilizadas diversas denominações, que por 

vezes variam e se confundem, de autor para autor. Dentre estes, encontramos quem prefira 

chamá-los de integrados e apocalípticos ou tecnófilos e tecnófobos, o que constuma se 

diferenciar somente com relação à terminologia. 

 Dentre os integrados ou tecnófilos se encontram autores com Pierre Lévy, Manuel 

Castells ou Nicholas Negroponte, que tendem a exaltar os inúmeros benefícios da técnica 

moderna, encontrando nos avanços tecnológicos a solução para todos os problemas por ela 

causados. Nessa perspectiva, a tecnologia seria a única saída para as desigualdades mundiais 

vista como emancipatória e sinônimo de progresso humano, capaz de criar uma “inteligência 

coletiva” (LÉVY, 2003). Não se pode fugir de seus efeitos ou influências, então, o melhor a 

se fazer é preparar-se e desfrutar das inúmeras vantagens que um novo tipo de sociedade com 

base na cibercultura é capaz de oferecer. 

 Apocalípticos ou tecnófobos são aqueles por vezes chamados de “profetas de um olho 

só”, que não conseguem elaborar senão uma análise negativa das diversas transformações 

tecnológicas em curso. Estes tendem a engendrar questionamentos e sentenças drásticas sobre 

o destino da humanidade rodeada por maléficas máquinas. Sob o ponto de vista destes, os 

avanços tecnológicos passam a ser pensados “como uma armadilha montada por si mesma 

pela humanidade progressista” (RÜDIGER, 2007, 18). Pensamento, este, peculiar de autores 

como Jaques Ellul, Neil Postman ou Jean Baudrillard. Para alguns, entretanto, as perspectivas 

tecnófilas ou tecnófobas são marcas de momentos teóricos, que podem, por vezes, alternar 

entre si. 

Ambas as correntes possuem seus méritos, apesar de considerarmos ser uma armadilha 

optar, no presente trabalho, por uma ou outra abordagem. O campo da cibercultura encontra-

se em um momento de expansão sem precedentes, de fronteiras líquidas e dissimuladas, 

revelando-se como um terreno movediço para os que se arriscam em teorizá-lo. Neste campo, 

assim como tudo nas ciências sociais e sociais aplicadas, não se pode constituir hipóteses 

certeiras, mas é permitido ponderar tanto os benefícios quanto os malefícios das técnicas. Para 
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que se evitem determinismos, como aquele que é comum tanto a tecnófilos quanto a 

tecnófobos, de conferir à técnica um poderio autônomo, pretende-se optar por explorar o que 

há de melhor em ambos os lados para a construção de uma proposta de perspectiva crítica. 

A exemplo, tem-se uma contribuição da obra de Lévy (1999) que afirma que a técnica 

em si não é nem boa, nem má, e muito menos neutra – como defende amplamente o senso 

comum, ancorado na idéia instrumental de técnica na qual apresenta-se um meio utilizável 

para benefícios ou malefícios. Para o autor, a técnica é condicionante ou restritiva: pode abrir 

e fechar as possibilidades de intervenção humana. Sua neutralidade é questionada pelo fato de 

a técnica ser uma forma de saber, como veremos adiante, “existe sempre encarnada e, por 

isso, não pode ser separada de seu uso concreto, mesmo no momento de sua origem, visto que 

essa origem é sempre o homem em condições históricas e sociais determinadas” (RÜDIGER, 

2007, p. 16). 

A perspectiva crítica alinha-se à posição teórica proposta por Francisco Rüdiger (2007, 

p.133), de que “a verdadeira crítica não contrapõe o homem à máquina: submete a um exame 

suas diversas relações em condições determinadas”. Sua proposta tem por base os escritos da 

Escola de Frankfurt, em especial de Marcuse, que contribui para a afirmação de que “o 

fundamento da teoria crítica da tecnologia é a tese de que a técnica se desenvolve a partir da 

conquista de poder sobre a natureza e, a partir dessa, do homem sobre o mundo” (RÜDIGER, 

2007, p.134). 

Tendo em vista que uma análise crítica da tecnologia deve levar em consideração as 

relações de poder que lhe são inerentes, podemos propor uma análise crítica não somente com 

base na técnica moderna, mas supõe-se que esta também possa abarcar as relações entre 

tecnologia e corpo – como propõe o presente trabalho, ao retomar os estudos de Foucault 

sobre as relações de poder-saber exercidas por meio da corporeidade. Assim, corpo e 

tecnologia devem, de acordo com essas duas perspectivas, ser abordados em suas relações e 

não como variáveis isoladas. 

Uma análise crítica precisa, ainda, considerar o papel do capitalismo nas relações de 

poder. Hoje, já não se fala tanto em mercadoria cultural como em “mercadoria cultural 

tecnológica”, da mesma forma que, segundo Foucault, passamos de uma forma de controle 

que comumente se dava por meio da repressão, para uma forma de “controle-estimulação” 

amplamente perpassado pelo consumo. Nas palavras do autor, diante de uma revolta do corpo 

pela sexualidade, como presenciamos atualmente, o poder responde 
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através de uma exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, 
desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos [...]. Como 
resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento que não tem 
mais a forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação 
(FOUCAULT, 2007, p.147) 
 

A esse ponto, ganham certa razão os tecnófilos ao predizerem as tecnologias como 

meio de dominação, mas estas ainda podem, por outro lado, ser moldadas de acordo com 

interesses do capitalismo e da sociedade de consumo. A junção corpo e tecnologia, como 

pode ser observada adiante no texto, abre um vasto campo aos investimentos mercadológicos. 

Por enquanto, faz-se necessário definir o que se entende por técnica e tecnologia, 

conceitos essenciais para a discussão sobre os vários aspectos da cibercultura, e que por 

diversas vezes são utilizados de forma indiscriminada com se tratassem de sinônimos. Uma 

análise da técnica exige que se esclareça também suas principais bases filosóficas, ancorada 

em mitos como os de Prometeu e Fausto, que serão explicados adiante. 

 

4.2. TÉCNICA E TECNOLOGIA 

 

Conta de longa data o processo no qual corpo e subjetividade encontram-se 

profundamente implicados pelo pensamento tecnológico moderno, tanto em suas concepções 

como nas transformações decorrentes da expansão e disseminação acelerada de produtos e 

imaginários tecnológicos. Para melhor compreender como a técnica moderna condiciona a 

percepção de um novo corpo e uma nova subjetividade faz-se necessário primeiramente 

esclarecer as origens da técnica moderna e a diferença entre técnica e tecnologia, comumente 

utilizadas em um mesmo sentido, mas que abrigam especificidades próprias e atuaram de 

forma diferenciada durante a história da humanidade. 

Termo primeiramente utilizado e problematizado, a noção de técnica remonta a 

antiguidade. Como afirma Heidegger (2002), os gregos já possuíam uma concepção bastante 

ampla e diferenciada de técnica. Para os filósofos do período clássico, 

 

as atividades humanas são todas técnicas, na medida em que se tornam 
objeto de um saber e se desenvolvem através de uma correspondência 
recíproca com esse saber, a partir da ideia de natureza. [...]. Em todas as 
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práticas, a técnica é uma forma de relação consciente com o mundo, em que 
se conectam dialeticamente saber acumulado e ação progressiva (RÜDIGER, 
2007, p. 39). 

 

Aparentemente, o que permite classificar todas as atividades humanas como técnicas, 

está no fato de que, originalmente, a technè significava produção, o que sofre certas alterações 

no período clássico quando passa a contemplar também a idéia de conhecimento, saber-fazer. 

Não obstante, na classificação de todas as atividades como técnica, existia certa 

hierarquização dentre as técnicas elaboradas pelos gregos. Para eles, estão no mais alto grau 

hierárquico as técnicas que permitem a vida contemplativa, enquanto estão no mais baixo as 

técnicas associadas ao trabalho escravo. Todavia procede-se assim mais uma hierarquização 

do que um julgamento quanto a uma atividade ser ou não técnica. 

Considerar a técnica também como conhecimento abriu em muito as possibilidades de 

elucidar a questão que envolve a essência da técnica. Poderíamos retomar, por exemplo, o 

conceito de Heidegger (2002, p.11), para quem “a essência da técnica não é, de forma alguma, 

nada de técnico”. Segundo o autor, a essência da técnica está no “desencobrimento” ou no 

âmbito da verdade, ou seja, no saber que se dá a conhecer. A técnica enquanto conhecimento 

permitia e, por diversas vezes, condicionava sua concepção ligada às artes, como era bastante 

difundida na antiguidade. 

Conhecidas as origens históricas da técnica, convém focarmos na concepção da 

técnica moderna enquanto influenciadora direta nos processos de concepção do corpo e 

subjetividades contemporâneas. Para Heidegger (2002, p.19), “o desencobrimento, que rege a 

técnica moderna, é uma exploração que impõe à natureza a pretensão de oferecer energia 

capaz de, como tal, ser beneficiada e armazenada”. Este pode se manifestar de diversos modos 

como extrair, transformar, distribuir ou processar. Todavia, na visão do autor, o 

desencobrimento não se encontra em poder do homem, impossibilitando a ele decidir pela 

exploração ou não do objeto. Segundo Heidegger, o processo de desencobrimento da técnica 

somente se efetiva porque existe, primeiramente, uma disponibilidade do objeto em se revelar. 

“Somente à medida que o homem já foi desafiado a explorar as energias da natureza é que se 

pode dar a acontecer o desencobrimento da dis-posição” (HEIDEGGER, 2002, p.21). Diante 

de tal explanação, Heidegger questiona dois tipos de determinação com os quais a técnica é 

frequentemente abordada na tentativa de conhecer sua essência: o determinismo instrumental 

e o determinismo antropológico. 
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Ainda que as hipóteses de ambas as abordagem não estejam de tudo incorretas, a 

crítica heideggeriana recai sobre os reducionismos que estas podem ensejar. Sob a perspectiva 

do determinismo instrumental, a técnica é apresentada como um meio para um fim. Ora, a 

técnica não pode, segundo o autor, ser vista como um simples meio que deve ser dominado 

para execução de um fim, mas extrapola essa concepção ao propor o conceito de 

desencobrimento, necessário para se chegar à essência da técnica. Todavia, ao se colocar 

como uma forma de desencobrimento, a técnica moderna não deve ser percebida como uma 

mera atividade humana, como propõe a determinação antropológica. Conforme abordado 

anteriormente, o homem possui papel extremamente relevante na concepção da técnica, 

porém este processo não se reduz a um simples fazer humano, mas prescinde de uma 

disponibilidade do próprio objeto. 

Em se tratando do termo tecnologia, segundo Francisco Rüdiger (2007, p. 36), desde o 

século XIX se difunde como “conjunto formado por habilidades humanas, máquinas 

operatórias e estruturas materiais”. Mas, é à época das luzes que a tecnologia passa a se 

diferenciar de forma mais clara do conceito de técnica. Ela passa a ser definida, ao mesmo 

tempo, como “uma forma especial de técnica (uma técnica científica)” e como um saber “que 

toma por objeto a técnica (trata-se de uma ciência da técnica)” (GOFFI, 1996 apud 

RÜDIGER, 2007, p. 37). 

 

Verifica-se, portanto, que culmina, assim, um processo secular em que o 
conceito de técnica, forjado pelos antigos gregos, passou por uma formidável 
reinterpretação prática e teórica e ao cabo da qual seu campo de atuação 
passou a ser melhor definido como objeto de tecnologia (RÜDIGER, 2007, 
p.37). 

 

As presentes pontuações nos permitem perceber, resumidamente, a reflexão a respeito 

do progresso técnico logrado até a modernidade. A tecnologia apresentada como ciência da 

técnica assume o caráter de técnica científica a partir do avanço da ciência e do início de sua 

supremacia sobre o pensamento moderno. Assim dá-se início a união entre tecnologia e 

ciência que se tornam determinantes para compreender como corpo e subjetividade 

contemporânea tiveram suas percepções irremediavelmente modificadas com relação ao que 

se pensava sobre eles até então. A tecnologia torna-se instauradora de um novo processo onde 

a relação do homem consigo mesmo, corpórea e subjetivamente, nunca mais será a mesma. 
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Entretanto, tais transformações podem ser melhor entendidas quando compreendemos 

as bases filosóficas que as acompanharam. Paula Sibilia (2003) apresenta uma profícua 

análise dos estudos de Hermínio Martins, para quem a tecnociência contemporânea alcançou 

seu estágio atual pela influência de duas tendências, que não são necessariamente sucessíveis, 

mas podem inclusive conviver em um mesmo período histórico. Tais bases se utilizam de 

aspectos da mitologia para melhor exemplificar suas características, sendo conhecidas, então, 

como prometéicas e fáusticas. 

A base epistemológica patrocinada por Prometeu, titã que ofereceu o fogo aos homens, 

sendo por isso severamente castigado, é marcada por uma visão instrumental da técnica e pelo 

pensamento científico industrial, para o qual, “apostando no papel libertador do conhecimento 

científico, este tipo de saber almeja melhorar as condições de vida dos homens através da 

tecnologia, graças à dominação racional da natureza” (SIBILIA, 2003, p. 44). A tradição 

prometéica revela-se claramente influenciada pelo iluminismo e positivismo, apresentando, 

contudo, uma visão peculiar para a dominação técnica da natureza: “os prometeístas 

consideram que há limites com relação ao que se pode ser conhecido, feito e criado” (Ibid., 

p.45). De alguma forma, os limites para o conhecimento são reconhecidos porque se acredita 

que determinados fenômenos somente podem ser explicados por uma ação divina, 

inalcançável e impossível de entendimento por parte dos homens. 

Para Sibilia (2003), ao aplicarmos o pensamento prometéico ao estudo do corpo, pode-

se compreender essa vertente como o âmbito no qual a corporeidade é tida como passível de 

aperfeiçoamento, mas não se pode, ou não se pretende, extrapolar os limites impostos pela 

“natureza humana”. “Pois, de acordo com essa visão, os artefatos técnicos constituem meras 

extensões, projeções e amplificações das capacidades próprias ao corpo humano” (SIBILIA, 

2003, p.46). Dentro de tal perspectiva podemos inserir a proposição de Marshall McLuhan 

(2002), conhecido das teorias da comunicação, para quem os artefatos tecnológicos 

constituem “extensões do homem”. 

Em contrapartida, tendo em vista os avanços tecnocientíficos das últimas décadas, 

aliando tecnologia informática aos conhecimentos biológicos, o homem pôs-se, em uma 

empreitada, a vasculhar a vida humana, extrapolando limites que antes eram considerados não 

somente como divinos, mas éticos. Aliando esse processo a uma descrença no progresso e na 

racionalidade humana, pode-se perceber o surgimento de uma nova corrente de pensamento 

da tecnociência: a tradição fáustica. 
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Fausto, patrono dessa vertente, remete à mitologia alemã, representada por um 

indivíduo de vontade de crescimento e superação infinitas que, para alcançar seus objetivos, 

assume os riscos de um pacto com o Diabo. A perspectiva fáustica é profundamente marcada 

pelo momento de junção da ciência com a técnica, apresentando o conhecimento tecnológico 

com o objetivo não de explorar a natureza e conhecer a verdade, mas de prever e controlar 

seus fenômenos. O pensamento fáustico é 

 

atravessado por impulso insaciável e infinista, desconhecendo 
explicitamente os limites que constrangiam o projeto científico prometéico. 
Um impulso cego para o domínio e a apropriação total da natureza, tanto 
exterior quanto interior ao corpo humano (SIBILIA, 2003, p.48) 

 

4.3. O CORPO-MÁQUINA 

 

Remete-se ao período de ascensão do materialismo mecanicista, já abordado nos 

conceitos de Descartes, as primeiras comparações entre corpo e máquina, sendo uma das 

primeiras a reflexão sobre o funcionamento dos corpos equiparados aos relógios mecânicos. 

Não são poucos os grandes autores do período que começam a endossar a idéia de que os 

corpos podem ser comparados, em seu funcionamento, às máquinas que vagarosamente iam 

surgindo. “Os aparelhos mecânicos passaram a automatizar as mais diversas funções e a 

transferir seus ritmos, sua regularidade e sua precisão para os corpos e para as rotinas dos 

homens” (SIBILIA, 2003, p. 65). René Descartes foi um dos principais precursores desse 

imaginário ao propagar dualismos, e especial o que professava que o homem era composto 

por duas substâncias: a alma pensante e o corpo-máquina. 

A ciência e a tecnologia, aliadas à medicina, encontraram ali seu pretexto para uma 

expedição pelo corpo, inicialmente centrada no estudo dos cadáveres nas primeiras 

dissecações, no intuito de explorar e conhecer com funcionava a fantástica máquina humana. 

O corpo se encontrava cada vez mais desligado da aura religiosa, possibilitando os estudos 

para o conhecimento do seu interior até então explicado apenas pelas teorias divinas, 

passando, em pouco tempo, a partir de comparações entre as informações levantadas e 

observações do corpo vivo, a representar significativos avanços para a nascente ciência 

moderna. 
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Com a proliferação das máquinas, que passaram a povoar não somente as fábricas do 

período da Revolução Industrial, mas também as casas e o todo o cotidiano das pessoas, as 

comparações entre corpo e máquina e as influências destas em uma nova percepção corporal 

se tornam, até certo ponto, inevitáveis. Segundo Paula Sibilia (2003, p.72), com o “alvorecer 

da Idade Moderna observa-se que a medicina começava então a evidenciar sua vocação 

biopolítica na administração da vida e dos corpos”, para retomarmos os conceitos 

foucaultianos. Segundo a autora, o processo disciplinar, já tratado anteriormente no presente 

trabalho, se dava de forma paralela à idéia de “medicalização da população” estudada por 

Foucault, que previa um maior cuidado e atenção com o corpo, por meio de cuidados 

médicos, que visavam explorar ao máximo suas forças em termos de eficiência e eficácia para 

o trabalho. 

Para Foucault, o disciplinamento dos corpos que se dava com a inserção da medicina 

no projeto do biopoder estava na necessidade de que cada indivíduo se reconhecesse como 

doente, se enxergasse “como indivíduo que sofre de certos males e que deve fazê-los cuidar, 

seja por si mesmo, ou por alguém que para isso tenha competência” (FOULCAULT, 2003b, 

p. 63). Apesar do fascínio pelo complexo funcionamento da máquina humana, esta estaria 

cada vez mais em desvantagem com as demais máquinas, sempre em constante 

aperfeiçoamento, sendo que a primeira se revelava cada vez mais como uma máquina 

imperfeita e necessitada de reparos constantes. 

Para David Le Breton, o imaginário tecnocientífico atual possui o mérito de ser aquele 

que 

 

instrui o processo do corpo por meio da constatação da precariedade da 
carne, de sua falta de durabilidade, de sua imperfeição na apreensão 
sensorial do mundo, da doença e dor que o atingem, do envelhecimento 
inelutável e das funções dos órgãos, da ausência de confiabilidade de seus 
desempenhos e da morte que sempre o ameaça (LE BRETON, 2007a, p.19). 

 

Apesar de, na metáfora mecanicista, o que está em questão não é tanto a comparação 

da máquina ao homem, mas muito mais a comparação deste à máquina, não são poucos os 

projetos tecnocientíficos que visam tornar as máquinas cada vez mais relacionais e sensíveis, 

sobretudo no que diz respeito à produção de uma possível subjetividade mais próxima da 

humana, projeto este identificado nos inúmeros investimentos nos projetos de Inteligência 

Artificial (AI).  
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Talvez este possa ser um dos últimos sonhos a ser alcançados pelo pensamento 

tecnológico, uma vez que as recentes e complexas máquinas da pós-modernidade já 

substituem inúmeras atividades humanas, desde as mais básicas às mais elaboradas, 

superando em muito a capacidade física do homem, reafirmando o posicionamento de que o 

corpo, em sua estreita materialidade, já pode ser amplamente, senão totalmente, substituído. 

Resta então, ao presente imaginário, elaborar uma forma de inserir, nas tão pós-modernas 

máquinas, a capacidade subjetiva humana, de uma inteligência não somente racional e lógica, 

mas também relacional e sentimental. 

A Inteligência Artificial somente pode ser concebida quando, no processo de 

conhecimento das realidades humanas em comparação com as máquinas, o cérebro passa a ser 

considerado como um grande computador. Retomamos aqui a teoria informacional elaborada 

por Wiener (1970) em seu conceito de cibernética, e apregoada por contemporâneos como 

David La Breton (2007a) e Paula Sibilia (2003), que defendem que corpo tem se encontrado 

cada vez mais em sua era informacional, revelado hoje por meio do código genético. Mas, 

anteriores ao deciframento do DNA, são as pesquisas sobre o sistema nervoso e detecção do 

cérebro como catalisador e gestor de todos os impulsos e atitudes humanas. Tal como um 

avançado computador, este seria capaz de governar o corpo por meio do recebimento e envio 

de informações para os demais órgãos. Desde então, entender por completo seu 

funcionamento e poder simular de alguma forma suas ações são os anseios de inúmeros 

cientistas que se dedicam às pesquisas de Inteligência Artificial. 

Segundo Le Breton (2007a), o pensamento de comparação entre o cérebro e o 

computador foi elaborado primeiramente por Von Neumamm e Turing como um 

prolongamento das idéias de Wiener. Em certo ataque ao humanismo e defesa de uma visão 

mecanicista e informática, Turing eleva a máquina à dignidade do pensamento quando afirma 

que 

 

se as máquinas se enganam, os homens também cometem erros; as máquinas 
não sabem fazer tudo, é certo, mas o homem tampouco, e, se muitos homens 
resolvem problemas, máquinas reunidas certamente poderiam resolvê-los; 
não existe diferença entre o funcionamento do cérebro e do computador (LE 
BRETON, 2007a, p.185-186). 

 

A Inteligência Artificial colabora com a idéia que vem sendo disseminada de que o 

corpo se torna um entrave para a potencialização do homem. Este último já é considerado um 
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acessório e não mais um item essencial à vida, que em breve poderá ser completamente 

descartado em prol de uma vida completamente informatizada. O que ainda não se sabe é 

como simular a vida em suas minúcias, principalmente no que se refere aos fatores subjetivos 

mais intrínsecos como as emoções, bem como o destino do homem diante dessa nova 

realidade. 

 

4.4. A FIGURA DO CIBORGUE NO IMAGINÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

Outro aspecto do imaginário tecnológico que contribui para descartar a materialidade 

humana está presente no conceito de ciborgue, apregoado por Donna Haraway. De acordo 

com seu manifesto, um “ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e 

organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção” (HARAWAY, 

2002, p.40). Em outras palavras, o manifesto defende que somos todos seres híbridos de 

humano e máquina, todos nós temos algo de fabricado ou modificado em nossa corporeidade 

com o auxílio da tecnologia.  

A definição apresentada por Haraway nos permite lembrar também do conceito de 

virtualização proposto por Pierre Lévy (1996), onde o autor defende que a virtualização do 

corpo se dá independente dos espaços de realidade virtual, mas encontra já seu fundamento 

nas próteses e objetos que nos auxiliam a melhorar as funções do corpo de alguma forma. O 

uso de óculos para melhorar a visão, segundo Lévy, pode ser considerado como uma 

virtualização do olhar, e consequentemente uma virtualização do corpo. 

Entretanto, a defesa de Haraway pela figura do ciborgue revela-se uma base tomada 

pelo feminismo-socialista do final do século XX. Pode-se ler nas entrelinhas do seu manifesto 

ciborgue, que Haraway (2002) acredita que foi somente por meio do corpo que diversas 

injustiças e desigualdades como as de gênero, de classes e outros grupos, puderam ocorrer de 

forma tão efetiva. O corpo, além de precário e obsoleto, é visto como fonte de injustiça e 

sofrimento. “Em vez de propor uma outra perspectiva com relação a ele, ela reivindica sua 

eliminação radical em proveito da máquina” (LE BRETON, 2007a, p.207). 

