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Introdução 
O retorno de Frankenstein 

 
Ivani Santana 



Prometeu:

– Ó divino éter! ó sopro alado dos ventos! Regatos e rios. Ondas inu-
meráveis, que agitais a superfície dos mares! Ó Terra, mãe de todos os viven-
tes, e tu, ó Sol, cujos olhares aquecem a natureza! Eu vos invoco!... Vede que
sofrimento recebe um deus dos outros deuses! Vede a que suplício ficarei
sujeito durante milhares de anos! E que hediondas cadeias o novo senhor dos
imortais mandou forjar para mim! Oh! eis-me a gemer pelos males presentes,
e pelos males futuros! Quando virá o termo de meu suplício? Mas... que digo
eu? O futuro não tem segredos para mim; nenhuma desgraça imprevista me
pode acontecer. A sorte que me coube em partilha, é preciso que eu a supor-
te com resignação. Não sei eu, por acaso, que é inútil lutar contra a força da

Introdução

O RETORNO
DE FRANKENSTEIN

Uma mente perdida no ciberespaço,
navegando sem seu corpo, angustiada, pensou

— Não posso recordar o que se sente ao ter um corpo…

Quis gritar sua frustração, mas não tinha nada com que gritar1

Mark Dery (1998:249)
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fatalidade? Não me posso calar, nem protestar contra a sorte que me esmaga!
Ai de mim! Os benefícios que fiz aos mortais atraíram-me este rigor. Apode-
rei-me do fogo, em sua fonte primitiva; ocultei-o no cabo de uma férula, e ele
tornou-se para os homens a fonte de todas as artes e um recurso fecundo...
Eis o crime para cuja expiação fui acorrentado a este penedo, onde estou
exposto a todas as injúrias! Oh! Ai de mim! Que rumor será este? Que estra-
nho perfume vem para mim? Será de origem divina ou mortal? Ou de uma e de
outra ao mesmo tempo? Quem quer que seja, virá apenas contemplar meu
sofrimento, ou que outro motivo o traz? Vede, eis aqui, coberto de correntes,
um deus desgraçado, incurso na cólera de Júpiter, odioso a todas as divinda-
des que freqüentam seu palácio, tudo isso porque amei os mortais... 2

Primeira cena quando Prometeu aparece só e acorrentado, antes da

chegada do Coro das Ninfas do Oceano.

Dr Frankenstein:

– Sinto, pela sua impaciência e pela expressão de espanto e ansiedade
de seu olhar, meu amigo, que você aguarda que eu lhe conte o segredo que
descobri; não pode ser assim, escute minha estória com calma, até o fim, e
você perceberá facilmente porque sou reservado nesse assunto. Não quero
levá-lo, desprevinido e cheio de ardor, como eu então estava, infalivelmente
para o que será sua desgraça e destruição. Aprenda comigo, se não pelos
meus ensinamentos, ao menos pelo meu exemplo, como é perigoso adquirir
saber, e quão mais feliz é o homem que acredita ser a sua cidade natal o
mundo, do que aquele que aspira a tornar-se maior do que a sua natureza
permite.

– Quando me vi com aquele poder tão espantoso em minhas mãos, hesi-
tei longo tempo quanto à maneira de empregá-lo. Embora eu possuísse a capa-
cidade para conferir vida, preparar uma estrutura para recebê-la, com toda a
complexidade de nervos, músculos e vasos, ainda constituía uma tarefa de in-
concebível dificuldade e trabalho. No início, fiquei na dúvida se devia criar um
ser como eu, ou um mais simplesmente organizado: porém a minha imaginação,
demasiado exaltada pelo meu primeiro sucesso, não permitia que eu duvidasse
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da minha capacidade de dar a vida a um animal tão complexo e maravilhoso
quanto o homem. O material que eu tinha a minha disposição naquela época
mal me parecia adequado para uma tarefa tão árdua. Preparei-me para uma
série de reveses; era possível que minhas experiências sofressem constantes
frustrações, e por fim minha obra podia ser imperfeita, mas quando eu pensava
no progresso que todos os dias se faz nas ciências e na mecânica, eu me sentia
encorajado a esperar que minhas tentativas pelo menos lançassem os alicerces
do sucesso futuro. Nem podia eu admitir quaisquer argumentos sobre a
impraticabilidade do meu plano grandioso e complexo. Foi assim pensando que
iniciei a criação de um ser humano. (Shelley, 1997:60)

Relato do Dr Frankenstein após ter sido resgatado pelo Capitão Robert
Walton.

…em uma das passagens de Neuromancer:

Um programa infantil é audível enquanto Case girava o seletor de canais
que mantinha um fluxo contínuo de imagens acompanhando a rotação.

