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RESUMO

O termo ciborgue significa “organismo cibernético”, e foi cunhado por Manfred 

Clynes e Nathan Kline em 1960 na busca por formas de adaptar o ser humano para viver 

em ambientes hostis durante a corrida espacial. Nas últimas décadas uma enorme 

quantidade de avanços tecnológicos está ampliando em muito nosso leque de 

possibilidades de atuação, criando a cada dia novos híbridos de humanos e máquinas. 

Exoesqueletos, partes biônicas, computadores vestíveis, são alguns exemplos de como o 

que antes era domínio da ficção científica agora se torna realidade. Contudo, a ideia 

defendida aqui é a de que não precisamos ir muito longe nos avanços tecnológicos para 

encontrarmos ciborgues. Grande parte das pessoas nas últimas décadas passou a ter 

próteses de silicone, marca-passos, aparelhos auditivos, etc. Expandindo o conceito, 

veremos que dependendo da perspectiva com a qual se trabalha podemos todos nos 

caracterizar como ciborgues. Apesar do humano ser um animal sociotécnico, a relação que 

ele estabelece com a técnica agora é diferente devido às formas de pensar específicas da 

atualidade. Para realizar este estudo tivemos como base teórico-metodológica a Teoria 

Ator-Rede, que nos possibilita seguir o movimento de associações entre entidades, que 

incluem, além de humanos, os não-humanos. Acompanhamos as redes que os ciborgues 

tecem inspirados nas ideias de Latour (1994c) e propusemos uma “pragmatogonia”, uma 

forma de relatar as metamorfoses de um objeto seguindo por um caminho “irracional e 

especulativo”, e também “implausível e não empírico como as cosmogonias do passado”. 

Assim, seguimos o conceito, aproximando diferentes autores, traçando a imagem do 

híbrido humano-máquina, passando pela ficção científica, e por algumas ideias que 

parecem ter inspirado a criação do termo propriamente dito. Adotar este caminho foi 

importante, pois possibilitou ver as diferenças nas relações que os humanos estabeleceram 

com as técnicas e suas hibridizações com elas ao longo do tempo. O ciborgue é, ao mesmo 

tempo, uma entidade que é reflexo e oposição à realidade moderna, e acabou encontrando 

na literatura um território fértil para sua constituição. Dessa forma, a ficção científica 

possibilita o estudo acerca dos traços que constituem o ciborgue, da sua construção 

histórica aos elementos que, personificados nesta figura, podem propiciar um rompimento 

com os valores defendidos pela modernidade.

Palavras-chave: Ciborgue, Teoria Ator-Rede, Ficção Científica, Híbridos



a b s t r a c t

The term cyborg means "cybernetic organism", and was coined by Manfred Clynes 

and Nathan Kline in 1960, during the space race, in search for ways to adapt humans to 

live in hostile environments. In recent decades, a huge amount of technological advances is 

expanding our range of performance possibilities, creating every day new hybrids of 

human and machine. Exoskeletons, bionics, wearable computers, are some examples of 

how what was once domain of science fiction now becomes reality. However, the idea 

defended here is that we do not need to go much far in technological advances to find 

cyborgs. Most people in recent decades came to have silicone implants, pacemakers, 

hearing aids, etc. Expanding the concept, we see that, depending on the perspective with 

which we work, we can all be characterized as cyborgs. Despite being socio-technical 

animals, the relationship humans now establish with technology is different due to specific 

ways of thinking today. To carry out this study had Actor-Network Theory as theoretical 

and methodological support, which enables us to follow the movement of associations 

between entities, which include, in addition to humans, non-humans. We tracked the 

networks the cyborgs weave inspired by Latour's ideas (1994c) and proposed a 

"pragmatogony" a form to report the metamorphosis of an object following an "irrational 

and speculative" and also "implausible and not empirical” path like the cosmogonies from 

the past. Thus, we follow the concept, bringing different authors together, tracing the 

image of the human-machine hybrid through science fiction, and some ideas that seem to 

have inspired the creation of the term itself. Adopting this approach was important because 

it allowed us to see the differences in the relationships that humans have established with 

the techniques and their hybridizations with through time. The cyborg is at the same time 

an entity that is a reflection and opposition to modern reality, and eventually found in the 

literature a fertile territory for its constitution. Thus, science fiction allows the study 

concerning the traits that make up the cyborg, from its historic building to the elements 

which, personified in this figure, can provide a break with the values defended by 

modernity.

Keywords: Cyborg, Actor-Network Theory, Science Fiction, Hybrids
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Co n s id e r a ç õ e s  in ic ia is

Neil Harbisson é pintor e compositor. Nasceu em Londres, com uma condição 

orgânica identificada pela medicina como acromatopsia, que o incapacitou de perceber 

cores. Durante sua juventude só vestia roupas pretas e brancas, pois, de acordo com ele, 

não vestiria algo que não pudesse apreciar. No segundo ano da faculdade de música, Neil 

assistiu a uma palestra sobre cibernética ministrada por Adam Montandon, aluno da 

Universidade de Plymouth. Após mostrar seu interesse sobre o tema e falar sobre sua 

condição, Neil se juntou a Adam e os dois começaram a desenvolver o projeto do eyeborg. 

Esse novo aparato cibernético permitiria a Neil perceber as cores através de ondas sonoras. 

O dispositivo, colocado na cabeça do usuário, consiste em uma câmera que lê as cores e as 

converte em notas musicais que são transmitidas através dos ossos do crânio. A partir daí, 

Neil passou a se dedicar também às artes visuais, geralmente tendo como tema a relação 

entre cores e sons, e humanos e cores.

Essa história poderia ser considerada corriqueira, caso retratada em um livro, 

revista ou filme de ficção científica. Contudo, é uma história real. Em 2004, Neil foi 

impedido de renovar seu passaporte por querer que seu eyeborg aparecesse na foto. 

Semanas depois, e após várias cartas de amigos, médicos e universidade, foi permitido que 

seu documento tivesse sua foto com o dispositivo. Para muitos ele passou a ser 

considerado como o primeiro “ciborgue” reconhecido por um governo (Miah & Rich, 

2008).

O termo (ciborgue) significa “organismo cibernético1”, e foi cunhado por Manfred 

Clynes e Nathan Kline em 1960. Durante a corrida espacial, esses dois cientistas estavam 

buscando formas de adaptar o ser humano para viver em ambientes hostis. Segundo eles, 

“o ciborgue deliberadamente incorpora componentes exógenos estendendo a função 

autorreguladora do organismo para que este se adapte a um novo ambiente” (Clynes & 

Kline, 1960/1995, p. 31, tradução nossa). Em um sentido um pouco mais amplo, ciborgue 

seria um organismo biológico que, por meio de tecnologia, amplia, cria, ou recupera 

habilidades utilizando-se de aparatos artificiais.

Apesar do conceito de ciborgue ter sido criado com vistas à exploração espacial, 

nas últimas décadas uma enorme quantidade de avanços tecnológicos está ampliando em

1 No inglês, o termo cyborg vem da junção entre cybernetic + organism.
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muito nosso leque de possibilidades de atuação, criando, a cada dia, novos híbridos de 

humanos e máquinas. Só para citar alguns projetos em desenvolvimento, temos o BLEEX2, 

um exoesqueleto projetado pelo Laboratório de Robótica e Engenharia Humana da 

Universidade de Berkeley, que permite que soldados diminuam a energia gasta em 

caminhadas e, ao mesmo tempo, carreguem mais de 100 kg de equipamento com 

praticamente nenhum esforço. O dispositivo responde instantaneamente aos movimentos 

musculares e faz com que não seja necessário que o usuário o controle de forma consciente 

(Kazerooni, n.d.). Outro exemplo seria o olho biônico, ainda sendo pesquisado pelo grupo 

australiano Bionicvision3, que consiste em câmeras acopladas a óculos que enviam sinais 

de rádio a eletrodos implantados na retina de pacientes com deficiência visual, devolvendo 

a eles a visão. Já na Escola Politécnica Federal de Lausana, na Suíça, o engenheiro 

biomédico Silvestro Micera está desenvolvendo uma mão biônica controlada pelo 

pensamento e que dá ao usuário feedback tátil4. Também está previsto para maio de 2014 o 

lançamento do Google Glass5 no mercado, um computador “vestível” (wearable), gerador 

de Realidade Aumentada6 (RA) em forma de óculos, criado pela Google. O dispositivo 

projeta informações diante dos olhos do usuário, que interage por meio de comandos de 

voz. O Glass pode tirar fotos, gravar vídeos, compartilhar informações em redes sociais, 

fazer buscas na internet (por voz ou imagens), traduzir textos, mostrar trajetos via GPS e 

muitas outras informações. A Google também está desenvolvendo um projeto que por 

enquanto chama-se Smart Contact Lens1. Anunciado no início de 2014, esse novo 

dispositivo trata-se de uma lente de contato que mede o nível de glicose do indivíduo por 

meio de seu fluido lacrimal. A lente, que atualmente faz uma leitura por segundo, terá 

conexão sem fio para se comunicar com outros dispositivos. Os desenvolvedores estão 

estudando a possibilidade de implantarem pequenos LEDs para que sirvam de aviso ao 

usuário quando seus níveis de glicose estiverem acima ou abaixo de certo limiar.

Esses são alguns exemplos de como o que antes era domínio da ficção científica 

agora se torna realidade. Personagens como os retratados em filmes como Exterminador do

2 Sigla para Berkeley Lower Extremity Exoskeleton (Exoesqueleto de extremidades inferiores de Berkeley).
3 http://bionicvision.org.au

4https://documents.epfl.ch/groups/m/me/mediacomfiles/www/AAAS13/AAAS13_Micera/EmbargoedPressR

elease_Micera.pdf

5 http://www.google.com/glass/start/

6 Realidade Aumentada, ou simplesmente RA, é uma tecnologia que gera ambientes tridimensionais em 

tempo real, interativos, e compostos de elementos reais e virtuais.

1 http://googleblog.blogspot.com.br/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html
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Futuro%, Robocop -  o policial do futuro9, ou livros como O caçador de androides10 (Dick, 

1968/1989) e Eu, Robô (Asimov, 1951/2004) e suas adaptações para o cinema11,12 já  não 

são mais conceitos futurísticos, mas atuais.

Contudo, a ideia defendida neste trabalho é a de que não precisamos ir tão longe 

nos avanços tecnológicos para encontrarmos ciborgues. Grande parte das pessoas nas 

últimas décadas passou a ter próteses de silicone, marca-passos, aparelhos auditivos, etc. 

Se considerarmos o conceito de ciborgue como um organismo biológico que amplia suas 

possibilidades de atuação por meios artificiais, poderemos acrescentar também óculos, 

telefones, computadores. Expandindo o conceito, veremos que todos nós, na verdade, 

podemos ser considerados ciborgues, pois somos animais sociotécnicos e assim são, 

também, todas as nossas interações. Não nos limitamos apenas a vínculos sociais (Latour, 

1994c, 2001). Como afirma Haraway (1991), somos todos híbridos, quimeras, e ser 

ciborgue é nossa ontologia. Também Santaella (2003) diz que nosso processo de 

hibridização se iniciou quando a espécie assumiu a posição bípede e começou a se 

comunicar, pois a linguagem já  é um tipo de sistema técnico, ou seja, artificial.

Latour (1999a) nos traz a noção de vínculo13 para falar sobre o humano e o não- 

humano em uma relação simétrica estabelecida entre os dois. Para ele, não é o sujeito que 

manipula determinado objeto14. Também não é o objeto que manipula o humano. Há, entre 

os dois, uma relação recíproca e constitutiva, ao mesmo tempo ativa e passiva, em que um 

interage com o outro se modificando e obtendo sucesso (ou não) em seus objetivos. É o 

exemplo da linguagem, que, ao mesmo tempo em que o sujeito a utiliza para se comunicar, 

ela, por sua vez, utiliza-se do humano para se difundir. Claramente não é a linguagem que 

fala, mas é ela que nos “faz falar” . Essa é uma alternativa ao determinismo de quem 

domina quem, se seria o humano (numa visão instrumentalista) ou a técnica (numa visão 

substancialista). A oportunidade que nos é dada a falar retornamos para as palavras. Eu não

8 (Cameron, 1984)

9 (Verhoeven, 1987)

10 O título original é Do androids dream o f  electric sheep? (Os androides sonham com carneirinhos 
elétricos?).

11 (Scott, 1982)

12 (Proyas, 2004)

13 Tradução do termo attachement feita por Kastrup e Tsallis (2009) com base no texto original em francês 
(Latour, 2000b).

14 Ao longo deste trabalho consideraremos como intercambiáveis os termos “objeto”, “dispositivo”, 

“artefato”, “instrumento”, “ferramenta”, “sociotécnicas”, “técnica”, “tecnologia”, etc. Sabemos que há 

diferentes definições para os autores com os quais trabalhamos, contudo, tal diferença só será abordada 

quando a necessidade surgir. De modo geral, utilizaremos tais termos para falar das criações humanas, 

artificiais, que, ao se relacionarem com outros elementos produzem efeitos ao longo de sua trajetória e são 

parte constitutiva de nossa sociedade.
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poderia falar sem uma linguagem, assim como a linguagem não poderia ser falada sem 

mim. As técnicas “fazem fazer”, afetam-nos.

Ainda, para usarmos um artefato, temos de nos modificar. Seja fisicamente para 

operar uma máquina pesada, ou intelectualmente, desenvolvendo aparatos cognitivos. Os 

objetos possuem ações inscritas em si, programas de ação15. Uma porta trancada nos 

impede de entrar, uma caneta nos convida a escrever. Por mais simples que seja um objeto, 

há uma forma de utilizá-lo, uma regra que precisa ser mediada socialmente. Se 

apresentarmos, por exemplo, um martelo a alguém que não esteja familiarizado com sua 

utilização, é bem provável que de início seu potencial não será alcançado. Há uma forma 

de segurá-lo, movê-lo, um lado “correto”, inscrito em sua forma, há uma transmissão de 

força necessária para efetuar a operação de martelar, fruto de uma história de várias 

traduções. Um artefato não é meramente passivo, e segundo Simondon (2007), uma 

máquina pode até ser criada para obter um determinado resultado, mas ao se individualizar 

ela pode apagar esta funcionalidade inicial em nome de sua lógica interna de 

funcionamento. Ela pode resistir às forças e regras externas. Tanto humanos quanto 

técnicas têm seus programas de ação alterados dependendo das relações que estabelecem.

Para Latour (2001), quando entramos em contato com algum artefato, tornamo-nos 

pessoas diferentes. O mesmo acontece com o objeto. Em seu exemplo, alguém que passa a 

portar uma arma é alguém diferente. E a arma, por sua vez, deixa de ser “uma-arma-em- 

uma-loja”, ou “uma-arma-dentro-de-uma-gaveta” . Os programas de ação dos dois 

elementos se unem e formam um ator composto, uma “pessoa-com-uma-arma”, tornando 

possíveis novas atividades. Mesmo que inicialmente pessoa e arma tenham, cada um, 

objetivos (ou funções) diferentes, há uma interferência de um com o outro. Pessoa e arma, 

em maior ou menor grau, modificam-se simetricamente pela série de associações às quais 

passam a pertencer. Guareshi e Bauer (2003) afirmam que, para lidar com objetos técnicos, 

criamos, desenvolvemos e perdemos habilidades. Como afirma Simondon (2007, p. 46,

15 “Juntamente com Antiprogramas, são termos da sociologia da tecnologia e que têm sido usados para 

emprestar caráter ativo, e muitas vezes polêmico, aos artefatos técnicos. Cada dispositivo antecipa o que 

outros atores, humanos ou não-humanos, poderão fazer (programas de ação); no entanto, essas ações 

antecipadas talvez não ocorram porque os outros atores têm programas diferentes - antiprogramas, do ponto 

de vista do primeiro ator. Assim, o artefato se torna a linha de frente de uma controvérsia entre programas e 

antiprogramas” (Latour, 2001, pp. 353-354).
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tradução nossa) ao adquirir consistência interna, ao se concretizar16, o objeto molda o 

sistema de necessidades à sua volta e adquire “o poder de moldar uma civilização”.

As transformações objetivas que as técnicas oferecem são facilmente observadas: 

viaja-se mais rápido hoje do que há alguns anos, leva-se menos tempo para realizar certas 

atividades, novas profissões são criadas, etc. Entretanto, não só a objetividade é 

influenciada. Segundo Nicolaci-da-Costa (2002), grandes transformações no cotidiano 

causam mudanças subjetivas, o que nos leva a crer que a popularização de tecnologias que 

temos hoje não ocorreria sem deixar rastros.

Nossa relação com a tecnologia está a cada dia mais íntima. Como exemplo de uma 

das técnicas mais influentes, temos o computador. Este artefato, cuja história pode 

remontar a 2500 a.C. se considerarmos a programação e o cálculo (Ifrah, 2001), teve sua 

versão mais comercial em meados da década de oitenta. Com sua grande versatilidade e 

capacidade de agregar diferentes mídias, os computadores abriram diversas possibilidades 

tanto para fins profissionais quanto para lazer, comunicação, etc. Atualmente podem ser 

utilizados para edição de textos, imagens, vídeos, reprodução de diversos formatos de 

mídia; comunicação em tempo real por texto, áudio e vídeo; inserção em ambientes 

virtuais para interação com participantes distantes, exercícios cognitivos, diagnósticos, 

desenho de habitações ou peças para maquinários em geral, jogos, publicações, projeções, 

processos de ensino e aprendizagem, e muitas outras funções. Pelo fato de conseguirem 

convergir diferentes tipos de atividades, os computadores tornaram-se parceiros dos 

humanos em diversas tarefas. Na medida em que a tecnologia avança, eles também 

tornam-se mais portáteis, traduzindo-se em laptops, palmtops, tablets ou celulares. Há 

inclusive um ramo da computação, a “Computação Ubíqua” (ou “Computação Pervasiva”), 

cujo objetivo é tornar a interação humano-computador invisível, integrando computadores 

em roupas, relógios, joias e outros aparatos, tornando a informática onipresente em nosso 

cotidiano.

Se ao nos vincularmos a algum artefato somos afetados e acabamos por nos 

modificar e nos tornamos outros sujeitos, está muito claro que estamos passando por 

grandes transformações devido à presença maciça das técnicas em nosso cotidiano, visto 

que elas não estão somente em casa ou no trabalho, mas também em salas de aula, praças 

de alimentação, shows, pontos de ônibus e em vários outros lugares.

16 Para Simondon (2001, p. 12, tradução nossa), o processo de concretização é a “individuação dos objetos 
técnicos”, é “resolver uma tensão existencial, que no caso da técnica é uma dificuldade de funcionamento”, é 

construir uma ponte entre a evidente atividade artificializadora do homem e o natural”.
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Pelos argumentos apresentados, o foco deste trabalho é, então, o “ciborgue”, um 

híbrido sociotécnico que nos tornamos nesta estreita relação entre o humano e suas 

técnicas. Não necessariamente aquele altamente sofisticado tecnologicamente, criado em 

laboratórios, super avançado, como os retratados na ficção científica. Sem esquecer da 

influência mútua entre este gênero literário e o desenvolvimento tecnológico, nosso 

interesse está também naquele sujeito que se associa às técnicas em seu dia-a-dia, para 

realizar suas atividades cotidianas. É também aquele sujeito que foi se apropriando dos 

dispositivos “naturalmente”, que foi aprendendo a ser afetado na medida em que a 

necessidade foi surgindo e os artefatos se fizeram disponíveis a ele. Mais especificamente, 

tentamos conhecer quais elementos propiciaram essa maior aproximação entre humano e 

técnica nessa época chamada de “modernidade”.