De todo modo, as palavras de Donna Haraway funcionaram como eco das ideias do 

imaginário tecnocientífico, em especial da maioria das vertentes que tende, se não a decretar o 

fim do humano, ao menos sonhar em seu íntimo com um mundo onde as limitações corporais 
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sejam totalmente extirpadas. Dentre essas correntes podemos elencar a robótica, a inteligência 

artificial, a engenharia genética e a informática de um modo geral que colaboram para criar o 

tipo comumente chamado de “pós-humano”, que ainda abordaremos no presente trabalho. 

A busca de uma realidade corporal natural e, portanto, sólida e um tanto rígida, já não 

se encontra de acordo com tempos onde se vive uma modernidade líquida (BAUMAN, 2001), 

de relacionamentos e identidades fluidas. Tal momento histórico exige, segundo autores como 

Haraway, uma nova concepção de subjetividade e, principalmente, de corporeidade que possa 

acompanhar a efemeridade e volatilidade características da era pós-moderna. Quando presas a 

um tipo de corpo que ainda não é algo próximo do ciborgue, “as pessoas estão longe de serem 

assim tão fluidas, pois elas são, ao mesmo tempo, materiais e opacas” (HARAWAY, 2002, 

p.48). O corpo do ciborgue é o corpo requisitado na contemporaneidade, um corpo flexível 

por estar sempre em junção com algum instrumento tecnológico. 

Não mais somente a comparação, mas a junção entre o humano e a máquina é 

celebrada como um possível que, muito em breve resultará no apagamento total do corpo. 

Retomando o conceito de brancura operacional de Baudrillard (2003), um branqueamento da 

vida contemporânea em direção a um momento futuro, configura um processo cirúrgico onde 

o corpo é extirpado como traço de negatividade e onde as possibilidades maquínicas são 

sempre muito bem vindas. 

Num ápice de exaltação das máquinas, Donna Haraway (2002, p.101) pergunta a si 

mesmo e a seus leitores: “Por que nossos corpos devem terminar na pele? Por que, na melhor 

das hipóteses, devemos nos limitar a considerar como corpos, além dos humanos, apenas 

outros seres envolvidos pela pele?”. Para contrastar tamanho positivismo, talvez apenas uma 

dose de negativismo com relação à tecnologia não nos faça mal. Para tanto, a evocação das 

apocalípticas palavras de Baudrillard (2003) são capazes de nos fazer enxergar um pouco 

mais criticamente a junção homem-máquina. Para o autor, 

  
estamos assim iluminados de todos os lados pelas técnicas, pelas imagens, 
pela informação, sem poder refratar essa luz e estamos condenados a uma 
atividade branca, a uma socialidade branca, ao branqueamento dos corpos 
como do dinheiro, do cérebro e da memória, uma assepsia total 
(BAUDRILLARD, 2003, p.52). 
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Pode-se inferir que, assim como cita o filósofo sobre as cirurgias estéticas que visam 

construir um corpo mais belo que a própria beleza, o processo ciborguização estaria então 

buscando a criação de um humano mais humano que homens de pura matéria orgânica. 

 

4.5. CORPOS EM PIXELS: A CONTINUIDADE DE UM PROJETO FÁUSTICO 

 

Retomamos a este ponto as discussões sobre a supremacia do código genético na 

sociedade contemporânea. Acredita-se que impulsos recentes de exploração das minúcias do 

corpo, que levaram a descoberta do DNA, revelam um novo momento na história da 

tecnociência que desconhece os antigos limites impostos. Como vimos, a forma como o corpo 

tem sido especulado, questionado em sua essência, limites e formação é capaz demonstrar 

certo predomínio da vertente fáustica sobre àquela patrocinada por Prometeu. Não basta mais 

o ideal prometéico de melhorar as performances do corpo. Os imperativos contemporâneos de 

saúde e beleza se dedicam a transformá-lo por completo, sem as expectativas de mantê-lo em 

seu estado de naturalidade, mas, ancorados no conhecimento genético e na junção entre corpo 

e tecnologia, visando a uma remodelagem corporal que atenda a novos requisitos estéticos e 

de eficiência, que cada vez menos correspondem às características intrínsecas ao corpo 

humano como conhecido até então. 

O conhecimento genético torna-se um importante fator para entendimento das 

configurações que toma o corpo e a subjetividade contemporâneas como aparato primeiro das 

teorias informacionais que visam conceber tudo como informação, e, portanto, manipuláveis e 

passíveis de recriação. Não obstante todas as comparações realizadas anteriormente entre 

homem e máquina, cérebro e computador, agora, a partir do deciframento do código genético, 

chega-se talvez a mais fundamentada das postulações: a essência da vida, aquilo que 

determina o devir humano, trata-se de nada menos que o puro material informacional.  

Na verdade, Wiener (1970), com seus estudos sobre a cibernética, já defendia que a 

semelhança entre a natureza e as criações humanas (máquinas mais propriamente) teriam uma 

mesma essência e sentido de funcionamento: a troca informacional. Para o autor, homem e 

máquina poderiam ser enquadrados dentro de uma mesma disciplina informacional, que não 

somente os regia, como regia também todo o funcionamento da vida em sociedade. Para ele, 
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a sociedade só pode ser compreendida através de um estudo das mensagens e 
das facilidades de comunicação de que disponha; e de que, no futuro 
desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de comunicação, as 
mensagens entre o homem e as máquinas, entre as máquinas e o homem, e 
entre a máquina e a máquina, estão destinados a desempenhar papel cada vez 
mais importante (WIENER, 1954, p.16). 

 

Há mais de meio século, o pensamento cibernético inaugurava uma nova concepção de 

natureza, homem e seus artefatos, colocando-os todos no mesmo patamar informacional. 

Indubitavelmente, tal teoria serviu para criar a bases necessárias, se não para o surgimento, ao 

menos para o formidável desenvolvimento de áreas como a engenharia genética, a robótica, a 

inteligência artificial e a informática de comunicação. 

As inúmeras possibilidades abertas por todas essas áreas vêm ao encontro dos anseios 

dos indivíduos pós-modernos de superar as limitações que o corpo, como perecível e 

demasiado orgânico, oferece às subjetividades. Observa-se cada vez mais um desconforto 

gerado na relação entre o corpo que se possui e o corpo que se almeja. O crescimento 

exorbitante da indústria de cosméticos e de cirurgias estéticas, ou ainda a expansão da 

indústria farmacêutica capaz de fornecer pequenos “milagres”, ora para colocar o corpo em 

conformidade como os padrões exigidos, ora para controlar os distúrbios subjetivos por eles 

causados, é indicativo desta tensão entre o corpo material e o corpo almejado. De todo modo, 

diante desse novo panorama, o consumo nunca esteve tão presente para oferecer infinitas 

soluções aos desajustados em ato e potência que somos todos nós humanos. 

O atual desconforto pelo qual passa o homem em sua corporeidade se revela parte de 

um paradoxo que, por outro lado, ostenta uma adulação ao corpo como nunca antes vista, 

representada pelas diversas técnicas disponíveis para manter o corpo magro, belo e jovem. 

 

Paradoxalmente, em uma sociedade que alardeia os consumos hedonistas e 
na qual vigoram o imperativo do gozo constante e da felicidade compulsória, 
o corpo humano é desprezado. Ele é condenado por ser impuro em um novo 
sentido: imperfeito e finito; orgânico, demasiadamente orgânico... e, 
portanto, fatalmente condenado à decomposição e à obsolescência (SIBILIA, 
2004, p.74). 

 

O corpo parece não atentar mais para os diversos projetos humanos diante de uma 

sociedade baseada nas biotecnologias informacionais, que dissemina um ideal de corpo que, 

acredita-se, não corresponda mais aos aspectos naturais da corporeidade. Podemos dessa 
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forma reafirmar a existência de novas formas de atualização da biopolítica, também focadas 

na gestão da vida, só que atuando por meio de um novo dispositivo do biopoder: o genético-

informacional. Aliadas às tecnologias da informação, as ciências da vida inauguram formas de 

produção e controle corporal e subjetivo até então inusitados. 

O dispositivo genético-informacional permite manipulações corporais que, por 

diversas vezes, pretendem negar as características do corpo que até bem pouco tempo eram 

consideradas naturais, como a doença, a degeneração, o envelhecimento e a morte, exigindo 

agora constantes processos de bioascese para alcançarem um ideal corporal que fuja a essas 

tendências. Indubitavelmente, é na busca da pureza e no exercício do sacrifício que se 

esconde o paradoxo do corpo contemporâneo (SIBILIA, 2004). O corpo é julgado e 

condenado justamente por suas características de corpo. A realidade corporal, por muitas 

vezes, torna-se o maior empecilho para uma melhor performance física e visual. Não é raro 

nos confrontarmos com o pensamento extremista de que “se o corpo é lugar da morte, será 

necessário um dia extirpá-lo do homem” (LE BRETON, 2007a, p.24.). 

O paradoxo do corpo contemporâneo atua como o principal responsável pelo 

surgimento de um novo tipo de corpo ou um novo tipo de homem, por meio de uma proposta 

de superação denominada de “pós-humanismo”. 

 

O pós-humano representa um estágio da humanidade tecnológica cuja 
principal meta é a transcendência das limitações físicas e biológicas do 
humano. Esse desejo de ultrapassagem dos limites ou fronteiras, [...], 
encontra sua realização máxima no abandono da prisão corporal, por meio 
das fantasias que imaginam a digitalização da consciência em computadores 
(FELINTO, 2005, p.3). 

 

O imaginário pós-humanista preconiza a obsolescência do corpo, bem como as 

inúmeras possibilidades evolutivas do homem diante de um era comandada pelas tecnologias 

informacionais que instauram a cibercultura. Por desejar e inaugurar uma nova forma de 

homem, acredita-se que ideias como as de Donna Haraway (2002) que propõem uma nova 

relação entre homem e máquina, já ensejam na produção de um tipo de pós-humano. 

Quando a materialidade parece não mais se atentar para todos os projetos do homem, 

sua virtualização torna-se uma possibilidade cotada, não permitindo mais a concepção de um 

corpo natural e puramente orgânico. Em tempos de virtualização generalizada “não existe 

nada mais que seja simplesmente ‘puro’ em qualquer um dos lados da linha de ‘divisão’: a 
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ciência, a tecnologia, a natureza puras” (SILVA, T., 2002, p. 13). O homem passou a ser 

informação manipulada, geneticamente e virtualmente modificada, permitindo-nos comparar 

a figura do sujeito contemporâneo a do ciborgue, cada vez mais próximo da realidade das 

máquinas, até que este possa, em um futuro não muito distante, estar dentro delas, ser uma 

delas. 

As tentativas de alcançar a longevidade, ou até mesmo sonhar com a imortalidade, 

apresentavam-se um tanto menos remotas em manipulações que vão desde intervenções 

cirúrgicas, tratamentos e próteses estéticas, “correções” genéticas, clonagem, até a busca por 

alternativas que abandonam consideravelmente a materialidade problemática. Outra forma 

possível de perpetuar a consciência sem excluir a corporeidade, porém, extirpando suas tão 

temidas tendências naturais, está em sua digitalização, na sua transformação total em material 

informativo e imagem digitalizada, passível de ser acessada em espaços e tempos diversos. 

O sonho de permanecer – relegar ao corpo o status de alma – e o medo da degeneração 

total a qual o corpo está sujeito, levam os indivíduos a depositarem esforços contínuos na 

construção de uma imagem do corpo que os possa realmente representar e que não esteja em 

desvantagem total com os modelos – previamente modificados – apresentados pelos meios de 

comunicação massivos. 

Um corpo digitalizado é um corpo sempre acessível, facilmente modificado segundo 

as tendências atuais, um corpo “apto”, como nos diria Bauman (2001, p.91), a realizar o 

sonho de auto-recriação com base não no que se tem, mas no que se acredita realmente ser 

interiormente. A manipulação digital permite uma exposição quase perfeita – perfeição 

sempre como um padrão inatingível – pela eliminação de defeitos ou detalhes 

demasiadamente orgânicos que possam comprometer o objetivo de construir um corpo que 

realmente represente a subjetividade inerente a cada um e permita o exercício da socialidade, 

mas sem os incômodos ofertados pelo corpo material. Desse modo, o controle ou o 

autocontrole sobre os corpos se apresentam em níveis exponencialmente elevados. 

Podemos elencar como um dos primeiros sintomas do imaginário pós-humanista a 

proliferação das imagens digitalizadas de corpo, através do suporte fotográfico e exibidas nas 

diversas mídias, em especial, e de forma muito mais presente, no ciberespaço. Todavia, o 

objetivo final se encontra na exposição, um corpo ideal para ser consumido pelo olhar de 

admiração do outro. 
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Nessa curiosa dissipação da matéria que subjaz aos novos modelos 
corporais, somente um dos cinco sentidos perceptuais é privilegiado – 
significativamente, aquele que opera melhor com a distância: a visão. 
Munido de toda uma tradição ‘objetivante’ que o legitima como um 
mecanismo detentor da ‘verdade’, o olhar monopoliza a sinestesia e acaba 
empobrecendo toda a riqueza sensorial na apreciação da beleza, da espessura 
e da potência dos corpos (SIBILIA, 2004, p.76). 

 

Os corpos remodelados, superando a materialidade perecível e apagando a imperfeição 

da concretude, proliferam-se em uma velocidade exorbitante nas diversas mídias: impressa, 

televisiva e principalmente no ciberespaço, que abriga os sites, blogs, fotologs e comunidades 

virtuais de relacionamento, algumas com representações corporais virtuais em terceira 

dimensão, como o famoso Second Life, que dedica atenção especial aos avatares13. 

Nem sempre os investimentos pretendem dar ao corpo um aspecto mais natural. O que 

se observa em alguns casos, é a manutenção de corpos/avatares espetacularizados cujas 

proporções físicas vão além do “real” em que deveria supostamente se basear. A quase 

ausência de limites para manipulação de imagens, em programas como PhotoShop, Illustrator 

e Indesign,  ou a manipulação de avatares é capaz de fazer com que os indivíduos criem 

corpos “hiper-reais” com correspondência apenas a seu imaginário e ao desejo de superar as 

imperfeições corporais. “O cuidado com o corpo transforma-se numa ditadura do corpo, um 

corpo que corresponde à expectativa desse tempo, um corpo que seja trabalhado arduamente e 

do qual os vestígios de naturalidade sejam eliminados” (SILVA A., 2001, p. 86). 

A construção de um corpo virtual pode revelar objetivos diversos, porém sempre 

perpassados pela subjetividade de cada indivíduo. Neste impasse duas tendências se destacam 

e ao mesmo tempo se contrapõem: uma re-elaboração corporal pode ser a oportunidade de 

desvinculação de um corpo material que, imagina-se, não corresponda à condição subjetiva, 

sendo a pessoa livre então para criar uma ‘imagem condizente’ de si; ou ainda poderíamos 

considerar que “a descorporificação dá margem à ficcionalização de seres imaginários” 

(JAGUARIBE, 1999, p. 29), abrindo a possibilidade de se criar e experimentar personagens 

que, propositalmente, não correspondam à realidade física e talvez subjetiva dos indivíduos.  

Existe ainda outra hipótese a ser cogitada. Os participantes de mundos virtuais que 

confeccionam a seu bel prazer suas novas imagens corporais, poderiam então apenas 

reproduzir os aspectos do corpo material que possuem, atribuindo-lhe as mesmas 
                                                 
13 Avatares são representações corporais criadas com descrições ou imagens. No próximo capitulo falaremos 
melhor, tanto sobre os avatares, quanto sobre o próprio Second Life. 
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características físicas e assumindo os mesmos padrões de comportamento que assumiriam em 

situações presenciais. Todavia, o que se observa é que tal escolha se torna remota diante dos 

anseios e insatisfações corporais generalizadas da contemporaneidade e, considerando-se a 

possibilidade de ter em mãos um arsenal de ferramentas de construção corporal. O fascínio 

humano pela máquina está na possibilidade, ainda que num espaço virtual, de realizar o 

sonho.   

 

O mundo virtual que nos apresentam é o mundo da infinita possibilidade, 
cuja proeza última parece ser permitir que o sujeito abandone a passividade 
da relação que ainda mantém com a imagem e participe ativamente no 
interior da mesma – estando na imagem, sendo imagem (MOURA, 2002). 

 

4.6. SUBJETIVIDADE E VIRTUALIDADE: A SOCIALIDADE POR VIAS 

SUBJETIVAS 

 

As várias formas de virtualizar o corpo, atraem por suas promessas de potência, 

beleza, acessibilidade e permanência, que sem dúvida encontram cada vez mais indivíduos 

dispostos a investir em sua performance, ainda que mediada. Nesse sentido, os avanços 

tecnológicos têm contribuído em muito, não somente como suporte de transformação corporal 

do sujeito, mas também como artifícios que inauguram uma nova forma dos indivíduos se 

relacionarem e perceberem a si mesmo e aos outros. André Lemos (2004) afirma que, ao 

voltarmos nosso olhar para a interação entre o homem e suas máquinas, 

  

o que nos interessa é mostrar que a tecnologia não pode ser vista como uma 
simples mediadora na ligação do homem ao mundo. A relação homem e 
técnica é um contínuo. Não poderíamos insistir numa separação nítida entre 
os homens e seus artefatos (LEMOS, 2004, p. 176). 

 

Essa relação trouxe não somente mudanças físicas ao indivíduo, mas inaugurou a 

possibilidade de novas subjetividades que englobam o homem, sua corporeidade e suas 

representações virtuais. As experiências cotidianas dos sujeitos, cada vez mais se encontram 

marcadas por variáveis exclusivas da era pós-moderna como a conectividade. É impossível 

negar transformações nos modos de subjetivação, quando nossas inevitáveis relações com as 

máquinas que nos cercam estão determinadas pelos dispositivos: on e off. 
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Estar conectado e desconectado, provido de um corpo físico e um corpo virtualizado, 

coloca o sujeito em uma condição fragmentada e abre, ao mesmo tempo, novas possibilidades 

até então inacessíveis para quem se sujeitava a uma “única vida” e a ela estava preso. Para 

estes, o mundo da imaginação era a única fuga das limitações reais e corpóreas. Supõe-se que, 

ao entrar em contato com ciberespaço, o indivíduo sofre dele influência direta em seus modos 

de subjetivação. Segundo Catarina Moura (2002, p.3), 

 

há na relação do sujeito com a idéia de realidade virtual algo de 
inevitavelmente alucinatório e psicótico. A absoluta libertação de si que essa 
relação implica, [...] influi inevitavelmente na imagem que o sujeito tem de 
si enquanto subjetividade corpórea. 

 

Para a autora, a mudança na noção de sujeito se explica no fato de que, no momento 

em que o indivíduo consegue conceber-se como flexível, aberto a vários possíveis e, em certa 

medida, com uma liberdade individual ampliada, a noção que ele tinha de si tende 

necessariamente a mudar, “na condição fragmentária e acidentada do self enquanto corpo 

incessantemente possuído e despossuído” (MOURA, 2002, p.3) 

Ao olhar por determinado ângulo, pode-se perceber que o corpo materializado, 

orgânico e por vezes simples manipulador das ações que se deseja executar para dentro da tela 

do computador, também aparece como um estorvo ou é quase que esquecido para ceder 

espaço à livre manifestação subjetiva. Uma suposta liberdade de expressão, criação e 

manifestação torna-se um atrativo que contribui para que se opte pelo ciberespaço. 

 

O espaço cibernético envolve a relação com o mundo, dando ao indivíduo 
que a ele se entrega com paixão o sentimento de que a ‘vida de verdade’ está 
ali, na ponta de seus dedos e que cabe a ele construir uma existência virtual 
para si conforme a sua vontade, porque os limites da soberania pessoal que o 
corpo encarna com constância na vida comum foram aqui radicalmente 
suprimidos (LE BRETON, 2007a, p.142-143) 

 

Diante de uma gama de possibilidades, configura dentre elas a de assumir diversos 

papéis numa “teatralização cotidiana” (MAFFESOLI, 1998), que por diversas vezes nutre a 

curiosidade de assumir novas personalidades ou ainda, com pode ser percebido na fala dos 

próprios cibernautas, a possibilidade de um espaço para uma reconstrução de si, de sua 

própria imagem, para que, diferente das aparências herdadas pela natureza, se possa criar 

imagens condizentes de suas subjetividades. Pode-se comparar ainda esse fenômeno ao que 
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Baudrillard (1991) chama de “simulação” ou “simulacros”. Segundo o autor, um simulacro 

diz respeito a uma cópia sem original, o que nos leva a aplicar seu conceito às construções de 

si no ciberespaço, que não devem, nem costumam, necessariamente corresponder a uma cópia 

do corpo que realmente se possui off-line, mas comumente garantem correspondência a 

fatores subjetivos do indivíduo em questão. Como também defende Wunenburger (2006), o 

corpo virtual seria um outro corpo, não uma simples cópia do primeiro, mas um “segundo-

corpo”. 

Para autores como Francisco Rüdiger, existe nessa relação um primeiro impulso para o 

pós-humanismo. “A vontade mais ou menos inconfessável de se converter em máquina 

manifestar-se-ia no desejo de se deixar absorver pelas imagens virtuais, de se entregar aos 

imaginários mediados tecnologicamente” (RÜDIGER, 2002, p.13). As máquinas, em especial 

as informáticas, exercem um fascínio cada vez maior sobre a humanidade, revelando a 

importância dos fatores simbólicos como constituintes desse universo, independentemente dos 

fins almejados, bem como de um novo tipo de sociabilidade ou biossocialidade, ancoradas 

não somente no corpo visceral, mas também em um corpo previamente imaginado e recriado 

com auxílio tecnológico. 

A simulação ou ficcionalização de personagem em ambientes virtuais abre margem 

para novas possibilidades, onde os sujeitos pós-modernos podem escolher que idade, sexo, 

nome e forma corporal pretendem assumir. Assumem, dessa forma, novos papéis, tendo em 

vista que também o fazem na realidade cotidiana off-line, sobretudo, são novas identidades 

cada vez mais negociáveis de acordo com as exigências dos ambientes em que circulam, e 

consequentemente, novas subjetividades, modificadas no novo processo em que estão 

inseridas. 

As tão polemizadas e aspiradas possibilidades abertas pelo ciberespaço revelam, por 

meio de inúmeros exemplos, que é possível se construir uma socialidade asséptica, 

branqueada (BAUDRILLARD, 2003), onde aqueles que são de certa forma rejeitados pela 

imagem que possuem, podem se libertar da prisão que o corpo lhes representa e assumir uma 

nova projeção, de acordo com os padrões vigentes. Apesar de representar por vezes a única 

esperança de uma socialização sem preconceitos e barreiras físicas para portadores de 

necessidades especiais, dentre outras consideradas minorias, a suposta proteção representada 

pela tela do computador esconde novas formas de preconceito e discriminação. Estas podem 

ser representadas na própria falta de acesso e habilidades técnicas para navegar na rede, bem 



76 

 

como, e principalmente, uma reprodução dos antigos preconceitos, que ganham nova cara mas 

não conteúdo. 

