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Resumo 

 

 

 

Os recentes lançamentos tecnológicos mostram-nos uma mudança importante na relação entre 

mídias e corpo, anunciando um cotidiano comunicacional não mais pautado na hegemonia das 

telas. O corpo adquire, cada vez mais, centralidade na comunicação digital e sentidos aos 

quais não era dada devida atenção, como o tato, passaram a ser gradativamente mais 

requisitado pelos avanços tecnológicos que vêm sendo pesquisados e desenvolvidos nos 

últimos anos. As mudanças cognitivas originadas desse encontro são profundas e ainda não 

totalmente conhecidas. Diante desse problema, tem-se como objeto as tecnologias que vêm 

inaugurando e anunciando esse momento comunicacional – as telas touchscreen, lançamentos 

em realidade virtual, projetos como o Cicret Bracelet, Soli e Jacquard e casos específicos, 

como o do ciborgue Evgeny Chereshnev. O objeto é analisado com vistas a testar a hipótese 

de que a biopolítica inerente ao tato é a chave para compreender os referidos câmbios 

cognitivos que dimensionam o comportamento e a subjetividade, uma vez que é clara a nova 

relevância que essa dimensão sensória adquiriu desde a popularização das tecnologias 

touchscreen e que vem sendo levada adiante pelas tecnologias que caracterizam o Mundo sem 

as Telas que conhecemos hoje (Katz, 2015a). O objetivo é identificar os aspectos cognitivos e 

socioculturais que vêm à tona em razão de nosso íntimo contato com as mídias digitais e 

também refletir sobre a aproximação da tecnologia com o corpo a partir da relevância do tato 

no âmbito da comunicação contemporânea. A necessidade de realizar esta investigação 

justifica-se pelo momento de transição que começamos a atravessar em direção a um mundo 

no qual as telas estarão cada vez mais junto do corpo – fenômeno que também ocorre quando 

observamos o funcionamento de outras emergentes tecnologias digitais. Para fundamentar 

teoricamente o que aqui se propõe, serão convocados autores como Carr (2011), Cranny-

Francis (2013), Greiner e Katz (2001, 2005, 2010, 2015), Katz (2015a, 2015b), Manovich 

(2013), Mandary e Metzinger (2016), Montagu (1988), Rose (2014), dentre outros, segundo 

uma metodologia pautada na revisão bibliográfica e que lida essencialmente com dados 

qualitativos. 

 

Palavras-chave: Mundo sem Telas; comunicação digital; corpomídia; tato; corpo e cognição; 

biopolítica. 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

 

Recent technological launchings show us an important change in the relation between media 

and body, announcing a communicational quotidian no longer based on screen hegemony. 

Body increasingly acquires centrality in the digital communication and senses which did not 

receive proper attention, such as touch, are more and more requested by the technological 

advances that have been developed and researched in the past years. Cognitive changes 

brought about by this encounter are profound and yet not really thoroughly known. Before 

such a problem, technologies that presently inaugurate and announce this communicational 

moment are the unit of analysis – touchscreens, virtual reality releases, projects like Cicret 

Bracelet, Soli, Jacquard, and specific cases such as the one of cyborg Evgeny Chereshnev. 

They are all analysed with a view to testing the hypothesis that the inherent biopolitics in the 

sense of touch is the key to understanding the above-mentioned cognitive changes that mark 

out behaviour and subjectivity, since it is clear that the new relevance of this sensory 

dimension has been triggered by touchscreen technologies and taken forward by the World 

without the Screens that we currently know (Katz, 2015a). The objective pursued is to 

identify the cognitive and sociocultural aspects that come to light due to our intimate contact 

with digital media, as well as to reflect on the approximation between technologies and body, 

from the perspective of the relevance of touch in contemporary communication. The 

significance of this investigation is given by the transition moment that we find ourselves in 

towards a world where screens get closer and closer to body – a phenomena that also occurs 

when we observe the functioning of other emerging digital technologies. In order to 

theoretically support what we propose we rely on the works of Carr (2011), Cranny-Francis 

(2013), Greiner and Katz (2001, 2005, 2010, 2015), Katz (2015a, 2015b), Manovich (2013), 

Mandary and Metzinger (2016), Montagu (1988), Rose (2014), and others, according to a 

methodology that takes into account a literature review and essentially qualitative data. 

 

Keywords: World with no screens; digital communication; corpomedia; touch; body and 

cognition; biopolitics. 
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Introdução 

 

Preocupada com o que os computadores pessoais fariam com os equipamentos da 

comunicação analógica (máquina de escrever, papel carbono e outros), a gigante Xerox, líder 

do mercado de copiadoras, criou, em 1970, na Califórnia, nos Estados Unidos, o centro de 

pesquisas PARC (Palo Alto Research Center). Sua finalidade: ‘inventar o futuro’ com seu 

time de ‘arquitetos da informação’. Foi por conta dos trabalhos dessa equipe que as Interfaces 

Gráficas de Usuários (GUI) – aquelas em que as informações são organizadas e exibidas nas 

telas na forma de ícones e indicadores visuais – foram inventadas e, gradativamente, 

substituíram as interfaces de texto e linhas de comando.  

Em 1991, as tecnologias que enalteciam as telas e seu poder de exibir dados 

computacionais de forma inédita já haviam ganhado popularidade, atingindo mais de 50 

milhões de usuários (Weiser, 1991). Apesar de seu alcance, era sabido que essa estatística 

correspondia a uma mínima porcentagem da abrangência que essas tecnologias poderiam ter 

(Weiser, 1991), tal como hoje observamos pela pervasividade de laptops, smartphones e 

tablets em termos mundiais. Mesmo estando no início de seus dias de glória, foi nesse mesmo 

ano que o diretor do Laboratório de Ciência da Computação do PARC, o PhD Mark Weiser 

(1952 – 1999), posicionou-se de forma bem crítica quanto aos limites encerrados nas telas e 

nas GUIs, imaginando um mundo em que a computação participasse da vida humana de 

forma diferenciada, ubíqua e mais natural. 

Suas ideias, publicadas em 1991 na revista Scientific American (Weiser, 1991), não 

sugeriam o fracasso dessas tecnologias, ou que elas não vingariam por conta de outras mais 

eficientes que viessem a surgir. Pelo contrário, ele simplesmente observava que, mesmo com 

todo o seu indicativo de sucesso, elas ainda não levavam em conta o aspecto mais humano da 

comunicação e, por isso, poderiam proporcionar experiências de certa forma frustrantes a seus 

usuários (Weiser, 1991). 

 

As mais profundas tecnologias são aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam no 

tecido da vida cotidiana, até que dele se tornem indistinguíveis. [...] Eu e meus 

colegas do Xerox Palo Alto Research Center pensamos que a ideia de um 
computador “pessoal” é despropositada e que a visão sobre laptops, dynabooks e 

“knowledge navigators”1 é somente um passo transitório em direção ao alcance do 

                                                             
1 Dynabook foi um tipo de computador lançado em 1972, voltado para crianças de todas as idades, com 

propósitos educacionais. Já o citado knowledge navigator (navegador de conhecimento) foi um conceito criado 

por John Sculley, CEO da empresa Apple entre 1983 e 1993, e diz respeito a equipamentos capazes de acessar 

grandes bancos de dados de informações em hipertexto, a partir de mecanismos de busca específicos. 
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real potencial da tecnologia da informação. Essas máquinas não podem de fato fazer 

da computação uma parte integral, invisível da vida das pessoas. Estamos, portanto, 

tentando conceber uma nova forma de pensar sobre os computadores, a qual leve em 

consideração o mundo humano e que permita que os computadores desapareçam no 

pano de fundo. [...] A máquina multimídia de hoje em dia coloca a tela do 

computador sob um exigente foco de atenção, em vez de permitir que ela suma no 

contexto. (WEISER, 1991, p. 94, tradução nossa)2 

 

À época, Mark Weiser talvez não tivesse consciência de que seu termo “virtualidade 

corporificada” (embodied virtuality) – esse que “se refere ao processo de desenhar 

computadores fora de suas conchas eletrônicas” (WEISER, 1991, p. 98, tradução nossa)3, 

‘dando-os um corpo outro’ – teria o peso que veio a ter e, em conjunto com as ideias 

mencionadas acima, fosse considerado como a fundação do que hoje se chama de 

Computação Ubíqua. Esta computação refere-se ao fato de estar disponível ao acesso 

imediato por meio de equipamentos inteligentes, móveis ou não (Santaella, 2013). Pessoas e 

objetos do dia-a-dia começam a ser monitorados por dispositivos conectados à internet. 