Começamos assim nossa jornada, caminhando a esmo por lugares ermos, onde 

nossas pistas nos levaram. Em nosso trabalho buscamos fazer algo similar ao trabalho de 

um cartógrafo17, que vai se aproximando aos poucos das paisagens que vai desenhar, 

traduzindo-as como aparecem para ele, envolvendo-se e sem pretensões de criar algo 

permanente. Na tentativa de mapear (e organizar) as narrativas envolvidas com a temática 

ciborgue, no primeiro capítulo apresentamos questões teórico-metodológicas acerca da 

Teoria Ator-Rede (TAR) e da cartografia de controvérsias que nos ajudaram a seguir 

nosso actante18. Tentamos também dar início a nosso caminho seguindo o conceito, 

aproximando diferentes autores, traçando a imagem do híbrido humano-máquina, passando 

pela ficção científica e por algumas ideias que parecem ter inspirado a criação do termo 

propriamente dito. Pensamos que este caminho é importante, pois possibilita ver as 

diferenças nas relações que os humanos estabeleceram com as técnicas e suas hibridizações 

com elas em diferentes épocas. Acreditamos que a relação que o ciborgue tem hoje com a 

técnica é diferente das estabelecidas anteriormente, inclusive pelas tecnologias que temos 

na atualidade e a forma como elas estão presentes. Como afirma Poster (2001, citado por 

de Beer, 2010, p. 7, tradução nossa) essas novas técnicas abrem o sujeito humano de uma 

maneira em que ele se imerge e é reconstituído como parte delas. “Objeto e sujeito 

combinam-se e remodelam-se num novo paradigma de existência” .

17 A cartografia de controvérsias é um método proposto por Latour (2005) e que será aprofundado ao longo 

do trabalho.

18 “Uma vez que, em inglês, a palavra “actor” (ator) se limita a humanos, utilizamos muitas vezes “actant” 

(atuante), termo tomado à semiótica, para incluir não-humanos na definição” (Latour, 2001, p. 346).
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Iniciamos o segundo capítulo falando sobre a proposição do ciborgue propriamente 

dita, sua tradução para as Ciências Humanas, bem como o posicionamento de alguns 

autores sobre o tema. Partindo da noção elaborada nos tópicos anteriores, na segunda parte 

do capítulo buscamos na literatura contribuições para aprofundar acerca da relação do 

humano com a técnica, ampliando a questão para a sociedade como híbrida e produtora de 

híbridos na tentativa de entender como surgiram e se disseminaram os ciborgues. O 

caminho seguido foi constituído de muitas idas e vindas, traduções e reestruturações. O 

que está exposto nas próximas páginas é apenas uma parte dos muitos actantes que 

encontramos na jornada. E estes se associam a muitos outros. Diante da extensão da rede 

traçada pelo ciborgue este trabalho é apenas um pequeno nó. Como diz Latour (2007, p. 

124, tradução nossa), um texto na TAR é “escrito por formigas para outras formigas, não 

tem outro objetivo a não ser ajudar cavar pequenos buracos neste [mundo] sujo e 

poeirento”.
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Ca p ít u l o  I
Se g u in d o  o  Co n c e i t o

1. Sobre ciborgues, formigas e pragmatogonia

No prefácio de seu livro, Tirado e Mora (2004) fazem uma analogia do ato de 

pesquisar com as grandes navegações. Segundo eles, na época das expedições náuticas 

uma regra estava presente em todos os códigos navais e seu não cumprimento era passível 

de severas punições. Tal regra dizia que o capitão, responsável pela embarcação, assim que 

terminasse sua jornada, deveria responder a duas questões: 1) qual a rota seguida pelo 

barco? e 2) qual o motivo para tal rota? As grandes navegações se deram sob essa 

restrição, e sobre esta restrição também nasceu uma nova arte de narrar viagens. Algo que 

foi se perdendo com a invenção das caixas-pretas. Desejamos assim, responder neste 

trabalho da maneira mais clara possível estas duas questões: por quais caminhos passamos 

e por que passamos.

Dessa forma, podemos dizer que o porto de onde zarpamos foi a curiosidade em 

saber como essas formas atuais de relação com a técnica se estabeleciam. Ao buscar sobre 

a temática na literatura nos deparamos com o termo “ciborgue”, algo que parecia ter vindo 

de livros e filmes de ficção científica. Contudo, tais histórias fantásticas somente se 

apropriaram do conceito que foi proposto pela ciência. Com um pouco de receio do que 

encontraríamos a respeito, incluímos “ciborgue” aos nossos descritores.

Inspirando-nos na analogia das navegações, é relevante explicitar de antemão, 

mesmo que brevemente, o porquê de adotarmos o termo “ciborgue”. Lemos (n.d., p. 3) 

afirma que o uso de tal vocábulo é bom para a ficção científica, mas utilizá-lo em 

sociologia ou antropologia não teria sentido, visto que “a marca do humano é o hibridismo 

e a relação de mediação e tradução com não-humanos”.

É fato que as hibridizações (entre outros animais e entre eles e seu meio) existem há 

muito tempo, sendo anteriores à nossa espécie e esta, como afirma Latour (1994a), tem 

propiciado ainda mais a proliferação dos híbridos, principalmente nos últimos anos. 

Considerando que “nenhum observador dos coletivos humanos, pelo menos nos últimos 

dois milhões de anos, se viu diante de uma relação social pura, e nenhum, claro, 

especialmente nas configurações high-tech modernas se deparou com uma técnica pura” 

(Latour, 1993, p. 1, tradução nossa, grifos no original), temos que há híbridos por todas as
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partes, de diversas formas. Numa tentativa de diferenciar nosso objeto de estudo dos outros 

híbridos ou dos processos hibridizações de modo geral, ou, ainda, das técnicas em seu 

processo de construção, chamaremos nosso objeto de estudo de “ciborgue”, visto que ele 

não resulta de qualquer relação que os humanos estabeleceram com seus objetos ao longo 

da história, mas representam uma “linhagem” diferente de híbridos. Concordamos com 

Gray, Mentor, e Figueroa-Sarriera (1995) e Regis (2012) na insistência em adotar o termo 

para destacar a singularidade do pensamento contemporâneo. Os elementos 

“ciborgueanos” presentes nas relações anteriores entre humano e técnica só são visíveis do 

nosso ponto de vista atual. É fato que o humano é um animal sociotécnico, mas a relação 

de agora é um novo estágio, quanti e qualitativamente novo devido à forma de pensar 

específica da atualidade.

Para nossa surpresa, ao enveredarmos por escritos acadêmicos e também literários, 

vimos que muito já  se falava sobre ciborgues. Encontramos textos abordando o assunto 

tanto de forma direta, fazendo uso do próprio termo, quanto também indiretamente, 

pensando sobre a hibridização de humanos e técnicas. Diversos autores vêm pesquisando 

as relações que os sujeitos estabelecem com elas. Só para citar alguns, Colen e Queiroz e 

Melo (2010, 2011) mostraram como as técnicas podem funcionar como subjetivadores ao 

permitirem acesso a mundos virtuais. Turkle (1995, 2004, 2007, 2008) e Nicolaci-da-Costa 

(2002, 2005) exploraram as características subjetivas forjadas pelas novas tecnologias. 

Prensky (2001) cunhou as expressões “nativos digitais” e “migrantes digitais” afirmando 

que, apesar de utilizarem as mesmas tecnologias, os dois tipos de indivíduos o fazem de 

maneiras significativamente diferentes. Clark (1997, 2003) desenvolveu o conceito de 

“mente estendida”, para falar de como nossa mente se utiliza de artefatos técnicos para 

funcionar. Mazlish (1993) fala de uma co-evolução de humanos e máquinas. Latour (1991, 

1994a, 1994b, 1994c, 2004a, 2007) fornece a base teórica para este trabalho, e fala sobre 

como a sociedade precisa da técnica para se manter, e como nela não existe nada que seja 

realmente puro, e sim, elementos que são frutos de trocas entre humanos e não-humanos. 

Com seu “Manifesto Ciborgue”, Haraway (1991) foi uma das responsáveis por introduzir a 

temática nas Ciências Humanas. Santaella (2003) fala em “pós-humanidade”, e discorre 

sobre como a interface humano-máquina afeta a comunicação no início do século XXI.

O campo de atuação do ciborgue é muito amplo. Estende-se pela robótica, no 

desenvolvimento de máquinas com inteligência artificial; está presente na medicina, com 

próteses e dispositivos de auto regulação; passa pela ficção científica, se disseminando por
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revistas, livros e filmes, e por muitos outros campos. No meio de nosso percurso vimos que 

o próprio conceito é controverso, havendo diferentes posições sobre o que ele seria, ou 

sobre seu uso. Optamos assim por aprofundar e conhecer mais dessa controvérsia, 

buscando as bases que possibilitaram seu aparecimento, bem como suas traduções ao longo 

do tempo. Se o ciborgue é, como dizem alguns autores (Haraway, 1991; Clark, 2003; Gray 

et al., 1995; Regis, 2012), o “devir do humano”, consideramos de suma importância 

compreender seu processo de formação.

Questões que surgiram de início foram: onde e como estudar os ciborgues? Que 

caminhos seguiríamos até eles, já  que parecem perpassar os mais diversos campos do 

conhecimento? Robótica, Computação, Psicologia, Sociologia, Antropologia, Medicina, 

Filosofia, Literatura, Cinema, Semiótica, Ficção Científica, Biologia e muitas outras 

disciplinas se ocupam da temática. Qual seria então nosso campo? A perspectiva que 

adotamos para trabalhar é aquela da qual Spink (2003) nos fala, a de que o “campo” não 

existe mais em um determinado lugar, aquele onde o pesquisador ia fazer seus estudos. O 

campo assim torna-se, para além de um espaço físico, a situação atual de um assunto. Ou 

seja, tudo aquilo que se movimentou em torno do fenômeno e se relacionou a ele, sejam 

publicações, sujeitos, estudos, ou os próprios pesquisadores, pois, ao falarmos sobre 

determinado tema, ao querermos nos aprofundar, tornamo-nos parte do campo, parte de 

seus eventos no tempo.

Considerando o campo como aquilo que foi movimentado e relacionado a 

determinado fenômeno, como organizar então os diversos deslocamentos que os ciborgues 

fizeram e fazem em suas redes? Como fazer emergirem novos diálogos entre Psicologia e 

Computação? Novas conversas entre ficção científica e Sociologia? Novas associações 

entre escritos acadêmicos e o cotidiano? Aqui justificamos nossa opção teórico- 

metodológica pela TAR, que nos possibilita seguir o movimento de associações entre 

entidades, que incluem, além de humanos, os não-humanos (máquinas, ideias, pautas, 

organizações, etc.).

O acrônimo para Teoria Ator-Rede em inglês, ANT19, significa “formiga”. Para 

Latour (2007, p. 9, tradução nossa), é uma ótima analogia sobre o modo de atuar de um 

pesquisador embasado na TAR, “um viajante cego, míope, viciado em trabalho, farejador 

de pistas e cooperativo”. Ao invés de planar como anjos transportando poder e conexões, 

um pesquisador ator-rede luta como uma formiga, carregando seu equipamento pesado,

19 Actor-Network Theory.
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seguindo por caminhos obscuros e pequenos, trilhados por aqueles que ali passaram 

anteriormente nem sempre com os mesmos objetivos, buscando as mínimas pistas de 

associações, sem pegar carona em uma “ordem social” pré-existente. A rede se faz na 

relação, no momento, nos deslocamentos que fazemos e nos vínculos que estabelecemos. 

A grande vantagem desse modo de entendimento, diz Latour (2013), é que ele nos permite 

a mesma liberdade dos atores enquanto tecem seus mundos, principalmente quando 

aprendemos a nos libertar de fronteiras supostamente intransponíveis.

Os “Estudos Ator-Rede”, como os define Latour (2007), são investigações que 

buscam mapear elementos de uma sociedade não mais considerada como anterior às 

relações entre seus atores, mas como algo em constante mudança, que derruba as certezas 

sobre a constituição do mundo em que vivemos. Ao ter como guia os pressupostos TAR, o 

pesquisador está preocupado com as relações entre os atores, como estas se formam, se 

mantêm e se findam, e como tais relações criam novas entidades. Como um mosaico de 

diferentes relatos, um Estudo Ator-Rede se constitui de diferentes narrativas dos actantes 

envolvidos no fenômeno estudado. Os narradores são aqueles imersos no próprio campo, 

incluindo o pesquisador. Dessa maneira, a proposta é que, ao fim do estudo tenhamos não 

só uma narrativa sobre o fenômeno, mas várias, uma entrelaçando a outra, rompendo 

barreiras disciplinares, bem como a barreira artificialmente construída entre as dimensões 

técnica e social.

Enveredar pela ficção científica também foi requerido, pois, segundo Gray et al. 

(1995), um estudioso de ciborgues deve estudar este gênero literário assim como um 

antropólogo deve ouvir mitos e profecias, visto que elas dão pistas de como examiná-los, 

bem como apontar dilemas e implicações sociais que eles representam. Os diálogos entre 

as diferentes perspectivas encontradas permitiram expandir o que pode ser entendido como 

ciborgue, e traduzi-lo, como forma de traçar novas associações ao longo do trabalho. Os 

seres fictícios nos pedem que os prolonguemos, estamos em sua trajetória, somos parte 

dela, “mas sua criação contínua é distribuída por seu caminho da vida, de forma que 

nunca podemos dizer se é o artista ou o público que está criando o trabalho. Em outras 

palavras, eles também criam redes” (Latour, 2013, pp. 242-243, tradução nossa, grifos no 

original). E, como alerta de Beer (2010, p. 12, tradução nossa), “jamais esqueçamos que 

estamos imersos nessas redes que constantemente moldam nossas vidas e transformam a 

imagem que temos de nós mesmos numa nova imagem, a imagem do pós-humano”.
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O ciborgue é algo recente na história (C. H. Gray et al., 1995; Regis, 2012), fruto de 

uma relação mais íntima entre os humanos e técnicas que ainda está se configurando, e que 

talvez nem chegue a se estabilizar (Haraway, 1995). É um híbrido (Haraway, 1991), feito 

de humanos e seus aparatos complexos que consideramos maravilhas tecnológicas 

modernas, mas que são conjuntos de elementos de diferentes tempos e lugares. Ao 

traçarmos as genealogias dessas coisas, estamos realizando, segundo Latour (1994c) 

“pragmatogonias” .

O termo foi proposto por Michel Serres (1987) e, etimologicamente, vem da 

combinação das palavras gregas pragmata (coisas, matéria) e gonos (criação, aquilo que é 

criado, descendente) (Witmore, 2007). Para de Beer (2010, p. 6, tradução nossa) o termo 

nos leva à questão central “de como coisas e objetos chegam ao sujeito, dão forma ao 

sujeito, atuam no que os sujeitos vão se tornar e como se inter-relacionam” .

Inspirando-se e desenvolvendo as ideias de Serres (1987), em seu texto 

Pragmatogonias. Uma narrativa mítica sobre como humanos e não-humanos trocam 

propriedades20, Latour (1994c, p. 794, tradução nossa) propõe traçar as metamorfoses do 

objeto seguindo por um caminho “irracional e especulativo”, e também “implausível e não 

empírico” como as cosmogonias21 do passado. O autor assim o faz para evitar cair em um 

relato sobre a “construção social da tecnologia”, numa tentativa de fugir da dicotomia entre 

sociedade e técnica e pra mostrar que “a própria forma de nossos corpos já  foi feita em 

grande parte por negociações sociotécnicas e artefatos” (Latour, 1994c, p. 806, tradução 

nossa). Nos inspiramos nessas ideias e propomos uma pragmatogonia para traçar as redes 

que os ciborgues tecem.

2. Sobre TAR, cartografias e traduções

Optamos pelos pressupostos da TAR como norteadores deste trabalho por 

parecerem mais favoráveis a nos ajudar nessa jornada, que somente possuía o porto de 

onde partimos e cujo destino era incerto. A partir deste momento inicial, cabe começarmos 

a introduzir a Teoria Ator-Rede22, que nos dará suporte teórico e metodológico para

20 Tradução nossa do título original: Pragmatogonies. A Mythical Account o f  How Humans and Nonhumans 
Swap Properties.
21 Cosmogonia é qualquer teoria (científica ou não) sobre a criação do universo. Para mais ver Woolfson 

(1979).

22 Também chamada de Sociologia das Associações (Latour, 2007).
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realizar este estudo. “Ator” porque trata de atores, ou actantes, que causam efeitos em 

outros elementos com os quais se relacionam. “Rede” porque os actantes sempre estão 

produzindo redes das quais fazem parte, não agindo, assim, sozinhos. Eles só o fazem em 

consonância (ou discordância) com outros e é só na relação que eles irão se diferenciar, só 

na relação eles poderão agir. “Ator-rede” porque os próprios atores são redes, são 

resultados de configurações heterogéneas nem sempre estáveis. Um humano, um bairro, ou 

um navio podem ser considerados, cada um, uma rede. “Teoria”23 porque é uma teoria de 

como não se estudar o que pretendemos estudar. Uma teoria de como dar espaço para que 

os próprios atores se expressem. Ou uma “anti-teoria muito mais que uma teoria”, nas

palavras de Venturini (2010, p. 4, tradução nossa). Para Tirado e Domènech (2008, p. 43,

tradução nossa) a TAR é:

Um rótulo que designa um conjunto de princípios metodológicos, epistêmicos e 

trabalhos de campo que, há mais de duas décadas abalam a tradição do 

pensamento social. [...] Seus pressupostos apostam numa forma de explicação 

monista em que os protagonistas se caracterizam por sua heterogeneidade

material. Ou seja, propõe-se a dissolução das fronteiras entre o domínio do social

e o domínio do natural.

Callén, Domenèch, López, Rodríguez e Sánchez-Criado (2011) afirmam que a TAR 

é um conjunto de pequenos relatos empíricos que não respeitam barreiras disciplinares. As 

narrativas descrevem intensamente composições heterogêneas e buscam obsessivamente os 

detalhes relacionais que irão enredar todos os processos e entidades envolvidos com o 

objeto de estudo. A TAR não supõe meios de interpretação, contudo, ela fornece um 

conjunto coerente de conceitos e condições que permitem a aplicação sistemática de seus 

procedimentos. Para Latour (2013, p. 61, tradução nossa), qualquer situação pode ser 

compreendida como uma rede “assim que registramos a lista de seres inesperados que 

tiveram de ser inscritos, mobilizados, trocados e traduzidos para garantir sua subsistência” .