São cada vez mais frequentes os casos de discriminação de minorias étnicas e 

religiosas que se utilizam da rede informática para agredir moralmente e incitar toda forma de 

ataques a estes. Sem contar o fato de que, ao assumir uma nova forma e se adequarem às 

normas vigentes de beleza e aceitabilidade, está se colaborando para a perpetuação da 

discriminação de indivíduos que não se “enquadram” neste padrão. Pode-se afirmar, com base 

nas atuais experiências, que o ciberespaço tem revelado que “o emprego da ficção identitária 

no ciberespaço não se baseia em uma razão sensível ou sensibilidade estética, mas em um 

mecanismo de defesa, quando não em uma arma de ataque, de que lança mão a pessoa ao 

adentrar em um território desconhecido (RÜDIGER, 2002, p.49). Nas palavras de Rüdiger, 

convém pontuar que o ciberespaço “não é bem um outro mundo”, ao menos não totalmente, e 

que se revela capaz de apresentar os mesmo problemas e mazelas da realidade cotidiana que 

se experimenta em pequenas e grandes cidades. Seu poder libertador, tanto apregoado por 

tecnófilos desavisados, esconde também um poder repressor latente, não somente na 

reprodução do mundo off-line, mas na criação de novas modalidades de mazelas sociais. 

Supõe-se a priori que, assumindo o posicionamento crítico, não se deve aceitar 

acriticamente tal profecia libertadora também pela forma como o capitalismo atual regula as 

relações mediadas. A suposta liberdade de se expressar aquilo que “realmente se é”, ou seja, o 

eu subjugado das relações presenciais, obscurece a percepção de que, por outro lado, as 

tecnologias oferecem a possibilidade de se constituir enquanto sujeito de forma fragmentada e 

mercadológica. Consome-se a idéia de que é naquele espaço de inúmeras “liberdades” que se 

pode fazer uma real experiência de si, por se esquecer que a subjetividade não está dada 

interiormente e espera um lócus de vazão, mas se constrói nas relações estabelecidas e 

historicamente. Apesar de não negar a importância da virtualidade na constituição das 

subjetividades contemporâneas, defende-se que  

 

O problemático todo com essa empresa é o rebaixamento para um plano 
menor do fato de que esses estilos, certamente criados por nós mesmos, não 
só são prisioneiros da forma mercadoria como se caracterizam por uma 
fragmentação, estreiteza e volatilidade que, ao invés de ajudar os indivíduos 
a desenvolverem livremente sua identidade, podem ser também um fator de 
agravamento das tendências à sua desintegração substantiva (RÜDIGER, 
2002, p.131). 
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De todo modo, infere-se que as novas tecnologias comunicacionais inauguram uma 

nova forma de conceber a subjetividade como múltipla, fragmentada e instável, bem como 

inserem esta em um novo rol de problematizações, tanto sobre sua constituição como na 

constituição de novas formas e percepções corporais. 
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5. SECOND LIFE: O AVATAR COMO POSSIBILIDADE CORPÓREA 

 

A marca distintiva da utilização de mundo virtuais em terceira dimensão está na 

possibilidade de criação de corpos virtuais. Não somente em texto (descrições físicas) e 

imagens estáticas se resumem as possibilidades de criação de um corpo virtualizado com se 

fazia nos chats e outros meios de interação não imagética. Pelo contrário, já existem formas 

bastante avançadas de se construir um corpo virtual com características cada vez mais 

humanas e realistas: os avatares14. Segundo Lúcia Santaella (2007), avatares são “figuras 

gráficas que habitam o ciberespaço e cujas identidades os cibernautas podem emprestar para 

circular nos mundos virtuais”. Os avatares possibilitam uma presença corporificada em 

ambiente de sociabilidade on line. 

Pode-se considerar que os avatares surgiram na rede ainda em períodos anteriores a 

1990. Desde então, as representações corporais no ciberespaço têm sido aprimoradas, 

trazendo possibilidades de imagens mais realistas e interativas. Atualmente, em alguns 

programas como o Second Life, os avatares podem até mesmo estabelecer uma conversa 

através da propagação da própria voz do usuário. 

 

5.1. SECOND LIFE E SEUS AVATARES  

 
Figura 1 - Tela de Abertura do Second Life 

                                                 
14 O termo avatar possui sua origem no hinduísmo, “avatãra”, que significa descida de uma divindade do paraíso 
à Terra. Originalmente avatar designa a forma humana do deus Vishnu, que pode se manifestar sob diversas 
aparências. Em informática, o termo refere-se a representação visual de um internauta. 
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“No jogo, a vida é bem melhor que na realidade.  

Hoje, meu maior bem é o computador” 15 

 

Dentre os promissores mundos virtuais em três dimensões, também chamados de 

metaverso, encontra-se o Second Life. Criado em 2003 e idealizado inicialmente para ser um 

jogo, o Second Life (SL) não obteve tanto sucesso quanto nos últimos anos, quando seus 

criadores resolveram que os usuários – nomeados de residentes16 – pudessem se tornar 

proprietários dos objetos que criavam e também quando se tornou possível que eles fossem 

comercializados através da criação de uma moeda local: o linden dólar17 (L$). Essa moeda 

passou a permitir a compra e venda de qualquer objeto ou serviço dentro do SL, desde 

terrenos até avatares. 

 O SL pode ser visto tanto como um jogo – apesar de não ter objetivos específicos – 

como um simulador, comércio virtual18 ou uma rede social. Um personagem virtual é criado – 

avatar – e passa a transitar pelo mundo digital, podendo exercer várias atividades humanas 

como caminhar, correr, nadar, dançar, conversar, trabalhar, ter relações sexuais, além da 

possibilidade de voar e ser imortal. Tudo isso pode explicar o sucesso do programa e a 

possibilidade de oferecer uma “segunda vida” cada vez mais realista, com o diferencial das 

inúmeras possibilidades de escolha que o usuário têm em mãos. 

 

                                                 
15 Antonio Carlos de Mello Paulino, gari e usuário do Second Life, em entrevista a revista Veja Especial 
Tecnologia – agosto 2007. 
16 Informações retiradas do site: www.secondlife.com 
17 O nome provém da empresa administradora Linden Lab. O linden dólar pode ser comprado com dólar ou real 
através de cartão de crédito ou boleto bancário. Atualmente existe também a possibilidade de se converter L$ em 
R$. Por exemplo, em julho de 2008, era possível comprar L$ 40 por R$ 1. Esse fato tem atraído ainda mais 
usuários, com a promessa de poderem ganhar dinheiro na vida real através de investimentos virtuais.  
18 Várias empresas já montaram suas filiais dentro do Second Life, onde podem vender versões virtuais e reais, 
lançar protótipos ou somente fazer propaganda de marca. 
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Figura 2 - Casamento entre avatares 

 

 Essa possibilidade de escolha está presente principalmente na construção dos avatares 

pelos próprios usuários. Ao preencher o cadastro no site do Second Life, o usuário deve 

escolher entre alguns avatares básicos – feminino, masculino ou animações – que podem ter a 

aparência modificada assim que entrarem na plataforma. Na plataforma existem avatares 

contratados para ajudar os iniciantes a compreender o jogo e a editar sua aparência. De acordo 

com seus desejos e aspirações, os usuários têm a disposição diversas ferramentas que lhes 

permitem regular tamanho, cor e formato de mãos, pés, seios, quadril, cabelos, olhos, boca, 

nariz, estatura física, massa muscular, pele e diversas outras características do seu avatar. 

 Numa pesquisa em um outro simulador, o Atmosphere, Guimarães Jr. (2004) notou 

que uma das usuárias chegava a ter uma coleção de avatares, todos eles humanóides, 

femininos e, via de regra, atrativos, ao menos a partir de uma perspectiva ocidental de 

atratividade feminina. Essa perspectiva parece se estender também ao Second Life. 

 Através da participação nas diversas ilhas19, pode-se observar como a aparência física 

de grande parte dos avatares segue um padrão ocidental de beleza, assim como na Real Life 

(RL) – como os participantes chamam a vida que levam no mundo físico, ou seja, quando 

estão desconectados. Possuir um avatar significa ter o corpo que se desejar, moldá-lo de 

acordo com um corpo imaginado e modificá-lo a qualquer momento, até mesmo com relação 
                                                 
19 Ilhas são as unidades territoriais no SL. Elas geralmente são temáticas: relação com algum país ou cidade, 
tempo histórico, empresa, grupo musical, filme, produtos ou serviços. 
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ao sexo. “No mundo dos avatares não existe a baixa auto-estima. Todo mundo pode ser forte, 

atraente e dono de grandes habilidades sociais” (VEJA, 2007, p. 18). 

 Ainda que seja possível alterar o avatar para que se aproxime o máximo possível da 

aparência física do usuário, o fato mais comum é que não exista coerência entre atual e 

virtual. Muitos veem na virtualidade a possibilidade de construir uma aceitação social que não 

possuem off-line. É o caso do jovem norte americano Jason Rowe, que possui várias 

deficiências físicas e fala da diferença com que as pessoas se relacionam com ele quando está 

conectado através de um avatar que não corresponde a sua realidade física: “No mundo real, 

elas podem se sentir desconfortáveis perto de mim antes de me conhecer e descobrir que, sem 

levar em conta a aparência, eu sou como elas” (VEJA, 2007, p. 18). 

 Apesar da exclusão que certos grupos sofrem na vida presencial por suas formas 

corporais, a possibilidade de simular um outro corpo é a promessa de expressão da 

subjetividade sem que haja um julgamento ou uma punição pela forma que o corpo assumiu.  

 

Deste encontro desincorporado no espaço digital, o sujeito emerge como 
ideia de si e é essa ideia que comunica ao outro [...]. Uma ideia imagem – 
construída à medida do simulacro que a envolve e em resultado direto do 
permanente encontro/desencontro corpo com seu outro-sublimado, fabricado 
pelas novas tecnologias (MOURA, 2002, p . 8) 

  

 Entretanto, a busca pelo corpo virtual perfeito passa, assim como na atualidade, pela 

subjetividade capitalística, envolvendo os indivíduos em uma lógica de consumo que se 

expressa por meio das inúmeras lojas de roupas, acessórios, aparência e gestos do Second 

Life. Aqueles que desejam dar a seus avatares características cada vez mais humanas e 

realistas devem investir vários lindens para alcançar seu objetivo. 

 Tudo se torna vendável: os movimentos de uma dança por alguns minutos, uma 

textura de pele, um corte de cabelo diferenciado, roupas virtuais de grife. Aqueles que 

investem em tais acessórios podem alcançar, além de uma imagem mais atraente, um maior 

status social e até mesmo empregos virtuais como de recepcionistas, modelos e dançarinas. 

Existem produtos que se pode conseguir gratuitamente ou com preço bem baixo em lugares 

chamados freebies, porém, são considerados de baixa qualidade pelos usuários. 

O corpo nesse ambiente também sofre significavas transformações, sendo construído 

pela tecnologia e transitando habitualmente pelos mundos on line do ciberespaço. Nem 

sempre os investimentos pretendem dar ao corpo um aspecto mais natural como se imagina 
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que para este o padrão seja o mesmo dos corpos materiais. O que se observa, em alguns casos, 

é a manutenção de avatares espetacularizados, cujas proporções físicas vão além do “real” em 

que deveriam supostamente se basear, talvez mais “reais” do que o próprio real. O exemplo 

mais pertinente que se pode extrair do próprio Second Life, que se pretende mais uma 

comunidade virtual do que um jogo, está na presença de avatares que não escolheram a forma 

humanóide, mas optaram por se apresentar como animais antropomórficos. No SL, eles são 

conhecidos como furries. Segundo Wagner James Au (2008, p.97), jornalista e um dos 

pioneiros no SL, “os furries representam o ápice da experiência de ser um avatar: uma luta 

para transcender um alter ego tão idealizado que não é mais humano”.  

Segundo o autor, geralmente os furries se enquadram em subculturas da internet e 

minorias, costumando apresentar comportamento mais amigável. Apesar de representar 

apenas 6% da comunidade ativa do Second Life, os furries colaboram para demonstrar uma 

forma de singularização, de negação dos processos de individuação subjetivos propostos por 

Guattari (1996) e, de certa forma, em consonância com o conceito de subjetividade  proposto 

por Foucault e Deleuze (1988). 

Faz-se então necessário dedicar uma maior atenção e estudos às inegáveis 

transformações inseridas pelas novas tecnologias informáticas, genéticas e, de certa forma, 

subjetivas. Aqui se reconhece o desafio que é problematizar variáveis tão fluidas e movediças, 

bem como a necessidade de alertamos para o fenômeno de que existe atualmente cerca de 

“100 milhões de pessoas no globo terrestre associadas a algum tipo de mundo on line” 

(JAMES AU, 2008, p. 12). 
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6. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo os espaços de socialização virtual que 

permitem alguma forma de construção corporal por meio de imagens. Para tanto, optamos por 

estudar o metaverso Second Life, criado e gerenciado pela empresa americana Linden Lab, por 

permitir que sejam criadas e manipuladas imagens corporais em terceira dimensão, chamados 

de avatares. A proximidade das imagens corpóreas geradas naquele ambiente, com as imagens 

de corpos glamourizados que circulam nas outras diversas mídias, impressionam pela suposta 

beleza e “realismo”, entendido aqui com relação aos corpos materiais. 

 Entretanto, para que se ter acesso aos diversos conteúdos da comunidade virtual, faz-

se necessária a criação de uma conta específica e de um avatar para que se possa circular por 

suas várias ilhas. Tal fato exige um método que seja apropriado e consiga propiciar o 

levantamento de dados relevantes para a compreensão do grupo estudado e análise segundo os 

objetivos previamente fixados. Para isso, optamos pela realização de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa e exploratória, visualizando como técnica apropriada a pesquisa 

etnográfica. 

 A escolha pela presente técnica se fez por três motivos principais: a necessidade de 

estar inserido na suposta comunidade e para tanto criar um avatar-pesquisador; o 

entendimento da cibercultura como uma cultura específica, que se manifesta de formas 

diversas de acordo como recursos disponíveis pelo ambiente, devendo, portanto, compreender 

o significado de suas lógicas nos ambientes de interação em 3D; e por último, a percepção de 

estudos feitos sobre o mesmo objeto e recorte metodológico, que utilizaram a abordagem 

etnográfica como técnica. 

 Técnica originária da antropologia, a etnografia tem estendido seu alcance a diversos 

outros campos, sendo bastante utilizada na comunicação como auxílio a pesquisas de 

recepção e de rotinas profissionais (TRAVANCAS, 2006). Nos últimos anos, autores como 

Kozinets (1997) e Hine (2004) forjaram uma apropriação da etnografia tradicional para que 

ela pudesse ser adaptada a um novo ambiente, o ciberespaço, exigindo então algumas 

redefinições e acrescentando outras possibilidades. A esse novo tipo de método de pesquisa 

tem-se dado o nome de netnografia (KOZINETS) ou etnografia virtual (HINE). Tendo em 

vista a natureza do objeto de estudo, optamos por tais adaptações. 

 Em defesa do método, Christine Hine afirma que 
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Una etnografía de Internet puede observar com detalle las formas en que se 
experimenta el uso de una tecnología. En su forma básica, la etnografía 
consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un 
tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y 
significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos 
sociales de ese mundo. El objetivo es hacer explícitas ciertas formas de 
construir sentido de las personas, que suelen ser tácitas o que se dan por 
supuestas. El etnógrafo habita en una suerte de mundo intermédio, siendo 
simultáneamente un extraño y un nativo (HINE, 2004, p.17). 

 

A etnografia virtual permite que a coleta dos dados vá além das notas ou diário de 

campo e engloba também outros materiais coletados on line, ou “artefatos”, como os chama 

Kozinets (MONTARDO; PASSERINO, 2006), tais como imagens, arquivos de áudio e vídeo, 

troca de e-mails, registros das conversas públicas e particulares através do metaverso. Desse 

modo, a técnica compreende tanto a observação participante, fundamental na etnografia, 

como as notas de campo e, possivelmente, registros do tipo supracitados, como foi executado 

na presente dissertação. 

Além de propiciar uma forma de conhecer por meio da experiência, a etnografia 

virtual ou netnografia apresenta três principais facilidades: a possibilidade de aprofundar o 

conhecimento sobre o grupo através do próprio ambiente virtual, evitando possíveis mudanças 

de comportamento; a facilidade de prescindir da transcrição visto que as conversas, via de 

regra, são registradas por meio de texto, deixando o pesquisador em melhores condições de 

analisar outros elementos do contexto em que está inserido; e, segundo Kozinets (1997), a 

netnografia torna-se menos subjetiva do que a etnografia tradicional porque é possível abarcar 

registros de vários tipos de materiais. 

Um ponto relevante está relacionado com o  

 

aspecto ético que deve ser observado na pesquisa netnográfica, em termos de 
se obter consentimento sobre o que vai ser publicado, ainda que a natureza 
do que é observado seja pública, bem como, que se mantenha o anonimato e 
confidência uma vez requeridos (MONTARDO; PASSERINO, 2006).  

 

Observando esses princípios, optamos no presente trabalho por informar aos demais 

usuários a identidade do pesquisador-avatar assim que surjam questionamentos sobre suas 

intenções no Second Life, ou se faça necessário a realização de questionamentos a respeito da 

experiência dos residentes no metaverso. Tal escolha se justifica para tentar minimizar um 
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possível viés na pesquisa, deixando que a identificação ocorra naturalmente no processo de 

socialização do avatar-pesquisador. 

A esse avatar, criado especificamente para a realização da pesquisa, deu-se o nome 

fictício de Lia Olifone. O nome trata-se de uma exigência no ato de criação da conta no 

metaverso, e deve ser ajuntado a um sobrenome previamente selecionado em uma lista que é 

oferecida aos novos usuários do sistema. Os nomes dos principais avatares citados na 

pesquisa tiveram sua divulgação autorizada. Os demais foram preservados pela natureza do 

contato estabelecido, revelando apenas momentos de observação do cotidiano na comunidade 

virtual, sem uma interação específica com os demais residentes e sem a apresentação prévia 

do avatar-pesquisador. Apesar disso, o teor das discussões apresentadas configura-se como 

conversas e ações de caráter público. 

Tais avatares inserem-se, em sua maioria, dentro do recorte de público-alvo proposto 

inicialmente: avatares de nacionalidade brasileira. Essa escolha deve-se ao fato de permitir 

comparações e teorizações sobre o comportamento dos indivíduos com relação a sua 

corporeidade. Como poderá ser observado e explicado na compilação do diário de campo, a 

pesquisa não pôde se restringir apenas a usuários de nacionalidade brasileira, abrangendo 

alguns europeus e norte-americanos. 

Outro recorte realizado refere-se às ilhas frequentadas no Second Life. A proposta 

inicial previa que somente após algum tempo de inserção e observação do ambiente fossem 

limitadas as ilhas a serem estudadas. Passado o momento de reconhecimento do ambiente, a 

pesquisa priorizou quatro ambientes: a Ilha Copacabana 2, pela grande movimentação de 

avatares; a Ilha NCI Kuula – New cititzens, pela movimentação e abertura dos residentes; as  

freebies da ilha Brasil – Rio de Janeiro, pela concentração de novos usuários; e a Ilha Utopia 

Portugal III, por abrigar o Forlab’s club, casa de eventos onde vários avatares se reúnem.  

Como a pesquisa etnográfica exige uma imersão e vivência no ambiente a ser 

pesquisador, o avatar-pesquisador realizou, como parte da pesquisa etnográfica, vários 

acessos no período de dezembro de 2009 a maio de 2010, perfazendo um total de seis meses 

de conexão e interação com os demais avatares residentes do SL. Tais acessos ocorreram em 

média três vezes semanalmente, variando o tempo de conexão entre 20 minutos e três horas 

aproximadamente. 

Desse modo, o produto de uma pesquisa de cunho etnográfico é um texto plurivocal 

(TRAVANCAS, 2006), constituído não somente pela voz do pesquisador, mas pela junção da 
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percepção deste à voz dos “nativos” pesquisados e dos teóricos nos quais busca o 

embasamento para a constituição da pesquisa. Entende-se dessa forma que a técnica da 

etnografia virtual representou uma importante escolha, permitindo um amplo levantamento 

das questões referentes aos objetivos da pesquisa bem como a análise de dados com base no 

referencial teórico abordado. 
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7. DIÁRIO DE CAMPO: EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS NO SECOND LIFE 

 

Não é tão simples ter uma “segunda vida”! Foi a primeira coisa que descobri ao tentar 

ingressar no Second Life. As exigências de hardware são uma barreira que não permite que 

qualquer pessoa possa ter acesso às promessas de uma nova vida em um mundo virtual. 

Depois de uma nova aquisição tecnológica e a ajuda de um amigo, consegui finalmente 

adentrar no jogo, optando antes de tudo por um avatar feminino o qual chamei de Lia e 

escolhi o sobrenome Olifone dentre os quais me foram oferecidos. 

Inicialmente todos são encaminhados para uma ilha de iniciantes chamada “Ilha de 

Nascimento”, para que possam se familiarizar com o espaço e comando básicos dos avatares 

como andar, sentar, pular, voar, tocar em objetos. Além das instruções em inglês, alguns 

“helpers”20, avatares contratados para ajudar recém chegados, também se encontram na ilha. 

Nesse primeiro momento, certamente o que mais me interessou e o que parece ser uma 

tendência comum entre os novos usuários é o interesse em aprender como modificar a forma 

física do avatar. 

As inúmeras possibilidades de formatação, desde tamanho dos membros à coloração 

da pele e cabelos, costumam ser a prioridade daqueles que acabam de chegar a um espaço de 

sociabilização em que, diferente de chats e outras redes sociais, a forma física é exigida para 

marcar a presença e seu aspecto funciona como um fator determinante para uma melhor 

aceitação social. Aí está uma das primeiras percepções de que se trata realmente de uma 

possibilidade de vida: a exigência de um corpo, ainda que imaterial, para existir.  

Quando se percebe então que este avatar pode ser um lócus de inúmeras 

experimentações, muito tempo da conexão é investido até chegar à uma forma física 

agradável para quem a controla. Recordo-me que, muito mais do fazer novos amigos meu 

interesse primeiro era explorar melhor as possibilidades daquele novo corpo. Até mesmo por 

uma pequena barreira com a língua a época, não fiz novas amizades naquela ilha. Quando me 

senti um pouco menos perdida com relação aos comandos, o que é extremamente normal para 

quem não tem intimidade com jogos virtuais, busquei novas experiências em outras ilhas. 

Esse contato inicial que se deu no final de 2008 foi basicamente exploratório e de 

observação, necessário para uma adaptação aos comandos básicos e conhecimento das regras 

                                                 
20 Muitos termos permanecem em inglês porque expressam os termos comumente usados pelos residentes. 
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da comunidade. O Second Life conta com uma série de particularidades que exigem do 

usuário conhecimento prévio dos comandos ou tempo para que possa conhecê-los, quase 

sempre com a ajuda de helpers ou usuários mais antigos no jogo.  

Nesse primeiro contato pude notar que nem sempre um noobie21 é bem aceito em 

todos os lugares e conversas. A não ser que seja apresentado por alguém já conhecido e 

experiente, dificilmente os residentes mais antigos perdem seu tempo conversando com 

iniciantes. Essa foi uma impressão originária de diversas tentativas de conversa sem resposta, 

ao menos no início da pesquisa. Ainda sem conseguir mais do que algumas palavras, quando 

muito, pude fazer observações que orientaram minhas primeiras inquietações e indagações a 

respeito de uma possível nova vida e dos avatares que por ali circulavam. 

Minha forma inicial era extremamente básica. Através da ajuda de um amigo de outras 

instâncias virtuais, com avatar chamado Devair Raymaker, ganhei um novo shape e um 

cabelo um pouco mais realista. Na oportunidade, ele me apresentou a outros amigos que se 

dispuseram a me auxiliar quando necessário. Infelizmente nossos momentos de conexão 

raramente coincidiam. Mas foi uma ajuda primordial para meus primeiros passos em minha 

“segunda vida”. 