– A Matrix teve a sua origem nos primitivos jogos eletrônicos – disse a
voz gravada, – nos primeiros programas gráficos e nas experiências militares
com conectores cranianos. – No monitor Sony, uma guerra do espaço
bidimensional desaparecia atrás de uma floresta de brotos gerados matemati-
camente, demostrando as possibilidades espaciais das espirais logarítmicas; e
então entrou uma filmagem militar azulada, com animais de laboratório plugados
a sistemas de controle, capacetes controlando circuitos de comando de tan-
ques e aviões de combate. – o cyberespaço. Uma alucinação consensual vivi-
da diariamente por bilhões de operadores autorizados, em todas as nações,
por crianças aprendendo altos conceitos matemáticos… Uma representação
gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema
humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz abrangendo o não-
espaço damente; nebulosas e constelações infindáveis de dados. Como ma-
rés de luzes da cidade. (Gibson, 2003:87)

As três passagens literárias com as quais inicio este livro assemelham-se
quanto ao ideal humano em busca do desvelamento do saber tácito e do
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conhecimento do mundo. Cada uma, ao seu modo, trilha esse caminho “em
busca da luz” através de seus personagens e ambientações. Todas as três – e
também suas variantes3 – acreditam na eterna ânsia pelo conhecimento como
inerente ao homem, da mesma forma que também apostam na falência huma-
na por conta de seu desejo inestancável e por sua competência na (re)criação.
No mito prometeico e sua variantes, as conquistas da humanidade nas Ciências
e na Tecnologia são consideradas como as destruidoras predestinadas da nossa
espécie. Aliás, as conquistas nas artes também promovem o mesmo temor.

A primeira obra apresentada, a tragédia conferida à Ésquilo foi inspirado
no mito grego de Prometeu. As múltiplas versões dessa mitologia carregam
diferentes interpretações e simbologias, mas o cerne principal da história de
Prometeu é indiscutivelmente a origem da humanidade. Sua fundamentação
antropocêntrica pode ser percebida no diálogo de “Protágoras”, de Platão, no
qual afirma que “o homem é a medida de todas as coisas”. Diante de um
impasse na discussão com Sócrates sobre a origem das virtudes se são inatas
ou adquiridas pelo treino e pelo hábito, Protágoras traz à tona o mito de
Prometeu. Em sua versão, depois que os Deuses haviam criado as criaturas
mortais, Prometeu e Epimeteu, seu irmão, foram encarregados de atribuir ca-
pacidades a cada criatura e a organizá-las. Epimeteu (cujo nome significa “re-
flexão tardia”) esqueceu-se da “raça dos homens”4, e Prometeu vendo que o
homem estava desprotegido robou o fogo dos céus e entregou-o aos ho-
mens que puderam evoluir e distinguir-se dos outros animais. Mas Zeus, per-
cebendo que o fogo divino havia sido roubado, castigou Prometeu colocan-
do-o amarrado no monte Cáucaso onde todos os dias uma águia iria comer-
lhe o fígado durante 30.000 anos. Como era imortal, Prometeu tinha seu fíga-
do regenerado todo dia e sua sina prosseguia sol-a-sol. Reza a lenda que
Hércules, tendo concluído seus doze trabalhos, salvou Prometeu em uma das
suas aventuras.

A simbologia do fogo é o conhecimento pelo qual a humanidade persis-
te em uma busca eterna. O roubo dessa “chama de conhecimento” pode ser
assumida como a mesma que conduz a história de Case, personagem central
de Neuromancer. Case, cowboy-hacker, torna-se uma espécie de Prometeu
ao aventurar-se em ciberespaços perigosos, penetrando em sistemas
corporativos para espalhar vírus e obter informações sigilosas e, na aventura
narrada em Neuromancer, seu objetivo é salvar a humanidade da Inteligência
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Artificial que está a um passo de dominar a tudo e a todos. Uma humanidade
(ou o que restaria dela) descrita por Gibson como sendo habitada por
dreadlocks-piercings-technosounds plugados cerebralmente e com implantes
subcutâneos de cápsulas químicas, corpos com implantes computadorizados,
unhas enchertadas com garras, etc. A alta tecnologia a qual Gibson vislumbra
o homem alcançar é a mesma que promove um mundo com macro-corrupção
e com hiper-domínios políticos sem precedentes. O próprio herói (ou anti-
herói?) de Gibson é descrito no início do livro como o bem sucedido hacker
profissional que, em um deslize, resolve roubar seu patrão. Ressaltamos que
tal fato, a “ignição” inicial da obra, apresenta uma característica completamen-
te da natureza humana: a cobiça, a qual também reforça sua semelhança ao
mito de Prometeu. A busca por conhecimento torna-se a cobiça pelo capital na
sociedade degenerada de um futuro inglório. Prometeu teve seu fígado dilace-
rado dia-a-dia. Para Case, foi designada outra parte do corpo aquela considera-
da suprema nessa sociedade da informação de Gibson: a mente. Seu castigo:

eles danificaram seu sistema nervoso com uma micotoxina5 russa do tempo
da guerra.
Amarrado a uma cama de hotel em Memphis, com seu talento sendo
consumido mícron a mícron, alucinou durante 30 horas seguidas.
O estrago foi preciso, sutil e extremamente eficaz.
Para Case, que tinha vivido na euforia incorpórea do cyberespaço, isso foi a
Queda. Nos bares que tinha frequentado quando era um cowboy no auge, a
atitude da elite era um certo desprezo pela carne. O corpo era a carne. Case
caiu na prisão de seu prórpio corpo. (Gibson, 2003:14)