Com ela [a TAR] podemos descrever algo que não se parece de maneira alguma 

com uma rede - um estado mental individual, uma parte de uma máquina, um 

personagem fictício; reciprocamente, podemos descrever uma rede - metrôs, 

esgotos, telefones - os quais não são desenhados de uma “maneira Ator-Rede” 

(Latour, 2001, p. 142, tradução nossa).

A TAR, segundo Latour (2001), não tem nada a dizer sobre aquilo que descreve. 

Ela é mais como um lápis, ou um pincel que desenha uma forma, do que a forma em si. Se 

o desenho que fazemos se modifica ao usarmos caneta, lápis, pincel, giz, ou um pedaço de 

carvão, o resultado obtido ao se fazer um Estudo Ator-Rede também será diferente, pois o

23 Apesar de Latour (1999b) contestar os elementos da expressão “Teoria Ator-Rede”, inclusive seu status de 

teoria, em Latour (2001) ele muda seu posicionamento e passa a defendê-los.
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próprio movimento da pesquisa será diferente. De início, fomos como formigas, 

caminhando aleatoriamente, sem criar limites, recortes ou molduras. Pretendíamos seguir 

os actantes envolvidos e seus movimentos na constituição do ciborgue, mesmo sem saber 

quais ou quantos eram. Latour (2013) afirma que a lista de entidades que podem ser 

associadas a uma rede é infinita. Apesar de o termo “ciborgue” ter pouco mais de meio 

século desde sua proposição, antes mesmo de sua delimitação pela ciência, a ideia de união 

entre humanos e não-humanos, biológico e artificial, já  existia em obras de ficção e em 

teorias científicas.

Atualmente também muito é falado sobre este hibridismo e sobre as novas 

subjetividades que emergem dessas associações. De acordo com de Beer (2010), o impacto 

das tecnologias da informação comunicação nos humanos é tão grande atualmente que 

implica numa revisão do que nós entendemos como sujeito humano. Ele também aponta 

que tais tecnologias são um ótimo exemplo de pragmatogonia, como nenhum outro antes. 

Para Pedro (2010, p. 78) as novas tecnologias têm “propiciado novas formas de cognição, 

de interação, de ação social, de ativismo político, de geração e difusão do conhecimento”.

Sendo assim, nosso trabalho foi o de seguir as controvérsias que ainda não 

obscureceram os ciborgues, tornando-os “caixas-pretas” . Tal expressão é utilizada pela 

cibernética quando algum elemento de um sistema (seja uma máquina ou um conjunto de 

comandos) torna-se muito complexo. Sobre ele nada é preciso saber, a não ser o que nele 

entra, e o que dele sai (Latour, 2000a).

Latour (2000a, p. 14) chama de caixas-pretas os fenômenos sociotécnicos que, “por 

mais controvertida que seja sua história, por mais complexo que seja seu funcionamento 

interno, por maior que seja a rede comercial ou acadêmica para a sua implementação”, pela 

ocorrência rotineira, acabam deixando de serem problemáticos e os traços de sua 

construção tornam-se obscurecidos. É como no exemplo trazido pelo autor, em que nos 

esquecemos de toda atenção, tentativas e erros, acidentes e planejamentos requeridos para 

que pudéssemos utilizar um simples abridor de latas. Pela rotinização, determinado objeto 

deixa de ser “novo” e a habilidade de manejá-lo torna-se automática, fazendo com que toda 

a lista de ações necessárias para esta “estabilização não problemática” seja reificada, 

transformada em uma coisa só, fechando, assim, a “caixa-preta” .

Mas mesmo os “fatos inegáveis”, as “máquinas altamente sofisticadas”, as “teorias 

eficazes”, as “provas irrefutáveis” ou os objetos cotidianos de usos óbvios “mantêm coisas 

e pessoas amarradas só enquanto todas as outras estratégias têm sucesso” (Latour, 2000a,
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p. 230). Acidentes, falhas, inovações ou descobertas desestabilizam a ordem anterior, 

geram controvérsias e reabrem as caixas-pretas, tornando aparente seu processo de 

reificação e as associações que foram necessárias para que aquele actante agisse da 

maneira como agia antes de seu “não funcionamento”. Em tais situações o obscurecimento 

pelo qual os fenómenos sociotécnicos passam torna-se reversível. As controvérsias, assim, 

permitem-nos espiar dentro das caixas-pretas, ou, em outras situações, mantêm os 

fenómenos como “caixas-cinzas”, questões que ainda possuem indagações e não se 

fecharam. Os ciborgues ainda não se fecharam ou se estabilizaram. Há ainda muito sendo 

dito a seu respeito, e, geralmente, sob a forma de uma projeção para o futuro. Contudo, 

realizar uma pragmatogonia dessa entidade não é tarefa simples, pois sua maior 

característica é o grande número de associações feitas. Podemos dizer que, além de estar 

imerso em controvérsias, o ciborgue, como veremos adiante, usa a controvérsia como 

modo de atuação.

Para Vinck, (2010, p. 179, tradução nossa):

Elas [as controvérsias] revelam diferentes atores, na maneira em que eles 

constroem fatos e teorias, a natureza dos argumentos utilizados em sua 

contingência. Monitorar uma controvérsia torna possível examinar os elementos 

que contribuem para o resultado enquanto estes estão visíveis. Pois, antes de se 

tornarem caixas-pretas, tais elementos são avaliados, negociados, transformados, 

testados e consolidados. A situação ideal para um observador é estar presente 

durante a controvérsia, pois, assim que ela é resolvida, várias informações são 

perdidas, principalmente as negociações que não foram gravadas.

Outra interessante definição é apresentada por Venturini (2010, p. 6, tradução 

nossa): “controvérsias são situações em que atores concordam sobre seus desacordos”. 

Dito de outra forma, é o momento em que os atores percebem divergências e descobrem 

que não podem ignorar um ao outro. O ciborgue em si já  é uma controvérsia que surge de 

uma mistura de várias outras. Ele é não sendo. É efêmero, fugidio, extenso, difícil de ser 

capturado. Perpassa várias fronteiras e escapa a definições. Define-se por indefinição, 

sendo ao mesmo tempo artificial e natural, real e fictício, concreto e virtual, móvel e 

estático. O ciborgue talvez seja a maior expressão do que seria um ator-rede.

Aqui podemos abordar uma das regras metodológicas propostas por Latour (2000a, 

p. 421), a de que não devemos estudar “a ciência ou tecnologia pronta; para isso, ou 

chegamos antes que fatos e máquinas se tenham transformado em caixas-pretas, ou 

acompanhamos as controvérsias que as reabrem”. Dessa maneira, tão importante quanto a 

máxima da TAR de “seguir os atores” (Latour, 2007, p. 12, tradução nossa), é seguirmos as 

controvérsias, mapeá-las, pois, como veremos posteriormente, na perspectiva da TAR, a
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realidade só existe em movimento, em relação. No caso dos ciborgues, ainda está em 

aberto o que seria tal entidade, ou se todos nós seríamos (Clark, 2003; Haraway, 1991, 

1995) ou não ciborgues (Gray, 1995b; Tirado & Mora, 2004). É por esse motivo que não 

seria interessante para nosso trabalho escolher um ciborgue pronto (mesmo que isso fosse 

possível) e segui-lo. A ideia central de uma pragmatogonia (e da TAR) é seguir trajetórias, 

ou reconstruí-las enquanto narramos.

Aqui faremos um breve desvio para falar um pouco sobre como acompanharemos 

tais controvérsias. Pedro (2010) afirma que o método de cartografia de controvérsias 

proposto por Latour (2005) tem grande proximidade com os aspectos que caracterizam as 

redes, sendo estes: a complexidade, a fluidez e a heterogeneidade. Podemos dizer que estes 

três aspectos também caracterizam nosso objeto. Venturini (2010, p. 1, tradução nossa) 

afirma que tal método foi desenvolvido por Latour como uma “versão didática da Teoria 

Ator-Rede”, evitando complicações conceituais. Contudo, o minimalismo conceitual e 

metodológico da cartografia de controvérsias não o torna um método simples, 

principalmente por encorajar a “promiscuidade teórica e metodológica”. A cartografia de 

controvérsias seria melhor definida como “a prática da TAR uma vez que todas as objeções 

teóricas e metodológicas são superadas” (Venturini, 2010, p. 4, tradução nossa). Ainda 

segundo Venturini (2010, p. 2, tradução nossa), tal método “não ocasiona nenhuma 

assunção conceitual, ou requer protocolos metodológicos. Não há definições para se 

aprender; premissas para honrar; hipóteses para demonstrar; procedimentos a seguir; ou 

correlações para estabelecer” . Somente “observar e descrever” . E é justamente esta a 

dificuldade.

Venturini (2010) mostra que “apenas observar” implica em três grandes 

consequências: 1) dizer que a cartografia social não requer nenhuma teoria ou método 

específico não significa que os pesquisadores são proibidos de utilizar qualquer teoria, mas 

apenas reforça o movimento de se manterem abertos. 2) os pesquisadores não podem fingir 

serem imparciais, pois suas perspectivas nunca serão neutras. A objetividade só pode ser 

buscada multiplicando os pontos de observação, pois quanto mais versões parciais são 

consideradas sobre um fenômeno, mais imparcial será sua observação. 3) os cartógrafos 

sociais devem ter muito respeito por seus observados, pois eles são melhor informados 

sobre o fenômeno no qual estão inseridos. O objetivo não é ensinar aos atores o que eles 

não sabem, mas aprender com eles como observar sua existência coletiva. Ou, nas palavras 

de Latour (2001, p. 151, tradução nossa, grifos no original):
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Se você estivesse estudando formigas, em vez da TAR, você esperaria que as 

formigas aprendessem algo com seu estudo? Claro que não. Elas são as 

professoras, você aprende com elas. Você explica o que elas fazem pra seu 

próprio benefício, ou para outros entomologistas, não para elas, elas não se 

importam nem um pouco. O que lhe faz pensar que um estudo sempre tem de 

ensinar algo às pessoas sendo estudadas?

Sem muitas normas para delimitar a ação, podemos dizer que só se aprende a 

cartografar na prática, pois, segundo Passos, Kastrup e Escóssia (2009), a cartografia não é 

um conjunto de regras e conhecimentos prontos que podem ser transmitidos, estando mais 

para um refinamento da percepção. Kastrup (2009, p. 32) afirma que ela é “um método ad- 

hoc”, “construído caso a caso”, que “não busca estabelecer um caminho linear para atingir 

um fim”, e “visa acompanhar um processo” . Os autores ainda alertam que:

Questões secundárias podem ganhar lugar de destaque e o problema principal 

tornar-se uma questão subsidiária. Quando ele se revela mal colocado, pode 

exigir reformulação. Outras vezes, a multiplicação de novas interrogações deve 

ser contida e aguardar uma outra pesquisa no futuro. Enfim, a cartografia como 

método de acompanhamento de processos de realização é ela mesma processual, 

lançada também em uma deriva feita de desvios e reconfigurações (Passos et al., 

2009, p. 204).

Algo semelhante é dito por Latour (2007, p. 25, tradução nossa):

Viajar com a TAR, temo dizer, será agonizantemente lento. Movimentos serão 

constantemente interrompidos, sofrerão interferências, serão despedaçados e 

deslocados pelos cinco tipos de incertezas24. No mundo que a TAR está tentando 

viajar, nenhum deslocamento parece ser possível sem custosas e dolorosas 

traduções.

Tendo como norteadores os princípios da cartografia de controvérsias, nossa 

intenção foi realizar um trabalho que fosse mesmo similar ao ofício do cartógrafo, que vai 

navegando, desvelando terras desconhecidas, desenhando seus contornos e permitindo que 

outros, posteriormente, possam conhecer novos territórios antes mesmo de visitá-los. 

Acreditamos ser bem frutífero o uso da cartografia para realizar uma pragmatogonia, 

principalmente do ciborgue. Tal método nos dá liberdade, fluidez. Seria muito mais 

complicado seguir o ciborgues se tivéssemos um caminho pré-definido. Ou nos 

perderíamos no meio da trilha e nunca os encontraríamos, ou correríamos o risco de 

acachapá-los, fazendo com que perdessem seu sentido. Ao longo desde estudo, além da 

literatura acadêmica, blogs, fóruns e notícias sobre avanços tecnológicos, serviram também

24 As cinco incertezas que Latour (2007) aponta são: 1) sobre a natureza dos grupos (há várias maneiras 

contraditórias de se dar identidade aos atores); 2) sobre a natureza das ações (numa situação há uma grande 

variedade de agentes que desviam o curso da ação); 3) sobre a natureza dos objetos (os tipos das agências 

participando das interações permanecem em aberto); 4) sobre a natureza dos fatos (as relações das ciências 

naturais com o resto da sociedade são fontes constantes de disputas); e 5) sobre o tipo de estudo feito sob o 

rótulo de “ciência do social” (não é claro em que sentido as ciências sociais podem ser empíricas).
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de base histórias em quadrinhos, seriados, filmes e livros de ficção científica. Tal variedade 

de fontes, além de requerida para seguir o ciborgue, nos foi permitida pelo método, pois, 

“pouco importam as referências teóricas do cartógrafo. O que importa é que, para ele, 

teoria é sempre cartografia -  e, assim sendo, ela se faz justamente com as paisagens cuja 

formação ele acompanha” (Rolnik, 2011, p. 65, grifos no original).

E, assim como as formigas, iniciamos caminhando aleatoriamente até encontrarmos 

e seguirmos traços de feromônio deixados por nossos pares, seja indicando alimento, ou 

um pedido de ajuda, e dessa maneira, fortalecemos a trilha. Entretanto, feromônios 

evaporam com o tempo, da mesma maneira que os caminhos traçados, ou as cartografias, 

que:

São sempre provisórias, funcionais até o momento em que novas cartografias - 

portanto, novas paisagens - se imponham. O ofício do cartógrafo envolve, assim, 

uma implicação nas redes que ele cartografa, um entendimento sem exterioridade 

de seus movimentos e desvios (Pedro, 2010, p. 10).

Retornando às controvérsias, podemos dizer que elas também nos mostram a 

flexibilidade das interpretações e processos de encerramento (Vinck, 2010). Diferentes 

interpretações indicam diferentes visões sobre um mesmo objeto. Ou como melhor coloca 

Law (2004), não são diferentes perspectivas sobre um mesmo objeto, e sim, objetos 

diferentes que se sobrepõem, mas não são os mesmos, sendo ajustados o tempo todo para 

se relacionarem. São objetos fractais, metáfora tomada da geometria para falar de objetos 

que possuem a propriedade de autossimilaridade25, cuja representação em linha ocupa mais 

de uma dimensão e menos que duas, objetos que “são mais que um, e menos que muitos” 

(Law, 1999a, p. 12, tradução nossa), são frações que dizem de algo maior.

Controvérsias nos apontam os problemas encontrados ao considerarmos fenômenos 

como singulares, como tendo apenas uma única história ou versão. Como exposto, Latour 

(2005) afirma que a objetividade não mais se baseia em uma aceitação silenciosa, imposta 

em forma de um “ponto final”, mas em um grande número de versões contraditórias dos 

mesmos fatos. É o que Venturini (2010, 2012), com base em Latour, chama de 

objetividade de segundo grau, que tenta considerar o máximo de subjetividades possível, 

revelando a extensão dos desacordos entre os atores, diferente da objetividade de primeiro 

grau, que define uma situação por um acordo coletivo.

25 Propriedade de um objeto cujas partes são exata ou aproximadamente semelhantes ao todo em diferentes 

escalas.
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A discordância não se configura necessariamente como um problema, pois, para 

Mol e Berg (1994), um mesmo fenômeno, por exemplo, uma doença, pode ser definida 

fisiopatologicamente, clinicamente, ou estatisticamente, seguindo lógicas diferentes, com 

princípios e práticas diferentes, mas que coexistem, e resolvem os problemas dos 

pacientes, desde que sejam compatíveis e consigam se ajustar. São faces sobrepostas de 

diferentes realidades.

Latour (2000a, p. 155) define “realidade” como “aquilo que resiste” aos testes de 

força. “Se nenhum discordante é capaz de modificar a forma de um objeto novo, ele é 

realidade”, pelo menos enquanto as forças permanecerem as mesmas. Dessa forma, 

podemos afirmar que a realidade é construída de forma coletiva, por diversos actantes, e as 

relações, harmônicas ou não, que estabelecem entre si. Isso é também dizer que a realidade 

é mutável, o que, para Mol (1999), configura-se como a base de esferas como as da 

tecnologia e da política, que partem do princípio de que o mundo pode ser dominado, 

modificado e controlado. Há diferentes maneiras de se fazer realidades e nós as fazemos 

utilizando materiais provenientes de nossas condições objetivas, referentes ao nosso tempo 

e à nossa cultura. Segundo Mol (1999, p. 15, tradução nossa), “se a realidade é feita, se é 

situada histórica, cultural e materialmente, ela também é múltipla”.

A autora diz que as realidades são “múltiplas” e não “plurais”, pois, dizer que a 

realidade é plural é abrir espaço para o perspectivismo, que defende que cada um teria seu 

próprio ponto de vista. Dessa maneira, acabamos por ter diferentes perspectivas, visões 

sobre os fenômenos, cada uma se excluindo mutuamente. Para Law (2004), apesar de o 

perspectivismo ser uma resposta à concepção de que a realidade é singular, se contrapondo 

à ideia de uma verdade única, ele é limitado, pois, se “plural” significa a existência de mais 

de um. Afirmar que a realidade é plural é dizer de uma infinidade de mundos diferentes, o 

que tornaria realidade descontínua, fragmentada.

Em contrapartida, dizer que a realidade é múltipla é apontar seu caráter complexo, e 

embora suas diferentes faces possam se opor, em outros momentos elas podem colaborar 

entre si ou até depender umas das outras. Tais relações não existiriam no “pluralismo” ou 

“perspectivismo” (Mol, 1999). Situando o ciborgue neste contexto, não poderíamos dizer 

que ele é plural, pois isso implicaria em fragmentações. Ele é, na verdade, a união de várias 

coisas, é múltiplo, complexo, não se rendendo a definições únicas. Ele é animal e máquina, 

natural e artificial, real e fictício.
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Como vimos, as realidades são construídas, mas as construímos de acordo com os 

elementos que estão disponíveis em nossas relações. Dessa maneira, não criamos uma 

realidade inteiramente nova, pois o que criamos é transformação do que já  existe, uma 

nova versão, uma tradução, ou como propõe Mol (1999), uma performance. Para a autora, 

nossas práticas multiplicam realidades, prolongam-nas. Neste sentido, nossas ações 

seguem a mesma lógica dos ciborgues, pois agregamos novos elementos às realidades, 

multiplicando os esquemas de atuação, criando, a todo momento, novas hibridizações.