 
Figura 3 - Segunda forma física do avatar Lia Olifone. 

 

Como já citado e como pude confirmar posteriormente, o avatar corporalmente melhor 

trabalhado e construído de acordo com as possibilidades de compra do residente, possuía um 
                                                 
21 Iniciantes no Second Life. 
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maior prestígio social e, acredito, por esse fator não ter alcançado significativos contatos 

primeiramente. Chamava-me a atenção os avatares glamorosos em suas proporções, quase 

sempre com roupas e acessórios sensuais, que extrapolavam as medidas do corpo humano 

padrão e se encontravam em grande número naquele lugar. 

Alguns avatares pareciam “mais reais” do que outros, com uma textura diferenciada de 

pele e cabelos, bem como conseguiam executar movimentos mais naturais como caminhar, 

balançar o corpo ou mexer nos cabelos quando estavam parados. Muitas vezes, estes 

participavam de conversas em grupos maiores e pareciam já familiarizados com o ambiente e 

com os demais residentes. Não era raro ver novos usuários elogiando seus belos corpos 

virtuais e indagando sobre como conseguir tal feito. 

Outro fato que demonstra a não aceitação imediata de novos usuários reside no fato de 

que, como na real life não se pode confiar em todos. Pude observar quando uma residente 

com um belo avatar me ofereceu um novo shape chamado “sexy girl”. Aceitei por curiosidade 

e quando percebi meu avatar havia ficado totalmente deformado, necessitando mais algum 

tempo para conseguir retomar a forma normal. Nem todos são amigáveis e muitas infrações 

no Second Life estão relacionadas a danos causados a avatares. Em alguns casos pode-se até 

mesmo ter roubado os investimentos feitos pelo e no corpo virtual, ou até mesmo perder o 

próprio avatar. 

Por conta de outras fases do curso de mestrado, os acessos entre 2008 e final de 2009 

ocorreram de forma esporádica, retornando de forma efetiva quando da proposta da realização 

da pesquisa etnográfica em ambientes virtuais, que prevê a inserção do pesquisador por um 

período maior na comunidade a ser pesquisada.  

Como proposto anteriormente, o interesse do avatar-pesquisador, no caso Lia Olifone, 

nunca foi ocultado dos demais residentes, sendo revelado sempre quando indagada do meu 

interesse e atividade no Second Life ou quando se fazia necessário indagar sobre os hábitos 

dos demais avatares. Algumas pessoas costumam indagar coisas sobre a Real Life, outras 

preferem omitir e se dedicar a construir relacionamentos apenas por aquilo que são no Second 

Life. Diversas vezes o que se sabe da pessoa é lugar de onde vêm ou idade, que ficou um 

pouco mais difícil apresentar grandes diferenças, uma vez que os comandos de voz revelam 

muito sobre o indivíduo. O nome real raramente é questionado e todos se conhecem pelos 

nomes dados aos avatares. 
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Como inicialmente minhas incursões por ilhas de maior concentração de brasileiros 

não havia obtido muitos contatos favoráveis, decidi por experimentar uma nova aventura em 

um lugar chamado “NCI Kuula – New cititzens”. Algumas pessoas conversavam em inglês 

sobre as melhores configurações de computador para acessar o Second Life. Caminhei pelo 

lugar, que ainda estava carregando, para encontrar os autores daquelas falas. Era noite naquele 

lugar e pela proximidade das festas de fim de ano havia neve e uma decoração específica, com 

bonecos de neve e pinguins que se locomoviam por todo o lugar. Alguém interpelou-me: 

 

Tallulah Juneberry: Hiya Lia 

Eu: Hi Tallulah! 

       I’m not seeing you 

Tallulah Juneberry: me? I’m standing beside Rain 

Eu: ok! Now I’m. 

Tallulah Juneberry: lol (abreviação para "lots of laughs") 

Eu: hehehehe (risos). Do you speak portuguese? 

Tallulah Juneberry: I’m not, but I have friends who do Lia. I don’t speak 

Portuguese but I speak Danish. 

Eu: Do you work here? 

Tallulah Juneberry: Me? I don’t work, i’m a helper. But everyone here can 

help you. I’m a chatterer! 

 

Além de Tallulah, que falava comigo e ao mesmo tempo com outras pessoas, iniciei 

uma longa conversa com um avatar chamado Charlotte Homeforth. Outras pessoas que 

chegavam nos cumprimentavam, enquanto as indagava sobre as suas experiências com seus 

avatares. Segundo elas a boa aparência é um fator muito importante no Second Life e muitas 

pessoas realizam repetidos investimentos em sua forma e aparência virtuais. Tallulah também 

trabalha em uma loja e afirma que o lugar está sempre cheio. “Fazer compras virtualmente é 

divertido e mais barato” elas afirmam, mas apesar disso “quando se compra uma grande 

quantia pode-se gastar muito dinheiro real”. 
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Tallulah é um avatar feminino excêntrico22, com roupas no estilo gótico e cabelos 

vermelhos presos nas laterais. Ela diz que a diferença entre seu avatar e sua forma física no 

off-line, não está necessariamente na forma do seu corpo, mas sim no seu estilo, uma vez que 

ela não costuma se vestir assim mas o faz por conta do emprego que possui no Second Life. Já 

Charlotte, possui cabelos curtos e estilo mais sério, com calça e blazer, e afirma que quando 

está vestida dessa forma, os demais avatares a procuram mais frequentemente com a intenção 

de esclarecer dúvidas ou pedir ajuda, diferente de quando ambas estão vestidas de forma 

“more girly”, que segundo elas as pessoas se aproximam para bater papo de forma mais 

descontraída. 

 
Figura 4- Conversa em "New Citizens" com Tallulah e Charlotte. 

 

Ao sair de New Citizens e teletransportar para “Copacabana 2”, ilha que simula a praia 

do Rio de Janeiro, consegue-se perceber a diferença nas formas de comunicar entre estes dois 

espaços.  Enquanto no primeiro lugar as pessoas apenas digitavam suas falas e o som 

ambiente era quase nenhum, em Copacabana 2 havia muitas pessoas utilizando o voice em 

uma conversa animada que transcorria no início da tarde de um dia de semana. Na verdade 

suas falas eram uma mescla entre frases escritas (que podem ser do tipo “conversa local” ou 

IM – particular) e a utilização do recurso de voz. Alguns ainda utilizavam sons prontos, como 

risadas, jargões e gritos que se podia ouvir por toda a ilha. Outras pessoas, assim como eu, 

apenas transitam pelo lugar e observam o movimento. Tentei sem sucesso algumas 

                                                 
22 Ao menos considerando o posicionamento cultural da pesquisadora. 
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aproximações por meio de falas escritas, e escuto alguém comentar, sem saber ao certo se era 

comigo: “Vai ver ela não sabe falar, tadinha”.  

O que mais atraiu minha atenção nessa visita foi um grande banner fixado próximo ao 

lugar de maior movimento de avatares, que possuía uma imagem de um avatar feminino nu, 

de costas, e inscrições em inglês que diziam: “Orgulhe-se da pele que você está dentro... a 

menos que seja roubada”. A intenção era alertar para coisas que pudessem ser compradas de 

forma ilícita, em especial skins e shapes, que estão entre os artigos mais caros de estilização 

dos avatares. 

Pelo mini-mapa disponibilizado no jogo, pode-se saber os locais de maior 

concentração de avatares e se teletransportar com apenas um clique duplo sobre o mapa. 

Outra possibilidade de teletransporte ocorre quando alguém faz um convite a outro para ir ao 

ambiente onde ele está. Neste mesmo dia, recebi um convite de Luciene Bulmer, que me tinha 

sido apresentada anteriormente por um amigo, para me teletransportar para o seu lugar. Ao 

chegar, percebi que na verdade se tratava de um esforço de venda na loja de Luciene e seu 

esposo Max Bulmer no SL. Eles anunciavam o sorteio de uma cozinha completa com 

churrasqueira e quiosque que poderia ser colocado em casas ou jardins. 

Em detrimento deste fato, percebi que as muitas pessoas que estavam ali, 

supostamente aguardando o sorteio, conversavam pouco e não havia a utilização do voice. 

Muitos avatares masculinos fortes e femininos em trajes sensuais estavam presentes. O 

silêncio era rompido pelo barulho de crianças, havia três naquele lugar. Além de sons 

estridentes, risadas descontroladas e choros repentinos, elas apresentavam também 

comportamento semelhante ao infantil, pulando, correndo e demonstrando certa inquietação. 

Sabendo-se que segundo as normas da Linden Lab, somente maiores de idade podem abrir 

uma conta no Second Life, infere-se que fossem adultos que simulavam corporeidade e 

comportamento de crianças, e que se colocam como filhos adotivos de outros avatares. Uma 

delas, chamada “BB     LU&MAX”, chamou a atenção por se intitular filha do casal dono do 

empreendimento. 

Empreendimento é o que não falta no Second Life. Em quase todas as ilhas há lojas 

dos mais diversos artigos, clubes noturnos, cassinos e muitas opções em lazer. Essas lojas 

estão sempre abertas e algumas contam com vendedores que auxiliam na compra. Alguns 

donos de shoppings costumam contratar pessoas para que fiquem sentadas nos corredores, 
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visando atrair mais compradores ao se tornar um lugar de maior concentração de avatares no 

mapa. 

 

 
Figura 5 - Mini-mapa onde pode-se observar os locais próximos de maior concentração de avatares. 

 

Em minhas andanças conheci um avatar que montou uma loja de roupas para sua 

esposa (second e real life) “brincar”, intitulada Sr. e  Sra. Smith, onde também trabalha 

juntamente com ela. Ele me informou que comercializam roupas e acessórios criados por eles 

mesmos e que o volume de vendas é bastante alto, em especial de artigos femininos. 

Logicamente existem lugares onde se pode conseguir gratuitamente skins, cabelos, roupas e 

acessórios, porém considerados de menor qualidade e menor status social. Fato confirmado 

em momento posterior, onde fui convidada para uma festa chamada “CAFONA FREEBIES”, 

nome que remete às lojas de produtos gratuitos oferecidos aos avatares. 

 Reforça o fato de que os usuários de tais artigos são considerados cafonas e que são 

geralmente os com menor experiência no jogo, uma fala do avatar DJ MAXIMUS MORANE 

que animava a festa temática: “eu to tão noobie que to até fantasiado de fumacinha”, 

remetendo ao fato de que iniciantes e pessoas com hardware não tão avançado costumam 

demorar no carregamento do seu avatar, aparecendo somente uma fumaça em seu lugar antes 

de se materializarem. Outro avatar, hsdutra Erin, complementa: “noobie total kkkkkk”.  

Em um passeio por uma dessas freebies, conheci um grupo de avatares chamado 

“Grupo de Apoio Mentor - G.A.M.”, o qual me chamou bastante atenção pelo trabalho 
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desenvolvido do Second Life. Cabe informar que trata-se de um grupo de voluntários, 

autorizados pela Linden Lab, que de forma organizada orientam novos usuários e fiscalizam a 

ordem social no jogo, visando o bem coletivo.23 Conhecer parte dos membros do G.A.M. foi 

um importante passo para o enriquecimento da pesquisa. 

Nesse mesmo dia, quando apenas observava o grupo e demais usuários que estavam na 

ilha, percebi sua atuação em um caso em que um novo residente parecia interessado em uma 

das conhecidas do grupo, que tinha identificação de casada. Este se colocava muito próximo a 

ela, tocava-a e pediu seu endereço de mensagens instantâneas. Um dos líderes do grupo de 

apoio se aproximou, perguntou se havia algum problema e o despediu, demonstrando que, 

pelas suas atitudes de assédio a outro avatar de sexo oposto, não era bem vindo naquele lugar 

e que seu comportamento era impróprio e contrário às normas da Linden.  

Ao justificar sua atitude para os demais do grupo que estavam próximos ele relembra 

que naquele mesmo dia havia “reportado” uma menina de 15 anos que havia lhe dito que 

queria que seu avatar fosse mãe, e que seu filho tivesse um pai famoso e ele havia sido 

escolhido. A garota ainda o dissera que caso ele não aceitasse ir para “as bolinhas” com ela, 

ele seria longamente importunado. Imediatamente, ele a denunciou a Linden Lab pelo 

comportamento inadequado de perturbar a paz social e pelo fato de não possuir a idade 

mínima permitida. 

Bolinhas na verdade são as pose balls, bolas que ficam aos pares espalhadas por 

algumas ilhas e que ao clicá-las juntamente com outro avatar, reproduzem movimentos 

conjuntos como dança, abraços, beijos e até sexo. Obviamente o ato sexual entre avatares, por 

si só, não é capaz de gerar filhos virtuais. Mas uma das possibilidades do Second Life é a 

aquisição de um kit-gravidez, que vem com shapes de barriga que podem ser trocados de 

acordo com o tempo da gestação e script que faz o bebê se mover ou gerar contrações, o que 

aparece escrito na tela do computador. 

 Depois de algum tempo, escolhido pela suposta mãe, o bebê nasce, aparece nos 

braços da mãe e a barriga some automaticamente. O mesmo script faz com que o bebê 

resmungue e chore de tempos em tempos. Esses bebês são como avatares animados, diferente 

dos avatares com shape de criança citados anteriormente.  

 

                                                 
23 Maiores informações sobre o G.A.M. podem ser encontradas no site <http://www.policeweb.org/> 
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Figura 6 - Shapes de grávida no Second Life.24 

 

Uma gravidez virtual pode ser o desejo de casais de avatares que estão juntos há 

algum tempo ou possuem um relacionamento declarado, e estes representam um grande 

número no Second Life. Não é raro encontrar nas descrições que aparecem em cima do nome, 

a inscrição de esposa, namorada, ou noiva de outro avatar. Alguns casos de que tive 

conhecimento, os dois avatares na verdade partilhavam do mesmo status na real life, mas nem 

sempre isso acontece.  

Pela experiência de outros avatares, fui informada de que muitas pessoas que criam 

algum tipo de relacionamento afetivo no SL não o possuem fora daquele ambiente, ou ainda o 

fazem a despeito de seus parceiros no mundo off-line. Apesar da justificativa de se tratar 

apenas de um jogo, o envolvimento e os laços que se criam são inegáveis quando se depara 

com o desejo por uma criança que venha selar a união do casal. 

Outro aspecto desejado tanto por casais como por alguns outros avatares, encontra-se 

na aquisição de uma casa no mundo virtual, desejo aparentemente de residentes mais antigos. 

Assim como possuir uma casa na real life, ter um lar virtual significa, nas palavras de 

residentes, ter um espaço para relaxar e receber amigos. Outros ainda falam da agradável 

experiência de experimentar diferentes estilos e decorações, dar a um espaço a personalidade 

do dono. Percebe-se que, com o passar do tempo, algumas pessoas sentem necessidade de 

                                                 
24 Disponível em: http://lifeonsecondlife.wordpress.com/2007/11/15/quando-as-coisas-ficam-confusas/. Acesso: 
20 mai. 2010. 

http://lifeonsecondlife.wordpress.com/2007/11/15/quando-as-coisas-ficam-confusas/
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possuir um lugar que possam chamar de “seu”, seja construído por ele mesmo ou comprado 

de outro criador. Muitas vezes essas residências virtuais são uma oportunidade de possuir um 

espaço idealizado e sonhado nos mínimos detalhes, uma vez que se pode comprar 

separadamente toda a mobília. Relembro aqui o caso do sorteio da churrasqueira promovido 

por Luciene Bulmer. 

Em um dos primeiros contatos melhor sucedidos em ilhas brasileiras (Sunset Place – 

Ajuda a novos usuários SL), tive uma agradável conversa com Markao34 Smit, membro do 

G.A.M., que ajudava novos usuários a se adaptarem à sua segunda vida. Pelo fato de ser 

procurado por várias pessoas, perguntei ao Markao34 se existia uma preocupação, já nos 

primeiros momentos no SL, de uma melhor formatação do avatar e com base em que fatores 

isso acontecia. Markao34 mostrou-se bastante solícito, chegando inclusive a me apresentar 

diversos outros avatares que se tornaram, posteriormente, amigos do avatar-pesquisador. 

Em sua fala, o residente me informou que havia uma preocupação clara das pessoas e 

dar uma forma mais realista ao seu avatar inicial. Os padrões em que estes se baseavam foram 

até então surpresa para mim, uma vez que se imagina que as inúmeras possibilidades de 

construção de um novo corpo podem levar os sujeitos extrapolarem a imaginação e 

construírem formas físicas completamente diferentes das reais. Segundo Markao34, a maior 

parte das pessoas que costuma procurar ajuda na modificação do avatar, pretende dar a este 

uma maior semelhança com sua forma física real, evidentemente, valorizando alguns pontos 

que mais gostam e omitindo outros considerados desnecessários.  

 

Markao34 Smit : a pessoa tenta trazer suas qualidades pra cá. Algo que ela 

goste, um olho bonito, um corpo bonito. Ela tenta trazer alguma coisa da real 

life para o avatar dela, mas sem o envelhecimento, sem a gordurinha. A 

perfeição mais que seu defeitos, é claro! Mas que chegue próximo ao que ela se 

enxerga de qualidade. 

 

Segundo ele, quanto mais o tempo de jogo aumenta mais “bonito” tende a ficar o 

avatar, porque a aparência é muito importante no Second Life, juntamente com a questão da 

voz, pois são as formas primordiais de interação com os demais usuários na ausência de 

contato físico. O voice, diferente do que se havia imaginado, vem sendo amplamente utilizado 
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no SL, especialmente em áreas com maior concentração de brasileiros. Ter uma voz atraente 

também ajuda a alcançar melhores relacionamentos. 

Outro ponto que chama a atenção em uma promessa de segunda vida, supostamente 

mais livre do que a primeira, está na quantidade de regras e punições que o Second Life 

apresenta. Existem várias regras de conduta, e um comportamento não condizente com as 

regras sócias, em partes bem semelhantes as da primeira vida, pode levar a punições que vão 

desde advertências à perda da conta no Second Life, ou ainda, como nos casos de pedofilia e 

outros crimes, levar a um julgamento na real life. Posteriormente, me dedicarei a especificar 

melhor as principais regras do jogo. 

Um dos amigos apresentados a mim por Markao34, foi  Forlab Bade, um simpático 

avatar com forma de ursinho de pelúcia, com roupa e boné, que se mostrou bastante disposto 

a me ensinar as regras do jogo, formatar meu avatar e responder aos meus inúmeros 

questionamentos. 

 

 
Figura 7 - Conversa no Second Life. Á direita Markao34, à esquerda Fada, Jenny e Forlab ao meio. 

 

 Após nos conhecermos, Forlab levou-me a uma sandbox, lugar de criação e 

experimentação, onde me doou alguns shapes, cabelos, skins, poses. Depois de quase uma 

hora de formatações madrugada adentro, finalmente meu avatar possuía um novo visual, mais 

realista e sensual, e também executava movimentos mais naturais e poses quando parado. Um 
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pouco da aparência de noobie, imagino eu, havia sido dissipada. O teste do efeito que a nova 

aparência causaria aconteceu em um momento posterior, visto o avançar das horas.  

 Para realizar tal feito escolhi “Copacabana 2”, lugar onde já havia estado outras vezes 

e onde havia sido praticamente ignorada na maioria delas. Queria saber que reação aquele 

novo avatar causaria nos presentes. Optei por não tentar aproximação por meio de conversas, 

apenas caminhei por alguns espaços, me coloquei no meio dos outros avatares e observava o 

movimento. Percebi que um número maior de pessoas havia feito login e se concentrava na 

avenida principal naquela noite.  

 

 
Figura 8 Nova aparência do avatar-pesquisador. 

 

Quando por alguns minutos parada, apenas realizando as poses automáticas que o meu 

avatar agora possuía, pude perceber, além dos olhares dos demais avatares, uma primeira 

aproximação de um avatar masculino, acompanhada de uma solicitação de amizade. As 

conversas somente podem ocorre de forma privada (IM) quando já houver o aceite de 

amizade do outro avatar. 

Por necessitar omitir seu nome, o chamaremos de Avatar01. Havia ainda uma 

descrição acima do seu avatar informando “Louco Amor”. A aproximação foi um tanto 

ostensiva, com elogios ao avatar e indagações sobre possíveis relacionamentos afetivos. 
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Respondi que não me relacionava com ninguém no Second Life para descobrir seus 

verdadeiros interesses pelo avatar. 

 

Avatar01: então vamos podemos fica juntos 

 Eu: não sei bem como funcionam as coisas aqui. Tenho pouco tempo de SL 

Avatar01: eu ti ensino  

                 posso manda tp ? 

 Eu: não entendi 

Avatar01: vou mandar tp e vc aceita 

       teletransporte  

 Eu: calma ai 

     pra onde vc quer me levar? 

Avatar01: amor infinito 

                             Vamos? 

 

Como pode ser percebido pela fala, as transformações de aparência sofridas pelo 

avatar, não só repercutiram no sentido de atrair a atenção e promover socialização, mas 

também denotaram supostamente um interesse de interação sexual por parte de outros 

avatares. Com base em conversas com residentes, podemos inferir que o interesse sexual é 

bastante comum entre avatares. A forma como o avatar se movimenta, sua forma, sua voz, são 

artifícios capazes de atrair pessoas que estão “por trás dos avatares”. Esses artifícios podem se 

unir ainda a outros fatores citados pelos próprios residentes como a carência vivenciada na 

real life.  

Na verdade, tais interesses e práticas já costumam ocorrer quando o único contato com 

o outro são as palavras e as auto-descrições, como no caso dos chats. Acreditamos então que, 

quando há a presença de um referente visual cada vez mais próximo daquilo que seria a 

corporeidade material, existem muito mais elementos para alimentar os sentidos e estimular a 

libido. É realmente impressionante notar a beleza, sensualidade e realidade de alguns avatares. 

Avatar01 não foi o único a demonstrar interesse no avatar-pesquisador Lia Olifone. 

Enquando ainda me desvencilhava do primeiro contato, outro avatar masculino, que 

chamaremos Avatar02, se posicionava de maneira muito próxima ao meu avatar e tecia 

elogios a vestimenta que o avatar-pesquisador utilizava. 
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Avatar02: Nossa..... 

                 A dama de vermelho em pessoa... 

Eu: rsrsrsrs 

Avatar02: vai a alguma festa??? 

Eu: não agora. 

 

Em um momento posterior comentei com Forlab o sucesso que meu avatar com novo 

visual havia feito, já que ele havia colaborado com a sua construção. Ele então me disse: 

“Ihiiiiii você não conhece nada aqui. Aqui é assim mesmo cara, não importa quem tá atrás, o 

pessoal se liga é no avatar. Eu acho totalmente ao contrário”. 

Apesar de, na discussão teórica, termos remetido ao fato de que segundo James Au 

(2007), os furries, avatares com formas animais, seriam mais amigáveis, tentei por duas vezes 

estabelecer contato com dois deles, mas não obtive resposta. Eram avatares que misturavam a 

forma humanóide com características de coelhos e que contemplavam a paisagem de um lugar 

com vários jardins, chamado “Zingo 69”. A única experiência bem sucedida com um avatar 

não humanóide foi com Forlab Bade, o ursinho já comentado anteriormente. Ele acredita que 

as pessoas escolhem formas não humanas como meio de diversão, mas que para “horas mais 

sérias” como o sexo, por exemplo, elas acabam optando pela forma humana.  