Objetos domésticos ganham o toque sedutor da computação e têm suas funcionalidades 

ampliadas. Os celulares, que antes tinham o único propósito de fazer e receber ligações, hoje 

processam dados de maneira muito superior quando comparados aos primeiros computadores 

pessoais dos tempos de Weiser – eles se tornaram sagazes, espertos, ou seja, smartphones. 

Apesar de novidades constantes, ainda vivemos aquela fase transitória apontada por 

Mark Weiser (1991). Por outro lado, caso prestemos mais atenção aos lançamentos 

tecnológicos que vieram sendo feitos nos últimos anos, talvez já tenhamos indícios de que 

começamos a adentrar em uma outra fase. Lembremos dos comandos interativos por voz em 

celulares; da assistente pessoal Cortana, disponibilizada a partir de agosto de 2016 nos 

sistemas operacionais Windows 10 que, após sua distribuição gratuita, tornou-se presente na 

vasta maioria dos computadores do planeta; do Google Glass, anunciado em 2012; dos 

lançamentos dos vários modelos de óculos de realidade virtual que vêm atraindo interesses 

dos mais distintos segmentos sociais e comerciais, desde 2010. Todos eles e tantos outros 

                                                             
2 “The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday 
life until they are indistinguishable from it. […] My colleagues and I at the Xerox Palo Alto Research Center 

think that the idea of a “personal” computer itself is misplaced and that the vision of laptop machines, 

dynabooks and “knowledge navigators” is only a transitional step toward achieving the real potential of 

information technology. Such machines cannot truly make computing an integral, invisible part of people’s lives. 

We are therefore trying to conceive a new way of thinking about computers, one that takes into account the 

human world and allows the computers themselves to vanish into the background. […] Today’s multimedia 

machine makes the computer screen into a demanding focus of attention rather than allowing it to fade into the 

background.” (WEISER, 1991, p. 94) 

3 “refer to the process of drawing computers out of their electronic shells” (WEISER, 1991, p. 98) 
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indicam que os desejos por uma comunicação digital mais fluida, natural e que recupere um 

senso de humanidade um tanto quanto perdido pela dureza e frieza bidimensionais das telas, 

de fato, vem se tornando realidade, tirando do campo da fantasia os sonhos ilustrados por 

ficções científicas que nos acompanham há muito tempo.  

Ao que parece, as telas começam a perder a aparência da sua materialidade no panorama 

digital, dando lugar a outras formas, que se aproximam cada vez mais do corpo. Pouco a 

pouco, o Mundo sem as Telas que hoje conhecemos (Katz, 2015a) ganha espaço e 

popularização no cenário comunicativo, reiterando os câmbios cognitivos e comportamentais 

que viemos sofrendo desde que a computação se tornou uma constante em nossas vidas e 

transformou as nossas lógicas de operação. A paciência diminuiu, a ansiedade aumentou, a 

tolerância entrou em desuso; o treino diário em ‘deletar’ ou ‘bloquear’ pessoas, prevenindo 

uma comunicação indesejada. O continuum existente entre corpo e redes sociais (essa quase já 

toca o primeiro de maneira sensível – ver Capítulo II, p. 53); médicos já receitam o uso de 

aplicativos para o monitoramento de processos fisiológicos e não apenas medicação. Há uma 

nova politização do corpo em curso, aliada a novos hábitos cognitivos e perceptivos que 

borram as fronteiras entre vida on e off-line. 

Frente a essas questões, o problema de pesquisa levantado é: quais são e como se dão os 

câmbios cognitivos envolvidos na produção do futuro Mundo sem Telas, e qual o papel das 

tecnologias touchscreen? 

Partimos da hipótese de que para compreender e mapear esses câmbios seria necessário 

atentar para as nossas dimensões táteis, segundo uma perspectiva biopolítica. Ao contrário de 

visões cartesianas que separam o corpo e preterem-no em relação a uma mente superior, a 

pesquisa pleiteia a existência de trânsitos de caráter contaminatório que o corpo e o ambiente 

mantêm entre si (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015) e considera a cognição 

corporificada.  

Tocar situa-nos no mundo e permite com ele interagir (Cranny-Francis, 2013). A 

formação de subjetividade emerge pelo toque e compreender isso é a chave para identificar os 

câmbios cognitivos que vêm se anunciando junto com o Mundo sem Telas (Katz, 2015a). 

Utilizar o termo “dimensão sensória” para se referir ao tato é uma forma de chamar a 

atenção para a natureza transversal dos sentidos, que, então, não podem continuar a ser 

compreendidos segundo a tradicional visão aristotélica, que se refere a cinco vias sensíveis 

isoladas entre si (Cranny-Francis, 2013; Montagu, 1988). O sensório não é neutro, não possui 

a mera função de transportar estímulos recebidos do ambiente para a apreciação de uma 
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mente independente do corpo (esta é uma visão equivocada sobre a natureza dos sentidos, e, 

no entanto, continua sendo propagada). Enfatizar a transversalidade do sensório e reconhecer 

sua materialidade e especificidades significa também reconhecer seu papel formativo nos 

processos cognitivos e subjetivos e a existência dos significados complexos que emergem 

pelo tocar. Entender o funcionamento do corpo dessa forma favorece a proposta de que o 

corpo é corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015). 

 

Um corpo está sempre comunicando quais as informações que o constituem em cada 
momento. Ele não é um veículo ou um canal ou um meio pelo qual alguns conteúdos 

internos, de vez em quando, podem ser expressos. O corpo é sempre mídia de si 

mesmo (da coleção de informações que o forma a cada momento) e não um corpo 

que depende de uma ação voluntária para expressar-se. Por isso, todo corpo é um 

corpomídia. (KATZ, 2011, p. 19) 
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Capítulo I – Mudanças que se anunciam 

 

 

Para além de um nome impronunciável e de uma posição admirável dentro de uma das 

corporações mundialmente mais respeitadas na área de desenvolvimento de softwares 

antivírus, há fatos muito mais interessantes sobre o russo Evgeny Chereshnev do que muitos 

podem imaginar. O gamer e vice-presidente de marketing da Kaspersky Lab, também 

conhecido como Che, define-se como o primeiro ciborgue profissional do mundo4 por ter 

instalado, em fevereiro de 2015, um microchip sob a pele de sua mão esquerda, entre os dedos 

indicador e polegar.  

Após tentar com diversos médicos que se recusaram a realizar o implante do microchip 

em sua mão, Che finalmente encontrou alguém para executar o serviço de maneira rápida: um 

tatuador e piercing master, que utilizou um injetor especial com uma agulha de 

aproximadamente 3mm de comprimento, sem o uso de anestesias. O microchip, que tem 

capacidade máxima de 880 bytes, mede 2x12mm e está protegido por uma cápsula de 

biovidro hipoalergênico, não é sentido pelo gamer e trabalha com as famosas RFIDs – 

tecnologias de identificação por rádiofrequência (Radio Frequency Identification, do inglês) 

que contêm tags (etiquetas), as quais, por sua vez, são automaticamente encontradas via 

campo magnético. Por conta disso, elas são comumente acopladas a objetos ou animais (e, em 

alguns casos, em pessoas, como aqui notamos) e podem ser identificadas à distância, apesar 

de suas mínimas dimensões que podem ser comparadas a um grão de arroz. 