Uma árvore pode tornar-se diferentes objetos na relação com um biólogo, um poeta, 

um lenhador, um agricultor ou um viajante cansado do sol. Sombra, tecido, peso, textura, 

não são aspectos ou atributos de um objeto ou realidade, são objetos diferentes que se 

relacionam, são versões de um objeto, ou, como dito anteriormente, novos objetos. Nossas 

práticas ao encontrarem com as de outros actantes modificam as realidades e criam novas 

performances destas, novas versões que são negociadas.

Há diferentes versões de ciborgues sendo criadas o tempo todo. Há novos 

cruzamentos e hibridizações que vão se associando e formando novas entidades, sem que 

nenhuma substitua a outra. Uma das características “ciborgueanas” é justamente sua 

capacidade de agregar diferentes elementos, de fazer parte de diferentes sistemas 

simultaneamente. Para Despret (2004, p. 29, tradução nossa), versão é diferente de visão 

ou perspectiva, pois, “uma visão é imposta ou recusada, uma versão é sugerida ou 

contada”. E mais:

Neste sentido, versão - como oposta a visão - é capaz de integrar outras versões 

ou ser articulada com elas, pois, ao revirar e modificar, é mantido em mente o 

que se transforma. Independe se suas maneiras de coexistirem serem pacíficas ou 

controversas, bem ou mal articuladas, versões coexistem no mesmo mundo e são 

cultivadas neste mundo. [... ] uma versão não é imposta, é construída. Não é 

definida como verdade, mentira ou ilusão, mas como forma de tornar-se. Uma 

versão não é o fato de apenas um humano, é a fonte e fruto de uma relação, 

funciona em uma relação, é a negociação do que é revirado, transformado e 

traduzido (Despret, 2004, pp. 30-31, tradução nossa).

Dessa maneira, uma versão seria a realidade sendo performada, posta em 

movimento por ações conjuntas de actantes. Não seria algo estático, mas parte de alguma 

prática. Performar não seria também a mera apresentação de algo existente e sim uma ação 

com poderosas consequências produtivas (Law, 2004). Falar em performatividade é falar 

da prática contínua de criação de novas entidades, de novas realidades, novas versões.

Ao performarmos uma realidade, colocamos em movimento diversos elementos 

heterogêneos. Negociamos com vários outros actantes presentes em nossa rede e os frutos
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dessa ação híbrida também serão híbridos. A cada ação, criamos uma nova versão de nós 

mesmos e dos outros. Tal versão é sempre negociada e agrega novos elementos que farão 

parte de nós. Entendermo-nos dessa maneira é abrir a possibilidade para que nos aceitemos 

como ciborgues, como mestiços, híbridos constituídos daquilo com o que nos 

relacionamos, híbridos que são sempre uma versão de algo, algo que está em constante 

mudança. É negar separações arbitrárias, é reconhecer o outro em nós e nós no outro, é 

entender que o que nos determina não é absoluto, imutável, e por isso pode ser alterado. 

Esta foi uma das intenções de Haraway (1991) ao publicar seu manifesto em 1985, criar 

um mito político que superasse questões naturalizadas como gênero, raça e alienação.

Despret (2004, p. 30, tradução nossa) nos conta que, em latim medieval, versio 

significava “reverter”, “mudar”, e que no Século XVI passou a significar “tradução”. A 

TAR também é conhecida como e Sociologia das Traduções (Callon, 2001; Latour, 2007), 

o que mostra o quão importante é o conceito de tradução para ela. Se partirmos do 

pressuposto de que cada actante exerce efeito sobre os outros elementos de sua rede, 

podemos dizer que este mesmo actante, ao se deslocar pela trama traçada por outros, 

receberá efeitos diferentes dos elementos com os quais irá se relacionar.

Dessa forma, ao se movimentar na rede, o actante se modifica com as novas 

relações que estabelece e a este processo/movimento estamos chamando de tradução. Algo 

do actante permanece constante, o que propicia seu reconhecimento posteriormente (por 

algum observador que pode inclusive ser ele mesmo), mas algo muda. Isso é próximo da 

definição que Serres (2000, p. 139) dá para identidade, um “conceito flutuante”, 

“globalmente estável, mas localmente variável”, “um sistema invariável por variação”. 

Nossa identidade biológica muda, trocamos todas as nossas células, criamos anticorpos, 

nosso corpo muda completamente, mas mesmo assim somos reconhecidos como a mesma 

pessoa. Ou, como coloca Latour (2013), ninguém permanece o mesmo, a não ser que faça 

algo para resistir a todos os eventos, e isso é tradução.

Sendo assim, o deslocamento de um actante por uma rede é o que gera a inovação, 

e também é o que gera a própria rede e a mantém. É este movimento que gera novas 

entidades, por meio de novas associações com outros actantes. Tal ideia é tão essencial que 

Latour (2000a, p. 423) vai chamar de primeiro princípio, o de que “o destino de fatos e 

máquinas está nas mãos dos consumidores finais; suas qualidades, portanto, são 

consequência, e não causa, de uma ação coletiva”. Assim, procurar por propriedades 

internas de uma afirmação, fato ou objeto não nos dirá nada sobre eles. Suas características
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só são adquiridas por sua incorporação em outros elementos. É isso o que torna a

construção dos fenômenos um processo coletivo e faz com que não exista uma “essência”

ciborgue, mas uma produção constante.

Os actantes só existem enquanto ações, enquanto causam efeitos, enquanto deixam 

rastros de suas traduções. Assim, as realidades permanecem enquanto são movimentadas, 

ou performadas. Como um artista de circo em cima de um uniciclo que precisa manter-se 

em movimento constantemente para não cair. Segundo Mol (2002), só temos acesso às 

realidades por meio de nossas práticas. Para (Latour, 2001, p. 108, tradução nossa) “não 

existe sociedade, realidade social, ou vínculos sociais, existem traduções entre mediadores 

que podem gerar associações rastreáveis” . E por isso é tão importante para a TAR (e 

consequentemente para a cartografia de controvérsias) “seguir os atores”, que nas palavras 

de Latour (2001, p. 12, tradução nossa) é:

[...] tentar saber de suas inovações, geralmente selvagens, para aprender com eles 

o que suas existências coletivas se tornaram em suas mãos, que métodos eles 

elaboraram para se encaixarem, quais descrições melhor definiriam as novas 

associações que eles foram forçados a estabelecer.

Os ciborgues são atores, tecem redes. Nas palavras de Haraway (1991, p. 149, 

tradução nossa), o ciborgue “é uma criatura de realidade social, mas também uma criatura 

de ficção”, “nossa mais importante construção política, uma ficção que pode mudar o 

mundo” . Segundo ela, os ciborgues povoam a medicina moderna, rompem as barreiras 

entre humano e animal, entre o natural e o artificial, entre o físico e o não-físico, saltando o 

passo da unidade original.

Cabe aqui apresentar outra regra metodológica proposta por Latour (2000a, p. 421, 

grifos no original), a de que, para compreender determinado fenômeno, “não devemos 

procurar por suas qualidades intrínsecas, mas por todas as transformações que ele sofre 

depois, nas mãos dos outros”. Tal regra é consequência do primeiro princípio apresentado 

anteriormente, o de que o destino dos fatos está nas mãos dos usuários posteriores.

Segundo Venturini (2010), os atores são tão bons informantes quanto os 

investigadores, pois que estão imersos constantemente no fenômeno do qual o pesquisador 

tem apenas uma visão limitada, num limitado espaço de tempo. Negar as observações dos 

atores pelo fato de não se basearem em teorias científicas é no mínimo arrogante.

A proposta é que, ao fim de um estudo, tenhamos não só uma narrativa sobre o 

fenômeno, mas várias, uma entrelaçando a outra. No nosso caso, mostraremos diferentes 

formas em que o ciborgue é apresentado. Venturini (2010) afirma que fazer uma
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cartografia nunca é uma busca por um ponto de vista puro, holístico e final, e sim uma 

busca por multiplicar interferências e contaminações. Segundo Law (1999b, p. 8, tradução 

nossa) um estudo, ao se embasar na TAR:

[... ] não pode ser contado como uma única narrativa. Como uma história global 

sobre o crescimento de uma rede centralizada com seus sucessos e reveses. E, ao 

invés disso, imagine que só pode - e seria melhor - ser representado como um 

conjunto de pequenas histórias, histórias que são reunidas (caso se reúnam) por 

ambivalências e oscilações. Nesse caso, como representantes, podemos então 

abraçar uma arte de descrever, uma arte de descrever os padrões e texturas que 

formam um patchwork intelectual.

Chega o momento em nossa viagem em que nossa exploração aleatória nos trouxe 

as primeiras pistas, traços de feromônio deixados por outras formigas, inscrições26. 

Respondendo ao nosso “código naval”, começamos por elas por sua principal 

característica: mobilidade. Assim como a cartografia, as inscrições são formas de mobilizar 

o mundo, traduzi-lo em informações condensadas, traços considerados relevantes pelos 

“inscritores” . As publicações também são fontes de relatos, controvérsias e trazem 

elementos de como a produção acadêmica (ou não) tem visto o tema que, em nosso caso, 

estende-se pela ficção científica, Medicina, Sociologia, Computação, Robótica, Psicologia, 

dentre outras áreas. Para Rolnik (2011, p. 65):

O cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o menor 

racismo de frequência, linguagem ou estilo. [... ] Tudo o que servir para cunhar 

matéria de expressão e criar sentido é por ele bem-vindo. [... ] Por isso o 

cartógrafo serve-se de fontes não só escritas e nem só teóricas. Seus operadores 

conceituais podem surgir tanto de um filme quanto de uma conversa ou de um 

tratado de filosofia.

O que apresentamos até agora nos serviu para situar nosso objeto nos primeiros 

contornos de uma rede que estamos começando a traçar. Tentaremos situar esse actante, o 

ciborgue, em sua sociedade, também ciborgue. Ao realizar uma pesquisa embasada na 

TAR, o primeiro ponto é igualar os status ontológicos do que chamamos sujeito e objeto. 

Busca-se sempre o princípio da simetria generalizada, em que o próprio pesquisador faz 

parte do campo, em que ele é parte da rede heterogênea de um determinado assunto 

(Latour & Woolgar, 1997). O ciborgue parece ter nascido deste princípio. Parece ter sido 

criado nesse espaço de meio, pertencendo aos vários polos que lhe atravessam e erguendo 

pontes entre eles.

26 “Termo geral referente a todos os tipos de transformação que materializam uma entidade num signo, num 

arquivo, num documento, num pedaço de papel, num traço. [... ] São sempre móveis, isto é, permitem novas 

translações e articulações ao mesmo tempo que mantêm intactas algumas formas de relação” (Latour, 2001, 

p. 350).
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Contudo, colocar os actantes numa posição simétrica é reconhecer sua constituição 

heterogênea e provisória, de acordo com a rede que estabelecem, e que suas características 

só se dão na relação. Isso não significa dizer que eles são a mesma coisa, nem justifica 

trata-los da mesma forma. Colocar duas posições num mesmo nível é uma forma de não 

compreender nenhuma das duas. Se há uma controvérsia, é porque há dois sistemas 

divergentes, e impor a eles o mesmo tratamento é no mínimo desrespeitoso, pois:

Objetividade não é creditar o mesmo peso a todas as perspectivas, nem mesmo

equilibrar o espaço ocupado por cada lado. A objetividade de segundo grau 
surge ao atribuirmos a cada ator a representação que lhe cabe de acordo com sua 

posição e relevância na disputa” (Venturini, 2012, p. 4, tradução nossa).

Além de simetria generalizada, outro conceito importante para a TAR é o de 

mediação técnica. É preciso considerar que os artefatos têm agência, não sendo apenas 

cristalizações das relações sociais. “O objeto não reflete o social. Ele faz mais. Ele 

transcreve e desloca os interesses contraditórios de pessoas e coisas” (Latour, 1992, p. 153, 

tradução nossa). “Técnicas não são fetiches, eles fazem algo mais, algo imprevisível; não 

são meios, mas mediadores, isto é, meios e fins ao mesmo tempo”, não existem apenas 

para “transportar dominação, exclusão e poder, conduzindo-os como eletricidade ao longo 

de um fio”, e a “maioria das características da ordem social -  escala, assimetria, 

durabilidade, poder, divisão do trabalho, distribuição de papéis e hierarquia -  são 

impossíveis até de definir sem trazer os não-humanos socializados (Latour, 1994c, p. 793, 

tradução nossa).

Latour (1994b, 2001) nos apresenta quatro significados para esse tipo de mediação 

da qual os não-humanos fazem parte: tradução de objetivos27 (quando um actante se

modifica em contato com outros), composição (quando a união de actantes se desdobra em

novas possibilidades de ação), obscurecimento reversível (quando um actante, após uma 

crise, mostra-se composto e torna visível sua história de traduções) e delegação (quando 

uma função ou ação é transmitida a um novo actante e este gera um significado).

O primeiro significado, de acordo com Latour (1994b, 2001), pode trazer mal 

entendidos. Tradução de objetivos (ou translação28), para ele, não é apenas como trocar o 

vocabulário de uma língua para outra, mas significa deslocamento, deriva, invenção,

27 Também apresentado como interferência em Latour (2001).

28 Para este estudo, além do português, consultamos obras em outros idiomas. Tanto no inglês (translation), 
como no francês (traduction) e espanhol (traducción) os termos para tradução e translação são os mesmos. 
O conceito proposto por Bruno Latour, com inspiração em Michel Serres, remete ao mesmo tempo aos 

sentidos dos dois termos no português. Dessa forma, pelo fato de ser mais comum nos textos em português, 

utilizaremos o termo tradução, e consideraremos que ele também contém o significado de translação.
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criação de um elo que não existia antes e que traz mudanças para os elementos envolvidos. 

“Essa tradução é totalmente simétrica” (Latour, 2001, p. 201). Retomando o exemplo da 

“pessoa-com-uma-arma” que Latour (1994b, 2001) propõe, uma pessoa estressada com o 

trânsito ao se envolver numa briga tem inicialmente a intenção de ferir outra, mas, ao ter 

uma arma na mão, ela quer matar. Alguém que tem sua casa invadida e não tem uma arma 

em casa terá um programa de ação. Se acrescentarmos uma arma na história, este 

programa muda. Um actante ao se encontrar com outro tem a possibilidade de modificar 

seus objetivos. Em 1955, os australianos, S. Rose e J. F. Nelson (1955), implantaram uma 

bomba osmótica em um rato de laboratório. Tal bomba automaticamente injetava químicos 

no animal (Clark, 2003). O rato foi apresentado por Clynes e Kline (1960/1995, p. 30, 

tradução nossa), em 1960, como “um dos primeiros ciborgues” e, sem dúvida, serviu de 

grande inspiração para estes cientistas. Dificilmente a bomba dos farmacêuticos visava a 

exploração espacial, mas, a partir de sua criação, novos objetivos puderam ser propostos. 

“Longe de primeiramente cumprirem um propósito, elas [as tecnologias] começam 

explorando universos heterogêneos que nada, até aquele ponto, poderia prever e a partir 

deles trilham novas funções” (Latour, 2002, p 250, tradução nossa).

O segundo significado de mediação técnica, composição (Latour, 1994b, 2001), 

está intimamente ligado ao primeiro. Actantes associados criam novos programas de ação, 

ou subprogramas, e cada efeito é fruto da ação composta dos envolvidos. É por isso que 

Latour (2001, pp. 209-210, grifos no original) diz que é um engano manchetes que dizem 

“homem voa”, pois “voar é uma propriedade de toda uma associação de entidades, que 

inclui aeroportos e aviões, rampas de lançamento e balcões de venda de passagens”, “a 

ação não é uma propriedade de humanos, mas de uma associação de actantes”. Os 

ciborgues de Donna Haraway (1991) reconhecem esta composição, sabem de sua 

heterogeneidade e que suas ações são fruto de suas associações com outros elementos, 

reconhecem que sua própria constituição é produto dessas misturas.

O terceiro significado de mediação técnica proposto por Latour (1994, 2001) é o de 

obscurecimento reversível. Para o autor, esse processo torna inteiramente opaca a produção 

realizada por um conjunto de atores e artefatos, e também é o que torna difícil avaliar o 

papel mediador das técnicas. Enquanto tudo funciona como o esperado, todas as relações 

estabelecidas para que aquela configuração acontecesse ficam obscurecidas. As entidades 

envolvidas, assim, ficam invisíveis, silenciosas, sendo impossível para nós até mesmo

33



contá-las. Contudo, esse obscurecimento é reversível, quando ocorre uma crise e o 

funcionamento não acontece de acordo com o esperado. Como exemplo podemos ter:

[...] um projetor de teto. Ele constitui um ponto em uma sequência de ação, um 

intermediário silencioso e mudo, plenamente aceito e completamente 

determinado por sua função. Suponhamos agora que o projetor se quebre. A crise 

nos lembra da existência do projetor. Enquanto os eletricistas se movem à volta 

dele, ajustando uma lente e substituindo uma lâmpada, damo-nos conta de que o 

projetor é constituído de diversas partes, cada qual com seu papel e função, cada 

qual com seu objetivo relativamente dependente. Se, um momento antes, o 

projetor mal existia, agora até mesmo suas partes têm existência individual, sua 

própria “caixa-preta” (Latour, 2001, p. 211).

Poderíamos ir recuando no tempo e avançando no espaço para traçar ainda mais 

elos entre os atores da rede envolvida no projetor. Se pegarmos, por exemplo, sua lâmpada, 

uma nova crise, a de não encontrá-la no mercado, desencadearia a abertura de novas 

caixas-pretas. Ela poderia ter sido fabricada em outro país, o que implicaria atores 

envolvidos em importação e exportação, taxas de câmbio. Também os trabalhadores da 

fábrica, a jornada de trabalho, o ambiente, os projetistas da lâmpada, a matéria prima e a 

escolha por este modelo e não outro. A rede do projetor poderia ir se estendendo onde seus 

elementos fossem, imprevisivelmente a cada novo elemento “descoberto”. E assim, os 

roteiros estabelecidos entre os diversos atores que acabaram por possibilitar a existência 

daquele projetor, funcional, indetectável, ficariam mais e mais evidentes. As relações se 

materializariam. No caso dos ciborgues, este obscurecimento não ocorre em todos os seus 

aspectos. Por ser uma entidade que ocupa o espaço do meio, algumas de suas associações 

ficam expostas constantemente, a mistura fica evidente. O ciborgue se sustenta na 

controvérsia, existe no ponto em que uma fronteira torna-se menos opaca.

A delegação é o quarto (e último) significado de mediação técnica proposto por 

Latour (1994b, 2001) é considerado por ele o mais importante. Em suas palavras: “é o que 

nos permite mobilizar numa interação movimentos que foram executados anteriormente, 

longe, e por outros actantes como se ainda estivessem presentes e disponíveis para nós” 

(Latour, 1994c, p. 792, tradução nossa).

O exemplo trazido pelo autor é o do quebra-molas num campus de uma 

universidade na França. O programa de ação dos engenheiros de “fazer os motoristas 

desacelerar no campus” não foi efetuado por placas ou semáforos, mas por concreto e 

asfalto. Há “uma alteração na própria substância expressiva” . O programa dos 

motoristas em “diminuir a velocidade para não atropelar alunos” se desloca para “vá 

devagar para proteger a suspensão do carro”. O comportamento dos motoristas é alterado,
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“regride da moralidade à força”, mas para um observador, no caso, o reitor que determinou 

a redução da velocidade, os carros passam lentos, e isso lhe é suficiente. Contudo, o 

quebra-molas não é uma materialização da vontade dos engenheiros na matéria informe. 