 A única vez que me encontrei com Forlab na forma de ursinho foi na primeira 

conversa. Em momentos posteriores que nos falamos ele utilizava o mesmo nome, mas forma 

diferente, agora humanóide. Na verdade descobri que ele possuía dois avatares, o ursinho e o 

humano. Indaguei-o sobre o porquê da mudança e se ele sentia diferença ao estar utilizando 

cada forma do avatar. Segundo Forlab, as pessoas acham “engraçadinho” e se sentem mais a 

vontade para falar com um ursinho de pelúcia. 

 

Forlab Bade: No início eu usava um avatar com forma de humano, mas como 

todo jogo possui normas e procedimentos, toda vestimenta deveria ser gratuita 

(baixa qualidade) ou com seu valor (alta qualidade). Como não tinha dinheiro 

suficiente e as ofertas de empregos dentro do jogo requeriam muito tempo e 

pagavam pouco, resolvi usar um avatar FREE, que me custou 0L$. O ursinho 

virou ícone em Copacana, ilha que freqüento desde o meu início no jogo, o 
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relacionamento era e é mais assíduo quando estou na forma de urso, por ser 

diferente. Hoje me sinto melhor como humano. 

 

 O fato de possuir mais de um avatar foi outro dado de que não suspeitávamos. Forlab 

Bade, Jenny Oridium, Fada Yalin, Markao34 Smit foram os avatares com os quais criei mais 

vínculos e estabeleci um relacionamento mais longo, que por vezes extrapolou as barreiras do 

Second Life e se estendeu a outras mídias virtuais com o Messenger. Todos eles afirmaram 

possuir dois ou até três avatares no SL. A justificativa para tal ação, no caso de Markao34 e 

Jenny, estava na necessidade de possuir um avatar para “guardar o dinheiro” que se possui na 

segunda vida, para o caso de acontecer algo com o avatar “social” seus investimentos estejam 

seguros. Seus avatares reserva são exatamente iguais entre si. 

 Já no caso de Fada Yalin e Forlab Bade, seus outros avatares são completamente 

distintos dos primeiros. No caso da Fada não foi possível identificar qual a natureza de seu 

outro avatar, visto que aquele mais frequentemente utilizado apresenta uma loura de cabelos 

longos e formas avantajadas. Em um momento propício, perguntei a ela se havia alguma 

semelhança entre sua forma física e de seu avatar, e ela me respondeu: “é, pode até ser que 

pareça comigo, mas há alguns anos atrás”. 

 Um avatar reserva com objetivo de guardar lindens revela outro aspecto muito 

importante no Second Life. Muitos dos avatares possuem criações e investimentos no mundo 

virtual. Além dos investimentos que afirmam realizar, alguns com maior frequência em seus 

avatares, muitos deles criam roupas, objetos, possuem lojas ou clubes para festas e eventos. 

Forlab, proprietário de um clube de dança, declarou que possui um gasto mensal de R$ 40 

como o aluguel do espaço. Com relação ao retorno financeiro, não conseguimos levantar 

informações adicionadas, mas o que nos parece é que, muitas vezes o dinheiro conseguido 

dentro do jogo acaba retornando ao próprio jogo como forma de novos investimentos (roupas, 

acessórios, objetos). Entretanto, sabe-se que alguns residentes, com o tempo e a experiência, 

conseguem transpor de forma favorável o valor conseguido em lindens para as moedas reais. 

 Possuir lindens significa conquistar maior prestígio social, pois com ele é que se pode 

adquirir acessórios para um avatar mais estilizado, automóveis, imóveis etc. Fato observável 

nas duas primeiras e principais preocupações de novos usuários: como conseguir um avatar 

mais “bonito” e como fazer para conseguir um emprego no metaverso. Essas são as perguntas 

mais escutadas pelos helpers e até mesmo por outros residentes que se prestam a ajudar 
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noobies. Lia Olifone, pelas suas andanças no Second Life, já foi indagada por uma nova 

usuária sobre qual a melhor e mais rápida forma de se conseguir lindens no jogo. 

 Ser um investidor na segunda vida significa despender também de tempo para gerir os 

negócios. Por duas vezes, quando on line, procurei por Jenny e Forlab, que me pediram para 

aguardar um pouco pois estavam resolvendo “problemas” no Second Life, relacionados a 

terrenos ou criações. Ao observar uma freebie em que já havia comprado roupas, acessórios e 

unhas pintadas, percebi que praticamente tudo que ali se encontrava era criação de Jenny 

Oridium, que disponibilizava gratuitamente, mas possuía os direitos autorais pelos produtos. 

Uma das características do metaverso enaltecida pelos usuários é a liberdade de criação, 

possibilidade de colaborar na construção de um novo mundo. 

 Uma observação que se faz relevante reside no fato de que os empreendimentos de 

natureza somente virtual parecem alcançar maior sucesso no Second Life do que empresas já 

reconhecidas de diversas áreas que estabelecem filiais no SL. Suas sedes, mesmo se 

encontrando em ilhas mais famosas e com algumas possibilidades de interação, permanecem 

vazias a maior parte do tempo e parecem não atrair a atenção dos residentes.  Suspeita-se que, 

as marcas que fazem maior sucesso entre os residentes são aqueles que foram criadas dentro 

Second Life. 

É importante evidenciar que os investimentos realizados pelos usuários possuem, 

prioritariamente, o intuito de diversão: “Invisto por diversão e entretenimento” afirma Fada 

Yalin. Ao procurar retorno financeiro através de tais investimentos, corre-se riscos inerentes a 

empreendimentos completamente imateriais, como a dificuldade de comprovação de 

propriedade, a natureza do objeto e o cumprimento das regras e normas para esse tipo de 

atividade, que se veem ainda muito confusas quando o assunto é a virtualidade. Ainda assim, 

“muitos abandonaram seu emprego RL e hoje tiram seu sustento do SL”, declara Markao34. 

 Aliando esses fatores à possibilidade de entrega total à proposta do jogo, entendendo o 

Second Life como uma nova possibilidade de vida, supostamente substitutiva à primeira e 

capaz de gerar “ciberdependênia”, é possível de se chegar a resultados indesejáveis. Os 

próprios residentes relatam casos em que se investiu muito dinheiro e dedicação e além da 

ausência do retorno esperado, colaborou-se para um fomento do jogo enquanto vício. 

 Não somente no investimento financeiro se encontram as sementes da 

ciberdependência. As diversas possibilidades que o Second Life apresenta, dentre elas a de 

começar uma nova vida, atrai diversos usuários. Markao, um dos comandantes do G.A.M., 
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relatou-me que muitas pessoas entram no jogo e se deslumbram de tal forma que passam a 

ignorar suas vidas e sociabilidades presenciais, dedicando-se excessivamente aos 

relacionamentos e investimentos no SL. 

 Diante de tal situação, o G.A.M. tem desenvolvido um trabalho de orientação em 

casos de ciberdependência detectados. Esta atividade funciona através de conversas informais, 

quando se percebe que a pessoa vem se dedicando em excesso ao metaverso ou, o que 

segundo Markao34 é muito recorrente, os próprios usuários procuram o grupo para falar do 

seu sentimento a respeito da vivência no metaverso. O trabalho não é sistematizado, “é tipo 

um bate-papo, eles nos procuram e jogamos conversa fora. Tipo bem informal, pra deixar a 

pessoa bem à vontade e desabafar, pegar confiança” afirma Markao34 Smit.  

 Outro ponto bastante interessante relacionado à ciberdependência está nas escolhas 

com relação à construção do avatar. O G.A.M., grupo independente de voluntários que se 

prestam a orientar novos residentes e zelar pelo cumprimento das normas internas do Second 

Life, apesar de não ligado formalmente à Linden Lab, funciona como fonte de informação 

para a empresa e como ponte entre esta e os usuários. Segundo o comandante do grupo, a 

Linden Lab tem conhecimento do problema da ciberdependência e orienta, para um menor 

grau de envolvimento, a escolha por avatares em forma não humana. Entendemos assim que, 

o fato de possuir uma outra corporeidade, ainda que virtual, faz com que os fatores subjetivos 

de cada indivíduo trabalhem reconhecendo o avatar como parte de si. Esse fato é comprovado 

pelos sentimentos relacionados ao corpo passíveis de se experimentar em mundos de terceira 

dimensão. Pude perceber tal fato não somente pela fala e comportamento dos residentes, mas 

na própria vivência virtual através de Lia Olifone, o avatar-pesquisador. 

 Como exemplo, o ato de trocar de roupa no meio de outros avatares foi uma 

experiência no mínimo estranha. Nunca me senti a vontade para tanto mesmo sabendo que o 

corpo envolvido não era o meu, ao menos não o material. A sensação de vergonha 

experimentada em tal situação me surpreendeu de certa forma quando me vi obrigada a 

decidir: faço isso aqui mesmo ou busco um lugar mais privado? Optei pela segunda hipótese. 

Ao partilhar em momento posterior esse sentimento com Forlab, ele me disse que também 

não trocava de roupa em público, mas não por vergonha e sim, por uma questão de respeito, o 

que não exclui essa ligação entre a subjetividade e o avatar, uma vez que revela o fato de que 

os outros não precisam do contato gratuito com a imagem nua do meu avatar, o que poderia 

gerar certos incômodos e constrangimentos. 
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Forlab Bade: Mantenho o respeito e a ordem de todos os lugares, trocando de 

roupas em lugares devidos, mas como forma de respeito. É possível existir afeto 

com seu avatar, mas não acho uma boa prática para quem tem uma vida normal 

fora do jogo. 

 

 Além da vergonha e do desejo, já comentados acima, outros sentimentos e sensações 

costumam ser experimentados pelos indivíduos na relação corpo/subjetividade/avatar. O 

medo e a raiva de perder aquilo que se conquistou na forma física do avatar, por exemplo, 

experimentados numa situação em que outros residentes oferecem artigos que visam deformar 

o avatar. Há o apego a forma que se assumiu na segunda vida, em detrimento das inúmeras 

possibilidades de formatação, como no caso de Jenny Oridium, que afirmava possuir vários 

shapes, mas que usava uma em particular que gostava muito, por ter sido criada para ela com 

muito carinho. A amizade gerada entre avatares que se identificam e até mesmo o amor e o 

ciúmes, que podem surgir em relações pautadas exclusivamente pela voz, pela corporeidade 

virtual e pela subjetividade do outro, são outros exemplos de como os sentimentos podem ser 

experimentados por meio da corporeidade virtual.  

Como pesquisadora do assunto, sempre navegava por outras comunidades e sites 

relacionados ao Second Life. Ainda que encontrado fora da minha vivência na SL, não poderia 

deixar de relatar um fato que tive conhecimento por meio de um blog sobre o metaverso, que 

revela bem como um sentimento mediado por avatares pode tomar proporções inimagináveis. 

 Em um blog chamado “Life on Second Life”25, Slyborg Slade, que imagino ser o nome 

do avatar do blogueiro e que pela sua fala parecia trabalhar com psicologia ou psicanálise, 

relatou um caso exemplar nesse sentido. O autor relata como as pessoas por vezes extrapolam 

no envolvimento com a segunda vida e acabam “confundindo” seus sentimentos. Como no 

caso de uma amiga de Slyborg, que namorava um rapaz no Second Life e possuíam uma casa 

juntos, e estava muito chateada porque o namorado havia terminado o relacionamento virtual 

com ela pelo motivo de ter sua namorada real entrando também no jogo dentro de algum 

tempo e não gostaria que ela soubesse do relacionamento que os dois mantinham 

virtualmente. 

                                                 
25 Disponível em: <http://lifeonsecondlife.wordpress.com/> . Acesso: 20. mai. 2010. 

http://lifeonsecondlife.wordpress.com/
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Inconformada com a situação, a moça relatou ao amigo que tinha a intenção de 

comprar um shape de grávida, para que quando a namorada da real life entrasse no jogo, ela 

se apresentasse como sua namorada virtual e com indícios de que realmente eles mantinham 

um relacionamento “sério”.  O próprio autor relatava com certo ar de indignação e não hesitou 

em proferir um julgamento de valor: “Santo Deus, isso é psicose!”. Mas sendo ou não um 

relacionamento doentio, o que não cabe a essa pesquisa determinar, representa um dos 

extremos na suposta fusão da vida real com a vida virtual. 

Forlab Bade é um dos usuários que se posiciona em suas falas contra esse 

envolvimento excessivo, apesar de ser bastante engajado e popular no Second Life. Em alguns 

momentos percebi que sua atitude contrária poderia denotar um envolvimento maior do que 

ele próprio desejaria.  Quando indagado sobre o que na verdade o Second Life representava 

para ele, declara: “Diversão, distração e na maioria das vezes perda de tempo e dinheiro”. 

Esse fato pode ser notado também em outro momento de encontro no Messenger, como 

demonstra sua descrição e mensagem pessoal:  

 

“(coração) + (pizza) + (bola) + (carro) + (computador) + RL – SL = 

FORLAB BADE / Haa joguinho FDP...”26 

Eu: “Parece q tá nervoso!” 

Forlab: “Não estou, estou enjoando desse jogo! Essa merda que só me faz ficar 

viciado rss”. 

 
Faz-se importante ressaltar que, de acordo com as observações realizadas, o avatar 

humanóide de Forlab Bade, apesar de contar com formas estilizadas, parece-nos fugir um 

pouco dos padrões de avatar masculino, geralmente altos e bastante musculosos. Seu avatar se 

apresenta como um jovem proporcionalmente mais baixo e com menos músculos que os 

demais, aproximando se mais, mas não totalmente, da sua forma física na real life.27 

Segundo Forlab, hoje com mais de 1150 dias de jogo, a versão atual do Second Life é 

muito mais interessante e atrativa do que tempos atrás. “Quando fiquei sabendo desse jogo, 

encantei-me com todos os comentários, mas no início era tudo muito ‘cru’, as coisas eram 

primitivas e nada tão atraente como hoje”. Outros residentes também comentam que o próprio 

                                                 
26 O elementos entre parênteses são ícones que não puderam ser representados neste trabalho. 
27 Tivemos acesso autorizado ao nome real e a uma foto de Forlab, por meio de conversas no Messenger. 
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avatar inicial era ainda mais básico do que o apresentado atualmente. “A pele não tinha brilho, 

pareciam pintados a tinta guache”, afirma Fada Yalin. As possibilidades de manipulação do 

avatar também evoluíram com o passar do tempo.  

 

 
Figura 9 - Formatação do avatar 

  

A atração pelo jogo parece ser justificada não somente pela possibilidade de construir 

uma vida melhor que a “primeira”, mas também se alicerça no fato de se poder unir as 

vantagens da realidade material e da virtualidade. “Muitas pessoas gostam de ser na segunda 

vida o que não são na primeira vida e outras gostam de ser na segunda vida o que são na 

primeira vida e poder fazer coisas que fora do mundo virtual não podem”, afirma Forlab. 

 A busca por interação e relacionamentos se destaca entre os residentes mais antigos. 

Praticamente todos com os quais interagi mais assiduamente já estão no Second Life há uma 

média de três anos e afirmam que permanecem no jogo pelos vínculos de amizade criados e 

por este lhes proporcionar vantagens que a “vida real” não oferece como a segurança, em 

todos os aspectos, que a tela do computador é capaz de proporcionar. “Pra mim o SL 

acrescentou lazer... aprendizado... relacionamento com pessoas de várias culturas. Um lazer e 

aprendizado na segurança da minha casa” declara Fada Yalin. 

 Uma dessas vantagens que representa um sonho intrínseco do ser humano está na 

possibilidade de voar. Apesar de ser ação de livre acesso a qualquer usuário, muito raramente 

foi observada tal atitude. Quando ocorria era entre os usuários com menos tempo de jogo. 

Quanto mais tempo de jogo, mais fixo ao solo permanecia o residente, se locomovendo 
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através de caminhada ou teletransporte. Apesar de ser divertido, voar configura, pelas minhas 

informações, entre as últimas opções de lazer, que por sinal são muitas no Second Life. 

Festas são bastante comuns no SL. Quase todos os fins de semana e véspera de 

feriados recebia convites para uma delas, porém estas aconteciam também durante dias 

normais de semana. Tais encontros apresentam espaços e comportamentos muito semelhantes 

a uma festa na primeira vida. Há sempre um DJ e uma chimera, bola grande onde os avatares 

clicam para simular movimentos, para que todos os presentes possam escutar a música e 

dançar através de seus avatares. Alguns avatares possuem scripts de dança em seu inventário 

e podem dançar de forma particular ou compartilhar com demais residentes para que dancem 

juntos os mesmos passos.  

 

 
Figura 10 - Festa no Forlab's Club 

 

Esses ambientes costumam ser bastante animados e é interessante notar que pelas falas 

dos usuários percebe-se que sentem como se dançassem realmente, além das conversas 

descontraídas que ocorrem quando os avatares já possuíam algum contato anterior. 

 

Avatar03(masculino): amor 

Avatar04(feminino): Oiiii amor! 

Avatar03(masculino): c tá a nerd mais gostosa q eu já vi 
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Avatar04(feminino): hahahahaa (risos). Adooooooro 

Forlab Bade: ahsauhasauha 

Avatar05(masculino): vambora galera!!! 

Avatar06(masculino): tá lindaaaaaa Kris 

Fada Yalin: olha como tá cheio de gente bonita aqui 

Avatar03(masculino): quebrando, quebrando.... 

Avatar07(feminino): Adooro essa música!!! Uhuuuuu 

 

Entre expressões de alegria e descontração podia-se ouvir conversas relativas a 

simples fatos da real life, como o tocar do telefone, mas a maior parte se referia ao momento 

presente ou situações ocorridas na segunda vida. Chamou a atenção uma conversa entre 

Avatar08(masculino), Fada Yalin e Avatar07(feminino). 

 

Avatar08(masculino): lembra aquela menina daquele dia? 

Fada Yalin: qual? 

Avatar08(masculino): aquela que disse que tava doida pra ficar comigo e eu 

jurando que ela tava na minha. 

Fada Yalin: aaa lembrei, uma bonitinha? 

Avatar08(masculino): acredita que fui pro lugar que ela queria e quando a 

gente chegou lá o ex dela também tava lá 

Avatar07(feminino): noooo sujou feio com você hein 

Fada Yalin: Não acredito. Vai ver ela queria só fazer ciúmes no ex e tava te 

usando pra isso 

Avatar08(masculino): aaa mas ela me paga. 

 

Outro fator que se mostrou bastante relevante e surpreendente, diante da idéia comum 

que se tem a respeito de ambientes de interação virtual como lócus onde as regras sociais 

podem ser esquecidas, reside no fato de o Second Life apresentar uma série de normas de 

interação no jogo. Em sua maioria, tais normas reproduzem os valores éticos e morais da vida 

real que se mostram adaptados ao ciberespaço e podem ser resumidos em seis artigos 

principais: 1º intolerância, 2º falta de comportamento, 3º agressão ou assalto, 4º quebra de 

privacidade, 5º indecência, 6º perturbar a paz. 
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 Para ilustrar melhor como esse código de conduta está intimamente relacionado a 

valores reais, limitaremo-nos a comentar apenas aqueles aspectos que estão diretamente 

relacionados ao avatar e à expressão da subjetividade, deixando as particularidades e as 

sanções aplicadas nos casos de violação nos anexos do trabalho. Cabe lembrar que tais 

informações nos foram repassadas pelos dirigentes do G.A.M. e são normas da própria Linden 

Lab, criadora e mantenedora do Second Life. 

  No quesito intolerância, a norma prevê punição para qualquer ato que possa 

configurar como discriminação por raça, gênero, religião e orientação sexual. A presença de 

fatores que identifiquem minorias, como negros e homossexuais, não pode ser claramente 

observada. Para ser mais exato, apenas uma vez pude detectar a presença de um avatar de pele 

negra, mas com traços finos e olhos claros, e em uma ilha de predominância estrangeira, um 

dos avatares possuía forma física masculina mas vestia roupas femininas. Acredita-se que tais 

segmentos possam assumir uma identidade corpórea virtual diferente daquela que possuem no 

off-line. 

 Falta de comportamento e indecência possuem atribuições próximas e revelam como o 

Second Life não pode ser visto totalmente como uma terra livre e sem regras. Tais artigos 

mencionam ser infrações atos como comportamento agressivo e intimidador, nudez, 

insinuação sexual, atos e conteúdo sexuais fora de áreas consideradas “mature” (conteúdo 

adulto), apesar do metaverso ser considerado um jogo somente para adultos. 

 Como agressão ou assalto considera-se tudo aquilo que possa de alguma forma 

prejudicar o outro avatar, como empurrar, colocar objetos sobre ele, criar scripts que possam 

prejudicar a sua apreciação correta pelos demais avatares, impedir sua movimentação, ou 

roubar pertences de outro avatar. No Second Life existem ainda as áreas RPG, onde se pode, 

assim como nesse tipo jogo, portar armas que “matam” o avatar. Morrer no SL significa voltar 

ao ponto de partida, à ilha de nascimento e não necessariamente a perda do avatar. O único 

fator que se aproxima do quesito “morte” na segunda vida, reside na possibilidade de exclusão 

da conta no caso de infração grave, só podendo ser burlada caso o infrator crie uma nova 

conta em ou outro computador. 

 Revelar informações sem autorização de outro avatar, relacionadas a assuntos como 

gênero sexual, raça, idade, religião, estado civil, preferência sexual e posição social na vida 

real sem que estas informações estejam presentes no perfil do residente, configura intriga e 
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fere a privacidade dos residentes em ter uma segunda vida. Tais situações, caso denunciadas 

pelos interessados, podem ser punidas até mesmo com o banimento do jogo. 

 O último artigo zela pelo direito que cada residente tem de viver a sua segunda vida da 

forma mais proveitosa possível, portanto, tudo aquilo que perturbe a paz social pode ser 

considerado um crime virtual. Se enquadram nesse quesito: perturbar os eventos 

programados, transmitir sons ou anúncios de áudio repetidas vezes, anúncios indesejados ou 

não autorizados (spam), auto-propaganda, perseguir alguém contra sua vontade, produzir 

artigos ou outros objetos que retardam intencionalmente o desempenho do usuário ou inibam 

a habilidade de outro residente de apreciar seu tempo no Second Life.  

 Além desses itens, outros que são considerados crimes também na primeira vida, como 

pedofilia e estelionato, podem ser punidos no Second Life e até mesmo a serem considerados 

crime e chegar a júris presenciais. Vale ressaltar que, mesmo sendo comum observar avatares 

de crianças e adolescentes no SL, pressupondo que estes sejam adultos que assumem corpo e 

personalidade infantil, a incitação à pedofilia é considerado como crime e quase sempre 

estabelece relação com a pedofilia real. Fotos de crianças reais em situação de abuso podem 

ser compartilhadas e existe ainda a possibilidade de que estes avatares possam ser realmente 

crianças e adolescentes, uma vez que o único filtro que o jogo apresenta é uma declaração que 

deve ser feita de que se possui a idade permitida para entrar no metaverso. Casos são 

investigados na Alemanha28, por exemplo, onde pedófilos têm estendido seus crimes ao 

ambiente virtual e contra avatares comprovadamente de crianças e adolescentes.  

 Entre impressões iniciais e experiências compartilhadas de seis meses de pesquisa 

netnográfica, muitas foram as confirmações às hipóteses, mas maiores ainda foram as 

surpresas que uma experiência de socialidade virtual é capaz de apresentar. O próximo 

capítulo se dedicará a discutir teoricamente tais percepções. Por ora cabe ressaltar que a 

subjetividade e a corporeidade, por trás do avatar, estão muito mais implicadas no processo de 

construção e manutenção de uma segunda vida mediada pela tecnologia do que se imaginava 

até então.  