É desse modo que Che pode interagir com smartphones e seus aplicativos, laptops, 

fechaduras eletrônicas, catracas de acesso ao ambiente de trabalho, equipamentos de 

pagamento no transporte público e outros objetos que, aos poucos, conectam-se ao corpo do 

                                                             
4 É imprescindível dizer que o adjetivo ‘profissional’ é o que valida a defesa de Evgeny Chereshnev acerca do 

pioneirismo de sua empreitada. Artistas como Stelarc, Eduardo Kac e Neil Harbisson, muito antes já 

trabalhavam com intervenções tecnológicas em seus corpos, com distintos intuitos e de forma que fossem 

popularmente considerados como os primeiros ciborgues de que se tem notícia. Aliás, a discussão sobre o que é 

ser um ciborgue é um tópico que vem sendo palco de acirradas discussões, assim como nota-se pelo trabalho de 
Andy Clark. Em seu livro Natural-born cyborgs (2003) – algo como Ciborgues natos, em uma tradução leiga – é 

defendida a ideia de que cada vez mais pertencemos a essa categoria pelo simples fato de termos nossos 

pensamentos e subjetividades atravessados pelo cruzamento de um cérebro biológico com as tecnologias digitais 

(Clark, 2003). É vital pontuar que questões ligadas a esse universo manifestam a longevidade do pensamento de 

Donna Haraway, que em 1985 escreveu o célebre e revolucionário Manifesto Ciborgue (Haraway, 2009). Em 

seu ensaio, ela argumenta sobre o papel político desses seres. Para a pesquisadora, “um ciborgue é um organismo 

cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de 

ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais importante, 

significa uma ação capaz de mudar o mundo.” (HARAWAY, 2009, p. 36) 
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ciborgue, automatizando eventos de sua vida. Esse novo espaço de coisas que se conectam 

umas às outras e a nós é a materialização de um conceito que se torna cada vez mais 

conhecido: a Internet das Coisas (IoT5). O termo foi cunhado em 1999 pelo empreendedor 

britânico Kevin Ashton, sendo, alguns anos depois, em 2005, utilizado pela União de 

Telecomunicação Internacional como o título do relatório da internet (Santaella, 2013). Já nos 

dias de hoje, pesquisadores renomados como Sean Follmer, do MIT Media Laboratory 

aconselham que passemos a entender essas coisas que, aos poucos, se tornam encantadas 

(Rose, 2014) não em termos de dispositivos sensíveis isolados, porém em termos de 

ambientes, visto que é a extensão desse entendimento que já permite a existência de casas 

inteligentes e, dentro de certo tempo, cidades que seguem a mesma lógica. 

 

Temos que começar a nos acostumar com o fato de que os objetos, que 

costumávamos ver como coisas inertes ao nosso dispor, para o uso, desuso e abuso, 

já começam a ficar sencientes, quer dizer, dotados de sensorialidade e certa 

inteligência. Afinal, se conversação não é uma forma de inteligência, o que o será? E 
com os avanços da nanotecnologia, as coisas mais mínimas, as moléculas de nosso 

corpo, por exemplo, terão adquirido a capacidade de interagir e se conectar de 

acordo com comandos inteligentes. [...] Tudo passará a ter identidade eletrônica e, 

com equipamento de sensores, vem a capacidade de detectar mudanças físicas no 

entorno. Além da identificação, informações importantes sobre o estado e 

localização das coisas ficarão disponíveis. (SANTAELLA, 2013, p. 32)  

 

Estando um passo à frente em relação a nós, Che já colhe os frutos de praticidades de seu 

novo cotidiano. Entre elas, certas recorrências já se inculcaram como hábito: nas palavras de 

Che, há certa irritação ao conectar-se com coisas de códigos mal projetados, pois esses 

começam a atrapalhar sua vida em aspectos que antes passavam despercebidos. Ou ainda, 

para ele é estranho aproximar-se de uma porta com uma fechadura convencional e, somente 

após a tentativa, lembrar-se de que não pode abri-la com um movimento aproximativo de sua 

mão esquerda, que, em certas situações, aufere-lhe poderes quase mágicos, confirmando as 

proposições de David Rose (2014). 

 

Eu simplesmente acredito que o futuro mais promissor e agradável é aquele em que 

a tecnologia introduz um pouco de mágica nas coisas ordinárias, de modo a criar 

uma interação mais satisfatória e evocar uma resposta emocional. Pense nessa 

abordagem em relação à tecnologia como uma concretização de nossas mais 

afetuosas fantasias e sonhos mais selvagens. Uma reimaginação de tapetes voadores, 

espelhos falantes, capas protetoras, vassouras animadas e bolas de cristais 

oniscientes – assim como queridos objetos do dia-a-dia de nosso passado, tais como 
barômetros de corredor e ferramentas de carpintaria – coisas que nós sempre 

                                                             
5 IoT – acrônimo para a tradução do termo Internet das Coisas na língua inglesa (Internet of Things). 
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amamos, com as quais sonhamos e que quisemos para nossas vidas. (ROSE, 2014, p. 

13, tradução nossa)6. 

  

Apesar de todas as dimensões lúdicas e práticas de sua nova vida, existe uma série de 

propósitos e questões mais profundas que rodeiam a decisão de Evgeny Chereshnev e que 

foram determinados pelo próprio ciborgue. Aliás, o adjetivo “profissional”, que acompanha 

sua autodenominação, não é à toa. De acordo com as próprias palavras de Che durante o 

evento de tecnologia e internet Campus Party Brasil 2016, realizado na cidade de São Paulo 

em janeiro do mesmo ano, ele é o único ser humano do mundo a tornar-se um ciborgue “não 

por diversão, mas pela pesquisa hardcore”7. A maior preocupação que revela seu interesse 

central na implantação voluntária desse microchip é o fato de que não muitas pessoas e 

empresas realmente compreendem o que pressupõe a chamada IoT, principalmente no tocante 

à segurança e proteção de dados: “O que eu mais avidamente evitaria é que meus 

descendentes se tornassem vítimas de cibercrimes biônicos – e eles estão prestes a emergir, 

cedo ou tarde, uma vez que as estatísticas os provam como muito exequíveis” 

(CHERESHNEV, 2015, tradução nossa)8. 

Até o momento, seu biochip não possui dados confidenciais e somente está programado 

para executar funções básicas que trazem mais praticidade ao seu dia-a-dia, as quais, porém, 

já levantam sérias questões acerca do futuro da internet, do papel do corpo nesse novo meio e 

da relação conectiva que se amplia no mundo – pontuemos aqui que foi justamente desse 

assunto que surgiu sua ideia da implantação do microchip. No entanto, esse segundo passo 

não está longe de ser dado, sendo que o único impasse existente é a falta de fontes de energia 

que possibilitem a alimentação contínua do biochip, que adquiriria, então, uma unidade 

central de processamento, isto é, uma CPU. No momento em que isso for viável (por meio da 

utilização da energia produzida pelo corpo, por exemplo) o chip poderá passar a carregar 

informações mais sigilosas e relevantes para a vivência cotidiana de quem o usa, fazendo do 

corpo um eficiente comunicador digital com o mundo, bem como um potencial alvo de 

                                                             
6 “I simply believe that the most promising and pleasing future is one where technology infuses ordinary things 
with a bit of magic to create a more satisfying interaction and evoke an emotional response. Think of this 

approach to technology as a realization of our fondest fantasies and wildest dreams. A reimagining of flying 

carpets, talking mirrors, protective cloaks, animated brooms, and omniscient crystal balls – as well as cherished 

everyday objects of our past lives, such as hallway barometers and woodworking tools – things we have always 

loved, dreamed about, and wanted in our lives” (ROSE, 2014, p. 13) 

7 “Not for fun but for hardcore reserach”, nas palavras de Evgeny Chereshnev. Palestra disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=DQ3108REH-s>. (Acesso em: 15 jan. 2016) 

8 “What I would most eagerly avoid is my descendants becoming victims of bionical cybercriminals — and those 

are bound to emerge, sooner or later, as the stats prove it very feasible.” (CHERESHNEV, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ3108REH-s
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ataques por ser também o abrigo de preciosas informações. Cabe lembrar que centenas de 

empresas devem sua existência e sucesso no mundo dos negócios digitais aos dados privados 

de milhões de usuários espalhados pelo mundo – o que ratifica a relação direta entre 

informação e riqueza e, possivelmente, também com interesses criminosos. 