(Latour, 2001, p. 214, grifos no original). Como alerta Latour (2002), não podemos reduzir 

as técnicas ao papel de instrumentos que meramente dão uma forma mais durável a 

esquemas, formas e relações. O quebra-molas não é simplesmente um policial feito de 

concreto ao invés de carne e ossos, e sua implantação, mesmo que inicialmente feita na 

inocência de que irão cumprir sua função, causam outros problemas que vão acabar em 

conselhos municipais ou hospitais. Nunca domamos as técnicas, não por falta de mestre, ou 

porque elas se tornam autônomas e funcionam por seu próprio impulso, mas porque são 

verdadeiras mediadoras.

Latour (1994b, 2001) coloca que os motoristas deixaram de lidar com signos 

maleáveis e passaram a ser confrontados com o concreto, impassível. Os atores que 

enunciariam a necessidade de reduzir a velocidade, seja o reitor, os engenheiros ou um 

policial não estão mais presentes. A relação agora é dos motoristas com um actante que 

“representa” estes enunciadores ausentes, feito de policiais, concreto, engenheiros, 

cascalho, legisladores, tinta, reitores, asfalto, e muitos outros actantes que agora se fazem 

presentes numa rua do campus, dia e noite. A tradução é temporal, espacial e “atoral” . Por 

meio de várias associações um novo actante entra na rede, modificando presenças e 

ausências, e, com sua própria presença, gerando novas associações. É por meio da 

delegação, nesse jogo de presença/ausência, e por seu caráter cibernético, que os ciborgues 

representam e entrelaçam ações de actantes de diferentes sistemas, por vezes até 

considerados como antagônicos.

Encontramos na TAR uma “ferramenta” para construir nossa pragmatogonia, para 

seguir este movimento de transações entre entidades, sejam humanas ou não-humanas. 

“Ferramenta” entre aspas porque uma ferramenta nunca é meramente uma ferramenta no 

sentido comumente utilizado. Ela modifica nossas metas. “Aqueles que acreditam que 

ferramentas são um mero utensílio nunca seguraram um martelo em suas mãos, nunca se 

permitiram reconhecer o fluxo de possibilidades que eles subitamente são capazes de 

prever” (Latour, 2002, p. 250, tradução nossa).

Nos estudos baseados na TAR a empiria se mostra bastante importante e podem ser 

utilizadas diversas ferramentas para a obtenção de dados, que, posteriormente, constituirão 

narrativas feitas a partir da interpretação do pesquisador (Callén et al., 2011). “A análise
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dos mecanismos, estratégias e operadores que permitem que se produza e mantenha no 

tempo e espaço a sociedade constitui num dos principais objetivos de trabalho do que a 

TAR denomina sociologia das associações” (Tirado & Domènech, 2008, p. 53, tradução 

nossa). Ao seguirmos as associações, podemos encontrar pelo caminho os vários actantes 

responsáveis por determinado fenômeno. Para Spink, (2003, p. 32), os “acontecimentos 

sociais não acontecem, eles têm lugar. A materialidade é social; ela é produzida em fala, 

sua existência é arguida e a fala continua dentro e em volta dela” . Para o autor, o campo 

começa quando nos vinculamos ao tema. Depois disso, só há a trajetória da opção inicial.

As narrativas que compõem a TAR descrevem as associações heterogêneas que 

enredam os processos e entidades envolvidos com o fenômeno estudado (Callén et al., 

2011). Essas pequenas histórias são reunidas, como em uma colcha de retalhos, evitando 

assim que apresentemos apenas uma visão ou explicação dos fatos (Law, 1999b). Os 

discursos encontrados foram costurados entre si para que, aos poucos, os ciborgues 

mostrassem (ou não) os actantes presentes em suas redes. O texto seria então o melhor

lugar para fazer essas experimentações, pois, nas palavras de Latour (2007, p. 149,

tradução nossa):

[...] dependendo de como é escrito, pode ou não capturar o ator-rede que você 

deseja estudar. O texto, em nossa disciplina, não é uma história, não uma boa 

história. Melhor, ele é o equivalente funcional de um laboratório. É um lugar 

para testes, experimentos e simulações. Dependendo do que acontece nele, há ou 

não um ator lá, e há ou não uma rede sendo traçada. E isso depende inteiramente 

do quão precisamente ele é escrito - e cada novo tema requer uma nova maneira 

de ser tratado por um texto.

Como aponta Latour (2007, p. 146, tradução nossa, grifos no original), “se algo 

permite vários pontos de vista, é porque é altamente complexo, intrincadamente 

emaranhado, bem organizado, e belo, sim, objetivamente belo”. Nossa intenção foi seguir 

os ciborgues aonde eles nos levassem, vendo suas diferentes traduções nos diversos 

campos, desde sua inspiração, a semente de uma ideia, passando por sua proposição e indo 

até sua apropriação por diferentes actantes. Latour (2007) fala da dificuldade em “seguir os 

atores”, pois eles podem se comportar como abelhas que voam para todos os lados ao 

terem sua casa perturbada por alguma criança desobediente, e que cada um deles pode ser 

um novo enxame. Qual ator seguir? Por quanto tempo? Se, como dissemos anteriormente, 

os actantes só existem enquanto ações, enquanto deixam rastros de suas associações, nossa 

bússola foi justamente esses efeitos. Com base no que Venturini (2012) fala sobre 

representatividade, nossos critérios perpassaram a força dos efeitos gerados pelos actantes, 

e seguimos aqueles de maior expressão, o que está diretamente ligado ao número de atores
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que se associam a eles. Isso não significa negligenciar aqueles de pouca expressão, mas, na 

impossibilidade seguir todas as abelhas, precisamos escolher quais acompanhar, e fizemos 

isso com base no que elas mesmas indicaram. Frankenstein de Mary Shelley, o ciborgue de 

Clynes e Kline, bem como o de Donna Haraway, são exemplos de actantes que serviram 

de base para muitas inscrições que inspiraram muitas discussões. Quanto mais formigas 

passam por uma trilha, mais feromônio deixam, e mais forte fica o caminho. Sem a 

pretensão (nem possibilidade) de esgotar o tema, partimos somente com nossos princípios 

de cartografia.

3. Os filhos bastardos da modernidade

Neste tópico tentaremos traçar alguns elementos que inspiraram o pensamento 

sobre a hibridização entre humanos e não humanos, bem como alguns exemplos de 

híbridos que poderiam ser considerados inspirações para se falar em ciborgues. Um ponto 

que cabe aqui ressaltar é o de que ideias de autômatos, artefatos mecânicos capazes de 

gerar seus próprios movimentos, são antigas na história e na imaginação da humanidade. 

Segundo Regis (2012), em 135 a.C. já  existiam engenhos que funcionavam movidos à 

água. A autora descreve vários casos em que já  se desenhavam dispositivos em forma de 

animais ou humanos que funcionariam por princípios pneumáticos, além de elementos da 

mitologia grega e egípcia que apresentam figuras e bonecos mecânicos animados por 

poderes divinos. Contudo, o foco de nosso trabalho não são tais dispositivos e sim a união 

contemporânea da técnica com o humano, uma relação mais íntima que tem como produto 

uma entidade híbrida diferente.

Embora o conceito de “ciborgue” só tenha surgido em 1960, suas sementes já 

haviam sido plantadas décadas antes. Gray et al. (1995) afirmam que a ideia de um sistema 

vivo constituído de humano e máquina já  se difundia bem antes do termo. Ainda segundo 

os autores, muitos consideram como o primeiro ciborgue a criatura relatada em 

Frankenstein: ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley (1818/2008). Para Regis (2012, p. 

20, grifos no original), esta é também, quase que consensualmente, a primeira obra de 

ficção científica, “uma narrativa que problematiza as fronteiras entre subjetividade, 

tecnociência e espaçotempo como estratégia de interrogar o humano”. Tal gênero 

literário, segundo a autora, surgiu em meio às mudanças geradas pelas Revoluções
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Francesa e Industrial, que tiveram como base a racionalidade científica e a aplicação de 

invenções técnicas à produção, comércio e economia ao longo do século XVIII.

Consideramos ser interessante, mesmo que brevemente, contextualizar os 

elementos que provavelmente colaboraram para a disseminação das ideias de hibridismos 

humano-máquina, as quais estão intimamente ligadas - e só poderiam existir - devido ao 

desenvolvimento do pensamento científico e os pressupostos da modernidade, bem como a 

superação destes elementos. Regis (2012) afirma que o método cartesiano trouxe grandes 

avanços ao longo dos séculos XVII e XVIII, e o conhecimento contemplativo foi sendo 

substituído pelo saber clássico, que, ao interiorizar a produção do conhecimento e legitimar 

a razão, tornou-se importante para o aprofundamento subjetivo do humano.

Para Foucault (1966/2000), novas ciências como a História, a Biologia e a 

Economia começaram a colocar em crise o cogito cartesiano, a metafísica do infinito, já  

que seu desenvolvimento dependia do contexto histórico e cultural, de investigações 

empíricas que não poderiam ser reduzidas às formalizações lógico-matemáticas, indo para 

além destas representações, para além do idealismo. Mas não somente o fazer científico é 

abalado. O humano passa a se ver como finito, determinado pela natureza e cultura. E 

assim,

O sujeito do conhecimento torna-se também objeto do conhecimento, sujeitado 

às leis do trabalho, da vida e da linguagem. Constituído como ser vivo, finito, 

com corpo e mente secularizados, ao contrário do sujeito clássico, que se 

legitima na infinitude divina, o sujeito moderno é o indivíduo secularizado: 

possui corpo e historicidade próprios (Regis, 2012, p. 43).

Esta ideia é importante, pois começa a mostrar um humano fruto de seu meio, que 

estabelece relações e estas o definem. Isso começa a abalar as posições que naturalizavam 

as coisas, tornando-as atemporais. O ciborgue é fabricado, sempre. Ele não nasce, não tem 

uma gênese. É produto de uma associação após a outra. Foi somente na modernidade que o 

caráter contextual das coisas passou a ser reconhecido e questionado. E ainda podemos 

acrescentar que:

[... ] a modernidade começa quando o ser humano começa a existir no interior de 

seu organismo, na concha de sua cabeça, na armadura de seus membros e em 

meio a toda a nervura de sua fisiologia; quando ele começa a existir no coração 

de um trabalho cujo princípio o domina e cujo produto lhe escapa (Foucault, 

1966/2000, p. 437).

A formalização e articulação dos novos saberes, - o humanismo iluminista - 

propiciou o surgimento das fronteiras ontológicas e epistemológicas do pensamento 

moderno. Contudo, para Latour (1994a), o humanismo somente não serve para definir a
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modernidade. Isso seria mais um hábito assimétrico dos modernos29. Pare ele, juntamente 

com o nascimento do que é humano, nasceu também o que era “não-humano”, e um deus 

suprimido que não tinha grandes participações. Ele defende que essa é a grande 

característica da modernidade, sua assimetria. De um lado, o humano, do outro, os objetos

e os animais, e todos emergindo de zonas ontológicas diferentes.

Os ideais iluministas de igualdade e liberdade pregavam a emancipação da religião 

e do mito, a superação da selvageria em nome de uma sociedade politicamente 

emancipada. O humano, por ser racional, difere dos outros animais vivos e é capaz de criar 

artefatos artificiais que seriam meros instrumentos que fazem sua mediação com a 

natureza, que precisa ser dominada. A Constituição da Modernidade, segundo Latour 

(1994, p. 21), definiu “os humanos e não-humanos, suas propriedades e suas relações, suas 

competências e seus agrupamentos”, erigindo fronteiras entre sociedade e natureza, ciência 

e política, estudos científicos e teorias sociopolíticas, etc. Tal constituição criou um abismo 

entre o que era natural e o que era cultural, e nele ficaram os híbridos, que não pertenciam 

a nenhum dos lados. Além disso, ter a razão como único caminho para o tão desejado 

esclarecimento - e nossa espécie como seu representante por ser o único ser dito racional - 

acabou por fazer com que o humano e o saber científico assumissem o topo da hierarquia, 

e todos os outros elementos se tornassem menos importantes. E mesmo dentro do saber 

científico as divisões foram delimitadas:

A ilusão da modernidade foi acreditar que quanto mais crescemos mais se

distanciam a objetividade e a subjetividade, criando assim um futuro

radicalmente diferente de nosso passado. Após a mudança de paradigma em 

nossa concepção de ciência e tecnologia, sabemos agora que isso nunca 

acontecerá e, na verdade, isso nunca foi o caso. Objetividade e subjetividade não 
são polos opostos, elas crescem juntas, e crescem irreversivelmente juntas, 

quebrando a grande divisão entre os chamados coletivos tradicionais e modernos 

(Latour, 1994c, p. 807, tradução nossa, grifos no original).

Tanto as Revoluções (Francesa e Industrial) que inauguraram a modernidade, 

quanto o pensamento Iluminista, possuem três elementos explícitos: o “surgimento do 

sujeito autônomo e singular”, como modo de ser do humano; o “desenvolvimento da 

racionalidade tecnocientífica”, como desencadeador de mudanças; e “nova relação com o 

tempo”, que considera o futuro  como fruto de intervenções no presente (Regis, 2012, p. 

48, grifos no original). Estes três aspectos favoreceram o surgimento da ficção científica,

29 O que Latour chama de modernos não são aqueles que fazem parte de um coletivo em que sociedade e 

tecnologia se separaram. Houve até a tentativa de separação, mas no fim, “as relações são tão íntimas, 

transações são tantas, e mediações tão complicadas, que não há mais maneira plausível de diferenciar bem 

um corpo coletivo, um artefato e um sujeito (Latour, 1994c, p. 793, tradução nossa).
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de narrativas que falavam dos híbridos cuja multiplicação não pôde ser evitada pelas 

divisões arbitrárias trazidas pela modernidade. A ficção científica nasce como um gênero 

que narra justamente a “indefinição de fronteiras entre humano e não humano, real e 

virtual, visível e invisível, natural e artificial” (Regis, 2012, p. 50). Podemos acrescentar 

que a ficção também nos mostra uma relação íntima entre ciência e sociedade, 

fragmentando as fronteiras que tentaram separar os laboratórios e a vida cotidiana.

Gray et al. (1995) também apontam a Revolução Industrial como um importante 

momento para o hibridismo entre humano e técnica. Nessa época, as máquinas deixaram 

de ser movidas pela força humana e passaram a ser “autónomas” e sua integração em

culturas, vidas e corpos ficou mais evidente. Pouco mais de uma década depois da

publicação de Frankenstein, Thomas Carlyle30, em seu ensaio intitulado Sinal dos Tempos, 

de 1829, fala sobre a proliferação das máquinas e a intimidade crescente entre elas e os 

humanos:

Essas coisas, das quais falamos apenas um pouco aqui, ainda são de grande 

importância, e indicam uma grande mudança em toda nossa forma de existência. 

Pois o mesmo hábito regula não apenas nossos modos de ação, mas nossos 

modos de pensar e sentir. Humanos tornaram-se mecânicos na cabeça, no 

coração, e também nas mãos. Perderam a fé no esforço individual, na força 

natural, de qualquer tipo. [... ] Todos os seus esforços, vínculos e opiniões 

tornam-se mecanismos, e são de caráter mecânico (Carlyle, 1829, p. 2, tradução 

nossa).

O autor, que nomeia sua época de “Era das Máquinas”, narra as vitórias do humano 

sobre a natureza, da presença maciça das máquinas em todos os segmentos da sociedade, 

do encurtamento de distâncias e diminuição de tempo de atividades. Contudo, ele diz não 

só de mudanças objetivas, mas também traça alguns contornos de influências subjetivas e 

as consequências negativas disso para a vida em sociedade, para a economia, a religião, a 

filosofia, etc. Como aponta Latour (1994c), com a industrialização a relação do humano 

com as máquinas é vista como desumanização e alienação.

Mazlish (1993) aponta que ocorreu na indústria têxtil o início de todas as 

transformações que vieram com a Revolução Industrial. E que provavelmente não foi 

coincidência, visto que os humanos são os únicos animais a se vestirem, a criar tecidos a 

partir de plantas e outros animais. Vestes também são utilizadas para esconder nossas 

genitálias, fazendo-nos parecer menos animalescos. Roupas tornaram-se símbolo da 

cultura humana, nossa pele artificial.

30 Filósofo, historiador e ensaísta escocês.
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Em Frankenstein: ou o Prometeu Moderno, de Mary Shelley (1818/2008), nosso 

primeiro relato de híbrido moderno, elementos iluministas e questões da época se fazem 

muito presentes. A relação entre humano e máquina, a substituição dos saberes arcaicos 

pelos científicos, a relação entre eletricidade e vida fazem clara referência aos 

experimentos de Luigi de Galvani que, em 1771, movia pernas de rãs por meio de 

correntes elétricas (Regis, 2012). O subtítulo da obra, inspirado na mitologia grega, remete 

ao titã responsável por roubar o fogo de Zeus e dá-lo aos humanos. É bem provável que a 

autora quisesse mostrar o quão perigosa é a aquisição de conhecimento, principalmente 

acerca da animação de matéria inanimada.

Aqui podemos abordar o fato de que o nome Frankenstein geralmente é associado 

ao monstro, quando, na verdade, Dr. Frankenstein é o cientista. Sua criatura torna-se 

híbrida ao ser constituída por partes de cadáveres humanos e diferentes animais, e ganha 

vida por meio de máquinas, bem inspirada no hermetismo. A criatura é simbolicamente a 

ruptura das fronteiras ontológicas impostas pelo pensamento moderno que se faz muito 

temida e incompreendida. Ela é rejeitada por seu criador, o cientista, e desprezada pelos 

humanos. Enquanto se esconde e observa as pessoas, o monstro aprende a falar, a ler, e 

volta para questionar seu criador sobre sua falta de amor. Dr. Frankenstein nem chega a 

nomear sua criação, nega-lhe uma identidade, sendo chamada apenas por “monstro”, 

“demônio”, “criatura” e outros termos depreciativos. A ausência de um nome para este 

híbrido pode indicar uma exterioridade ao pensamento da época, só permanecendo no 

irracional, no medo do desconhecido. O cientista ainda se recusa a construir uma parceira 

para sua criatura, sob o medo de que eles se reproduzissem e pusessem em risco a 

humanidade. Esse seria um exemplo das várias tentativas modernas, apontadas por Latour 

(1994a), de evitar a “tão perigosa” disseminação de híbridos. No fim, a criatura se revolta 

com a recusa de seu criador, se vinga matando seu melhor amigo e noiva, e foge para o 

norte. Frankenstein o persegue para destruí-lo, mas morre antes de fazê-lo. Mesmo assim, a 

criatura deseja sua própria morte e promete sua destruição.