 

                                                 
28 Reportagem denuncia pedofilia no Second Life. Disponível em: 
<http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1602846-EI4802,00.html> . Acesso: 13 mai. 2010. 
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8. ENTRE A TEORIA E A VIVÊNCIA: ENTENDENDO O SECOND LIFE 

  

 Diante dos dados levantados pela pesquisa etnográfica virtual, surge a necessidade de 

trazer os aspectos cotidianos observados a luz das teorias apresentadas, complementando-as 

com novas obras e autores que auxiliem a explicar o fenômeno do Second Life. Entendendo a 

amplitude de aspectos que uma pesquisa etnográfica é capaz de levantar, optamos por discutir 

teoricamente suas percepções em dois blocos relacionados aos objetivos iniciais da pesquisa. 

 O primeiro deles refere-se ao objetivo específico de analisar as vivências corporais e 

comunicacionais cotidianas do ciberespaço, que remete-nos ainda a um outro fator fundante 

da técnica etnográfica e do qual derivam as relações entre corpo, subjetividade e tecnologia: a 

socialidade (MAFFESOLI, 2005). Entende-se que, ao analisar os principais pontos da 

socialidade virtual encontrada no Second Life, contemplam-se as vivências cotidianas naquele 

ambiente. Pode-se ainda afirmar que a questão corporal e a socialidade estão profundamente 

imbricadas tanto nas experiências presenciais quanto nas virtuais. 

 Em um segundo bloco, após situar o leitor a respeito das principais características da 

vivência cotidiana no Second Life, concentra-se no objetivo principal e demais específicos que 

dele derivam, apresentando a discussão a respeito de como corpo e subjetividade estão 

inseridos e são percebidos nesse ambiente, a partir das observações e constatações da pesquisa 

etnográfica virtual realizada. 

 Tal divisão pretende dar uma maior coerência ao texto. Entretanto, assume-se a 

dificuldade de uma tentativa de discutir teoricamente em espaços distintos, ao menos em um 

primeiro momento, aspectos que se mostraram tão arraigados na cultura do Second Life. 

Como poderá ser observado, estabelece-se a tese de que o corpo naquele ambiente revela-se 

muito além de uma mera representação de uma corporeidade física em que se baseie. 

 

8.1. UM OUTRO MUNDO NÃO TÃO NOVO ASSIM 

 

 As relações que podem ser observadas entre o mundo físico, com sua dinâmica social 

e cultural, e os mundos artificiais em terceira dimensão, demonstram como existe uma 

tendência aproximativa entre esses dois ambientes. Em detrimento do virtual se apresentar 

como um nó de tendências (LEVY, 1996), um conjunto de possíveis, muito do que pode ser 
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observado no ambiente virtual pesquisado remete a uma reprodução considerada “melhorada” 

da socialidade presencial. 

 Poderíamos relembrar o conceito literário de mimese, que remonta a Platão e 

Aristóteles, percebendo o ciberespaço como uma narrativa que imita em muitos aspectos a 

realidade. Entende-se a mimese como fator onde, “usando um mundo dado, o autor faz surgir 

um outro mundo, que em parte repete (mimese), em parte diverge da matéria prima (poiese)” 

(JEHA, 1993, p. 84). Infere-se que o Second Life possui muito mais aspectos da mimese do 

que da poiese, e isso leva a uma série de implicações em sua definição. 

 O primeiro ponto que merece ser discutido refere-se à questão da autoria. Na obra 

ficcional geralmente existe a presença de um autor. O Second Life, por sua vez, talvez como 

poucos metaversos, relega aos seus residentes muito de sua criação. No atual estágio do jogo, 

acredita-se que a maioria dos usuários, pelas observações realizadas e pelas exigências de 

conhecimento técnico específico, sejam criadores e em parte gestores nesse ambiente virtual.  

 Diante da possibilidade de construir conteúdo, seja através de acessórios que 

melhorem o aspecto dos avatares, passando por objetos, casas, mobílias, espaços coletivos, o 

metaverso tem se mostrado um grande atrativo para aqueles que dominam as ferramentas de 

criação, que unem diversos elementos do jogo com programas e ferramentas externas. Tal 

interesse justifica-se tanto pelo fator de diversão, quanto pelo retorno financeiro e de status 

social e virtual que isso pode gerar. Desde os pequenos empreendimentos observados até as 

grandes marcas virtuais que se criaram no Second Life, o diferencial reside no fato de serem 

feitos por residentes e para residentes. 

 Desse modo, muitos dos usuários sentem-se como co-autores da narrativa Second Life, 

trabalhando para que todos possam usufruir da melhor maneira possível de sua segunda vida. 

Não é raro perceber, principalmente entre os residentes mais antigos e experientes, o 

sentimento de que contribuem de alguma forma para a manutenção daquele mundo e isso 

fomenta muito das conversas e do sentimento de comunidade ali observado. Logicamente que 

nem todos podem se inserir nesse contexto, mas acredita-se que, passado o “boom” inicial e 

boa parte das diversas especulações da mídia, o Second Life tem apresentado um perfil 

específico de usuários: predominantemente produtores de conteúdo29. Conteúdo este que 

simula, em muitos aspectos, a natureza e aparência da primeira vida. 

                                                 
29 Como conteúdo produzido pode-se exemplificar: acessórios para avatares, roupas, cabelos, skins, shapes, 
objetos pessoais, ambientes de diversos tipos, casas, prédios, mobília, dentre outros. 
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 Concorda-se então com a afirmação de André Lemos (2004, p. 165), de que “o 

artificial, longe do que imaginamos no senso comum, é profundamente humano” e isto 

apresenta-se como uma característica fundamental da cibercultura. Onde muito poderia se 

ficcionalizar, reinventar novas formas e novas regras, em um processo considerado como 

poiese, observa-se uma reprodução com base no humano, seja em seu mundo ou sua 

corporeidade, um indício de mimese. Considerando o fato de que o ciberespaço pode por fim 

a muitas das limitações do espaço material, é de se esperar que as subjetividades escoassem 

de tal modo a criar novos espaços e novas formas de vida em comunidade. Ao menos por ora, 

essa hipótese não demonstra grandes indícios de realização. 

 Tal observação não nega, entretanto, a criatividade intrínseca a esses inúmeros 

produtores de conteúdo nos mundos virtuais. Transformar linguagem de programação em 

simulações de espaços físicos existentes, ou até mesmo criar espaços completamente novos 

com uma beleza exuberante quase natural, requer dos usuários uma capacidade de reproduzir 

não somente o que já foi visto, mas aquilo que ocupa a imaginação de muitos humanos. 

Muitos espaços no Second Life, muito mais do que feitos para a interação, foram criados para 

serem admirados em sua beleza e perfeição. 

 Na verdade, o que se pode notar é que não se deseja construir uma realidade virtual 

sem referências, mas uma possibilidade outra, uma alternativa à vida que todos nós 

experimentamos cotidianamente. Não podemos afirmar, de modo algum, que os indivíduos 

que se dedicam a essas experiências virtuais possuem necessariamente uma vida de solidão e 

exclusão. Existe em cada um de nós, em maior ou menor grau, certa insatisfação para com 

algum aspecto da própria vida, e esse fator pode gerar o desejo de, estando em um novo 

ambiente onde se pode começar uma nova vida sem precedentes, simular e reinventar a 

própria história, dando outros rumos à vida. 

 

Uma resposta honesta para a pergunta ‘essa gente não tem vida?’, é que a 
maioria das pessoas não tem uma vida tremendamente glamorosa. Elas 
trabalham, subsistem, são solitárias, medrosas, tímidas, sem atrativos, ou 
sentem que não tem atrativos. Ou, simplesmente, são diferentes. O fenômeno 
dos fãs é testemunho de que nem todos podem ter uma vida, tal como ‘ter 
uma vida’ é definido pelas tendências dominantes, e que muitas pessoas 
saem e tentam construir uma vida alternativa. (RHEINGOLD, 2005, p. 474).   
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 Entende-se então uma segunda vida, como propõe o próprio nome do metaverso em 

questão, não necessariamente como uma suposta substituta da vida atual, mas para uma 

parcela considerável das pessoas que interagem em mundos artificiais, e que possuem 

emprego, famílias e problemas de toda ordem. A vida e a socialidade ali produzidas se 

apresentam como uma experiência alternativa. Nesse ambiente, pode-se esquecer por algumas 

horas os papéis desempenhados socialmente e assumir os papéis criados virtualmente – e que 

percebemos não tão diferente de uma vida social comum. A diferença principal está na 

posição que se escolhe, muito mais do que na invenção de novos papéis. Como isso interfere 

nos corpos e subjetividades, discutiremos mais adiante. 

 Por ora, cabe discutir como essa socialidade, também entendida como biossocialidade 

pelo fato do corpo-avatar possuir papel central nesse recorte de cibercultura, remete a diversos 

aspectos da pós-modernidade, que se veem potencializados pela mediação tecnológica. Dentre 

esses aspectos, também relacionados à mimese, citamos a questão do simulacro 

(BAUDRILLARD, 1991) e da teatralização cotidiana (MAFFESOLI, 1998): todos 

assumimos diversos papéis dentro da sociedade, simulamos sujeitos, experimentamos 

diferentes formas de ser (ou parecer). O que o ciberespaço parece oferecer é apenas a 

oportunidade de se ampliar as possibilidades de escolha e caracterização de personagens 

dentro de um roteiro pré-definido, transposto da realidade cotidiana. 

 Quando os usuários do Second Life afirmam construir seu avatar e sua segunda vida 

com base em alguma referência física e de personalidade, ainda que estas referências sejam 

sempre cuidadosamente escolhidas, observa-se que a construção de tal personagem se alicerça 

em traços do real. Seja qual for o aspecto ressaltado – o olho, a cor do cabelo, uma tatuagem, 

um acessório de que se faz uso constantemente – este funcionará como ligação entre o usuário 

e sua representação virtual, algo que possibilite se reconhecer de alguma forma no avatar 

criado. Contudo, essa criação de um personagem é simulada, e revela um “branqueamento” 

(BAUDRILLARD, 2003) em prol de um conforto subjetivo por meio de uma corporeidade 

idealizada, e ainda visa garantir uma melhor socialização e aceitação pelo grupo. Apesar desse 

personagem nunca ocultar totalmente seu autor, o indivíduo por trás do avatar, revela apenas 

aquilo que se insere dentro dos padrões aceitáveis e desejáveis, principalmente no que diz 

respeito ao corpo idealizado pela sociedade contemporânea. 

 Outra definição de Maffesoli (1996, p. 175) que melhor explica esse fenômeno é o 

conceito de “temática do véu”. “O véu deixa ver e mascara, ao mesmo tempo. Para os que 
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fazem parte da mesma comunidade ele acentua o que merece ser visto. Ao mesmo tempo, 

protege contra a indiscrição do olhar exterior”. Nesse aspecto o ciberespaço colabora 

enormemente para criar uma narrativa pessoal onde alguns fatores podem ser revelados com a 

intenção de criar certa realidade e dar credibilidade ao avatar, mas, por outro lado, exclui 

quaisquer traços físicos ou papéis que se assuma na primeira vida que possam vir a 

comprometer a ficcionalização e socialização do avatar.  

 Um discurso comum entre os próprios residentes é o de que “não existe uma segunda 

vida sem uma primeira”. Todavia, parece haver certo entendimento tácito de que todos podem 

e devem ter a liberdade de escolher os rumos que se quer dar à segunda vida, e que esta não 

possui a obrigatoriedade de corresponder totalmente à realidade vivida na primeira, apesar de 

apresentar pontos mínimos de ancoragem. Aspectos da vida presencial por vezes são 

indagados dos residentes, mas raramente se estendem para além do lugar geográfico de 

origem e interesse no Second Life. Acreditamos então que, como existe uma tendência a ter 

como ponto de partida algum traço da primeira vida, os usuários desse metaverso simulam 

suas experiências de vida utilizando-se mais da metáfora do véu que de uma máscara 

propriamente. “Não dá pra esconder por muito tempo aquilo que se é”, afirma Forlab Bade, 

mas ao mesmo tempo, acredita-se, nunca é revelado totalmente.  

 Quando se pretende analisar as experiências cotidianas e comunicacionais desse 

recorte do ciberespaço, algumas características comunitárias podem ser questionadas. Tendo 

por base estudos já realizados a respeito da socialidade e do fator comunitário em 

agregramentos virtuais (SANTOS, F., 2007), entende-se a comunidade tradicional, conforme 

apresentada por Bauman (2003)30, como portadora de duas virtudes opostas que estão ligadas 

mas nunca se apresentam na mesma proporção: a liberdade e a segurança. As comunidades 

virtuais tendem a almejar as virtudes das comunidades tradicionais, buscando sempre uma 

maior conciliação entre elas. 

                                                 
30 Bauman (2003), seguindo a tendência dos primeiros expoentes dos estudos sociais, expõe uma visão de 
comunidade voltada para as sociedades tradicionais, onde estas são enraizadas por laços de solidariedade e 
unidas por um sentimento de pertencimento. Em suas teorizações, Bauman defende que a comunidade ética ou 
comunidade ideal é um lugar confortável e aconchegante, e onde se busca a coexistência, sempre conflituosa, de 
fatores como segurança e a liberdade. Essa segurança pode ser entendida como acolhimento e compreensão pelo 
grupo, enquanto a liberdade se refere aqui à privacidade de cada membro. Para o autor segurança e liberdade são 
virtudes opostas da comunidade, onde aumento de uma significa maior privação de outra. 
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Percebendo o Second Life como também uma comunidade virtual31, entende-se que 

talvez mais do que em outros ambientes de socialização do ciberespaço, pode-se conciliar de 

uma melhor forma os fatores segurança e liberdade almejados pelas supostas comunidades 

virtuais, como referência a características de uma comunidade tradicional. O depoimento do 

avatar Fada Yalin ao remeter-se ao significado particular do Second Life - “um lazer e 

aprendizado na segurança da minha casa” - revela a possibilidade de se atuar mais livremente 

e de uma forma segura, tanto por estar em uma comunidade capaz de construir laços de 

amizade, quanto pela comodidade de estar protegido duplamente: pela tela do computador e 

pelo avatar que o representa. O avatar se expõe no lugar de seus autores, e possibilita, por 

exemplo, teletransportar-se quando a conversa não agrada ou de excluir a pessoa para que esta 

não possa mais saber quando o residente está on line. A liberdade, em contrapartida, é 

consideravelmente ampliada, quando se considera as inúmeras possibilidades ofertadas pelo 

metaverso32.  

 O ciberespaço seria capaz de contribuir para uma nova forma de socialização, que não 

significa necessariamente uma reclusão ou individualismo estrutural, mas sim uma 

socialidade cada vez mais asséptica, minuciosamente selecionada.  

 

Se as relações de vizinhança se enfraquecem, não é em favor da reclusão 
doméstica, mas de uma ‘sociabilidade ampliada’ mais seletiva, mais 
efêmera, mais emocional, em outras palavras, posta no diapasão do ethos 
hiperconsumidor (LIPOVETSKY, 2007, p.146). 

 

O Second Life imita ainda a vida presencial cotidiana em muitos outros aspectos. 

Deteremos-nos a três exemplos que se tornam representativos para entender a socialidade 

virtual encontrada naquele ambiente: o empreendedorismo, a necessidade de possuir um “lar” 

virtual e os relacionamentos afetivos que se criam, podendo até mesmo culminar na 

concepção de filhos virtuais. 

 Assim como na primeira vida, o consumo configura entre as exigências do Second 

Life, não a ponto de determinar a sobrevivência como no caso das necessidades básicas, mas 

sim de influenciar e condicionar a interação e aceitação social. Sendo um lócus de criadores, o 

                                                 
31 Conforme apresentado na própria definição do metaverso, que pode ser entendido como um jogo, simulador, 
comércio virtual ou rede social. 
32 Apesar das várias possibilidades de formatação do avatar ou de socialização apresentada pelo Second Life, a 
liberdade não é totalmente ampliada e não pode se colocar em igual proporção com a segurança, por conta das 
regras internas do jogo com discutiremos no próximo bloco. 
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SL possibilita a comercialização daquilo que se produz, o que muitas vezes retorna ao próprio 

jogo na forma de novos investimentos, principalmente nos avatares. 

 Vale ressaltar que o próprio jogo se insere dentro de um dos segmentos de consumo 

que mais crescem atualmente: a indústria do entretenimento. E pelos depoimentos de seus 

usuários pode-se observar que lado a lado com a idéia de interação social caminha a função de 

entretenimento do Second Life. O metaverso encaixa-se ainda no segmento de produtos 

tecnológicos, que são amplamente consumidos e que possuem alto grau de desatualização. A 

cada dia são lançadas inovações, em especial informáticas, que pretendem superar as 

tecnologias precedentes. 

 Para permanecer nesse competitivo mercado, além de passar por constantes 

atualizações, o Second Life ofereceu a possibilidade aos seus usuários de também os lucrarem 

com o jogo, o que tem atraído diversas pessoas. Em uma das conversas presenciadas entre 

avatares, pode ser percebido como esse aspecto é relevante para muitos residentes, poder aliar 

o entretenimento ao retorno financeiro e, consequentemente, a possibilidade de se possuir 

mais recursos para reinvestir no jogo. A afirmação de Fada Yalin representa como o Second 

Life pode ser visto como mundo de negócios: “Esse pessoal que diz que compra casa, carro, tá 

mentindo. A não ser que se viva pra isso. Tem de ter tempo pra dedicar, ficar horas no 

photoshop, ralar muito. Eu confesso que já ganhei muito dinheiro, mas não chega a dar pra 

comprar carro”. Em momento anterior, Fada havia afirmado que era bastante consumista e 

que acabava gastando muito com seu avatar. 

 “O mercado é o novo paradigma do contemporâneo. Logo, o consumo surge com 

proeminência nas dinâmicas sociais atuais” (CASTRO, 2008). Pode-se, portanto, inferir que 

no ciberespaço essa dinâmica não é diferente. E para tanto foram observados, além do fato da 

grande quantidade de investidores, vários esforços de venda virtual realizados pelos próprios 

“residentes empresários”: propagandas, banners, outdoors, brindes e sorteios. Há uma 

reprodução das lógicas de consumo e comercialização existentes na primeira vida e a maior 

parte delas referem-se ao comércio das aparências dos avatares, como discutiremos no 

segundo bloco. 

 Outro aspecto do consumo evidenciado no Second Life reside no desejo de possuir um 

“espaço” próprio, que se adquire por meio da compra, venda e aluguéis de terrenos e imóveis 

que só existem dentro do metaverso. Apesar de parecer um tanto estranho investir em espaço 

que não existe materialmente e do qual a sobrevivência do avatar prescinde, muitas pessoas o 
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têm feito. Existem até mesmo empreiteiros e arquitetos virtuais, que constroem imóveis de 

acordo com o gosto do cliente que custam, em média, 30 dólares sem a mobília. Mas qual a 

necessidade de uma casa completa, com cozinha, banheiro, quartos, se não se come, banha ou 

dorme no SL? Porque as pessoas necessitam de um espaço virtual, para além do seu avatar, 

para chamar de seu? 

 Acima de qualquer outra razão, levantam-se três hipóteses que poderiam vir a ser 

analisadas em uma pesquisa específica sobre a natureza dos investimentos no Second Life: a 

necessidade de reprodução de aspectos da primeira vida para que a experiência virtual possa 

suprir anseios não realizados no off-line; por outro lado, como os valores da socialidade 

virtual são baseados na real life, podemos inferir que muito mais do que “ser”, é preciso “ter” 

para ser notado. Possuir bens virtuais seria uma forma de demonstrar certo status social 

naquele ambiente. Pode-se supor ainda que, a posse de um bem considerado tão material pode 

revelar a necessidade de exercício do lúdico. Além do avatar como uma corporeidade que 

permite ser totalmente construída e reconstruída, quantas vezes desejar, os indivíduos 

encontram mais uma forma de jogar com a imaginação, de fantasiar ao seu bel prazer, sendo 

capazes de criar não somente o personagem mas também o cenário em que este se insere. 

Segundo Maffesoli (1996), quando estamos inseridos na lógica da “ética da estética”, 

o sentido de todas as ações foge da racionalidade para trabalhar em função do laço social. 

Aquilo que é capaz de unir, de gerar socialidade está inserido dentro do contexto de práticas 

aceitas. “Isso significa reconhecer a importância do ‘imaterial’ no próprio seio do ‘material’” 

(MAFFESOLI, 1996, p.31), ou ainda, como no caso do objeto de estudo em questão, 

reconhecer a influência do material no imaterial.  

A ética da estética proposta por Maffesoli contribui para explicar os vários aspectos da 

socialidade contemporânea observada na presente comunidade virtual. O gosto partilhado, a 

interação em si mesma, o prazer buscado em todos os tipos de relacionamentos presenciais ou 

virtuais tornam-se cimento social e vetor de ética. Uma ética própria que se liga muito mais ao 

sensível que ao racional. É neste ponto que acredita-se esconder o sentido de uma vida 

alternativa que reproduz os aspectos do real considerados desejáveis, não na lógica comum, 

mas no sentido de que tais ações são capazes de produzir para um grupo de pessoas que 

partilham paixões, conhecimentos, experiências, uma forma diferenciada e ao mesmo tempo 

bem próxima da vida comum.  
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A consequência obvia disso é uma ligação cada vez mais estreita entre os 
percursos da tecnologia e os percursos do conhecimento que torna as novas 
máquinas computadorizadas espelhos sociais nos quais vive e faz viver os 
próprios reflexos (SIBOLDI; SALVO, 1998, p. 14). 

 

 Essa busca pelo sensível como algo que se manifesta não somente na realidade virtual, 

mas se apresenta como um reflexo da sociedade em que vivemos, pode encontrar na 

virtualidade um espaço propício de vazão, e onde pode-se observar mais claramente suas 

influências. Esse fato pode ser expresso também nos relacionamentos que se criam no Second 

Life. Apesar da efemeridade e inconstância das relações afetivas, que costumam ser notadas 

pelos próprios residentes33, essas relações parecem ser pautadas pelos modos tradicionais que 

conhecemos: amizade, namoro, noivado, casamento. 

 A reprodução da estrutura familiar chega ao seu auge quando casais de avatares 

procuram uma forma de gerar um filho, entendido como símbolo de comprometimento e 

união do casal na sociedade contemporânea. Ainda que exista a possibilidade de criar novas 

formas relacionais, alguns residentes optam por reproduzir uma estrutura tão tradicional e 

disciplinadora como a família convencional: casal heterossexual e filhos. A citação de 

Lipovetsky (2007) se torna exemplar para entender como a socialidade contemporânea se 

expressa por meio do paradoxo, estendendo-se também a seus lócus de virtualização: 

 

Ainda que as uniões sejam mais frágeis e mais precárias, nossa época, apesar 
de tudo, testemunha a persistência da instituição do matrimônio, a 
revalorização da fidelidade, a vontade de contar com relações estáveis na 
vida amorosa. Observam-se mais insatisfações ou frustrações referentes às 
experiências sem futuro do que odes aos amores casuais (LIPOVETSKY, 
2007, p.74). 

 

  Levando em consideração que tanto na materialidade quanto na virtualidade não 

existem mais estruturas rígidas e fixas, mas passíveis de mudança no momento em que 

causarem desconforto, considera-se que essas estruturas se inserem em uma socialidade 

“branqueada” (BAUDRILLARD, 2003), onde todo traço de negatividade é extirpado e onde 

as dificuldades decorrentes desse tipo de relacionamento conjugal são exponencialmente 

reduzidas ou anuladas.   