Nesse estágio de desenvolvimento tecnológico, máquina, informação e corpo biológico 

estariam integrados a tal ponto que uma simples invasão cracker corresponderia também a um 

ataque de danos imprevisíveis a nossos corpos. Além disso, informações biológicas 

(sequências de nosso DNA, ou arquivos referentes à configuração de nossas digitais, por 

exemplo) e outras, igualmente privadas, poderiam ser acessadas e divulgadas sem qualquer 

forma de consentimento e consciência, caso a criptografia de dados não seja altamente 

pesquisada e aplicada.  

 

[...] sabemos que a prática de se comunicar em código chamada de criptografia é a 

possibilidade de proteger as liberdades civis e individuais, a soberania dos países e 

qualquer projeto de emancipação porque combate a tirania do Estado contra o 

indivíduo e a do Império contra as colônias (KATZ, 2015b, p. 253). 

É mais fácil criptografar informações do que descripitografá-las. [...] o universo, 

nosso universo físico, apresenta essa propriedade que possibilita que um indivíduo 

ou um grupo de indivíduos codifique algo de maneira confiável, automática e até 
inconsciente, de forma que nem todos os recursos e nem toda a vontade política da 

mais forte superpotência da Terra será capaz de decifrá-lo. [...] Uma criptografia 

robusta é capaz de resistir a uma aplicação ilimitada de violência. Nenhuma força 

repressora será capaz de resolver uma equação matemática. (ASSANGE et. al., 

2013, p. 27-28) 

 

As consequências biopolíticas, econômicas e sociais são seríssimas, daí a preocupação 

inicial de Che ser primordial, por mais que esse cenário de roubos de dados confidenciais 

ainda se assemelhe a um roteiro futurista. Lembremos, por exemplo, que desconhecidos 

trânsitos informacionais há tempos já ocorrem pelas redes do digital. Em sua palestra no 

evento mencionado, Evgeny Chereshnev ilustra a questão de maneira criativa ao mencionar 

que, para ele, a Janela de Johari9 não mais apresenta seus compartimentos separados 

                                                             
9 Conceito elaborado em 1955 por Joseph Luft (1916 – 2014) e Harrington Ingham (1916 – 1995), que visa a 
compreender a lógica comunicativa interpessoal e o relacionamento do indivíduo com grupos. Em uma tabela de 

quatro estados, o primeiro representaria informações sobre o indivíduo que tanto ele quanto aqueles que o 

rodeiam têm ciência; o segundo, informações sobre o indivíduo que aqueles ao seu redor têm ciência, porém que 

ele mesmo não tem (uma festa surpresa que está sendo organizada, por exemplo); o terceiro, informações das 

quais somente o indivíduo tem conhecimento – fatos de seu passado, ou mesmo intimidades – e; o quarto, 

informações que nem o indivíduo, nem as pessoas ao seu redor sabem, uma vez que elas ainda se encontram em 

meio a seu inconsciente e aos poucos vão sendo descobertas por meio das experiências vividas (esse é o caso de 

certos desejos e gostos – como saber que se gosta de dirigir até que se tenha a oportunidade de fazê-lo pela 

primeira vez, por exemplo). 
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hermeticamente, cada um sob a tutela fixa do eu, do outro e do inconsciente – esse último, aos 

poucos, abrindo-se para o eu por meio do autoconhecimento. Sua imagem hoje seria mais 

como um todo repleto de informações pessoais, às quais a internet, mecanismos de busca e 

redes sociais quase sempre têm acesso. Isso parece provar-se quando pensamos sobre as 

informações que recebemos do Google ou Facebook sobre assuntos, atividades, itens para 

compra e eventos dos quais sequer ouvimos falar, mas que podem nos interessar.  

Dessa forma, se o atual momento em que informações ainda passam por telas e saltam 

aos nossos olhos de maneira facilmente visualizável já parece crítico, o que dizer quando a 

tecnologia se aproximar tanto dos nossos corpos que as interfaces duras e não tão permeáveis 

das telas com as quais nos familiarizamos – tais como as que existem hoje com as limitações 

materiais e físicas que as caracterizam – tornarem-se mais discretas em meio ao tecido do 

cotidiano (Weiser, 1991), junto com outros objetos que também se tornarão sencientes. O 

papel das telas se aproximará do das mídias mais tradicionais que conhecemos, como o papel 

e a caneta? 

Tais mudanças são concomitantes a um processo de transição na internet e nas 

tecnologias digitais (uma paridade que, provavelmente, não acontece por acaso, senão como 

efeito necessário à continuidade do curso evolutivo) que pode ser compreendido a partir de 

analogias com a história da humanidade. 

No início, a internet e as redes digitais foram apresentadas como um mundo livre, pelo 

qual podíamos transitar como bem entendêssemos. Porém, “não faz muito tempo, 

descobrimos que a internet não era o espaço horizontal de comunicação e emancipação que 

nos havia sido anunciado” (KATZ, 2015b, p. 252-253). Sabemos dos usos que têm sido feitos 

da informação por parte de grandes corporações, governos, agências de inteligência, ou 

mesmo startups e outros modelos de negócios, que surgem a todo momento e que se 

sustentam a partir do que é coletado de usuários da rede, pondo-nos alertas quanto aos novos e 

débeis limites da privacidade e liberdade.  

Ainda segundo Che, nosso ciborgue profissional, agora adentramos em um chamado 

‘feudalismo digital’. Em tempos medievais, os feudos eram redutos de produção que tinham 

por base relações exploratórias de servidão, com o propósito do aumento da riqueza e poder 

do proprietário de tais terras, o senhor feudal. Na conjuntura atual, grandes corporações das 

tecnologias digitais e de serviços de internet estão para o referido papel, assim como a big 

data está para a unidade produtiva básica promotora de riquezas e poder. Nessas relações, 
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parece ficar claro nosso progressivo papel como servos do sistema produtivo feudal 

contemporâneo. 

Cada vez mais doamos a esse projeto nosso tempo, nossos esforços, nossos dados e 

nossos corpos. O uso e o valor da informação, o direito à privacidade de nossa biologia são 

algumas das inúmeras questões oriundas dos rastros constantemente deixados por um agente 

que surge em meio a esse novo paradigma em que vivemos e que “se tornou rastreável porque 

foi reduzido aos algoritmos que traduzem as suas ações na internet” (KATZ, 2015b, p. 252): o 

sujeito indexado10. 

Como um item de um grande arquivo, ou um livro de uma imensa biblioteca, esse sujeito 

recebe indexação plural por meio das intermináveis entradas remissivas que criou desde o 

primeiro acesso que fez na rede (Katz, 2013). Também, por tratar-se de coisa viva, seu 

constante fluxo de mudanças é acompanhado por atualizações quase que simultâneas, as quais 

garantem o delineamento de seu perfil e sua categorização em distintos ‘públicos alvos’, de 

acordo com suas mais variadas preferências. Um exemplo disso é o famoso o caso da 

adolescente norte-americana do estado de Minnesota que teve a sua gravidez revelada a seu 

pai pela rede varejista Target. O caso, que foi noticiado pelo The New York Times11 em 2012 

e foi replicado por portais de notícias de diferentes países, ganhou repercussão quando a 

jovem, após realizar a compra de certos itens pertencentes a classes de produtos normalmente 

adquiridos por mulheres grávidas, recebeu cupons de descontos a serem utilizados em roupas 

de bebês e berços. Os cupons foram vistos por seu pai, que imediatamente procurou o gerente 

da loja local acusando a Target de incentivar sua filha à prática sexual e à gravidez. 