O temor a este corpo oco podendo ser causado pelo desenvolvimento
da tecnologia e da ciência, condição que levaria à criação de um Ser-monstro,
tem como ícone maior a obra Frankenstein, de Mary Shelley. Tamanha
simbologia e força traz a obra que, muitas vezes, o médico e sua criatura são
confundidos e tal nome acaba por servir tanto a um como ao outro. Não
sabemos se Mary Shelley previu este aspecto, mas esta ambigüidade deve-se
ao próprio embaralhamento que a autora faz entre os dois personagens fican-
do difícil distinguir até que ponto um está implicado (e espelhado) no outro.
O desprezo dispensado ao objeto do conhecimento - a Criatura, promotora
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inconteste da ruína da humanidade - não lhe dá o direito nem ao menos de
um nome próprio. Seu criador – Dr. Frankenstein – restringi-se a chamá-lo de
criatura, ou ainda, de monstro.

A história de Shelley já inicia apresentando um homem em busca do novo,
do desconhecido: o Capitão Robert Walton em sua expedição ao Ártico. Seus
anseios são apresentados através das cartas enviadas a sua irmã, Sra. Margarert
Seville. Sua quarta carta é iniciada em 5 de agosto, retomando em 13 e depois
19 do mesmo mês, na qual relata os fatos inusitados: o resgate de uma pessoa
misteriosa das geleiras; era o Dr. Frankenstein. O livro segue com o relato do
cientista ao destemido Capitão Walton, fatos que serão compartilhados com
sua irmã, em suas últimas cartas apresentadas no final do livro que termina com
a dúvida, se o capitão continuaria ou não sua expedição, sua busca pelo conhe-
cimento. Por um momento, ele mostra-se decidido a regressar, mesmo que
contrariado, mas o diálogo que segue com o Dr. Frankenstein, aquele que pas-
sou o momento final de sua vida argumentando sobre o perigo da busca, da
descoberta e do conhecimento, é o mesmo que no último suspiro se despede
do Capitão Walton dizendo:

– Adeus, Walton! Procure a felicidade na tranquilidade e evite a ambição,
mesmo que seja apenas aparente, para distingui-lo na ciência ou em alguma
descoberta. Contudo, por que digo isso? Eu tive às minhas esperanças destruídas,
mas outro pode ser bem-sucedido. (Shelley, 1997:254) [grifo meu]

Se Walton continuou ou não sua jornada rumo às terras geladas e
desconhecidas do Ártico, a Sra. Shelley6 deixa para nós leitores tal decisão.
O livro termina com a visita da Criatura ao seu Criador, morto no camarote
da embarcação. As últimas explicações e justificativas são apresentadas em
um diálogo entre o Ser e o Capitão Walton quando a Criatura declara:

Mas é sempre assim; o anjo decaído transforma-se num demônio. No entanto,
até o inimigo de Deus e do homem tem companheiros na sua solidão; eu
estou só. Você, que chama Frankenstein de seu amigo, parece ter conhecimento
de meus crimes e de meus infortúnios. Mas nos detalhes que lhe forneceu não
pôde considerar as horas e meses de miséria que eu despendi em impotentes
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paixões. Pois embora eu tenha destruído suas esperanças, não consegui satisfazer
meus desejos. Embora eu sempre desejasse amor e amizade, fui desdenhado.
Não constituirá isso uma injustiça? Devo considerar-me o único criminoso,
quando toda a humanidade pecou contra mim? Por que você não odeia Félix,
que expulsou de sua porta com desprezo aquele que era seu amigo? Por que
você não odeia o aldeão que procurou matar o salvador de seu filho?7 Não!
Esses são os seres virtuosos e puros! Eu, o miserável e o abandonado, eu sou
o aborto, que deve ser desrezado, repelido e espezinhado. Até agora, o sangue
me ferve, quando me lembro dessas injustiças. É verdade que sou um
desgraçado. Assassinei criaturas encantadoras e impotentes. Estrangulei
inocentes, apertei suas gargantas para que nunca mais me injuriassem ou a
qualquer outro ser vivo. Devotei-me a fazer a infelicidade do meu criador,
criatura entre todas digna de ser amada e admirada. Persegui-o até arruiná-lo
totalmente. (Shelley, 1997:258)

A última frase do livro é o relato de Walton a sua irmã Margaret dizendo
que a Criatura pulara da janela do camarote e desaparecera na escuridão ge-
lada. Na passagem transcrita acima mostra o estado emocional, tanto quanto
racional, deste ser criado pelo anseio de um Homem. De acordo com a aná-
lise de Harold Bloom no posfácio dessa edição de Frankenstein, a Criatura é,
“ao mesmo tempo, mais intelectual e mais emocional que seu criador”. Este
Adão Moderno de Shelley, conforme Bloom, “é mais digno de amor que seu
criador e mais odioso, mais digno de pena e quem mais se deve temer” (in
Shelley, 1997:265).