                                                 
33 Em um de seus depoimentos, Forlab comenta como são voláteis os relacionamentos virtuais no Second Life: 
“Aqui é um negócio estranho. É um troca-troca que tu não imagina”. 
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O sensível, representado nos sentimentos e emoções, ganha uma maior força de 

atualização. Quando se pode reproduzir na virtualidade a vida presencial em tantos aspectos, a 

possibilidade de reinvenção e recriação de novas formas de viver não seduzem tanto quanto o 

desejo de solucionar antigos problemas e verem satisfeitas as necessidades afetivas que, pela 

inconstância característica dos relacionamentos atuais, são cada vez mais mal resolvidas.  

 

A relação com os outros poderá ser mediada sempre mais por objetos, nosso 
estado de consciência será mais facilmente alterado e alterável por comando, 
mas o tema de fundo, as necessidades e os afetos, expressos diversamente, 
serão os mesmos. O mesmo ódio e amor, a mesma necessidade de sermos 
reconhecidos, amados e de amar inclusive se sofrermos transformações 
radicais das modalidades expressivas e pudermos, quiçá desiludidos do 
outro, fugir para uma realidade virtual, coisa que até hoje fizemos 
igualmente com a imaginação (SIBOLDI; SALVO, 1998, p. 14). 

  

Uma socialidade regida pelos afetos remete ainda a duas outras características que 

pautam a ética da estética proposta por Maffesoli (2005): o hedonismo e o presenteísmo. O 

agir pelo sensível denota o fato de que se busca, pela assepsia que este tipo de socialidade 

representa, um prazer sempre crescente e marcado por um momento bem específico: o agora.  

Não é preciso esperar para que sonhos identitários se realizem quando de uma possível 

ascenção social ou transformação corporal, ou ainda relegar-lhes o âmbito da imaginação. 

Fazer parte de um metaverso como o Second Life pode significar a virtualização e atualização 

do desejo ser, ter e pertencer, selecionando os aspectos desejáveis e minimizando os 

incômodos e problemas. Nesse sentido, os mundos virtuais se apresentam como possível uma 

“fórmula de sucesso” para ser feliz e realizado, ao menos durante o tempo em que se 

permanece conectado. 

 

8.2. A EXPANSÃO DA SUBJETIVIDADE E OS NOVOS CORPOS 

 

“Tudo está ao contrário agora. É como se lá fosse o 

mundo real e aqui fosse um sonho” Jake Sully, 

personagem do filme Avatar. 
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Tendo em vista aspectos comuns observados, cabe-nos fazer uma analogia entre a 

experiência do Second Life e o filme de James Cameron, Avatar, lançado no Brasil em 

dezembro de 2009.  

O roteiro se passa no ano de 2154 no planeta Pandora34, onde a humanidade quer 

explorar o minério raro unobtanium, que pode ser a chave para solucionar a crise energética 

da Terra. Como a atmosfera de Pandora é tóxica, foi criado o Programa Avatar, em que 

“condutores” humanos têm sua consciência ligada a um avatar, um corpo biológico 

controlado à distância capaz de sobreviver nesse ar letal. Os avatares são híbridos 

geneticamente produzidos de DNA humano e DNA dos nativos de Pandora, os Na’vi. 

Jake Sully, ex-fuzileiro naval que agora se vê confinado em uma cadeira de rodas, é 

convocado para assumir o lugar de seu irmão gêmeo falecido na missão Avatar. Em seu 

avatar, Jake pode voltar a andar e experimentar as sensações corporais perdidas, infiltrando-se 

no meio dos Na’vi para conseguir convencê-los de que a Terra precisa do minério que eles 

possuem. Nessa missão, Jake se apaixona por uma nativa e pelas experiências vividas através 

de seu avatar, encontrando-se entre a difícil decisão de salvar a Terra ou preservar a vida dos 

Na’vi e sua própria experiência no avatar. 

 O primeiro ponto que permite uma discussão e comparação está na natureza do avatar. 

Assim como o avatar do filme representa uma mistura biológica entre o material genético de 

dois planetas distintos, o avatar assumido ao adentrar o Second Life representa uma mistura 

entre a subjetividade e alguns aspectos corporais selecionados do usuário, com a linguagem 

de programação dos mundos virtuais. Uma mistura entre humano e informação, não genética, 

mas informática. 

 Como pode ser observado na pesquisa etnográfica, o avatar não costuma ser criado 

somente com base na subjetividade e imaginação do indivíduo, mas acredita-se que para criar 

uma ligação entre o indivíduo e seu avatar, este precisa reproduzir minimamente algum traço 

físico e de personalidade do residente. Mas por que criar um avatar? Qual a necessidade de 

assumir uma forma física, normalmente com base no humano, em um ambiente onde poderia 

se libertar da prisão corporal, como pressupõe o imaginário pós-humanista?  

                                                 
34 O nome Pandora provém da mitologia grega, nome da filha de Zeus, e significa “a que possui todos os dons”. 
Pode-se se ressaltar ainda o significado do termo “Caixa de Pandora” que parece associar-se melhor ao contexto 
do filme. O termo faz referência a algo que gera curiosidade porém não se aconselha mexer sob pena de mostrar 
algo terrível. 
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 Como nos foi revelado pela discussão teórica, o corpo se insere em um conjunto de 

contradições. Ao mesmo tempo em que o corpo material se vê tão desprezado e punido por 

suas características naturais e indesejáveis de corpo, os indivíduos prezam pela aparência 

corpórea uma vez que esta representa o contato com o mundo exterior. Tendo em vista que a 

socialidade virtual está ancorada em diversos fatores da socialidade contemporânea, chegando 

a representar um espelho desta, o corpo virtual não se apresenta apenas como um acessório, 

mas como um lócus de livre experimentação, um marcador de presença e status, o principal 

contato como os demais residentes dos mundos virtuais. 

 A construção de um avatar está no cerne da lógica do Second Life. Ainda que alguns 

usuários optem por ver a sua segunda vida através dos olhos do avatar, não observando este 

na tela mas somente os outros, sabe-se da sua presença e este corpo virtual é reconhecido, 

observado e admirado pelos demais residentes que também circulam exibindo seus avatares 

como uma obra de arte pessoal, arduamente construída. 

Possuir um avatar significa ser mais que um observador, é estar inserido de alguma 

forma na comunidade e poder simular uma vida que, como na primeira, o corpo representa um 

fator de socialização e um “capital social” (GOLDENBERG, 2007). Não só a mente e a 

subjetividade se encontram presentes, mas uma corporeidade virtual capaz de funcionar como 

uma delimitação do self – que não se vê diluído no ciberespaço, mas possui uma referência 

identitária e de presença virtual. 

O avatar no filme de James Cameron era única possibilidade de interagir livremente 

diante do ar tóxico e o ambiente selvagem de Pandora. O Sencond Life também se assemelha 

a tal ambiente quando notamos que aqueles que não são “nativos” enfrentam dificuldades de 

socialização porque não conhecem as regras e, principalmente, seu avatares costumam estar 

longe do aspecto daqueles que já estão há tempos no jogo. A não ser que haja persistência e 

interesse, muitos podem desistir diante nas primeiras experiências mal sucedidas de 

socialização. Para permanecer no jogo, é preciso se inteirar sobre o funcionamento e 

principalmente ser reconhecido como um dos nativos, como Jake Sully buscou fazer.     

As experiências desse personagem em seu avatar permitem diversas comparações para 

com as possibilidades e especulações a respeito das vantagens de se ter um avatar, em 

especial para aqueles que possuem limitações físicas. Durante a pesquisa, nenhum dos 

avatares que foram observados se declarou como portador de alguma necessidade especial e 

esse fato se torna algo difícil de ser observado somente através do corpo virtual. As 
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observações não detectaram nenhum avatar com alguma deficiência, limitação corpórea ou 

esteticamente feio35, a não ser aqueles que ainda não possuíam o aporte de conhecimento e 

tecnologia para modificar o sua aparência virtual. 

Considera-se que tudo aquilo que limite fisicamente e socialmente a interação pode 

ser, e geralmente é, ocultado de acordo com a “temática do véu” (MAFFESOLI, 1996, p. 

175), já que esses “detalhes” supostamente não acrescentariam a socialidade virtual e ainda 

representam aspectos negativos com relação aos quais os indivíduos querem se ver livres, ao 

menos na segunda vida. Para tanto, o avatar representa uma cuidadosa construção, planejada 

para mostrar o melhor de si em conjunto com o melhor que a tecnologia é capaz de oferecer. 

Por esse olhar, o avatar seria então uma imagem idealizada de cada pessoa que se insere em 

um mundo virtual. Mas o que faz com que esse avatar seja mais do que uma mera 

representação gráfica para os usuários?   

Podemos inferir que o sentimento, assim como é capaz de gerir a lógica societária que 

se baseia na ética da estética, funciona como elo entre o indivíduo e seu avatar. O sentimento 

e a emoção capazes de serem produzidos por meio do avatar revelam que o fator estético é 

capaz de reger tanto o corpo social como os corpos individuais. “O entusiasmo, que depende 

de fato de uma constituição corporal, tem o poder de redobrar as emoções puramente 

intelectuais, trazendo-lhes o reforço de uma exaltação quase física” (PATER, W., apud 

MAFFESOLI, 1996, p. 132). 

Diante da lógica de funcionamento do Second Life, percebe-se que nem sempre uma 

tecnologia imersiva – como roupas especiais e óculos para visualizar uma terceira dimensão – 

é necessária para produzir reações subjetivas e corpóreas no usuário. Como pôde ser 

detectado por meio da pesquisa de campo, os residentes se sentem de tal forma ligados ao seu 

avatar, que este se torna capaz de produzir emoções e sentimentos, ainda que os estímulos 

sejam prioritariamente visual e auditivo. A vergonha, o medo, o desejo, a excitação sexual e o 

apego ao avatar – não como se este fosse o próprio corpo ou uma extensão dele, mas como 

um lócus de experimentação de sentimentos e a ligação primordial com uma vida alternativa – 

demonstram que a função do avatar vai muito além da mera representação imagética no 

ambiente virtual. 

                                                 
35 Em um padrão ocidental de beleza. 
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Diante de tal entendimento, poderíamos ainda comparar o avatar, numa perspectiva 

mais literária do que da psicologia, com um alter ego36 do usuário, que seria capaz não 

somente de revelar traços da personalidade do próprio autor de forma geralmente não 

declarada, um outro eu, mas também um outro corpo, construído e fundamentado em aspectos 

corpóreos e subjetivos, ao mesmo tempo com referências reais e idealizadas. Segundo 

Rheingold (2005, p. 477) os mundos artificiais são capazes de permitir, por meio da 

tecnologia, a liberação de uma série de “eus latentes”. Para uma segunda vida, nada mais justo 

e desejável do que um segundo corpo, capaz de delimitar fronteiras, produzir sensações e 

emoções, estando de certa forma ligado ao residente por uma relação de afeto. 

Essa possibilidade de estabelecer uma ligação subjetiva e emocional por meio do 

computador não se mostra ainda exclusiva de uma tecnologia que permite a criação de 

avatares, mas revela-se como fruto da interação entre homens e máquinas, como defende 

Guattari (2006, p. 14):  

 

As máquinas tecnológicas de informação e comunicação operam no núcleo 
da subjetividade humana, não apenas no seio de suas memórias, da sua 
inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus 
fantasmas inconscientes. 

 

Dois outros fatores se destacam ainda diante da possibilidade de criação de um 

segundo corpo: a estetização e a importância da aparência; e o consumo como peça chave que 

possibilita a criação e manutenção desse aspecto visual agradável e socialmente aceito. De 

acordo com a pesquisa de campo, é comum a busca por um avatar cada vez mais realista37 e 

esteticamente bonito, o que somente será possível pelo consumo de produtos para avatares, 

que por diversas vezes vendem um corpo fragmentado: cabelo, pele, unhas, roupas, etc.. 

Antes de falar sobre a aparência física do avatar, vale salientar que o conceito de 

beleza parece diferir entre os avatares de residentes de diferentes nacionalidades, apesar de 

algumas semelhanças que estes apresentam. Segundo as professoras Suely Fragoso e Nísia 

Rosário, que realizaram uma pesquisa em 2008, intitulada “Just Like Me, but Better”, os 

avatares do Second Life 

                                                 
36 Como também defendem Robbie Cooper e Spaigth Tracy, em seu livro “Alter ego: Avatars and their 
Creators”, que teve sua festa de lançamento no Second Life, em 2007. Entrevista com os autores disponível em: 
http://www.opendemocracy.net/arts/alterego_4620.jsp . Acesso: 28 mai. 2010. 
37 Como já discutido no bloco anterior, percebeu-se certa necessidade de reprodução das formas da vida 
presencial. Esse fato se aplica também aos avatares, como discutiremos melhor a seguir. 

http://www.opendemocracy.net/arts/alterego_4620.jsp
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São todos muito simétricos, com boa proporção. O padrão de beleza é 
essencialmente caucasiano: a imensa maioria dos avatares são altos, de pele 
clara, cabelos lisos, corpos longilíneos. Embora esse seja um padrão relativo 
a um tipo étnico bem definido, atravessa todas as culturas, aparece em 
avatares do mundo todo (FRAGOSO, 2008)38 

 

Ainda que os avatares sejam realmente sempre simétricos e tendam para um padrão 

estético, a pesquisa de etnografia virtual foi capaz de indicar certas diferenças entre avatares 

de residentes brasileiros e europeus, por exemplo, no que tange a forma do corpo virtual e os 

estilos de roupas escolhidos, apesar de ambos serem magros. Avatares brasileiros tendem a 

apresentar forma física diferenciada, geralmente com mais músculos, um pouco mais altos e 

formas mais avantajadas, seguindo, suspeita-se, um padrão de beleza nacional. As roupas 

costumam ser mais sensuais, com o corpo mais a mostra, em modelos conhecidos pelos 

brasileiros. 

Enquanto que avatares europeus costumam se apresentar com uma forma física um 

pouco mais baixa e com menos músculos a mostra. Suas roupas tendem a ser, ora mais 

discretas, ora mais excêntricas, ao menos para o olhar de uma brasileira acostumada com os 

padrões nacionais. Ambos buscam o belo, mas acreditamos nas particularidades que os filtros 

culturais tendem a condicionar39.  

Independente das tendências observadas, a boa aparência se torna um valor 

fundamental no Second Life, revelando mais uma característica da socialidade pós-moderna 

que se apresenta evidenciada no ciberespaço.  

 

Assim, comprazer-se na aparência, ligar-se aos jogos das formas é 
reconhecer que a estética – no sentido que muitas vezes dei a esse termo: o 
de emoção comum – inscreve-se na globalidade do dado natural e social, e 
que é um elemento de destaque para compreender essa mesma globalidade. 
Foi o que chamei de “paradigma estético” (MAFFESOLI, 1996, p.156). 

 

Segundo Maffesoli, as roupas e os acessórios são meios de se posicionar socialmente, 

e colaboram com o corpo no sentido de permitir a criação de relações sociais e de atos 

                                                 
38 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u430366.shtml> . Acesso: 10 mai. 
2010 
39 Essa diferença pode ser observada na Figura 7 do presente trabalho. Á esquerda está o avatar de Fada Yalin, 
brasileira com avatar próximo das características descritas. E a sua direita o avatar Jenny Oridium, uma 
portuguesa, que opta pela forma corporal mais próxima do padrão europeu.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u430366.shtml
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comunicativos. Permeados pelo paradigma estético, pode-se então entender os esforços na 

construção das aparências, quase sempre muito próximas umas das outras, como um fator 

determinante também para a socialização no mundo virtual em questão: 

 

Constatou-se, portanto, que há, na imitação (que se chamou moda, 
conformidade), o desejo de reconhecimento pelo outro, a procura de um 
apoio ou de proteção social, e o fato de seguir uma via comum. Esses 
caracteres devem, com certeza, ser considerados “formas” que convém 
enriquecer através das buscas particulares (MAFFESOLI, 1996, p. 179). 

 

Cabe salientar que cada pessoa, ainda que esforçando-se para construir uma aparência 

próxima dos demais visando a aceitação, pode buscar “enriquecer” tal forma, diferenciando-se 

em alguns aspectos. Essa diferenciação, acredita-se, ocorre por meio do consumo de artigos 

para avatares. Fica perceptível, nos dados levantados pela pesquisa etnográfica, como existe 

uma diferenciação na imagem e no tratamento para com aqueles que utilizam artigos 

conseguidos de forma gratuita, considerados sempre de baixa qualidade. “Nada de objeto 

desejável em si, nada de atrativo das coisas por si mesmas, mas sempre exigências de 

prestígio e reconhecimento, de status e de integração social” (LIPOVETSKY, 2007, p.38). 

Diferenciam-se também aqueles avatares que possuem aspecto “mais humano” e 

roupas mais realistas, que somente podem ser conseguidos por duas vias: um razoável capital 

a ser investido ou tempo e habilidades informáticas acima da média. Como citado pelos 

próprios usuários, os criadores de skins, aspectos mais difíceis de serem manipulados e de 

maior custo no mercado dos avatares, costumam alcançar um maior status social e também 

costumam obter o maior retorno financeiro. Alguns nomes conceituados acabam se tornando 

marcas de luxo pela idéia de perfeição e qualidade que lhe são agregadas. Segundo 

Lipovetsky & Roux (2005, p. 19), “o luxo é o sonho, o que embeleza o cenário da vida, a 

perfeição tornada coisa pelo gênio humano”. 

Apesar da possibilidade da criação de seres animados, formas animais e outros 

acessórios como garras e asas, a maioria dos avatares observados em ilhas brasileiras optam 

pela forma humana “comum”, focando logicamente na sua estilização e aparência. É 

impressionante notar como a busca pela perfeição, que não está necessariamente atrelada a 

forma física humana e é fruto de diversos distúrbios psicológicos para aqueles que a desejam 

desenfreadamente, se torna um objetivo almejado por uma grande parcela dos residentes. E 
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esse fator não necessita de declarações para tanto, mas basta observar o assédio aos avatares 

mais realistas e a melhor aceitação social que estes experimentam. 

Pode-se inferir que, ainda que um suposto imaginário pós-humanista almeje em sua 

essência uma potencialização e libertação da subjetividade humana, não configurando o corpo 

como uma prioridade, este imaginário poderia valorizar uma nova forma de interação social 

podendo até mesmo chegar ao extremo de uma vida essencialmente na rede, mas com outras 

configurações. 

 O corpo físico pode até representar um empecilho, mas o corpo virtualizado, perfeito 

como nunca antes, passa a ser um desejo latente de grande parte daqueles que se inserem em 

mundos de terceira dimensão como o Second Life. As facilidades de construção e 

manipulação do avatar revelam-se como verdadeiras tentações para o imaginário dos 

indivíduos que vivem em uma cultura somática. Os avatares que representam outros aspectos, 

que não o humano, podem até ser considerados amigáveis, mas prestam-se a diversão e ao 

entretenimento, prioritariamente. Quando se trata de questões como a construção de 

relacionamentos, a forma humana é novamente requisitada como aquela capaz de ser lócus 

principal das emoções, sentimentos e prazeres experimentados na virtualidade. 

 Projetar no avatar o sonho de uma corporeidade perfeita, que apesar da busca pelo 

realismo extrapola quaisquer referências naturais que se conheça, revela uma das grandes 

vantagens de uma segunda vida alternativa. A ocorrência, pelo menos diante da pesquisa de 

campo, de avatares acima do peso ou com marcas da idade pode ser considerada zero. 

Avatares mais bronzeados são ocorrências até comuns em ilhas brasileiras, mas sempre com 

traços que os diferenciam da raça negra. Todos podem estar dentro dos “padrões de beleza”, a 

menos que não queiram. Aliás, podem até mesmo ir além dos padrões, caso desejem. 

 Dizer que o discurso de construção de avatares mais perfeitos se ancora na realidade 

seria apenas uma forma de afirmar que existe uma tendência de humanização destes. Todavia, 

as imagens corporais percebidas no Second Life se enquadram muito mais ao aspecto dos 

corpos hiper-reais40 apresentados nas diversas mídia. Atualmente a exposição de fotografia 

que não tenha sido tratada artificialmente, especialmente em publicidade, é amplamente 

condenada. Sua exposição nas mídias apresenta corpos hiper-reais, perfeitos, que não 

                                                 
40  Tendo início em 1968, com grande popularidade nos Estados Unidos e Inglaterra, o hiper-realismo, também 
conhecido como realismo fotográfico ou fotorealismo. É um estilo de pintura e escultura que busca mostrar uma 
abrangência muito grande de detalhes. Pela riqueza de detalhes são capazes de gerar um efeito de irrealidade, 
formando o paradoxo: "É tão perfeito que não pode ser real".  
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pretendem, a priori, uma ligação exata com a realidade, mas que geram no imaginário dos 

indivíduos contemporâneos, um sentimento de desvantagem com relação aos seus corpos 

físicos e imperfeitos. 

 Os investimentos para a manutenção desses padrões ideais podem se diferenciar 

consideravelmente, em pelo menos um aspecto, daqueles realizados no corpo material. Se na 

corporeidade humana as exigências são de dinheiro, tempo e dor, no ciberespaço o fator da 

dor física é praticamente anulado. O investimento financeiro pode ser relativo, tendo em vista 

que gasta-se menos, mas o efeito somente é obtido na virtualidade. Em alguns casos, 

dependendo de quantas vezes deseje se transformar ou quanto realismo pretende dar a sua 

segunda vida, pode ser investida uma quantia considerável. Entretanto, o tempo necessário 

para a transformação corporal sofreu talvez uma das maiores transformações.  

Não se fala em anos de academia e boa alimentação para uma boa forma na 

virtualidade, mas a perfeição pode ser encontrada na distância de apenas alguns cliques. A 

sede pelo presenteísmo nunca chegou tão próxima da saciedade. “A ideia de que a vida só 

estaria aí para um maior bem das aparências permite justificar a focalização sobre o presente, 

observável em inúmeros domínios contemporaneamente” (MAFFESOLI, 1996, p. 158) 

  Tendo em vista as especificidades do objeto de estudo em questão, poderíamos elencar 

ainda outro tipo de investimento que também configura como uma moeda social: o 

conhecimento. Num jogo de público um pouco mais seleto como o Second Life, um avatar 

considerado mais interessante pode depender também do conhecimento do residente, sendo 

ele próprio seu personal stylist, personal trainer ou cirurgião plástico. O conhecimento como 

ferramenta informática ou sobre as normas do jogo, foi observado também como um fator de 

prestígio entre os residentes. Seja qual for o tipo de investimento nas aparências, este se torna 

importante elemento na criação do sentimento de comunidade, na manutenção da socialidade, 

ainda que de forma branqueada e por meio de um corpo asséptico.  

Os relacionamentos não se limitam apenas aos contatos angariados ou nas amizades 

construídas, mas por encontrar no corpo-avatar o principal lócus de socialização, o Second 

Life pode ser reconhecido como um importante espaço de virtualização do sexo. 

 Os investimentos na aparência dos avatares pretendem deixá-los também mais 

sedutores, aspecto que pode ser aliado a avançadas simulações de poses, que tornam o 

movimentar do avatar cada vez mais natural. Quando parado, o avatar se espreguiça, mexe 

nos cabelos, coloca as mãos na cintura, amarra os sapatos, simula algumas poses sensuais. A 
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sensualidade é uma característica presente na maioria dos avatares. “Há uma erótica dos 

corpos, isto é, eles, na perspectiva de uma estética generalizada, são fatores de união, criam 

comunidade” (MAFFESOLI, 1996, p. 149). 