Por mais curioso ou surpreendente que seja o episódio, seu alerta jaz no fato de, já há 

alguns anos, a rede Target ser uma das referências no mercado varejista em termos de coleta 

de dados de consumidores. A empresa mantém em seu quadro de pessoal matemáticos e 

estatísticos responsáveis pela observância de padrões de consumo, a partir das informações 

                                                             
10 O conceito do Sujeito Indexado foi idealizado por Helena Katz – pesquisadora, crítica de dança e orientadora 

deste trabalho – no ano de 2012. Ele foi tornado público durante a disciplina Mídias e impactos socioculturais – 

O sujeito indexado: mundo crawler, corpo e comunicação, ministrada junto ao Programa de Estudos Pós-
Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. O conceito ganhou maior alcance quando da publicação 

de seu trabalho A(s) dança(s) do(s) sujeito(s) indexado(s) (Katz, 2013). Segundo a pesquisadora, “o sujeito 

indexado foi produzido no dia a dia das muitas horas vividas na frente das telas. É o novo habitante de um 

mundo atravessado pelas tecnologias do contato e da mobilidade, um sujeito que não tem qualquer possibilidade 

de controle sobre as informações que envia para quem deseja. Essas informações são usadas por quem e com 

propósitos que ele desconhece. Ele é permanentemente rastreável, permanentemente público, sem direito à 

privacidade.” (KATZ, 2013, p. 3) 

11 Notícia disponível em <http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-

habits.html?pagewanted=1&_r=3&hp> (Acesso em: 9 ago. 2016). 

http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=3&hp
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=3&hp
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registradas no perfil de cada cliente, sob seu Guest ID number (algo como número de 

identificação de convidado). Em relação ao caso acima reportado, foi por meio desse banco 

de dados – que recolhe informações como idade, estado civil, distância entre a residência e a 

loja mais próxima, estimativa salarial, sites visitados, número de devoluções solicitadas, a 

abertura, ou não, de e-mails promocionais enviados pela loja, entre outros – que o funcionário 

do departamento de marketing Andrew Pole criou um índice de previsão de gravidez 

(pregnancy prediction score) baseado na aquisição de 25 tipos de produtos mais 

comercializados para mulheres grávidas (é interessante notar que para a rede Target atrair 

clientes no instante em que passam por essa fase da vida, significa fidelizá-los por longo 

prazo e daí a importância e justificativa em detectar tal momento, valendo-se de seus perfis de 

compra). 

Bancos de dados, como os da rede de departamento Target, são alimentados por nós a 

cada acesso online que fazemos, ainda que não diretamente em sites de compra, ou 

comparação de preços. Tal é o grau de auto registro de nossas vidas que os pesquisadores 

Erez Aiden e Jean-Baptiste Michel, em seu livro Uncharted: Big Data as a Lens on Human 

Culture (2013) – O inexplorado: big data como lente sobre a cultura humana (tradução livre) 

–, propõem a pergunta de qual ser humano hoje é, ou está melhor documentado do que Edgar 

Allan Poe, escritor norte-americano considerado como o inventor do gênero policial e que 

deixou um legado de 422 cartas pessoais (Aiden e Michel, 2013). A resposta dada é a 

seguinte: 

 

Você é. Se você é um americano adulto médio, você envia 422 e-mails a cada duas 

semanas. E você provavelmente tem uma década de e-mails habitando sua conta 

neste momento. Esse material é centenas de vezes maior que toda a correspondência 

que restou de Poe. [...] 

Nossas memórias digitais se estendem muito além de correspondências. Juntamente 

a quinze mil e-mails, uma pessoa recebe, ou envia em média cinco mil anexos a cada 
ano. Ela “curte” cerca de 140 coisas. Ela carrega dezoito fotos no Facebook e mais 

duas no Instagram. Ela tuíta nove vezes. Ela coloca vinte segundos de vídeo no 

YouTube. Ela carrega cinquenta e dois arquivos no Dropbox. Ela interage com 

quarenta e três amigos em uma rede social online. E essas médias impressionantes 

não incluem imagens, documentos, vídeos e músicas que nós criamos, porém não 

partilhamos online. Tampouco consideram o fato de que aproximadamente três-

quartos da população mundial ainda não tem acesso à internet. (AIDEN e MICHEL, 

2013, p. 194-195, tradução nossa).12 

                                                             
12 “You are. If you are the average American adult, you send 422 e-mails every other week. And you probably 

have a decade’s worth of e-mail living in your account right now. That’s hundreds of times as much material as 

all the correspondence of Poe. […]  

Our digital memories extend far beyond correspondence. Along with fifteen thousand e-mails, the average 

person sends or receives five thousand e-mail attachments each year. They “like” about 140 things. They upload 
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De 2013 para cá, esses dados já mudaram: pesquisas apontam que, em 2016, a estimativa 

média de e-mails no mundo é de aproximadamente 215 envios individuais por dia, sendo que 

as projeções desses dados para ano de 2019 estão por volta de 246 envios/dia (The Radicati 

Group, Inc., 2015). Também, de acordo com a fala da CEO do YouTube, Susan Wojcicki, 

durante a conferência VidCon, em junho de 2015, na cidade de Anaheim (Estados Unidos), 

em média 400 horas de vídeo são carregadas por minuto no YouTube13. E não se pode 

esquecer de considerar as especificidades culturais e de uso de cada país, ou região nas 

estatísticas que são apresentadas. Criamos, mantemos atualizado e integramos um gigantesco 

acervo público sem que sejamos diretamente obrigados a fazê-lo, ou que disso estejamos 

cientes. Tornamo-nos sujeitos permanentemente públicos e silenciosamente rastreáveis por 

softwares crawlers (Katz, 2013, 2014, 2015a, 2015b), que atuam como robôs virtuais que 

vasculham a internet em busca de nossas informações, agrupando-as de acordo com quesitos 

pré-determinados por interesses específicos de mercado. Nesse processo, somos indexados 

para posterior acesso e transformados em sujeitos outros. 

 

As circunstâncias práticas do que temos vivido apontam para uma transformação 

importante: somos agora sujeitos diferentes, com formas de sociabilidade que ainda 

não havíamos praticado. Não à toa, já desenvolvemos uma língua própria para tal 

situação e, como se sabe, toda mudança de vocabulário nunca acontece sem 

consequências. Como o sujeito é sempre uma construção (e não o protagonista de 

uma possível ‘natureza humana’), sempre se é ‘sujeito de’ algo. Nesse momento, o 

‘algo’ que vem nos produzindo como novos sujeitos é o fato da vida on-line e da 

vida off-line estarem continuamente escorrendo, uma para a outra, e produzindo 

situações que merecem a nossa atenção. (KATZ, 2013, p. 2).  

 

O embaralhamento da vida online e off-line começou com o barateamento e 

popularização dos computadores pessoais com acesso à internet, atingindo seu auge quando 

do não tão recente lançamento de dispositivos portáteis, como laptops e, principalmente, 

celulares e smartphones. Por proporcionarem-nos uma hipermobilidade conectada e uma 

comunicação ubíqua (Santaella, 2013), esses aparelhos com os quais temos íntimo contato ao 

longo de várias horas por dia foram alterando nossa cognição e percepção, borrando 

                                                                                                                                                                                              
eighteen pictures to Facebook, and two more to Instagram. They tweet nine times. They put up twenty seconds of 

video on YouTube. They upload fifty-two files to Dropbox. They interact with forty-three friends on an online 

social network. And these impressive averages don’t account for all the images, documents, videos, and music 

that we create but don’t share online. And they don’t account for the fact that nearly three-quarters of the 

world’s population still lacks Internet access.” (AIDEN e MICHEL, 2013, p. 194-195). 