Trago esses mitos, contos e lendas do imaginário popular por terem
tornado-se metáforas fortemente arraigadas na sociedade ocidental. Nas pá-
ginas a seguir, argumentarei sobre a implicação entre esta metáfora e o
surgimento tanto de tecnoclastas como de sua contrapartida, os tecnófilos.
Proponho olhar para nossos monstros de modo a perceber o quanto são
reflexos da compreensão de nós mesmos. Os monstros são aqui percebidos
como as alteridades que nos forçam a pensar “quem somos nós” e não “quem
são eles”, pois eles são o que nós criamos para nós mesmos.

Estes mitos são aqui percebidos como metáforas que participam da cons-
trução de nosso sistema conceitual, porque somos seres metafóricos. Nosso
aparato perceptivo, nosso sistema sensório-motor, juntamente com tantas
informações vindas do inconsciente cognitivo8, são responsáveis por formar
esse sistema conceitual que nos move no mundo. Compactuar com a metá-
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fora de Prometeu e suas contrapartidas modernas promove um pensamento
com pressupostos equivocados da tecnologia no contexto contemporâneo,
o que colabora para a sua fetichização. Tal metáfora, mal formulada, leva a
conseqüências enganosas. É a partir desta hipótese que articularemos as re-
flexões sobre a implicação da dança na Cultura Digital.

As novas tecnologias serão analisadas dentro do domínio da aqui deno-
minada Metáfora de Frankenstein9. Por semelhança, o mito do monstro servi-
rá para apresentar as duas faces que conduzem, cada uma a seu modo, a
entendimentos imprecisos sobre as novas tecnologias. Por um lado, a da acu-
sação de deteriorar a sociedade e, pelo outro, a da solução para desvendar os
mistérios da humanidade. De um lado, encontram-se cientistas como Bill Joy,
co-fundador e chefe da empresa Sun Microsystem. Seu artigo publicado na
revista Wired, com o título Porque o futuro não precisa de nós,  e sub-título
Nossas mais poderosas tecnologias do séc. 21 – robôs, engenharia genética e
nanotecnologia – estão tratando de fazer humanos uma espécie comprome-
tida, assume tais descobertas como a nova caixa de Pandora sendo aberta e
que não tem como reaver aquilo que já verteu, pois “idéias não têm como ser
colocadas de volta” (2000). O texto inicia com a seguinte afirmação:

A partir do momento em que me tornei envolvido na criação de novas
tecnologias, as dimensões éticas delas haviam preocupado-me, mas foi somente
no outono de 1998 que eu me tornei ansiosamente atento ao tamanho do
perigo que está diante de nós no século 21.(Joy, 2000).

Assim como Bill Joy, muitos outros consideram os adventos
tecnológicos da Cultura Digital os responsáveis pela punição que recebere-
mos no futuro (próximo), da mesma forma como Prometeu, Case e o Dr.
Frankenstein tiveram. Jacques Ellul, George Orwell, Martin Heidegger, Jean
Baudrillad, e outros pensadores têm essa posição. Posturas que encontram
ressonância nas variadas partes da sociedade, mesmo naquela à sua mar-
gem, como a do terrorista americano Theodore Kaczynski, mais conhecido
como o Unabomber. Seu Manifesto foi publicado pelo The New York Ti-
mes e pelo The Washington Post, no qual declara que o desenvolvimento
ameaça a liberdade humana. Por outro lado, encontramos afixionados pela
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tecnologia, pensadores confiantes em um mundo melhorado como jamais
foi possível. Vale ressaltar que a situação aqui não se assemelha aos dois
lados de uma mesma moeda. O ineditismo e a prórpria natureza do contexto
tornam-o ambíguo e confuso inspirando tanto anseio como horror de ambos
os lados. De qualquer forma, pensadores e cientistas como, por exemplo,
Hans Moravec (1990,1999), acredita que esse corpo orgânico, ao qual estamos
habituados, tornou-se uma prisão que possui apenas as novas tecnologias
como uma possibilidade libertadora. Esse discurso encontra ressonância na
pesquisa do cientista americano Raymond Kurzweil, o qual advoga a favor da
robótica (principalmente no campo dos nanorobôs10) como o caminho para a
imortalidade. Muitos outros juntam-se a esses, alguns menos fervorosos e
eloqüentes, outros mais contidos, mas ainda assim, mesmo em suas diferen-
tes abordagens e com seus pressupostos distintos, configuram-se como
tecnófilos de carteirinha. Neste setor podemos citar representantes de várias
épocas como: Marshall McLuhan, Pierre Levy, Nicolas Negroponte, Marvin
Minky, William Mitchell, dentre outros.