Diante de tal estetização generalizada, que ganha contornos de cunho até mesmo 

erótico, percebemos que o interesse sexual que esse segundo corpo desperta encontra-se em 

nível elevado. Há tempos existe na cibercultura uma espécie de predisposição de 

determinados indivíduos para tal prática, mesmo que as informações sobre o outro se limitem 

ao texto escrito. Acredita-se que, quando o olhar se vê privilegiado, ainda mais diante de 

formas hiper-reais a desfilar por todos os lados, aliando ainda a possibilidade da emissão de 

sons em tempo real, as fantasias e desejos se apresentam de forma muito mais aflorada. Tudo 

isso é capaz de estabelecer relações entre o corpo do usuário, sua subjetividade e seu avatar, 

que se apresentam muito complexas, quase ao nível da imersão41. 

André Lemos (2005, p.162), entende o cibersexo como uma apropriação social das 

novas tecnologias. 

 

Podemos realizar fantasias das mais diversas, na tranquilidade do quarto, 
estando a sós, sem estarmos isolados. Mais ainda experimentando uma 
relação erótica com um outro imaginário, mas presente. No fundo, pouco 
importa quem seja o outro; ele não passa de um pretexto para produção de 
fantasias e de erotismo (LEMOS, 2005, p.162).  

  

O avatar seria esse pretexto, capaz de produzir desejos e fantasias, enquanto que quase 

nada é questionado para além da imagem. Pode-se aqui citar a experiência de incremento 

visual no avatar-pesquisador e o interesse claramente sexual que este foi capaz de despertar. 

Não houve nenhuma indagação a respeito da personalidade que o controla ou até mesmo a 

sondagem para saber se o interesse era recíproco. O movimentar de maneira sensual do avatar 

e a gentil resposta a um cumprimento, foi capaz, acredita-se, de insinuar uma provável 

disposição. 

A idéia do cibersexo como apropriação social das novas tecnologias, defendida por 

André Lemos, pode ser observada de forma mais ampla pela ótica da sedução, que permeia 

não somente o sexo virtual, mas todas as relações que envolvem a aparência. 

                                                 
41 André Lemos (2005, p.156) explica a diferença principal entre imersão e navegação: “Através da imersão 
podemos nos sentir parte desse mundo, sendo este o sentimento de pertencimento a uma realidade. Já a 
navegação é a forma como nos deslocamos nos mundos de síntese”. 
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Nesse sentido, a sedução não deve ser compreendida como simples relação 
interindividual, expressão de um suposto individualismo ou narcisismo, ela 
é, ao contrário, um ambiente no qual se banham as relações sociais, uma 
matriz que as determina e as faz ser o que são (MAFFESOLI, 1996, p. 166). 

 

 Apesar de se inserir nesse contexto da sedução, como fator de socialização, não se 

pode negar a forma ainda mais asséptica de socialidade que este tipo de sexo reproduz: não 

riscos de exposição ou de contaminação pelas temidas doenças sexualmente transmissíveis. 

Muito mais que a segurança da tela do computador como proteção da identidade, é o avatar 

que se relaciona, se roça no outro, que estabelece o contato “físico”. A ele, nesse momento, 

emprestamos apenas nossa subjetividade e colhemos os frutos do hedonismo. 

 Em uma segunda vida, o corpo material e o corpo avatar encontram-se quase sempre 

em condições opostas. Enquanto o indivíduo se coloca sentado diante da tela, seu avatar pode 

estar se divertindo em uma festa, conversando com amigos, fazendo compras, voando ou 

mergulhando com golfinhos. Entretanto, no caso do Second Life, o contrário também pode 

acontecer: o indivíduo pode desempenhar outras atividades na primeira vida enquanto seu 

avatar permanece sentado em uma galeria ou dançando automaticamente em uma casa 

noturna em troca de lindens. 

 A pesquisa de campo revelou ainda que os usuários não imaginam que são seus 

avatares quando estão conectados, mas que estes significam uma importante parcela de si, ao 

menos enquanto possuem uma vida mediada. Não apenas os representam, mas assumem 

riscos, interagem e atraem admiradores para ele. Desse modo, os indivíduos se encontram em 

uma posição fragmentada, uma quase sensação de dois corpos para uma subjetividade, que 

pode levar a consequências psicológicas, dentre elas a ciberdependência.  

 O trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio Mentor na prevenção e orientação nos 

casos de ciberdependência, revela que sua ocorrência tem sido maior do que a imaginada. 

“Percebemos quando a pessoa tem se dedicado demais ao SL”, afirma Markao34. Entretanto, 

observamos que alguns dos residentes que mais tivemos contato estavam frequentemente on 

line, em diferentes horas do dia. Podemos questionar então se estes eram ciberdependentes? 

Quais seriam os parâmetros exatos para se definir alguém enquanto tal? 

 Tendo em vista que este seria assunto para uma nova pesquisa, cabe a nós apenas 

levantar a problemática enquanto relacionada a um envolvimento subjetivo e afetivo com o 
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jogo. Saber que a Linden Lab, empresa mantenedora do Second Life, orienta que os grupos de 

apoio incentivem a forma não humana do avatar, vem confirmar as suspeitas e percepções de 

que, possuindo uma corporeidade virtual tão próxima do humano, isto seria capaz de refletir 

na subjetividade do indivíduo. Com relação as suas experiências naquele ambiente, pode-se, 

em certos momentos, priorizar sua segunda vida em detrimento da primeira. 

 Pode-se suspeitar que o Second Life, pelas características até aqui levantadas, 

principalmente no que diz respeito à relação subjetividade/avatar, é capaz de engendrar uma 

espécie de vício nos indivíduos, não por ser propriamente um jogo – como o vício pelos 

vídeos games – mas por simular uma vida em seus amplos aspectos. Tal simulação, que 

extirpa quase todos os aspectos negativos relacionados à existência, especialmente as 

limitações corpóreas, poderia produzir em algumas pessoas uma repulsa pela existência 

material e uma série de problemas que as acompanham. Neste patamar, algum usuário poderia 

chegar ao ponto de repetir a frase de Jake Sully, personagem do filme Avatar, depois de 

dedicar mais horas em seu avatar do que a si mesmo: “Já não sei mais quem eu sou”. 

 Mas esse mundo não é tão novo, livre e perfeito quanto se imagina. Diversas regras 

regulam o funcionamento e limitam algumas possibilidades dos avatares, revelando que o 

Second Life não é uma “terra sem leis”. Tais normas são capazes de relembrar a biopolítica de 

Foucault (2000), e como o controle dos corpos individuais determinava o controle do corpo 

social, fato que parece aplicável também a este mundo virtual. 

 Em Vigiar e Punir, Foucault (1977, p. 153) nos fala que “o sucesso do poder 

disciplinar se deve sem dúvidas ao uso de tecnologias simples: o olhar hierárquico, a sanção 

normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame”. Apesar 

de não caracterizar um processo de exploração das forças do corpo para o trabalho, a 

vigilância sobre ele se torna um fator facilmente observado. Qualquer residente pode servir 

como denunciador de um comportamento indesejável, “reportando-o” a instâncias superiores. 

Ainda em sua forma virtual, o corpo precisa ser controlado em seus impulsos e ação em prol 

da organização social. 

Percebe-se que todas as normas estão em algum ponto relacionadas com o avatar e 

suas expressões: seja intolerância (fatores étnicos e culturais expressos no corpo), agressão 

(no sentido físico do termo), quebra de privacidade (não revelar dados sobre a primeira vida 

do outro), não pertubar a paz social (nem todo comportamento é bem aceito) e, 
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principalmente, falta de comportamento e indecência, que priva o avatar de andar nu em áreas 

públicas do Second Life. 

 Percebemos que essas normas não visam uma exploração do corpo enquanto força de 

trabalho, com defende o poder disciplinar, mas aproximam-se do conceito de biopolítica, 

enquanto gestão da vida social por meio do corpo, aqui no caso, da segunda vida. A gestão 

dos corpos-avatares individuais significaria, tentando uma aproximação, um exercício do 

biopoder para tentar manter a ordem da vida virtual. Apesar de representar o sonho de uma 

segunda vida mais livre que a primeira, os aspectos fundamentais que reproduzem a ética e 

moral de nossa sociedade são transpostos para o metaverso.  

Algumas proibições são expressas, outras designam locais específicos para sua 

realização, como as áreas de RPG e de conteúdo considerado maduro. Isso cria padrões de 

comportamento aceitáveis. “Em certo sentido o poder de regulamentação obriga a 

homogeneidade, mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar 

as especialidades e tornar úteis as diferenças ajustando-as umas as outras” (FOUCAULT, 

1977, p.164). 

Gerir a vida social por meio do corpo individual não significa, entretanto, que esse 

corpo possa vir a perecer. Mesmo nas áreas de combate, a morte não configura como uma das 

possibilidades. Levar um tiro, por exemplo, faz com que o avatar renasça, ou seja, retorne ao 

lugar de nascimento, sem perder nada com isso. Numa vida que almeja a perfeição, os 

aspectos desagradáveis que incomodam o corpo físico não configuram entre as preocupações: 

gordura, doença, envelhecimento, morte.  O jogo acaba garantindo um aspecto de segurança 

no que tange ao corpo idealizado. 

Lembremos ainda que o medo da morte e busca pela imortalidade sempre estiveram 

presentes na vida humana. A consciência da mortalidade e do desejo de superação dessa vil 

realidade de mortais já estava na origem da concepção da vida grega. Nossos ancestrais se 

rivalizavam com os deuses do Olimpo exatamente para buscar essa ultrapassagem de vidas 

limitadas temporalmente e também nas possibilidades de ação. 

A ausência dessa mortalidade configura como principal anseio do imaginário pós-

humanista. Tal imaginário pode ser observado, ainda que implicitamente e não atendendo a 

sua totalidade, na proposta de vida alternativa apresentada pelo Second Life. Retomemos o 

conceito que entende que 
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O pós-humano representa um estágio da humanidade tecnológica cuja 
principal meta é a transcendência das limitações físicas e biológicas do 
humano. Esse desejo de ultrapassagem dos limites ou fronteiras, [...], 
encontra sua realização máxima no abandono da prisão corporal, por meio 
das fantasias que imaginam a digitalização da consciência em computadores 
(FELINTO, 2005, p.3). 

 

Percebemos que, ao menos no mundo virtual em questão, o paradoxo do corpo 

contemporâneo é ressaltado. Existe o desejo de superar as barreiras físicas e biológicas e de se 

utilizar da tecnologia como um lócus de expansão da consciência. Contudo, se o corpo 

material é visto como uma prisão ao homem, o corpo digitalizado representa uma de suas 

fantasias relativas à vida no ciberespaço. Há uma insatisfação com relação ao corpo que 

precisa ser compensada, ainda que virtualmente. Mesmo que de uma forma totalmente 

manipulável de acordo com as vontades pessoais, o homem não se vê sem a sua corporeidade. 

Corpo e subjetividade permanecem mesmo quando nos é dada a possibilidade de supressão do 

primeiro. 

Enquanto ainda não alcançamos o sonho pós-humanista, a vida do avatar continua 

condicionada à vida do indivíduo a ele ligado. Quando o primeiro corpo padece e morre, o 

segundo ainda não pode continuar a subsistir. Os Na’vi no filme Avatar também não são 

imortais em seus corpos, segundo eles, toda a energia que possuem é emprestada e um dia 

deve ser devolvida. Todos eles passam a viver então, concentrados na árvore mãe, como pura 

energia sem corpo, aproximando-se do que prega o imaginário pós-humanista, e que não 

difere tanto do pensamento das muitas religiões. 

Na verdade, o homem não nutre um ódio ao corpo, mas sim às suas limitações. 

Quando estas podem ser consideravelmente reduzidas na virtualidade, em partes o anseio pós-

humanista se revela. É no corpo, ainda que virtual, que se encontram as fontes de prazer, a 

aceitação social, a materialização da personalidade e da subjetividade. Em uma sociedade das 

aparências, não ser visto não configura como uma possibilidade desejável. O desejo de se ver 

livre das limitações físicas caminha ao lado de outro aspecto do qual o homem não conseguiu 

se libertar: a necessidade da forma e da imagem. Nesse ponto concordamos com Maffesoli 

(1996, p. 150) quando este afirma que “homem é menos criador de imagens, que forjado por 

elas”. 

Entendendo o “formismo” (MAFFESOLI, 1996; 1998) como também um 

característica da ética da estética, infere-se o quanto este influencia e colabora para essa 
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percepção: ainda que vivamos na era dos líquidos (BAUMAN, 2001), estes ainda necessitam 

de uma forma que os delimite e os forme, mesmo que apenas por instantes. A necessidade e 

desejo por uma corporeidade, assim como as normas para uma melhor gestão da socialidade 

na segunda vida, revelam uma carência pela forma, da qual o homem ainda não conseguiu se 

livrar para que possa entrar totalmente na proposta de um imaginário pós-humanista. 

Talvez esse imaginário pós-humano possa representar apenas um novo céu ou um 

novo cosmos, só que em uma espécie de religião onde a tecnologia é cultuada. Ele não é 

capaz de prometer, assim como as demais, a perpetuação da matéria. Enquanto não chegamos 

ao estágio de pós-humanos, se é que chegaremos, continuamos a adular nossos corpos e a 

sonhar que um dia esses possam ser tão ou mais perfeitos que os avatares em terceira 

dimensão. Apenas sonhar porque, infelizmente, “a perfeição só existe para consolar da 

infelicidade e não para que seja realizada, o que seria uma infelicidade ainda maior” (LE 

BRETON, 2007a, p.222). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Corpo, subjetividade, cibercultura. Abordar de forma conjunta três assuntos que, 

individualmente, possuem várias divergências de abordagens e constituem ainda campos a 

serem amplamente explorados, configurou-se, sem dúvida, o maior desafio da presente 

dissertação. Muitos foram os percalços teóricos e práticos para a realização da pesquisa, 

porém os resultados demonstram o que os objetivos propostos foram alcançados. 

Para delimitar o entendimento a respeito do tema e posicionar-se teoricamente, a 

fundamentação teórica foi de extrema importância. Buscou-se apresentar uma trajetória das 

principais concepções a respeito do corpo, desde a antiguidade até os dias atuais, visando 

estabelecer pontos de ligação entre o corpo material e corpo virtual. Dentre os autores que 

trabalham a temática, no presente trabalho destacamos principalmente o posicionamento de 

Foucault (1977; 2000; 2003; 2007), Le Breton (2007) e Paula Sibilia (2003; 2004). 

Pretendeu-se ainda tratar o conceito de corpo em uma perspectiva não cartesiana, 

entendendo ser impossível abordá-lo sem que se falasse da subjetividade inerente a cada 

indivíduo. Esta por sua vez foi conceituada e estudada pela perspectiva de Felix Guattari 

(1996; 2006) e Michel Foucault, que a entendem como construída pelo social e no social. 

Fez-se necessário ainda apresentar uma discussão sobre a relação entre corpo, 

subjetividade e a tecnologia, desde as primeiras máquinas até a cibercultura, na qual se insere 

o recorte metodológico do Second Life. A escolha por tal metaverso ocorreu por este 

apresentar a necessidade de uma corporeidade virtual, um avatar, para que fosse possível a 

interação com demais usuários. O avatar se configurou então como o foco principal dos 

estudos e discussões, não limitando, porém, as possibilidades de observação de outros pontos 

que se mostraram como relevantes e complementares na contextualização da suposta projeção 

das subjetividades na construção dos corpos virtuais. 

Para conseguir alcançar os objetivos da pesquisa, a escolha da técnica também se 

revelou de suma importância. A pesquisa etnográfica virtual apresentou-se como uma rica 

ferramenta, capaz de oferecer uma ampla gama de dados sobre diversos aspectos do Second 

Life, e não somente sobre o foco da atual dissertação. Desse modo, além das conclusões que 

serão apresentadas a seguir, observa-se através do diário de campo uma série de 

possibilidades de futuras pesquisas a serem realizadas.  
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Dentre essas possibilidades sugerimos algumas que consideramos relevantes: uma 

pesquisa que contemple mais a fundo os efeitos psicológicos resultantes da proposta de uma 

segunda vida, tendo em vista a questão da ciberdependência; um estudo que aborde a 

concepção de espaço e território para os usuários, visto que estes procuram reproduzir espaços 

físicos por meio da tecnologia; abordagem das diferenças culturais na percepção da vida on 

line e construção do avatar; análise sobre possível influência do avatar sobre os gostos e 

aparência física dos indivíduos, uma vez que estes contribuem para criar representações 

corporais hiper-reais; dentre outras abordagens e aspectos. Por ora, nos deteremos em iniciar 

algumas considerações finais a respeito do objeto de pesquisa. 

Primeiramente, gostaríamos de ressaltar como a perspectiva de Lipovetsky (2004; 

2007), de que a pós-modernidade se sustenta pelo paradoxo, pode ser evidenciada e até 

mesmo potencializada na virtualidade. Tal fato se manifesta principalmente na percepção do 

corpo como desejável, no que se refere à sua aparência – fator determinante no processo de 

socialização – e no seu entendimento como lócus do prazer e da subjetividade, e ao mesmo 

tempo o corpo é percebido como uma limitação ao indivíduo, principalmente por suas 

características mais orgânicas como a doença, o envelhecimento e a morte. 

Comprova esse fato a conclusão a que se chega sobre a influência do imaginário pós-

humanista na projeção das subjetividades no ciberespaço. Mesmo encontrando um lócus onde 

a questão corporal pode ser totalmente suprimida, colocada entre parênteses (LE BRETON, 

2007a), os indivíduos pós-modernos se vêem atraídos pela possibilidade de recriar a 

corporeidade, ainda que virtualmente. O corpo não é somente desejável, mas se torna o 

principal fator de socialização em mundos de terceira dimensão como o Second Life. 

O imaginário pós-humanista é percebido então como uma influência no sentido de se 

superar o corpo material, criando avatares hiper-reais, idealizados de acordo com padrões de 

beleza estabelecidos na sociedade de consumo, mas criando imagens que vão além da suposta 

realidade. Entretanto, a corporeidade é uma necessidade que ainda não foi descartada. Se o 

corpo material é visto como uma prisão ao homem, o corpo digitalizado representa uma de 

suas fantasias relativas à vida no ciberespaço, na qual ele pode projetar as suas insatisfações e 

anseios de alcançar uma corporeidade cada vez mais próxima da perfeição. 

Tal projeção não se dá a esmo, mas ocorre ao menos com um traço mínimo do real. 

Essa foi identificada como uma característica do corpo avatar: ele é criado partindo de algum 

referencial existente, que se complementa à expressão da subjetividade, e não 
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necessariamente se funda sob aspectos puramente subjetivos. Esta uma hipótese cogitada no 

início da pesquisa. 

Outro fator fundante do avatar está nos investimentos realizados neste. A função do 

consumo fica ainda mais clara quando se observa que se pode comprar uma pele mais bonita, 

não através do último lançamento cosmético, mas por meio de um comércio de partes 

fragmentadas do corpo. O consumo da corporeidade é mais evidente, e o dinheiro continua 

sendo o maior investimento realizado tanto na materialidade quanto na imaterialidade. O 

investimento financeiro tende a reduzir os de outro tipo, como a dor e tempo gastos para a 

formatação da forma física. 

Um dos pontos levantados que se considera de maior relevância reside no fato do 

avatar simbolizar para seus usuários mais do que apenas uma representação virtual, como 

pode ser amplamente questionado no senso comum, ele é uma espécie de marcador de 

presença, o qual se encontra perpassado por fatores como o sentimento, a subjetividade e o 

prazer. A avatar não é um substituto do corpo material, mas um novo lócus de 

experimentação, onde suas manipulações e experiências levam a implicações no próprio 

corpo físico e subjetivo do indivíduo. Enfim, um segundo corpo. 

Da mesma forma como o avatar, poderia-se questionar se uma “segunda vida” não se 

apresentaria também uma substituta à primeira, capaz de atrair apenas usuários que não 

possuem uma vida comum, com suas obrigações e responsabilidades, ou ainda os excluídos 

pela aparência e mobilidade física. O conceito de vida alternativa, como proposto nas 

análises, não teria as mesmas características de uma vida que se pretende substituta? Acredita-

se que não. 

Falar em vida alternativa significa apresentar aquilo que se pode lançar mão quando 

desejado, que apesar da ciberdependência configurar como uma possibilidade para alguns, em 

muitos outros casos essa vida secundária funciona como uma válvula de escape para a 

angústia de não poder assumir todos os papeis desejáveis, ou ainda, aqueles que nos ditam as 

mídias como ideais. É ter a oportunidade de, ao menos alguma vez, poder ser autor da própria 

história e da própria corporeidade, e depois voltar novamente à realidade que nos requisita e 

subjuga, mas ainda representa uma primeira opção para as nossas ambições societárias e 

corporais.   

O tipo de lógica que rege o ciberespaço parece ser a mesma de nossa 

contemporaneidade: a ética da estética (MAFFESOLI, 1996; 1998; 2005). A valorização do 
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sensível, a efemeridade dos laços, o presenteísmo e hedonismo presentes, encontram nesse 

ambiente um espaço vazão. Na virtualidade, os incômodos do corpo e da socialização se veem 

amplamente reduzidos por uma cuidadosa seleção na construção da segunda vida, criando 

outros corpos e outra socialidade que reproduz o sonho da assepsia total. Socialidade e corpo 

são “branqueados” (BAUDRILLARD, 2003) em busca da realização de ideários. 

A tecnologia que pode então ser vista como libertadora, oferecendo condições para 

que os excluídos sociais pela aparência possam se socializar sem as barreiras corporais,  pode, 

ao mesmo tempo, se apresentar como limitadora, quando parece apenas reproduzir os padrões 

já estabelecidos e colaborar com a sua perpetuação. Nesse aspecto, há muito pouco espaço 

para o novo e quase nenhum para o diferente. O corpo magro, jovem, branco, continua a ser o 

objeto de desejo e “sonho de consumo” dos indivíduos que se propõem  manter uma vida 

secundária. A não observância de avatares que fogem a esse padrão revela que o ciberespaço 

pode funcionar também para a perpetuação de estereótipos e preconceitos. 

Apesar da tentativa de “branquear” e melhorar aquilo que está dado, muito do 

conteúdo e forma do Second Life se ancora na primeira vida. Percebeu-se certa imitação da 

realidade por parte dos mundos virtuais, imitação esta que transpõe para a virtualidade muitos 

aspectos considerados limitadores, responsáveis pelo enquadramento dos indivíduos: a 

estrutura e normas sociais, o status social, a família, o corpo. Todos os fatores observados 

relegam ao formismo (MAFFESOLI, 1996; 1998) um papel fundamental na conceituação dos 

modos de interação dos indivíduos pós-modernos: ainda que estes nunca se enquadrem 

totalmente e nem por muito tempo, a necessidade de forma que delimite o conteúdo 

permanece, revelando como sentem a perda das grandes referências e ideais que direcionavam 

o sujeito moderno. 

 

Nem todos os valores, nem todos os referenciais de sentido, foram pelos 
ares: a hipermodernidade não é ‘sempre mais desempenho instrumental e, 
portanto, sempre menos valores que tenham força de obrigação’; ela é, isto 
sim, uma espiral técnico-mercantil que se liga ao reforço unanimista do 
tronco comum dos valores humanistas democráticos (LIPOVETSKY, 2007, 
p.99-100). 

   

 Em uma sociedade cada vez mais afeita às inovações tecnológicas, ao culto do corpo e 

uma valorização da subjetividade, os avatares tendem a ser ainda mais requisitados, e 

manifestam-se como um capital social nas relações travadas por meio do ciberespaço. Tendo 
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em vista que as interações e comunicações tendem a se tornar potencialmente mediadas, 

compreender esse fenômeno a partir da perspectiva da Comunicação se torna imprescindível 

para uma melhor apreensão dos rumos que tomará a humanidade tecnológica mediada. 
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