13 Palestra disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=O6JPxCBlBh8>. Acesso em: 29 out. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6JPxCBlBh8
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definitivamente as fronteiras entre o que é estar e agir de maneira conectada, mesmo não 

sendo na frente de alguma tela (Katz, 2013, 2014, 2015a, 2015b). 

 

A antiga visão da rede como um espaço separado, um ciberespaço desvinculado do 
mundo real, foi um acaso na história. Na época em que a população on-line era 

pequena, a maioria das pessoas que você conhecia na vida diária não fazia parte 

dela. Agora que computadores e telefones cada vez mais computadorizados foram 

amplamente adotados, toda a noção de ciberespaço está começando a desaparecer. 

(SHIRKY, 2011, p. 37) 

 

E assim nos acostumamos à celeridade e dromocratização (Trivinho, 2007, 2012) dos 

eventos mundanos e por elas ansiamos, ainda que não seja esse o caráter de muitas situações 

que ainda nos circundam. Reservar duas horas para assistir a um filme ou a um espetáculo de 

ritmo mais lento exige de nossos sentidos experiências diferentes daquelas que povoam a 

nossa relação com os equipamentos digitais. Elas passam a produzir algum desconforto ao 

corpo e, então, dificilmente serão priorizadas. Muitos já sentem a dificuldade em 

permanecerem atentos ao tempo das palestras ou das aulas expositivas. Vídeos – ainda que 

assistidos em plataformas online e/ou que tenham uma edição de cortes rápidos e efeitos 

aprazíveis aos olhos –, caso tenham mais que um minuto e meio, já são considerado ilíadas ou 

odisseias para a nossa paciência e são preteridos por outros de menor duração. Não dispersar, 

no conjunto de horas dedicados à escrita de um artigo acadêmico ou a uma dissertação, parece 

cada vez mais difícil. 

A impaciência não se resume às coisas ou situações que enfrentamos, pois se estende 

também às pessoas com quem sociabilizamos. Não temos a mesma disposição que tínhamos 

antes para escutar histórias ou eventos fortuitos de entes queridos; agora os apressamos 

quando há delongas ou ênfases em partes mais curiosas – pois agora estamos mais ansiosos 

pelos desfechos. Garçons já se cansaram de presenciar mesas povoadas por pessoas que não 

mais interagem entre si, pois trocaram sua comunhão por bisbilhotadas nos feeds e memes14 

do Instagram, ou olhadas em qualquer outro software que permita saber o que ‘está 

acontecendo no mundo’. Estar no meio de cerimônias religiosas e ser interpelado pela 

pergunta qual é a senha? já entrou para a nossa coleção de vivências. 

 

Passamos diariamente muitas horas com as telas que nos cercam, e essa convivência 

se torna um treinamento que especializa operações cognitivas que vão se traduzindo 

na forma de hábitos. Novos hábitos cognitivos promovem profundas mudanças. 

                                                             
14  Nesse caso, o termo ‘meme’ refere-se a imagens que fazem referências a situações cotidianas e se ‘viralizam’ 

na internet. 
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Porque fomos nos acostumando com a simultaneidade (estamos agora bem treinados 

em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo), porque nos tornamos membros ativos 

de diferentes redes sociais (respondemos e postamos todo o tempo), fomos gestando 

uma outra forma de vida [...]  

Neste contexto, cabe identificar os avanços da tecnocorporificação (a tecnologia que 

se transforma em corpo) e suas manifestações na produção de nossa subjetividade, 

cognição, afeto e valores. As vidas on e off line escorreram, uma para dentro da 

outra: GPS, Google glass, Siri, a bioeletrônica, a crescente avatarização dos sujeitos 
e dos relacionamentos, a impressão digital regulando o ir e vir – eis alguns dos 

muitos exemplos que evidenciam um novo estágio na “guerra furiosa pelo futuro da 

sociedade” que já está em curso (Assange, 2013). A rapidez destas transformações 

reposiciona o corpo e suas socialidades. (KATZ, 2014, p. 2- 4) 

 

Isso significa dizer que o uso de determinado tipo de software vai ‘naturalizando’ 

maneiras peculiares de pensar e agir, em plena sintonia com o seu modo de operar. Os 

primeiros registros escritos feitos com o emprego da cunha possuem qualidades inteiramente 

diferentes de escritos elaborados pelo contato da pena com o pergaminho, os quais, por sua 

vez, diferem diametralmente do texto gerado pelo incessante tocar de dedos sobre a tela do 

celular. Cada qual, com uma maneira própria de convocar o corpo. Distintos equipamentos 

produzem tipos específicos de escrita, que se distinguem também pelos conteúdos por elas 

gerados. 

O próprio Nietzsche já reconhecia o reflexo dessas mudanças em seu filosofar. A partir 

do momento em que não mais pôde valer-se de sua escrita manual e passou a fazer uso da 

máquina de escrever registrou, em uma carta de resposta a seu amigo Köselitz: “ ‘Você está 

certo’, respondeu Nietzsche. ‘Nossa máquina de escrever tem participação ativa na formação 

de nossos pensamentos’ ” (CARR, 2011, p. 18-19, tradução nossa)15. 

Pesquisas no ramo da Neurociência apontam que a observação feita por Nietzsche vai 

além de uma mera impressão, sendo explicada pelo fenômeno da neuroplasticidade, isto é,  

 

Praticamente todos os circuitos neurais – sejam eles relacionados ao tato, visão, 

audição, movimento, pensamentos, aprendizado, percepção, ou memória – estão 
sujeitos a mudanças. [...] Nossos neurônios estão sempre quebrando conexões 

antigas e formando outras novas e células nervosas completamente novas estão 

sempre sendo criadas. (CARR, 2011, p. 26, tradução nossa)16. 

 

                                                             
15 “‘You are right’, Nietzsche replied. ‘Our writing equipment takes part in the forming of our thoughts.’” 

(CARR, 2011, p. 18-19) 

16 “Virtually all of our neural circuits—whether they're involved in feeling, seeing, hearing, moving, thinking, 

learning, perceiving, or remembering — are subject to change. […] Our neurons are always breaking old 

connections and forming new ones, and brand-new nerve cells are always being created.” (CARR, 2011, p. 26) 
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Junto com a nossa estrutura genética, as nossas experiências são as responsáveis por uma 

constante reformulação da mente e de nossos padrões de comportamento (Carr, 2011). 

Considerando que nosso viver está permeado pelo uso de diferentes aparelhos e softwares 

para a execução de ações do dia-a-dia, a proposição que vem sendo aqui defendida parece ter 

pertinência. 

Concordando com a importância das consequências da relação corpo-máquinas na 

constituição do nosso modo de viver atual, paremos para indagar-nos acerca da ferramenta 

com a qual trabalhamos há mais de vinte anos. Os primeiros games como Pac-Man, passando 

pelos primeiros editores de texto e imagem, cujo funcionamento já dependia de arquivos 

digitais, sistemas operacionais diversos, browsers, aplicações como o Google Maps e o 

Google Earth, aplicativos para smartphones e tablets (os famosos apps17) até os impressivos 

games em realidade imersiva 3D: a nossa ferramenta majoritária de atuação no mundo tem 

sido, sem dúvidas, o software. 

Foi ele quem substituiu a maioria das mídias com as quais tivemos contato ao longo dos 

séculos XIX e XX, sendo sua pervasividade tão grande que, em 2012, o periódico The New 

York Times publicou um artigo de nome Um surto para aprender a linguagem da internet (A 

surge in learning the language of the internet) informando a seus leitores que o mercado de 

cursos online e presenciais, no período após o expediente, que ensinassem seus alunos a 

programar e construir páginas na Web, explodiu naquele ano (Manovich, 2013). 