As argumentações contidas neste livro procuram justamente apontar
para a existência dessas abordagens que, de um modo ou de outro, apoiam-
se na metáfora de Frankenstein. Meu interesse é analisar as novas tecnologias
de forma crítica, mas distanciada, compreendendo que não se trata de um
julgamento de valor promovido pela metáfora do monstro: se ela é boa ou
má. Isso não significa considerar as descobertas (tecnológicas, científicas, artís-
ticas) como neutras, pois como será mostrado nos capítulos a seguir, qual-
quer informação colocada no mundo, como signo que é, carrega consigo um
potencial. Sua manifestação no mundo será condicionada a uma rede com-
plexa que envolve sua própria condição, a forma como será utilizada, o ambi-
ente ao qual pertence e a própria singularidade de todos esses elementos
quando em relação. A pesquisa que apresento encontra ecos em autores
desse campo como Lewis Manford, Hannah Arendt, Gordon Graham, José
Ortega y Gasset, Katharine Hayles e Donna Haraway, apenas para citar
alguns. Entretanto, a fundamentação da reflexão aqui apresentada apoia-se,
principalmente, na Perspectiva do Embodiment11, formulada como uma das
vertentes das Ciências Cognitivas, e na Semiótica de Charles S. Peirce12.
As reflexões sobre a Cultura Digital formuladas por autores como Haraway13,
Hayles14, e Lev Manovich15, dentre outros, também são abordadas neste livro,
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auxiliando na compreensão do que denominei como Metáfora de Frankenstein
e suas implicações nas produções emergentes de dança.

Se forem rompidas as barreiras definidoras de natureza versus cultura, e
se o homem e sua cognição forem vistos como pertencentes e entrelaçados, a
tecnologia ganhará um outro sentido que facilitará a compreensão de buscas
artísticas como a da dança-tecnologia, como normalmente é conhecida. Tal
nomenclatura será aqui denominada como “dança com mediação tecnológica”
por considerarmos que não se trata de dois termos meramente colocados jun-
tos, e sim de um terceiro singular como será explicado mais adiante.

A escolha do mito de Frankenstein deve-se a dois fatores. Primeiro,
como estratégia para escapar de aforismos como “revolução digital” ou “revo-
lução da informação”. A reflexão sobre tecnologia aqui desenvolvida se dá em
um viés semiótico que considera a comunicação como um fluxo de informa-
ção contínuo e ininterrupto. Daí nasce um entendimento de “revolução” dife-
renciado daquele do senso comum, de mudança com rompimento. O segun-
do fator complementa e justifica o primeiro, pois fortalecerá a noção de fluxo
ao deslocar o foco de atenção do computador para situações anteriores a de
seu aparecimento como, por exemplo, os projetos conceituais de Charles
Babbage, David Hilbert e Alan Turing16. Tais percursos históricos são coloca-
dos não como uma forma de apresentar uma cronologia de desenvolvimento
tecnológico, apesar de também fazê-lo. Ao contrário, esses dados são colo-
cados como uma forma de semiose que transformou o entendimento de
máquina durante sua trajetória. De acordo com os pressupostos aqui assumi-
dos, as novas tecnologias não devem ser compreendidas e analisadas da mes-
ma forma que as máquinas anteriores a ela. As novas mídias não podem ser
comparadas ao entendimento da máquina “ relógio” por exemplo.

De acordo com Lev Manovich,

as duas trajetórias históricas finalmente se encontraram. Mídia e computador
– o daguereótipo de Daguerre e a Máquina Analítica de Babbage, a
Cinematografia de Lumière e o organizador1 de Hollerith – fundiram-se em
uma. Toda a mídia existente são traduzidas em informação numérica acessível
para o computador. O resultado: gráficos, imagens em movimento, sons,
formas, espaços e texto tornaram-se computáveis, isto é, simplesmente fixados
em dados do computador. Em resumo, a mídia transformou-se em nova
mídia. Esse encontro modificou a identidade de ambos, da mídia e do próprio
computador. (Manovich 2001:25).[grifo meu]
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Esse encontro e fusão apenas foram possíveis porque o computador é
uma máquina de propósitos gerais, uma manipuladora de informações, como
argumentarei no decorrer destas páginas. São essas novas condições que tor-
nam uma máquina diferente de suas predecessoras e que foram responsáveis
pela possibilidade de fusão com as mídias existentes. Tal acontecimento
reconfigurou cada um desses sistemas renovando-os em novas propriedades.
Não se trata, portanto, de margens ou fronteiras rompidas, de sistemas lade-
ados (por um hífen), mas de meios reconfigurados com outras propriedades.
Isso significa que não é possível demarcar onde estão as partes pertencentes
ao computador, e onde estão as partes das mídias. Os gráficos continuam
gráficos, mas reconfigurado e diferente daquele outrora realizado com o nanquin
no papel. O cinema ainda é cinema, mas reconfigurado e com outras particula-
ridades diferente do que os irmãos Lumière ou Edson criaram e viram.