Esta obra é um grande exemplo de como a modernidade tratou os híbridos (que ela 

mesma criou e expandiu), rechaçando-os com suas divisões bem delimitadas, purificações, 

antropocentrismo e especismo. Segundo Latour (1994a), a tentativa do pensamento 

moderno em eliminar híbridos, as entidades mestiças, fracassou, pois eles continuaram se 

multiplicando, mesmo sendo ignorados. Um dos aspectos que eles assumem, se 

considerarmos o texto de Shelley (1818/2008), é o da artificialidade, precisando emergir de
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um processo de criação, ou melhor, de construção. São seres que vêm de laboratórios, 

dificilmente imagináveis no presente, no cotidiano, mas somente num futuro -  próximo ou 

distante -  ou em contos fantasiosos.

Outro exemplo difundido de híbrido representado na ficção é o Humano de Lata, 

que apareceu pela primeira vez em 1900, no clássico O Maravilhoso Mágico de Oz, escrito 

Frank Baum. O personagem teve sua história aprofundada no livro O Lenhador de Lata de 

Oz, publicado pelo autor em 1918. Nick Chopper era um lenhador que se apaixonou por 

uma serva da “Bruxa Má do Oeste” . Não gostando da situação, a bruxa põe um 

encantamento no machado de Nick, que passa a cortar partes de seu corpo. 

Gradativamente, ao ter os membros decepados, com a ajuda de um amigo ferreiro, o 

lenhador vai substituindo seus membros naturais perdidos por partes de lata, com sua 

amada sempre apoiando e jurando amor, mesmo com seus elementos artificiais. Sua cabeça 

é a última a ser substituída. Tendo a opção de manter sua cabeça original, ele prefere a de 

lata, pois assim teria um corpo livre de dores. Como ele relata também, “a garota 

concordou comigo que um humano feito inteiramente de lata é muito mais perfeito que um 

formado de diferentes materiais” (Baum, 1918/2010, p. 22, tradução nossa). Aqui podemos 

apontar alguns elementos. O primeiro é que a ideia de perfeição ainda parece estar atrelada 

a uma unidade ou pureza de constituição. Contudo, outro ponto é que, diferente da criatura 

de Frankenstein, o Humano de Lata é aceito, mesmo quando era um híbrido de humano e 

lata. A época da publicação do livro também coincide com o fim da Primeira Guerra, e 

pode ter relação com aqueles soltados que foram mutilados em combate e tinham suas 

partes perdidas substituídas por membros artificiais. Além disso, segundo Gray et al. 

(1995), o personagem é uma metáfora sobre os efeitos que a mecanização do trabalho 

estava trazendo para os operários. A atitude com relação à hibridização parece ter se 

modificado do fim do século XIX para o XX.

Na década de 20, tornaram-se populares histórias sobre questões científicas 

relevantes na época, como transplante de órgãos, mutações e energia atômica. O termo 

“ficção científica” só surgiu em 1929, para designar histórias que combinavam fatos 

científicos com visões proféticas (Regis, 2012). Também em 1929, o cientista britânico 

John Bernal publicou O mundo, a carne e o diabo, um livro em que os humanos, 

principalmente os envolvidos com a colonização do espaço, por meio de interfaces 

elétricas entre eles e as máquinas, cirurgias protéticas e engenharia genética, tomariam as 

rédeas de seu destino evolutivo, chegando a criar novos órgãos dos sentidos (C. H. Gray et
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al., 1995). A proposta dessa obra fictícia é muito próxima da apresentada no artigo de 

Clynes e Kline (1960/1995). Por isso podemos dizer que o ciborgue não passou a existir 

em 1960. O termo sim, mas seus elementos já  se movimentavam por diferentes redes.

Nas décadas de 30 e 40, houve grande expansão do gênero ficção científica. 

Híbridos passaram a ser temas recorrentes, e o sucesso das histórias nos mostra que não era 

chocante, pelos menos para uma boa parte da população, pensar numa relação mais íntima 

entre humanos e elementos artificiais. Contudo, após a Segunda Guerra, o teor das histórias 

mudou. O futuro promissor que era narrado até então transformou-se num futuro distópico, 

consequência de uma descrença na ciência, que passou a ser algo com grande potencial de 

destruição, principalmente após as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Assim, com o 

pensamento pós-guerra, a ênfase das histórias passou da ciência e tecnologia para as 

ciências sociais e humanas (Regis, 2012). Antes, as histórias tinham um quê de 

ingenuidade, com os avanços tecnológicos trazendo soluções para todos os problemas da 

humanidade. A conversão dos produtos da ciência em armas poderosas e a poluição que 

aumentou com os automóveis e indústrias tornaram-se incômodas, e isso fez com que a 

ficção científica passasse a abordar mais as questões sociais, e o futuro deixou de ser 

próspero como era anteriormente.

O período pós Segunda Guerra é apontado por Gray et al. (1995) como marcante na 

diminuição de distinções como humano e máquina, vivo e morto, orgânico e inorgânico, 

etc. Outro elemento importante a se considerar é que as duas Grandes Guerras, além de 

impulsionarem os avanços tecnológicos, também estimularam a busca por soluções para 

aqueles soldados mutilados que retornavam. O desenvolvimento de próteses, como uma 

forma de restaurar partes de corpos ou para recuperar habilidades, acentuou-se para que os 

amputados pudessem regressar ao trabalho. No início a questão estética estava muito 

presente nas próteses. Inclusive as representações dos robôs tentavam parecer humanas. 

Com o passar dos anos, as técnicas mantiveram suas funções e a semelhança visual com os 

humanos deixou de ser tão importante. Exemplo disso são os robôs de fábricas automotivas 

que nada se assemelham conosco, ou as próteses de fibra de carbono que os corredores 

utilizam para substituir suas pernas em provas de atletismo. Um deles, o sul-africano Oscar 

Pistorius, inclusive ganhou o apelido de Blade Runner (corredor lâmina) por suas próteses 

finas.
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Um caminho inverso ao do humano de lata foi feito por Andrew, personagem 

principal do conto O Humano Bicentenário31, de Asimov (1976/1983) publicado 

originalmente em 1976. Um robô, cuja função era realizar tarefas domésticas passa a ter 

sentimentos humanos, passa a questionar sua existência e decide se libertar. Adquirindo 

sabedoria e se apaixonando por uma jovem descendente de sua primeira dona, Andrew 

passa a fazer modificações em seu corpo, afastando-se cada vez mais da condição de 

máquina. Ele vive por 200 anos e, no processo, passa a lutar para ser reconhecido como 

humano, o que ocorre, depois de sua morte. Se em Frankenstein já  temos uma hibridização 

desde o início e no Humano de Lata passamos do natural para o artificial, com Andrew 

temos o artificial tornando-se natural.

É válido também comentar sobre Eu, Robô32, escrito em 1950 também por Asimov 

(1951/2004). No livro, Del Spooner é um policial traumatizado por um acidente sofrido, 

que é contra os avanços tecnológicos, mas que possui um braço biónico. Ele é chamado 

para investigar um suposto suicídio de um empresário, mas desconfia que o culpado é 

Sony, um robô que aparentemente tem atitudes humanas, e que por isso se diferencia dos 

demais. A obra traz questionamentos sobre a autonomia de máquinas e também sobre a 

questão de como julgar crimes cometidos por elas. Em 2013 a FOX Network lançou a série 

Almost Human, que, apesar de não fazer referência direta à obra de Asimov, é claramente 

inspirada nela. Na série, temos um policial traumatizado por um acidente, com uma perna 

biónica, que não gosta de robôs, mas que tem que conviver com um deles como seu 

parceiro. Enquanto a história se desenrola, seu companheiro demonstra atitudes e 

sentimentos humanos e vemos também questões como o perigo do descontrole dos avanços 

tecnológicos e o uso maciço de tecnologia nos crimes.

Outra obra importante a ser citada na literatura é Neuromancer, de William Gibson 

(1984), que, além de ter servido de inspiração para a franquia The Matrix33, inaugurou um 

novo estilo de ficção científica, o ciberpunk. A temática desse novo “subgênero” está 

atrelada à informática, mais especificamente a ambientes virtuais, inteligência artificial, 

ciberespaço e realidades em que nos desprendemos de nosso corpo para viajar por 

universos paralelos. O livro conta a história de Henry Case, um hacker que fica 

desempregado após seu patrão descobrir que estava sendo roubado por ele. Como punição,

31 Mais tarde o texto foi estendido por Asimov e Silverberg (1992), e publicado em 1992 com o nome de O 
Homem Positrônico. As duas obras inspiraram o filme de 1999, O Homem Bicentenário (Columbus, 1999).
32 Que inspirou um filme de 2004 com o mesmo nome (Proyas, 2004).

33 (Brothers, 1999).
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nele é aplicada uma toxina que o impede de utilizar o teclado e de acessar a rede global de 

computadores. Sem conseguir arrumar emprego sua situação fica deplorável. Enquanto 

busca por uma cura, ele é abordado por Molly, que propõe curá-lo em troca de seus 

serviços. A história se desenvolve apesentando elementos como consciências armazenadas 

em dispositivos, inteligências artificiais e visitas ao ciberespaço. Para Santaella (2003), a 

importância dessa obra se dá pelo fato de ela marcar a passagem do híbrido de orgânico e 

maquínico para a simulação digital, num espectro que vai desde o usuário plugado, 

trocando informações, até o limite dos avatares. Outra referência seria o filme Tron34 de 

1982, no qual o personagem principal, um programador de vídeo games, tem seu corpo 

digitalizado e entra em um programa de computador.

A ficção científica surgiu e se mantém até hoje ancorada no desenvolvimento da 

ciência. Ela é uma espécie de laboratório no qual se experimentam misturas que o 

pensamento moderno tentou evitar. Ela faz pontes entre o presente e um futuro com 

grandes chances de se realizar. Vários avanços tecnológicos foram profetizados, e até 

inspirados por ela que, como uma máquina do tempo, traz elementos de outras épocas para 

serem questionados e, no processo, explicita desejos, medos, incertezas, “sinais dos 

tempos”. Nas palavras de Latour (2013, p. 289, tradução nossa):

Os seres da ficção emprestaram seus poderes de delegação aos seres da 
tecnologia, poderes que permitiram às ciências, que começaram de um ponto de 

vista limitado que as condenaram à cegueira, a atravessar todo o mundo e cobri- 

lo com correntes de referência pavimentadas de ponta a ponta com seus 

instrumentos.

Histórias de ficção científica são telescópios para se espiar o que vem curvando a 

esquina. Cristalizações de pensamentos, trilhas de feromônios que podemos seguir e por 

meio das quais podemos conhecer um pouco mais de nosso passado e as projeções de 

nosso presente. Tais histórias, desde seu surgimento, serviram de espaço onde as 

hibridizações puderam acontecer, onde as descontinuidades que o pensamento moderno 

tentou estabelecer eram superadas.

Segundo Mazlish (1993), a história intelectual do ocidente pode ser vista como a 

tentativa de superação de uma série de grandes ilusões ou “descontinuidades” que foram 

tomadas como naturais, quando na verdade eram artificiais. A primeira superação, entre o 

humano e o cosmos (proposta por Copérnico); a segunda, entre humanos e outras formas 

de vida (proposta por Darwin); a terceira sobre humanos e nosso inconsciente (proposta

34 (Lisberger, 1982).
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por Freud); e a quarta, entre humanos e máquinas, estágio no qual, segundo ele, nos 

encontramos.

Latour (1994a, p. 52) afirma que “tanto os anti-modernos quanto os pós-modernos 

aceitaram o terreno de seus adversários. Um outro terreno, muito mais vasto, muito menos 

polêmico, encontra-se aberto para nós, o terreno dos mundos não modernos”. Ele nos fala 

que, ao pensarmos nos híbridos, deixamos instantaneamente de ser modernos e nosso 

futuro se modifica. As novas associações que podemos estabelecer nos dão infinitos 

caminhos para seguir. Ao mesmo tempo, olhando para nosso passado com os olhos de 

hoje, vemos que jamais fomos modernos, pelo menos não dentro das propostas da 

modernidade. Os valores ditos modernos nunca chegaram a se concretizar, mesmo com 

intensas investidas. As purificações, a imparcialidade, a racionalidade, a emancipação, o 

controle e muitos outros projetos nunca foram alcançados de fato, somente no plano ideal.

Contudo, Latour (2013) afirma que a modernização está acabando, pois está 

ficando cada vez mais difícil separar fatos e valores devido à grande mistura de humanos e 

não-humanos. Em suas palavras:

Não mais poderemos nos emancipar como antes. Uma situação inteiramente 

diferente: atrás de nós, vínculos; à nossa frente, ainda mais vínculos. Suspensão 

do “fronte de modernização”. Fim da emancipação como o único destino 

possível. E o que é pior: “nós” nem sabemos mais quem somos, nem, claro, 

onde estamos, nós acreditamos que éramos modernos (Latour, 2013, p. 10, 

tradução nossa, grifos no original)

Foucault (1966/2000, p. 438) afirma que “o ‘humanismo’ do Renascimento, o 

‘racionalismo’ dos clássicos podem realmente ter conferido um lugar privilegiado aos 

humanos na ordem do mundo, mas não puderam pensar o humano”. De forma análoga, 

podemos dizer que a modernidade deu as bases para o surgimento dos ciborgues, mas, com 

suas fronteiras bem delimitadas (e limitadas), não os pôde pensar. Para começarmos a 

compreender os híbridos, e, mais especificamente, os ciborgues, precisamos assumir uma 

postura que Latour (1994a) chamaria de “não moderna”. Para ele, o princípio de simetria 

generalizada requer que nos coloquemos no ponto médio, mas este lugar não existe 

enquanto formos modernos. O único lugar de centro que a constituição moderna conhecia 

era o do fenômeno, onde se encontravam os polos do sujeito e da natureza, mas este era um 

não-lugar, terra de ninguém.

A figura do ciborgue contém elementos que sugerem uma relação mais simétrica 

entre os seres de um mesmo coletivo, uma relação mais íntima. As relações dos humanos 

com as técnicas e a natureza se modificaram ao longo da história, e a literatura,
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principalmente a ficção científica, nos mostra os receios e esperanças deste fenômeno que 

foge aos ideais de pureza. Os apontamentos são de que atualmente há a possibilidade de 

nos relacionarmos mais intimamente com os não-humanos, reconhecê-los como 

constitutivos de nós mesmos. “O ponto de vista do ciborgue é sempre sobre comunicação, 

infecção, sexo, gênero, espécie, relação, informação e semiologia” (Haraway, 1995, p. 14, 

tradução nossa).
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Ca p í t u l o  II
Cib o r g u e s  e m  Mo v im e n t o

4. Enfim, ciborgues

No capítulo anterior buscamos apontar um movimento que poderia servir de base 

para se pensar o conceito de ciborgue. Passando também pela ficção científica vimos como 

as relações dos humanos com os híbridos e as máquinas se modificaram, fazendo com que 

tais entidades, antes tão vistas como diferentes e separadas, puderam ser consideradas 

prolongamentos umas das outras. O trajeto que pretendemos seguir agora em nossa 

pragmatogonia parte da criação do conceito e segue na tentativa de mapear suas traduções, 

bem como sua passagem para as Ciências Humanas. Esse caminho não é linear, nem 

preexistente, já  que, segundo Haraway (1995), os ciborgues não ficam parados e, nas 

poucas décadas em que passaram a existir, já  se mutaram, mesclaram ficção, fato, 

mecânico, elétrico, orgânico, virtual, químico, social, artístico, etc. Gray et al. (1995, p. 2, 

tradução nossa) afirmam que não existe apenas um tipo de ciborgue: “Qualquer um com 

um órgão, membro ou suplemento (como marca-passo) artificial, qualquer um 

reprogramado para resistir a doenças (imunizado) ou drogado para pensar/comportar/sentir 

melhor (psicofarmacologicamente) é tecnicamente um ciborgue”. E isso inclui aqueles que 

ainda não nasceram, mas potencialmente serão frutos de engenharia genética. Vemos 

também que não há consenso sobre o que é um ciborgue.

Contudo, por mais divergente que seja a (re)definição do que seria tal entidade, ela 

provavelmente será uma tradução da formulação original apresentada no artigo Ciborgues 

e Espaço, de 1960, escrito por Manfred Clynes e Nathan Kline, ou alguma tradução de 

traduções desta. Não podemos deixar de considerar também que, este próprio artigo é uma 

tradução de elementos que já  pairavam na ficção e teorias científicas anteriores a ele. 

Como dissemos anteriormente, a história, ou melhor, a pragmatogonia do ciborgue não 

começa aí.

O texto de Clynes e Kline (1960/1995) começa falando que viagens espaciais 

desafiam a humanidade não só tecnologicamente, mas também corporal e espiritualmente. 

Afinal, para além da tecnologia necessária para nos transportar pelo espaço, faz-se 

necessária uma preparação fisiológica e também psicológica para suportar viagens que 

podem levar meses, anos ou centenas de anos. Os autores apontam que, ao tentar explorar
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um ambiente que esteja fora de seu campo de atuação, organismos precisam utilizar-se de 

duas estratégias: ou carregam parte de seu ambiente com eles, ou se adaptam ao novo 

ambiente.

A primeira alternativa só está disponível à nossa espécie por exigir grande avanço 

tecnológico como, por exemplo, aparatos de mergulho nos quais levamos ar para 

explorarmos os oceanos. Já o segundo tipo de estratégia foi desenvolvido pelos organismos 

vivos de modo geral: peixes que passaram a respirar ar, animais que hibernam em períodos 

de pouca comida, etc. De acordo com Clynes e Kline (1960/1995), o que a evolução 

natural realiza de forma lenta há milhões de anos, o humano poderia realizar com sua 

tecnologia de forma mais rápida. Os autores afirmam que mudanças biológicas em nossa 

espécie serão necessárias para que ele viva no espaço de forma “natural” .

É neste ponto que os autores propõem o termo “ciborgue” (cyborg no inglês), 

criado a partir da abreviação de organismo cibernético (cybernetic organism). A 

cibernética é um campo transdisciplinar que estuda estruturas, possibilidades e 

comunicação em/entre sistemas regulatórios, sejam mecânicos, biológicos, sociais ou 

cognitivos. Logo, “organismo cibernético” seria um ser no qual diferentes sistemas se 

sobrepõem. Nos termos da TAR, seria um nó que faria a associação de diferentes redes.

Segundo Kunzru (2000a), Nobert Wiener, matemático estadunidense, extraiu o 

nome “cibernética” do grego kybernetes, que significa “o humano que dirige”. Para 

Rudiger (2013, p. 106), o termo criado logo após a Segunda Guerra é “indissociável de 

uma fantasia utópica, aquela em que vida e técnica devem se fundir para fazer surgir um 

único organismo maquinístico universal” . Segundo Haraway (1995), este organismo já 

existe, já  que a definição do que é vida e técnica não se sustenta mais. Tudo está em 

constante comunicação, trocando informações, independentemente de sua ontologia. Para a 

autora, “Gaia”, nosso planeta, é um grande ciborgue. Ela afirma que “é uma trama 

inextrincável de fios orgânicos, técnicos, textuais, míticos, econômicos e políticos que faz 

a carne do mundo” (Haraway, 1995, p. 12, tradução nossa).