 

O Software se tornou nossa interface com o mundo, com os outros, com nossa 

memória e com nossa imaginação – uma linguagem universal pela qual o mundo 

fala e um motor universal pelo qual o mundo gira. O que a eletricidade e o motor a 
combustão foram para o início do século vinte, o software representa para o início 

do século vinte e um. (MANOVICH, 2013, p. 2, tradução nossa)18 

 

Lembrando que é aquilo com o que vamos encontrando, o que utilizamos, o que 

repetimos – que é o conjunto das nossas ações que vão mudando os nossos circuitos neurais e, 

portanto, nossa cognição, nossas atitudes e também o mundo (por meio do que nele fazemos) 

–, os softwares vieram a inaugurar uma nova lógica. De tanto usá-los, passamos a funcionar 

com uma lógica muito similar à sua própria lógica de funcionamento, a chamada ‘lógica do 

                                                             
17 Apps, na língua inglesa, é o acrônimo de application programs, que em português tem sua tradução mais usual 

como programas aplicativos, ou simplesmente, aplicativos. 

18 “Software has become our interface to the world, to others, to memory and our imagination – a universal 

language through which the world speaks, and a universal engine on which the world runs. What electricity and 

the combustion engine were to the early twentieth century, software is to the early twenty-first century.” 

(MANOVICH, 2013, p. 2) 
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software’ (Katz, 2014, 2015a, 2015b). “Bem-vindos ao mundo da permanente mudança – esse 

mundo que é agora definido não por pesadas máquinas industriais que mudam 

infrequentemente, mas pelo software que está sempre em fluxo” (MANOVICH, 2013, p. 1-2, 

tradução nossa)19. Descartamos o que não responde imediatamente como esperamos, sejam 

objetos ou pessoas. Sem grandes constrangimentos, preferimos deletar o que pode nos 

desagradar. Estamos agora funcionando com a mesma lógica de construção dos softwares e 

aplicativos, que é a do ‘existe para’. Tudo, ao nosso redor, aos poucos vai entrando nessas 

mesmas dimensões de existência: sujeitos, escolhas e ações (Katz, 2015b). 

Estando imerso nessa nova lógica, é com ela que o corpo realiza as trocas com os 

ambientes, deixando os indícios de sua passagem em todas as instâncias envolvidas. E se on e 

off-line não mais se apresentam como estanques entre si, seu modus operandi também é 

alterado. 

 

corpo e vida estão ficcionalizados. Foram transformados em aplicativos e, como 

qualquer aplicativo, passaram a depender de uma administração competente – o que 

pode ser traduzido como a capacidade de estar sintonizado com os avanços técnicos 

e os conhecimentos científicos mais adequados. E como avanços e conhecimentos 

mudam muito velozmente, estamos agora sempre muito ocupados em garimpar as 

mais recentes novidades, que não param de se suceder. Dependemos delas para 
“funcionar” bem. 

Corpo apps /vida apps. Apps = application programs. Estamos lidando com a vida e 

com o corpo como se eles fossem agora “programas aplicados”, que podem ser 

redesenhados. As explicações de como reprogramar variam, por isso vivemos no 

estado de sempre alerta para não perder qualquer mudança nas instruções: 

carboidratos não podem ser comidos à noite, a taxa limite do colesterol ruim 

abaixou, sal não pode ser iodado, é preciso fazer intervalos de alguns segundos entre 

os exercícios para que eles funcionem como devem, etc etc etc. (KATZ, 2015b, p. 

240). 

 

Não é difícil perceber o caráter inovador e até mesmo de divisor de águas que tem a 

teoria de Manovich (2013) acerca do software e de seus impactos em nossas vidas, mas é 

necessário um contato com seus ensinamentos para tatear aspectos muito, mas muito mais 

profundos do que antes poderíamos imaginar. Tamanha é a profundidade desses efeitos e das 

quase imperceptíveis frestas pelas quais correm as consequências trazidas pelos softwares, 

que Manovich defende o surgimento de uma também nova epistemologia (a Epistemologia do 

software – software epistemology), à luz da tipicidade de suas estratégias e técnicas de 

                                                             
19 “Welcome to the world of permanent change – that world is now defined not by heavy industrial machines that 

change infrequently, but by software that is always in flux.” (MANOVICH, 2013, p. 1-2) 
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manipulação de dados. Ou seja, ele pleiteia uma reconfiguração do nosso modo de lidar com 

as informações, o que redefine o conhecimento e as maneiras de adquiri-lo (Manovich, 2013). 

Ao tocar essa delicada questão que, em meio a tantas outras, concorre para o 

delineamento do que é humano, fica quase impraticável vislumbrar qualquer ponto de nossa 

existência que não tenha sido atingido pelos softwares. É essencialmente por isso que 

Manovich (2013), professor e pesquisador das ciências e mídias computacionais, insiste que a 

sociedade em que vivemos pode ser caracterizada como a sociedade do software (software 

society) e que, por decorrência, nossa cultura faz jus à denominação de cultura do software 

(software culture)20. 

Trabalhar o software como uma questão da cultura tem desdobramentos tão sérios quanto 

os que viemos abordando até agora. Isso tampouco significa dizer que o software é 

simplesmente 

 

[...] um novo objeto – não importa o quão grande e relevante – que foi colocado em 

um espaço que chamamos de “cultura”. Portanto, seria impreciso pensar no software 

como simplesmente outro termo que podemos adicionar ao conjunto de coisas que 

incluem a música, design visual, espaços construídos, códigos de vestimenta, 

idiomas, alimentação, culturas da noite, normas corporativas, jeitos de falar e usos 

do corpo, entre outros. [...] Assim como o alfabeto, a matemática, a prensa móvel, o 
motor a combustão, a eletricidade e os circuitos integrados; o software reajusta e dá 

outro corpo a tudo a que é aplicado – ou pelo menos, tem o potencial de fazê-lo. 

Assim como adicionar uma nova dimensão adiciona uma nova coordenada para 

qualquer ponto no espaço, “adicionar” o software à cultura muda a identidade de 

tudo que a compõe. (MANOVICH, 2013, p. 32-33, tradução nossa)21 

 

Fica mais fácil visualizar que é a lógica do software – essa mesma que rege as novas 

subjetividades e cognições do sujeito indexado – que permite, por exemplo, que vejamos 

nossa inserção no mundo da IoT com naturalidade, ou ainda, que aguardemos com grande 

expectativa a popularização de certas tecnologias que ainda parecem futuristas. Esse é 

justamente o caso de nosso ciborgue Che (ver p. 14 e 15): sua subjetividade e cognição, 

atualizadas pelos processos acima descritos, é tal que ele mesmo tomou a iniciativa de ser 

                                                             
20 É sua proposta, costurada ao longo de todo o livro intitulado Software takes command (2013) – algo como O 

software assume o comando, em uma tradução leiga. 

21 “[...] is not simply a new object – no matter how large and important – which has been dropped into the space 

which we call “culture”. Thus, it would be imprecise to think of software as simply another term which we can 

add to the set which includes music, visual design, built spaces, dress codes, languages, food, club cultures, 

corporate norms, ways of talking and using a body, and so on. […] Like the alphabet, mathematics, printing 

press, combustion engine, electricity, and integrated circuits, software re-adjusts and re-shapes everything it is 

applied to – or at least, it has a potential to do this. Just as adding a new dimension adds a new coordinate to 

every point in space, “adding” software to culture changes the identity of everything that culture is made from.” 

(MANOVICH, 2013, p. 32-33) 
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integrado à Internet das Coisas, implantando sob sua pele um chip equipado com RFID 

(lembremos aqui que esse é o acrônimo para radio-frequency identification, isto é, 

identificação por radiofrequência – nada mais que uma entre outros milhares de formas de 

indexação). Essa, de fato, parece ser nossa tendência. 

Ainda que de forma incipiente, vamos gradativamente adentrando ao mundo da IoT sem 

nos darmos conta do que significa estar convivendo com objetos sensíveis e inteligentes que 

se conectam entre si e a nós, e que também vão nos preparando para uma possível 

identificação wireless. Isso faz com que também nos tornemos mais uma dentre as coisas 

inseridas no ambiente da Internet das Coisas, destacando que os objetos adquiriram um novo 

status ontológico ao receberem atributos que antes eram exclusivos do corpo humano. O que 

antes era entendido por humano e por objeto fica, então, redefinido por um novo estatuto.  