O percurso de transformação dos novos conhecimentos que eram des-
pontados e culminaram em novas tecnologias, conforme será apresentado,
são aqui assumidos como momentos singulares da evolução que antecedem
a sua concretização em aparatos eletrônicos-digitais. Nesta reflexão proposta
considero, por exemplo, a eletricidade como uma das invenções mais
desestabilizadoras do processo evolutivo da humanidade, pela qual a era digi-
tal foi possibilitada. Como argumenta Mark Dery, “o mito de Frankenstein nos
recorda que a eletricidade que sustenta a tecnologia moderna é uma força
elementar” (1998:196). Uma análise mais esclarecedora é encontrada nas pa-
lavras de Carolin Marvin, em seu estudo sobre a comunicação elétrica no final
do século XIX:

Nós não somos a primeira geração a surpreender-se com as rápidas e
extraordinárias mudanças na dimensão do mundo e o relacionamento
humano que isso contém como um resultado de novas formas de
comunicação, ou ser surpresos pelas transformações que essas mudanças
ocasionam no padrão regular de nossas vidas. (…) Isto inicia com a invenção
do telégrafo, a primeira das máquinas elétricas de comunicação, como uma
significante quebra com o passado como a prensa [de Gutenberg18] fora
antes. Em um sentido histórico, o computador não é mais do que um
telégrafo instantâneo com uma memória prodigiosa, e todas as invenções
de comunicação neste ínterim têm sido simplesmente elaborações do
trabalho original do telégrafo (Marvin, 1988:3). A nova mídia elétrica [que
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foi instaurada àquela época] foi fonte de fascínio infinito e medo, e forneceu
constante alimento para a experimentação social. Todo debate sobre mídia
eletrônica no século vinte inicia-se lá, de fato. (ibdem, 4)

Entretanto, o retorno a este mito não implica no abandono das refle-
xões realizadas sobre os ciborgues e tampouco cerra os olhos para as diferen-
ças trazidas pela tecnologia digital. O termo ciborg foi cunhado pelo cientista
Manfred Clynes, em 1960, ao perceber que a impermeabilidade entre organis-
mo e máquina estava sendo rompida, escoando os inventos trazidos pelo
avanço da engenharia genética, com seus marcapassos recarregáveis, suas ar-
ticulações artificiais e os demais dispositivos e artefatos tecnológicos que pas-
savam a fazer parte do corpo humano.

Como explica Katherine Hayles este cruzamento da “Cib”ernética19 com
os “org”anismos biológicos redimensiona a polaridade homem-máquina.
A Cibernética apresentou os humanos como sistemas de processamento de
informação cujas margens são determinadas pelo fluxo de informação. A se-
paração dos termos por hífen reconfigura-se em uma relação de circuitos que
“implica uma união mais reflexiva e transformadora. Quando o corpo é inte-
grado em um circuito cibernético, a modificação do circuito irá necessaria-
mente modificar também a consciência.” (Hayles, 1997).

Como Donna Haraway prega, “nós somos os ciborgs” (Haraway,
2000:292). A conformação deste ser não vincula-se à partes de um todo acoplada
a outra, mas de uma troca de informação que modifica ambas as partes.

Pelo final do século 20 (nosso tempo) um tempo mítico, nós somos todos
quimera, teorizados e fabricados de híbridos de máquinas e organismos. Em
resumo, nós somos ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia; ele nos dá nossa
política. O ciborgue é uma imagem condensada de ambos imaginação e
realidade material, os dois centros unidos estruturando qualquer possibilidade
de transformação histórica. Nas tradições da ciência e política do “Ocidente”
- a tradição do capitalismo racista de dominância masculina; a tradição do
progresso; a tradição da apropriação da natureza como recurso para as
produções da cultura; a tradição da reprodução do self dos reflexos do outro
- a relação entre organismo e máquina tem sido uma guerra de margens.
(ibdem)
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O ciborgue está fisicamente incorporado nos portadores de todas as
formas de próteses eletrônicas, de eletrodos de estímulo muscular, em usuá-
rios de drogas sintéticas, etc. Mas este ser da Cultura Digital está também nos
olhos distendidos dos cirurgiões que realizam operações em pacientes locali-
zados em outro local através da tele-medicina, por meio de uma câmera e um
monitor; o ciborgue está também na clonagem humana, na reprodução in
vitro, nos jogadores de videogame, nos usuários de computador, e mesmo
naqueles que apenas utilizam os serviços tecnológicos para acessar a sua con-
ta bancária. Utilizo o termo “distentido”, pois não se trata de uma extensão20,
pois a visão-câmera-tela-rede-paciente do cirurgião torna-se funcionalmente
outro olho, reconfigura todo o corpo, pois as condições de percepção e a
competência de movimento no tempo e espaço na tele-medicina são outras.
Estas informações modificam ambos, o usuário e o aparato. Como veremos
no decorrer desta investigação, este trânsito modificará fisicamente os dois
corpos, o da tecnologia e o do ser humano.

Proponho retornar ao momento anterior a concretização matérica do
computador assumindo a importância da eletricidade para os acontecimentos
posteriores que culminaram com o desenvolvimento das máquinas digitais. E
acredito que o mito de Frankenstein se oferecerá como pertinente nessa
empreitada.