Rudiger (2013) conta que no pensamento de Wiener o humano é o responsável 

pelos males do mundo ao entregar sua ciência e tecnologia para a destruição de outros 

humanos e da natureza. O ideal seria um maquinismo automático do qual o humano seria 

um fluido. Há de se pensar se isso seria realmente uma solução ou um substancialismo 

resignado. Vemos na teoria de Wiener grandes influências da metáfora do “homem-
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máquina” proposta por Descartes (1662/2004) e dos valores mecanicistas defendidos por 

vários outros autores.

A ideia de Weiner de que o homem não deveria controlar as máquinas é próxima do 

que propõe Simondon (2001, p. 143, tradução nossa), ao dizer que “a vida técnica não 

consiste em dirigir máquinas, mas existir no mesmo nível que elas, como ser que assume a 

relação entre elas, que pode ser acoplado, simultânea ou sucessivamente, a muitas 

máquinas”. Um associado de Wiener, Marshall McLuhan, acabou profetizando em 1969 o 

que viria em nosso tempo:

Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do humano: a 

da simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo criativo do 

conhecimento se estenderá coletiva e carnalmente a toda a sociedade humana, tal 

como já se fez com nossos sentidos e nossos nervos através de diversos meios e 

veículos [anteriores] (McLuhan, 1969 citado por Rudiger, 2013, pp. 110-111).

De acordo com Kunzru (2000a, p. 125), com o passar dos anos, os planos de 

Wiener de uma “ciência universal da comunicação e controle” foram desaparecendo, e a 

cibernética deu origem a áreas como as ciências cognitivas e a pesquisas em inteligência 

artificial.

O humano aprimorado com vistas à exploração espacial proposto por Clynes e 

Kline (1960/1995) seria um organismo cibernético por ser resultado da junção de vários 

sistemas, já  que receberia elementos de diferentes áreas do conhecimento, diferentes 

instituições. Um dispositivo que injetasse alguma droga no organismo seria proveniente de 

conhecimentos em Fisiologia, Química, Farmacologia e Engenharia, no mínimo.

Assim como o sistema nervoso autônomo e as glândulas endócrinas mantêm o 

equilíbrio corporal sem necessidade de controle consciente, os componentes exógenos 

artificiais poderiam ser integrados ao corpo para funcionarem da mesma maneira. Para 

Clynes e Kline (1960/1995, p. 31, tradução nossa), “o propósito do ciborgue é promover 

um sistema organizado em que problemas robóticos são resolvidos automaticamente e 

inconscientemente, deixando o humano livre para explorar, criar, pensar e sentir” . Dessa 

maneira, a figura do ciborgue proposta por estes cientistas é a de um ser que não precisa 

tomar consciência dos processos de troca de informações entre seu corpo e os componentes 

artificiais que o auxiliam a realizar suas tarefas, sendo estes um complemento dos controles 

autônomos do próprio indivíduo.

No fim do artigo os autores apontam alguns problemas relacionados às viagens 

espaciais que poderiam ser solucionados por meio dos ciborgues, como efeitos de radiação, 

oxigenação, gravitação, campos magnéticos, manutenção muscular, etc. Em 1910, Clynes
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(1995) escreveu uma sequência do primeiro artigo, intitulado Ciborgue II, que só foi 

publicado em 1995. Nele, o cientista diz que o artigo de 1960 aborda apenas aspectos 

fisiológicos, já  o segundo explora os aspectos psicológicos, bem como a necessidade de 

preparar o humano emocionalmente contra o tédio, vazio emocional e sexualidade no 

espaço.

Numa entrevista35 com Chris Gray, Clynes relata o que viria a ser o Ciborgue III, 

tratando de modificações de DNA para a manipulação de emoções e aprimoramentos 

cognitivos, e o Ciborgue IV , que seria referente a alterações na hereditariedade. A visão de 

Clynes e as projeções que ele faz para o futuro dos ciborgues são bastante controversas e 

poderiam ser bastante perigosas caso implementadas. As alterações genéticas propostas 

nos artigos III e IV estão carregadas elementos eugênicos. Apesar da ciência já  estar 

fazendo uso do aprimoramento genético em plantas e animais, a eugenia provavelmente 

traria para os humanos sérios problemas de discriminação como os ocorridos 

principalmente com o nazismo. Não que esses problemas já  não ocorram com as outras 

formas de vida devido ao especismo praticado pelos humanos.

Uma projeção desse tipo de desenvolvimento tecnológico é apresentada no filme 

Gattaca36 de 1997. Num futuro “não muito distante”, o modo comum de concepção é 

através da manipulação genética de crianças. Dessa forma, o DNA torna-se o determinante 

de classe social, pois as pessoas são selecionadas para suas funções por meio da biometria. 

Vincent, o personagem principal, foi concebido naturalmente, e apresenta várias 

desvantagens com relação àqueles que foram geneticamente manipulados (inclusive seu 

próprio irmão) e sofre sérias discriminações por isso. Ele sonha em ser piloto, mas sua 

condição física nunca lhe permitiria assumir tal função. Por meios ilegais ele acaba se 

associando a Jerome e encontrando uma forma de burlar o sistema. Na concepção proposta 

por Gray et al. (1995), todos estes indivíduos modificados geneticamente seriam ciborgues. 

Contudo, a eugenia que tal manipulação permitiria iria justamente contra o mundo que 

Haraway (1991) propõe e prevê para seu ciborgue, que é uma figura antirracismo, anti- 

dominação.

Como visto em nossa pragmatogonia até aqui, a proposição do termo ciborgue foi 

feita para contemplar as necessidades das explorações espaciais. Contudo, ele foi traduzido 

por diferentes campos e contextos, inclusive para as Ciências Humanas. Tirado e Mora

35 Ver Gray (1995a).

36 (Niccol, 1997).
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(2004) apresentam uma proposta interessante sobre como essa figura híbrida saiu de seus 

mundos fantásticos e futurísticos e se adentrou no pensamento social. Segundo os autores, 

os ciborgues chegaram por quatro trilhas: a metáfora ciborgue, o novo imaginário, o 

ciborgue como ciência e o princípio de heterogeneidade.

Tirado e Mora (2004) apresentam o primeiro caminho, o da metáfora ciborgue, 

traçado diretamente por Donna Haraway (1991, p. 73, tradução nossa), como sendo a 

“realidade de uma metáfora daquilo no qual estamos nos convertendo”, tornando evidentes 

nossa subjetividade e relações. Segundo a autora, o ciborgue foi utilizado como uma 

“figura feminina blasfema antirracista redesenhada para análises de estudos em ciência e 

teoria feminista” (Haraway, 1995, p. 16, tradução nossa). Como metáfora, reivindica “a 

condição de ser utopia e distopia ao mesmo tempo, sem que isso implique em contradição 

alguma, assumindo a contradição como condição produtiva de existência” (Tirado & Mora, 

2004, pp. 74-75, tradução nossa). Podemos dizer, dessa maneira, que a controvérsia é o 

programa de ação ciborgueano. O ciborgue assim vive em um mundo que é múltiplo, sem 

limites claros, sendo a transgressão de barreiras o seu esquema de atuação. Haraway (1991, 

pp. 150-151, tradução nossa) apresenta o ciborgue como uma figura de superação. Em suas 

palavras:

O ciborgue é uma criatura num mundo pós-gênero, não tem compromisso com 

bissexualidade, simbiose pré-edipiana, trabalho não-alienado ou outras seduções 

de uma completude orgânica. [...] está comprometido com a parcialidade, ironia, 

intimidade e perversidade. É oposição, utópico e completamente sem inocência.

Esta entidade não tem deslumbre por uma totalidade, por um estado original do 

qual ele virá a se diferenciar. Em suma, ser ciborgue é superar o pensamento moderno, 

dicotômico, dominador e aproveitar o que a pós-modernidade nos trouxe (Haraway, 1991). 

Nos termos de Latour (1994a), o ciborgue seria um exemplo de “não modernidade” por 

ocupar os espaços entre os polos dicotômicos propostos pelos modernos para 

compartimentalizar a realidade, por não respeitar divisões arbitrárias. Esta inundação de 

barreiras que o ciborgue admite nega qualquer metáfora naturalista que permita a 

dominação. Destruir as fronteiras entre o que é natural e cultural é importante, pois, 

quando alguém diz que algo é “natural”, está dizendo que algo é daquele jeito e não 

podemos mudar (Kunzru, 2000b). Haraway (1991, p. 149, tradução nossa) apresenta seu 

manifesto como sendo:

[... ] um esforço para construir um mito político irônico, fiel ao feminismo, 

socialismo e materialismo. Talvez mais fiel, pois blasfêmia é mais fiel que 

adoração e identificação reverentes. [... ] Blasfêmia protege contra a maioria 

moral, enquanto insiste na necessidade de comunhão. [... ] Blasfêmia não é
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apostasia. Ironia diz de contradições que não se resolvem em totalidades amplas, 

nem dialeticamente, ela diz da tensão em se manter coisas incompatíveis juntas, 

pois todas são necessárias e verdadeiras. [...] No centro de minha fé irônica, 

minha blasfêmia, está a imagem do ciborgue.

De acordo com Tirado e Mora (2004), essa posição abre o segundo caminho do 

ciborgue para as Ciências Humanas, o do novo imaginário, superando a metáfora maquinal 

que nos últimos três séculos explicou o universo planetário, o biológico e o psicológico. 

Ou seja, as três primeiras descontinuidades de que fala Mazlish (1993)37. As novas formas 

de nos associarmos às técnicas são produtos e produtoras de novas formas de 

subjetividade, reconfigurando inclusive nossa relação com nossos próprios corpos. Dessa 

maneira, o ciborgue como imaginário é a representação de nosso futuro, de nosso próximo 

passo no milênio que acaba de começar.

O terceiro caminho apresentado por Tirado e Mora (2004) é o do ciborgue como 

objeto de estudo. Segundo eles, vários autores estão se dedicando à definição de uma 

Antropologia Ciborguei%, uma Antropologia da Cibercultura39 e uma Tecno-Etnografia40. 

A primeira teria como interesse o estudo da ciência contemporânea e da tecnologia como 

práticas culturais; a segunda teria como objeto as construções culturais que têm como base 

as novas tecnologias; e a terceira retiraria os humanos do centro dos trabalhos etnográficos 

e passaria a considerar as associações entre humanos e técnicas como unidade de análise.

Tirado e Mora (2004) nomeiam de princípio de heterogeneidade o quarto caminho 

dos ciborgues até as Ciências Humanas e nele situam a TAR como representante. Segundo 

os autores, nesse caminho podemos ver o ciborgue sob a forma de evento, fenômeno, sem 

submetê-lo a outras ordens sociais. Este princípio está disseminado em todo este trabalho, 

visto que o caráter de hibridização é fundante tanto de nosso objeto de estudo quanto do 

aporte teórico-metodológico que utilizamos para segui-lo.

5. Uma Sociedade ciborgue

Neste tópico pretendemos nos ater a questões teóricas que possam nos ajudar a 

compreender os ciborgues. Em nossa pragmatogonia esse é o momento de consultarmos as 

teorias sobre as hibridizações que possam lançar luz sobre nosso objeto. Se concordarmos

37 Ver p. 44-45.

38 Ver Haraway, Kunzru, e Tadeu (2000) e Gray (1995b).

39 Ver Hine (2000), Kozinets (1998, 2002, 2007), Santaella (2003) e Turkle (1995).

40 Ver Serensen (2009).
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com os argumentos abordados até aqui, veremos que há muito deixamos de ser puramente 

naturais, meramente biológicos como outras espécies do gênero Homo.

Latour (2007) critica a posição das teorias sociais que utilizam o termo “social” 

como se fosse um material do qual as coisas são feitas, como madeira ou pedra, como se 

fosse uma cola que pudesse consertar aquilo que as outras colas não deram conta. Segundo 

ele, os adeptos desse posicionamento mais tradicional confundem o que eles deveriam 

explicar com a explicação. Há sempre “leis sociais” (muitas vezes ocultas) que regem os 

fenómenos, a sociedade. Dessa forma, quando as disciplinas não conseguem explicar seus 

objetos, eles delegam a responsabilidade, ou causa, à “dimensão social” . Pegam os 

agregados sociais como dados que poderiam esclarecer os aspectos residuais da economia, 

linguística, direito, etc., quando é o contrário que deveria ocorrer, os agregados sociais é 

que deveriam ser explicados por essas disciplinas. Tais agregados sociais, por sua vez, 

parecem ser estanques nas teorias tradicionais.

Os sociólogos do social, como denomina Latour (2007), consideram que seus olhos 

são mais bem treinados para ver a realidade por trás das aparências e sempre trazem algo 

sedimentado para explicar os fenómenos, como classe, dominação, gênero, ideologia, etc. 

Trazer estes elementos externos e usar jogos de poder para explicar a sociedade vai contra 

o princípio de simetria generalizada. O ponto mais importante a ser superado nessa 

perspectiva, e o que mais se relaciona com nosso trabalho, é o de que “os objetos não 

fazem nada”, “eles podem às vezes ‘expressar’ relações de poder, ‘simbolizar’ hierarquias 

sociais, ‘reforçar’ desigualdades sociais, ‘transportar’ poder, ‘objetificar’ desigualdade, e 

‘reificar’ relações de gênero, mas não podem estar na origem da atividade social” (Latour, 

2007, p. 72, tradução nossa). Ou seja, nessa perspectiva, os objetos não são atores. Vendo 

as coisas por esse ângulo, nossa sociedade seria estabelecida somente pelos laços que os 

humanos estabelecem entre si, e os não-humanos seriam apenas intermediários (Latour, 

2001), já  que seus efeitos são apenas reflexos das ações humanas. Para Latour (1994c), 

dizer que, ao encontrarmos um artefato, estamos diante de relações sociais inscritas 

naquela técnica é muito vago. Se os objetos não contam para nada, por que a sociedade 

precisaria se inscrever neles?

Utilizando como exemplo um grupo de babuínos, Callon e Latour (1981) mostram 

a importância dos artefatos para a estabilidade de uma sociedade. Todo o domínio do 

patriarca desaparece assim que ele vira suas costas. Tudo o que ele tem é a intimidação de 

sua presença física. Nada mais. Não há leis, prisões, policiais, ou outros elementos que
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mantenham sua rede de dominância no caso de sua ausência ou distração. A estrutura de 

sua sociedade só é mantida por meio da influência direta de seu corpo, já  que não há 

recursos para os quais delegar sua presença. Sim, falamos de delegação, o quarto 

significado de mediação técnica, que mantém presente o que está distante no tempo e no 

espaço (Latour, 1994c). Sem ela, estaríamos somente limitados às interações que 

conseguíssemos manter hic et nunc, no aqui e agora, assim como os babuínos. A diferença 

que uma ferramenta pode fazer está bem retratada em 2001: Uma Odisseia no Espaço41, 

quando, após empunhar um osso de um animal morto, e percebendo a força que este lhe 

garantia, um macaco, e posteriormente sua tribo, passaram a ter suas possibilidades 

multiplicadas pelo “dom da técnica”. A evolução é simbolizada em seguida por um osso 

que, ao ser lançado, gira no ar, indo tão longe que se torna uma estação espacial. Como 

afirma Callon (2004, p. 72):

Nossas sociedades devem sua robustez e sua durabilidade tanto às coisas e aos 

objetos, tanto às técnicas e às máquinas, quanto às normas e aos valores. O que 

nos sustenta são nossos automóveis, nossas redes de telefone. E se nos sustentam 

é porque nós estamos apegados a eles. E se estamos apegados a eles é porque, de 

uma maneira ou de outra, fomos implicados em sua fabricação.

Também Law e Mol (1995, p. 274, tradução nossa) exploram a possibilidade de que 

materialidade42 e socialidade se produzam mutuamente. Segundo os autores, “quando 

olhamos para o social, também olhamos para a produção de materialidade e quando 

olhamos para os materiais, testemunhamos a produção do social” .

Dessa forma, temos que a sociedade “não é puramente social” (Law & Mol, 1995, 

p. 276, tradução nossa), assim como “a ideia de uma tecnologia pura não faz sentido” 

(Bijker & Law, 1992, p. 3, tradução nossa, grifos no original). Assim, os humanos moldam 

as técnicas por meio de elementos históricos, políticos, econômicos, biológicos e 

psicológicos, mas que, de maneira equivalente, a tecnologia “molda nossa conduta no 

trabalho e em casa. Afeta nossa saúde e as maneiras com as quais consumimos, 

interagimos, e métodos com os quais exercemos controle uns sobre os outros” (Bijker & 

Law, 1992, p. 11, tradução nossa).

Para Latour (1991, 1994c) a sociedade é um tecido do qual os não-humanos fazem 

parte. Devemos restaurar a simetria, e a responsabilidade da ação deve ser compartilhada

41 (Kubrick, 1968).

42 A teoria social tradicional dividiu o universo dos objetos e materiais e os colocou como não equivalentes 

aos humanos, conforme aponta Latour (2007). Ao falamos em materialidade estamos nos referindo aos 
primeiros, e falando em socialidade nos referimos aos últimos. Neste trabalho não consideramos os dois 
universos como separados, mas a adoção dos termos é feita para trabalhar com tais divisões.
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entre humanos e não-humanos, visto que não temos como saber onde começa e onde 

termina a influência de um ou outro. Ele (Latour, 2001, p. 46, tradução nossa) afirma que 

“nunca está claro quem ou o que está atuando quando atuamos, pois o ator no palco nunca 

está sozinho ao atuar”. Nenhuma característica é inerente a algo ou alguém. Ela só se dá a 

partir das relações estabelecidas entre as entidades envolvidas. A simetria entre todos os 

elementos de uma rede heterogênea é generalizada, sejam humanos ou não. Os actantes 

tomam forma de acordo com as relações estabelecidas uns com os outros, sejam pessoas, 

materiais, objetos, instituições, locais, etc. Assim, em vez do termo “sociedade”, Latour 

(2001) utiliza “coletivo”, para incluir as associações feitas pelos vários tipos de actantes.

Deste modo, o que chamamos de humanidade ou sociedade não poderia existir não 

fossem os não-humanos. Retomando as ideias anteriores, em certo sentido somos todos 

ciborgues, pois sem as técnicas nossa espécie não poderia existir, ou, pelo menos, seria 

muito diferente do que é. Para Latour (2001), as trocas de propriedades que ocorrem nas 

relações sociais estendidas entre os humanos e outros actantes acabam por tornar 

impossível definir o que chamamos por ordem social sem levar em conta a necessidade 

recrutar não-humanos socializados. Assim, “a sociedade é construída, mas não construída 

socialmente43” (Latour, 2001, p. 221).

Para Latour (2001) e Lévy (1993), as técnicas e os indivíduos se encontram 

intimamente ligados e se influenciam mutuamente. Humanos e não-humanos criam redes 

heterogêneas, já  que “multiplicam as possibilidades anteriores e apresentam novas formas 

de interferir sobre a realidade, subvertendo e superando seus objetivos iniciais” (Colen & 

Queiroz e Melo, 2010, p. 18, grifos no original), como no primeiro significado de 

mediação técnica.