O ponto de contato entre Frankenstein e ciborgues está na confirma-
ção de uma necessidade humana em criar estas criaturas. Em cada época, um
ser é construído para confrontar-se com o homem. Criaturas que parecem
carregar uma dupla face por natureza. Seres da mitologia ou das ficções cien-
tíficas. Do Polyphemos de Homero ao ciborgue assassino de Terminator, ou
aos seres de Matrix, passando por cíclopes, gárgulas, lobisomens, vampiros,
chegando ao National Kid, ao Ultraseven, aos andróides de Blade Runner, e
aos heróis virtuais do videogame.

Em qualquer época, a humanidade se espelha através do reflexo do
monstro para confrontar o “eu” do outro, colocando em cheque sua pró-
pria identidade. Estes seres estrangeiros, ao mesmo tempo que duplos do
eu, posicionam o conflito da alteridade. Eles impelem-nos a reavaliar
nossosconceitos de raça, credo, gênero, sexualidade, política, cultura e
sociedade. Acima de tudo, perguntam-nos por que os criamos (Cohen in
Silva, 2000:55).
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Ora nós exigimos mais dos monstros, pedimo-lhes, justamente, que nos
inquietem, que nos provoquem vertigens, que abalem permanentemente as
nossas mais sólidas certezas; porque necessitamos de certezas sobre a nossa
identidade humana ameaçada de indefinição. Os monstros, felizmente, existem
não para nos mostrar o que não somos, mas o que poderíamos ser. Entre
estes dois pólos, entre uma possibilidade negativa e um acaso possível,
tentamos situar a nossa humanidade de homens. (Gil apud Silva, 2000:168)
(…) Pomos à prova os limites da nossa “naturalidade”, procuramos pontos
de referência por toda parte e é por isso que acolhemos todas as espécies de
monstros: os fabulosos e os teratólogos. (ibdem, 169)

O re-conhecimento deste homem atualizado trafega nas criações de
trabalhos artísticos de Stelarc, com seu “corpo obsoleto”; em Orlan, com seu
“corpo escultura”; nas obras transgênicas de Eduardo Kac; nos corpos
digitalizados pelo motion capture como em Biped, de Merce Cunnigham; nos
corpos miniaturizados de Magali e Didier Mulleras e no relacionamento entre
corpos e máquinas digitais encontrados nos experimentos e espetáculos da
dança com mediação tecnológica.

Para discutir tais trabalhos, portanto, será necessário, em primeiro lugar,
buscar remover equívocos sobre o entendimento de tecnologia. Verificar a
face oculta deste mito e refletir sobre sua existência real, elucidando o pensa-
mento que opera em suas entranhas. Feito isto, emergirá uma outra aborda-
gem, que espera-se estar despida de preconceitos. Entender-se-á que nature-
za e cultura estão entrelaçadas e fronteiras como mente-corpo, natural-artifi-
cial, ou real-virtual, entre outras, não mais devem legislar sobre o mundo em
que vivemos hoje.

Depois que a ciência tornou indizível a fronteira com o animal, depois que ela
tornou determinante a questão do momento de sua emergência na formação
do indivíduo, ela se prepara à dissolver a divisória que nos separa da máquina.
Observa-se mais longe a questão da autonomia dela, mas a figura intermediária
não será esta negligenciada: enquanto ciborgue, o humano perde sua virgindade
biológica. (Kempf:1998:221)
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Notas
1 Mark Dery cita no seu livro Velocidad de Escape, sobre a ficção científica Synners.
(Dery,1998:349)

2 “Prometeu Acorrentado”, esta tragédia faz parte da trilogia que contaria também
com “Prometeu Libertado” e “Portador do Fogo”, mas esta parece ser a única a ter
resistido aos tempos. Apesar da autoria e data de origem inexatas, atribui-se geral-
mente a autoria a Ésquilo (525 - 456 a.c.), tendo sido escrita por volta de 462 a.c.

3 “Paraíso Perdido” de Milton, “Blade Runner” de Ridley Scott, “Matrix” dos irmãos
Wachowski, dentre outros.

4 De acordo com outras versões Epimeteu gastará seus recursos disponibilizando a
cada criatura uma capacidade de coragem, força, velocidades, assim por diante, ou
seja, deu asas a um, garras a outro, leveza e pernas ágeis para um outro, etc. No final,
já não sobrara nada que ele conceder aos homens. Perplexo, pediu ajuda ao seu
irmão Prometeu que, com ajuda de Minerva, acendeu sua tocha do carro do sol e
trouxe o fogo para o homem, com o qual ele poderia assegurar sua superioridade
em relação as demais criaturas vivas

5 “Micotoxina – toxina, produzida por fungo, que ataca o sistema nervoso. Gibson
sugere que teria sido usada pelos russos como arma química em uma guerra futura.”
(nota do tradutor do livro) (Gibson: 2003:14, nota de rodapé 3)

6 Melhor seria dizer a jovem, pois estava para completar 19 anos quando escreveu
essa sua grande obra.

7 Ele próprio era o “amigo” e o “salvador” dos fatos que ele cita, por isso considera-se
injustiçado.

8 Inconsciente cognitivo refere-se ao sentido atribuído por Lakoff & Johnson como
será discutido mais adiante. Da mesma forma são outros conceitos citados: sistema
conceitual, metáfora e sistema sensório-motor.

9 A utilização do mito de Frankenstein para a análise aqui proposta fundamenta-se
nos pensamentos do professor Ian Hunter, da Faculdade de Humanidades da Griffith
University, Austrália; de James Donald, professor de Estudos sobre Mídia, Universi-
dade de Sussex, Inglaterra; de Jeffrey J. Cohen, diretor do programa de Ciências
Humana da George Washington University, EUA e do filósofo José Gil, da Universi-
dade Nova de Lisboa. Seus artigos sobre o tema podem ser encontrados no livro
Pedagogia dos Monstros. Os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras, com
edição de Tomas T. Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

10 Referência a robôs construídos na escalo de 1 nanômetro que equivale a um
multiplicador de 10-9 , ou seja, milésimo milionésimo, ou bilionésimo da unidade
indicada (1nanômetro = 1 milímetro dividido por 1.000.000 = 0,000.000,1). Ex.:
nanograma: bilionésima parte da grama. A palavra Nanotecnologia foi utilizada pela
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primeira vez pelo professor Norio Taniguchi, em 1974, para descrever as tecnologias
que permitam a construção de materiais a uma escala de 1 nanômetro.

11 Embodiment = palavra inglesa que significa incorporação, personificação. Como
estas palavras em português carregam um entendimento de algo que não pertence
ao corpo e é diferente dele, o que não condiz com os pressupostos da teoria, prefiro
manter a palavra em sua língua de origem. Por este viés estarei utilizando as teorias
e conceitos formulados por George Lakoff e Mark John (1980, 1999).

12 Filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce (1839-1914) reconhecido como
“fundador da moderna teoria dos signos” (Nöth, 1990,39). Tal teoria apresenta o
axioma que cognição, pensamento e o homem são semióticos por princípio. Um
pensamento, como um signo e, portanto, referindo-se a outros pensamentos e ob-
jetos do mundo, que “tudo o que é refletido tem [um] passado” (all which is reflected
upon has [a] past) (Peirce apud Nöth, 1990:41). A arquitetura filosófica de Peirce,
apresenta uma semiótica dirigida a universalidade epstemológica e mesmo a metafísica.
Pode-se elencar quatro pilares da filosofia peirceana: pragmaticismo, o critério prag-
mático do significado; semeiótica, ou comumente chamada semiótica, ou seja, a teo-
ria geral dos signos; fenomenologia ou faneroscopia, a experiência, aspecto funda-
mental para a construção da sua teoria das categorias; e, por fim, sinequismo, a
teoria da continuidade. Para Peirce, o processo sígnico acontece em uma relação
triádica: signo-objeto-interpretante.

13 Donna Haraway é professora de História da Consciência na Universidade da Califórnia,
Santa Cruz.

14 Katherine Hayles é professora de inglês na Universidade de Rochester, Califórnia.

15 Lev Manovich é professor no Departamento de Artes Visuais na Universidade da
Califórnia, San Diego.

16 Sobre Charles Babbage, David Hilbert e Alan Turing ver capítulo 2.

17 Refere-se a máquina de ponto criada por Herman Hollerith. Ver capítulo 3.

18 Johann Gutenberg (1398-1468) Inventor alemão. O processo de impressão com
tipos móveis é atribuído a ele. Acredita-se que o primeiro livro impresso tenha sido
uma bíblia em latin, a qual recebeu o nome de Bíblia de Gutenberg.

19 Concebida pelo matemático norte-americano Norbert Wiener (1894-1965) em
1948, a cibernética é o estudo do controle e da comunicação nos animais e nas
máquinas. Estuda assuntos aparentemente diversos como: mecanismo do sistema
nervoso dos animais, programação nas máquinas eletrônicas, sistemas automáticos
de controle e produção, auto-regulagem das máquinas, processamento de dados e
teoria da informação. O termo cibernética é de origem grega e significa pilotagem.

20 De acordo com Marshall McLuhan, os aparatos tecnológicos configuram extensões do
corpo humano, um dispositivo exterior ao corpo. Exemplo: o carro é a extensão dos
pés; o telescópio a extensão dos olhos etc. É autor do livro Os meios de comunicação

MIOLO.pmd 9/2/2011, 18:1728



29

como extensões do homem, um marco entre as reflexões sobre comunicação. Sua
primeira edição foi publicada em 1964, em Nova York, pela McGraw-Hill Book Company.
Como será apresentado no decorrer deste livro, as tecnologias têm se transformado
em capacidades adaptativas conquistadas no processo evolutivo do ser humano, por-
tanto, mesmo os aparatos que não estão inseridos fisicamente no corpo, fazem parte
deste organismo, estão embodied como apresentado no capítulo 1.
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