Para Lévy (1993, p. 89), “as técnicas agem diretamente sobre a ecologia cognitiva, 

na medida em que transformam a configuração da rede metassocial, em que cimentam 

novos agenciamentos entre grupos humanos e multiplicidades naturais” . Assim, o autor 

defende a ideia de que a história das tecnologias intelectuais condiciona, mas não 

determina a história do pensamento e o surgimento desta ou aquela expressão cultural, 

visto que sem impressão ou computadores não haveria ciência moderna. “É mais ou menos 

como no domínio biológico: uma espécie não pode ser deduzida de um meio. É claro que

43 Aqui o autor se refere à visão tradicional das teorias sociais que só consideram as ações humanas como 

construtoras da sociedade. Para mais detalhes ver Latour (2001).
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não haveria peixes sem água, mas o mar não teria que ser, obrigatoriamente, povoado por 

vertebrados (Lévy, 1993, p. 91).

Atualmente nossas relações com as técnicas estão tão íntimas que no fim do século 

XX não há mais como existir diferenças entre natural e artificial, entre aquilo que se 

desenvolve sozinho ou é desenhado por alguém, pois “nossas máquinas estão 

perturbadoramente vivas, e nós mesmo, assustadoramente inertes” (Haraway, 1991, p. 152, 

tradução nossa).

Uma forma distinta de considerar as diferenças entre natural e artificial é feita por 

Simondon (2007, p. 67, tradução nossa) ao afirmar que “a artificialidade não é uma 

característica que indica a origem fabricada do objeto, por oposição à espontaneidade 

produtiva da natureza: a artificialidade é aquilo dentro da ação artificializante do humano”. 

A questão se desloca assim para a relação que os humanos terão com os objetos. O autor 

fala que a artificialidade consiste na necessidade constante de manutenção por parte do 

humano. De início, um objeto sendo criado em um laboratório e protegido da ação de 

outros elementos seria artificial. Contudo, ao se concretizar, o objeto “adquire uma 

autonomia que lhe permite regular seu sistema de causas e efeitos e operar uma relação 

exitosa com o mundo natural (Simondon, 2007, p. 12, tradução nossa). Ao dispensar a ação 

humana para manter sua existência, o objeto, que antes era artificial, se aproxima dos 

objetos naturais.

O caminho inverso também pode ser feito. No exemplo de Simondon (2007), uma 

flor que é impedida de gerar frutos e que é obtida por meio de uma estufa, acaba se 

afastando do que seria natural, e, ao ficar protegida e ter seu curso desviado (e mantido) 

pela ação humana, torna-se uma planta artificial.

O fato é que as novas definições sobre o que é natural/artificial, cultura/natureza, 

máquina/organismo, ou até mesmo o que viria a ser o humano, mostram que estamos 

entrando em um novo paradigma, ou, pelo menos, estamos deixando um antigo. Nossa 

identidade se mostra cada vez mais heterogênea. Na verdade, se olharmos para o passado 

com os olhos de agora, veremos que sempre fomos híbridos, mas só atualmente passamos a 

pensar a respeito e reconhecer isso. Para Santaella (2003, p. 211):

O novo estatuto de nosso corpo e mente, na sua fusão com as tecnologias, nas 

suas interfaces do biológico e do maquínico, na sua constituição híbrida de 

organismo cibernético, orgânico e protético, é fruto de um longo e gradativo 

processo que já teve início quando a espécie humana ascendeu à sua posição 

bípede, de um ser que gesticula e fala. [... ] As primeiras tecnologias sígnicas, da 

comunicação e da cultura, já foram a fala e o gesto. Não obstante sua pretensa
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naturalidade, a fala já é um tipo de sistema técnico, quase tão artificial quanto 

um computador.

Latour (2007, p. 207, tradução nossa) aponta que, “para obtermos atores humanos 

completos, temos que compô-los com várias camadas sucessivas, que são empiricamente 

distintas umas das outras” . Essas “camadas” poderiam ser chamadas de “subjetivadores”, 

“personalizadores” ou “individualizadores”, mas o autor prefere utilizar o termo plug-in, 

advindo da informática, para definir os atuantes humanos, não-humanos ou híbridos que 

nos constituem e nos permitem acessar novos contextos. Para nos tornarmos 

“competentes” em algum aspecto, precisamos “baixar” determinado plug-in que está 

circulando por nossa rede. Pode ser um idioma, um par de óculos, um automóvel, um 

cartão de crédito, um livro, ou qualquer outro elemento que nos possibilite novas formas de 

atuação. O mesmo acontece quando olhamos para algum objeto, pois nele vemos uma série 

de camadas de cruzamentos entre elementos sociais e naturais (Latour, 1994c).

Outro exemplo dado por Latour (2004a) é o da indústria cosmética em que 

indivíduos são treinados para serem “narizes”, pessoas que conseguem reconhecer

diferentes tipos de fragrâncias. Podemos dizer que o sentido do olfato é algo presente em

nossa espécie. Contudo, nem sempre conseguimos discriminar determinados odores. Ao 

passar pelo treinamento, os futuros “narizes” aprendem a ser afetados pelas fragrâncias. 

Eles já tinham o aparato biológico para reconhecer a química dos perfumes, contudo, 

precisaram, mesmo assim, aprender a utilizá-los. Ou, como dito anteriormente, serem 

afetados. Posições que pensam e falam sobre essa afetação, e a influência que os objetos 

têm nos humanos são recentes.

Possuímos centenas de mitos contando como o sujeito (ou o coletivo, ou a 

intersubjetividade, ou as epistemes) construiu o objeto — a revolução 

copernicana de Kant sendo apenas um exemplo de uma longa linhagem. Não 

temos, entretanto, nada para nos contar o outro aspecto da história: como o 

objeto faz o sujeito. Schapin e Schaffer dispõem de milhares de páginas de

arquivos sobre as ideias de Boyle e de Hobbes, mas nada sobre a prática tácita da

bomba de ar ou sobre a destreza que ela requeria (Latour, 1994a, p. 81).

A ideia de Serres (1987) ao propor uma pragmatogonia é a de descrever, 

ontologicamente, a emergência do objeto para aquilo que é humano. Latour (1994c) ao 

retomar a sugestão tenta oferecer um mito alternativo para modificarmos o que sabemos 

sobre o “sujeito humano” e o “objeto não-humano”, justamente para mostrar o quão difícil 

é o trabalho de saber o que é de um actante e o que é de outro. Tal proposta é interessante 

pois:

58



[...] descreve essa situação em que o sujeito humano não é mais o único criador e 

controlador de coisas e objetos, mas onde o impacto criativo do objeto ou coisa 

está moldando o sujeito no que ele é (de Beer, 2010, p. 6 tradução nossa).

S0rensen (2009), que realizou um estudo na área da Educação, aponta para a 

importância de pesquisas numa perspectiva que ela chama de “pós-humanista”, na qual o 

humano não é colocado como superior aos materiais, e sim, entre eles. Segundo a autora, 

estudos com enfoque humanista tendem a considerar os materiais como meros 

instrumentos da prática e que, caso não possibilitem o resultado esperado, são retirados do 

processo. Dessa maneira, ela afirma que os estudos geralmente falham em enxergar como 

os materiais exercem sua influência.

Pela união íntima entre humano e tecnologia é que Clark (2003) afirma que seres 

humanos nascem naturalmente ciborgues. Com seu conceito de “mente estendida” (Clark 

& Chalmers, 1998), ele propõe que nossas revoluções cognitivas começaram por meio da 

fala e passaram pela escrita, imprensa e codificação digital44. Segundo ele, essas 

tecnologias cognitivas “são ‘mindware upgrades’, perturbações cognitivas nas quais a

efetiva arquitetura da mente humana é alterada e transformada” (Clark, 2003, p. 4,

tradução nossa). Dessa mistura com as tecnologias, surge, segundo ele, um novo self, ou 

soft self como ele nomeia, um sistema estendido constituído de humano e mundo.

O ciborgue de Clark (2003), assim como todos os outros que surgiram em nosso 

caminho, é claramente um híbrido. Contudo, já  não podemos dizer o mesmo da relação 

inversa, pois, nem todos os autores a que tivemos acesso concordariam que todos os 

híbridos são ciborgues. E ainda outro ponto: afirmar, como Clark (2003), que o ser humano 

por definição é ciborgue faria com que este conceito perdesse sua potencialidade. 

Entendemos o que o autor quer dizer pela característica de nossa espécie em se associar a 

técnicas, porém, nos parece ser mais interessante fazer essa diferenciação entre híbridos e 

ciborgues.

44 Algo muito semelhante ao que propõe Lévy (1993).
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Co n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s

Retomando nossa metáfora da navegação, chega o momento em que devemos 

atracar em um porto para renovar nossos recursos. Não podemos ficar eternamente à deriva 

no mar. Ainda não somos ciborgues com tecnologia suficiente. Desde o início deste estudo 

tivemos vários desvios, cada um mostrando vários caminhos, vários actantes a serem 

seguidos como no exemplo das abelhas trazido por Latour (2007).

Nossa tentativa foi de realizar uma pragmatogonia do ciborgue, tentando ver os 

elementos que inspiraram o conceito, passando por sua proposição e vendo suas traduções. 

Apontamos a pragmatogonia como uma forma interessante de ver as coisas. Mas não só as 

coisas, como também a mistura delas com os humanos. É uma forma de colocarmos o 

princípio da simetria generalizada em prática, respeitando a agência que os objetos têm, e 

saindo da posição ingênua que coloca os humanos como únicos detentores da ação.

Para realizar essa pragmatogonia propusemos o método da cartografia de 

controvérsias, tanto pela liberdade que ele permite, quanto por sua consonância com as 

influências teórico-metodológica que serviram de base para a realização desse trabalho. Há 

ainda outro motivo, a própria característica do ciborgue, que faz uso da controvérsia como 

programa de ação. Se nos apegássemos a apenas um lado da história, a apenas um polo, 

perderíamos justamente o que este híbrido tem a nos ensinar.

Apontamos também a Teoria Ator-Rede como um actante que possui fortes 

associações com os ciborgues, pois possuem formas semelhantes de atuar, maneiras 

heterogêneas de existir e traçar suas redes. E, como dissemos anteriormente, os ciborgues 

são um grande exemplo do que seria um ator-rede.

Em nosso trabalho de formiga fizemos associações com diversos actantes, algumas 

mais fortes, outras mais fracas. Vimos, até não podermos mais ver, o quão vasta é a rede 

traçada pelo ciborgue. Em nossa pragmatogonia não tivemos a intenção de relatar todos os 

ciborgues que aparecem nos diferentes campos de conhecimento. Fazer tal inventário seria 

impossível, pois são inúmeras as inscrições em que eles se fazem presentes, sejam em 

revistas, livros ou filmes. Os ciborgues estão muito disseminados para conseguirmos seguir 

todas as suas expressões. Nossa intenção foi trabalhar de uma forma diferente. Visitamos 

esta rede, nos integramos a ela, e ficamos cartografando seus movimentos. Aqui não estão 

relatados todos os livros, as revistas, os blogs, que foram lidos ou os filmes, seriados e
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animações assistidos. A lista seria enorme, e maior ainda seria a lista dos que não foram 

acessados.

Como dissemos no início, nossa bússola foi a representatividade dos actantes. 

Alguns nós da rede se mostraram mais fortes, mais articulados, mais “cabeludos”, para 

utilizarmos a expressão de Latour (2004b), e foram esses que trouxemos. Como dissemos, 

no processo de tradução alguns elementos mudam e outros permanecem. Algumas 

características ciborgueanas foram se repetindo ao longo da rede e tentamos traçar os 

actantes que mais as influenciaram, aqueles que formaram as trilhas mais fortes de 

feromônio que as outras formigas traçaram. As inscrições que apresentamos serviram de 

base, pelo menos até onde conseguimos traçar, para o que vemos como sendo traduções do 

ciborgue, e, como forma de apresentação, as batizamos como carne e metal, político, 

simbionte, virtual e unplugged. Sem entrar na discussão se somos ou não somos todos 

ciborgues e sem tentar reduzi-los a essas categorias, nossa intenção aqui é apenas mostrar 

diferentes características que esses híbridos foram assumindo.

A primeira tradução, que aqui chamamos de ciborgue carne e metal, seria a 

imagem do ciborgue clássico, como aquele retratado em filmes como Robocop -  o policial 

do futuro4 . É também a imagem que tinham Clynes e Kline (1960/1995) ao publicarem 

seu artigo. Nesse caso, há a necessidade de intervenção física no organismo humano, a 

implantação de um aparato tecnológico que, muitas vezes, aparece como desumanizante. 

Ou, de uma forma mais simples, com os marca-passos que temos atualmente, ou próteses. 

Essa é talvez a figura mais comum do ciborgue, o que lhe caracteriza na maioria das 

histórias de ficção. Contudo, esse modelo não é mais o único. Com o avanço nas 

discussões sobre o ciborgue, outras possibilidades se abriram para tal hibridização. Dentro 

dessa mesma categoria, em que o humano (ou rato), um ser orgânico, assimilava um 

elemento artificial, também podemos apresentar o caminho inverso, e associar aqueles 

seres mecânicos que agregaram elementos orgânicos, como é o caso do Exterminador do 

Futuro46, ou O Humano Bicentenário47.

A segunda forma que identificamos é a do ciborgue político , cuja expressão inicial 

(e maior) vem da proposta de Haraway (1991) em seu manifesto. Como uma apropriação e 

expansão da primeira forma, essa tradução do ciborgue surge como uma metáfora de 

superação de condições opressoras, ou que geram desigualdades. Para além da primeira

45 (Verhoeven, 1987).

46 (Cameron, 1984).

47 (Columbus, 1999).
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forma, fechada só na relação organismo-máquina, e tendo a necessidade de fios, chips, e 

outras coisas atreladas ao corpo, essa forma simboliza não só o rompimento de categorias 

como artificial e natural, mas também entre sociedade e natureza, bem como categorias 

criadas para separar a própria sociedade dentro dela mesma, como gênero, raça e classe. O 

ciborgue político é como um diplomata que faz a mediação entre campos antagônicos, e 

foi apropriado por vários autores das ciências sociais e humanas, como uma forma de 

desnaturalizar vários elementos. Um bom exemplo é o "feminismo ciborgue”, uma forma 

de crítica feminista ao capitalismo que Haraway (1991) elabora, afirmando que as 

contradições de identidade e do próprio feminismo devem ser conjugadas, e não resolvidas. 

Ela toma emprestado o caráter do ciborgue de ser sempre “fabricado” e seu prazer na 

confusão de limites para propor um mundo sem gênero, e também sem gênese, mostrando 

que todas as divisões que temos na sociedade são fruto de nossas próprias ações, e nada 

como sendo “natural” . Outro exemplo é o de Gray (2001), que, ao explorar as 

consequências da “ciborguização”, e apresenta o “cidadão ciborgue”, que, devido à sua 

instabilidade ontológica, pode minar as determinações políticas.

Com a radicalização proposta pela segunda forma, temos o ciborgue simbionte. Na 

biologia, simbiose é uma relação mútua de dois seres que obtêm vantagens dessa 

associação. É também uma forma inspirada em Haraway (1991, 2003, 2008). Para além da 

hibridização com as técnicas, ela aponta também para a relação do humano com outros 

animais, e de outros animais entre si, no caso das “espécies companheiras”, e cita o 

exemplo de um protozoário de um cupim australiano (Haraway, 1995) como sendo um 

exemplo de ciborgue. Essa é, teoricamente, a primeira forma de ciborgue que surgiu. Na 

ficção temos como exemplo Venom , inimigo do Homem-Aranha, um humano que se 

associa a uma forma de vida alienígena e ambos obtêm vantagem nessa união.

Outra tradução que podemos apontar é o ciborgue virtual, que tem suas influências 

da obra Neuromancer (Gibson, 1984), em filmes como The Matrix48 e o filme Tron49. Essa 

forma só foi possível com os avanços da computação, e já  não tem mais a necessidade de 

um corpo. A mente pode ser transformada em pura informação e operar no ambiente 

virtual. Fora da ficção, o que mais se aproxima disso hoje são os avatares, que são uma das 

maneira que temos de nos projetar no ciberespaço.

48 (Brothers, 1999).

49 (Lisberger, 1982).
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Uma última forma que pudemos caracterizar foi o ciborgue unplugged, para o qual 

podemos ter como referência as associações com a tecnologia descritas por Clark e 

Chalmers (1998) e Clark (2003). Esta é talvez a tradução mais cotidiana, abordando o 

caráter sociotécnico próprio de nossa espécie. Unpplugged por não precisar de cabos, as 

conexões são feitas “simbolicamente”, se podemos colocar dessa maneira. São os 

ciborgues criados de nossas relações com as técnicas no dia a dia, o uso delas para 

pensarmos, a linguagem, os aparelhos de academia para moldarmos nossos corpos, as 

roupas para evitarmos o frio ou ostentarmos status, as ferramentas, os prédios, e todas as 

outras expressões desse tipo de relação heterogênea com “nossas criações” .

Essas foram algumas das traduções mais evidentes que encontramos. Há uma 

variedade enorme de representações e definições sobre o que é (ou não) o ciborgue, mas 

geralmente elas se inserem em uma ou mais dessas categorias. Contudo, essa é somente 

uma classificação provisória, assim como as cartografias. Não tivemos o interesse de 

defini-los, mas somente apontar algumas de suas características e os efeitos que podem 

surgir dependendo das associações que estabelecem.

A cada dia está mais fácil concebermos um futuro em que o ambiente e os seres 

sejam parecidos com aqueles dos livros e filmes de ficção. Meio humanos, meio robôs, e 

todo tipo de aparato tecnológico que só tem como limite nossa imaginação. Mas o ciborgue 

vai para além do eletrônico, além do metal e carne, dos chips de silício, do visual 

maquínico, das tecnologias digitais. Como vimos, a ideia de humano-máquina se traduziu 

em outras formas de hibridismo, outras possibilidades. Os ciborgues são híbridos, e para 

alguns, um tipo especial. Como tal, não nascem naturalmente, são sempre fabricados em 

associações, que nesse caso, são muitas, exponencialmente mais numerosas das que 

tínhamos até então. E sua beleza jaz justamente nisso, na permissão que eles dão para 

serem abraçados, aceitos ou negados. É sua flexibilidade, plasticidade e sua mobilidade nas 

redes que traça são características que os deixam próximos a serem representantes dessas 

novas formas de pensamento que estão surgindo (ou formas ancestrais sendo retomadas), 

independentemente de serem chamadas de “não-modernas”, “pós-modernas” ou “hiper- 

modernas”. Este trabalho foi um primeiro (e rápido) olhar lançado sobre as redes tecidas 

pelos ciborgues desde seu surgimento. A partir disso poderemos agora conhecer um pouco 

mais sobre essa entidade, seus valores, potencialidades, e muitas outras coisas que 

podemos aprender com elas.
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