 

Cresce, portanto, a importância de se refletir sobre nossos usos dos equipamentos 

que permitem registro, busca e combinação de informações. Que perdemos a 

privacidade, já não é segredo para ninguém, mas a extensão dessa perda ainda não 
está bem delineada para a maioria. (KATZ, 2013, p. 4-5) 

 

Esse novo estatuto das coisas desenrola um fio de consequências profundas e interligadas 

que se refletem em novas indagações acerca do que é o humano. Pode ser inapropriado ou 

conflitivo falar em um pé de igualdade com as máquinas, porém nossa equiparação em 

relação a elas é acelerada pelos avanços no campo do aprendizado das máquinas (machine 

learning), no qual pesquisas que lidam com a Inteligência Artificial apostam na capacidade 

das novas tecnologias em desenvolver cognição – o que, até então era uma qualidade privativa 

dos seres vivos. 

Esse aspecto do machine learning é retratado de forma irônica no filme Ela, de Spike 

Jonze, de 2013. A trama, que se passa em um futuro próximo não adornado pelas pirotecnias 

futurísticas comuns a roteiros do gênero, apresenta Theodore, um escritor solitário, que 

compra um sistema operacional inteligente com o nome de Samantha e por ela se apaixona. 

Reviravoltas à parte, o aspecto que aqui interessa destacar no filme é justamente um crescente 

patamar de igualdade que vai sendo estabelecido com o software. Basta atentar para o seu 

título: Her (Ela). Em inglês, her é um pronome utilizado em referência exclusiva a pessoas, 

ou ao que adquire o seu papel em nossos afetos (como, por exemplo, animais na intimidade 

doméstica) – e, para tudo que é outro, como coisas, lugares ou outros animais, o pronome 

mais apropriado é it. Samantha, um software inteligente, não está mais na categoria do it, na 
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medida em que recebe e retribui o amor platônico de Theodore. Não mais coisa, Samantha 

torna-se Her. 

Também discutindo um imaginário futurista, porém com similitude muito maior ao caso 

de Che, está o seriado britânico Black Mirror. A série, que não segue uma continuidade de 

enredo entre seus episódios, traz diferentes e pesadas críticas sobre as consequências da 

íntima relação entre tecnologia e seres humanos, assim como os impactos que isso tem para 

nossa sociabilidade. Traz à tona situações extremas e radicais. O próprio nome da série já é 

um convite à reflexão sobre o tema. Black mirror, em inglês, significa espelho negro 

(tradução livre) e alude às telas com que lidamos em diferentes contextos. Quando ligadas, 

elas nos apresentam um mundo rico em imagens, brilhos, conteúdos e ações, pelos quais 

parecemos navegar proficientemente e conhecer todas as suas nuances. Ao mesmo tempo, 

espelham um mundo que sai da tela para o nosso corpo. Contudo, quando estão desligadas, 

encaram-nos com superfícies escuras, levemente refletoras, que podem ser utilizadas como 

espelhos – quem nunca verificou a situação de seus dentes contra a tela desligada de seu 

celular, ou nunca deu uma olhada rápida em seu próprio reflexo na tela preta de seu televisor, 

antes de sair de casa para um compromisso?  

Telas revelam um admirável mundo novo, ao mesmo tempo que escondem seus mais 

ínfimos detalhes e é por essas oclusões que somos pegos desprevenidos. O título da série 

brinca com esse trocadilho, quando, ao início de cada episódio, exibe os dizeres black mirror, 

em branco, projetados sobre uma tela preta que se parte sem qualquer causa aparente. “O 

futuro está quebrado”22, diz o trailer do seriado, cujo episódio que talvez mais tenha chamado 

a atenção mundial seja aquele que leva o nome de The Entire History of You (Toda sua 

história, segundo a tradução da Netflix). Nele, em algum lugar de um futuro que se assemelha 

à nossa realidade atual em termos de vestimentas, arquitetura e situações do dia-a-dia, um 

item chamado memory grain (grão de memória) é instalado sob a pele, atrás da orelha de cada 

usuário. O dispositivo permite que todos os eventos vivenciados sejam gravados (áudio e 

vídeo) e agrupados por álbuns, os quais podem ser reexibidos em telas, ou nos próprios olhos 

de quem os experienciou, a partir de um pequeno controle manual em um processo chamado 

re-do (refazer, ou reconstituir). Dessa forma, memórias são terceirizadas a uma pequena 

máquina, sem que seu usuário deva esforçar-se para lembrá-las ou esquecê-las, pois, ao 

                                                             
22 “The future is broken”. Trailer disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=jROLrhQkK78>. Acesso 

em: 11 ago 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=jROLrhQkK78
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contrário do que acontece com as chamadas memórias orgânicas, o procedimento se torna 

altamente consciente e adquire uma praticidade fantástica. 

Os ares podem parecer muitos fantasiosos ou futurísticos, mas as conclusões a que 

podemos chegar, considerando o que diz Mayer-Schönberger em sua obra Delete: the virtue 

of forgetting in the digital age (Deletar: a virtude do esquecimento na era digital – tradução 

nossa), é que o episódio somente retrata tecnologias que dão maior praticidade e velocidade 

ao que já acontece atualmente em relação a nossas memórias e documentação. É dizer, não há 

nada de novo nisso, pois já há algum tempo vivemos segundo esse modelo. 

 
Ao passo que costumávamos esquecer ao longo do tempo, nós agora temos a 

capacidade de lembrar perfeitamente. Reter informações em nossas memórias 

digitais se tornou o padrão pelo qual nós agora operamos, pelo qual nós interagimos 

com nossas ferramentas técnicas e uns com os outros. Hoje, o ato de lembrar é tão 
propagado quanto eu venho argumentando, pois ele não mais requer um ato 

consciencioso, uma mínima parcela de tempo, energia, ou dinheiro que nós 

precisamos gastar para agregar informação à nossa memória digital. O esquecimento 

digital, por outro lado, necessita de um quantum extra de esforço humano. 

(MAYER-SCHÖNBERGER, 2009, p. 169, tradução nossa)23 

 

Lembrávamos, por exemplo, o número de telefone de nossos pais, amigos (mesmo os dos 

não tão íntimos), do trabalho e o fazíamos com facilidade. De tanto praticar o ato do discar, 

decorávamos uma série de combinações com pouco esforço. Hoje, como a discagem não 

existe mais, confiamos nas memórias de nossos aparelhos. A mesma atitude se estende para as 

conversas. Não é tão necessário atermo-nos aos detalhes ditos por alguém, pois o simples 

comando ‘buscar’ recupera o que se deseja no histórico de uso do software. Fica fácil utilizá-

los a nosso favor, pois além de prático, isso também nos habilita com a vantagem de poder 

mostrarmos a nossos interlocutores a falsa qualidade de nossa memória, a atenção e o carinho 

dispensados a eles (mesmo que, no momento em que proferimos o que está sendo resgatado, 

não estivéssemos prestando atenção ao interlocutor, deixando-o praticamente a falar sozinho.) 

Talvez seja essa a razão pela qual temos a tendência de ver como normal o cinismo de 

Liam – o principal personagem de The Entire History of You – quando ele lança mão de suas 

memórias digitais para lembrar o nome e as referências dos participantes da festa em que está 

prestes a adentrar, mesmo não lhes dando qualquer importância. Esse e os exemplos dados 

                                                             
23 “Where we used to forget over time, we now have the capacity to remember perfectly. Retaining information in 

our digital memories has become the default of how we operate, how we interact with our technical tools, and 

with each other. Today, remembering is so widespread I have argued, because it no longer requires a 

conscientious act, a tiny bit of time, energy, or money that we need to expend to commit information to digital 

memory. Digital forgetting, on the other hand, necessitates that extra quantum of human effort.” (MAYER-

SCHÖNBERGER, 2009, p. 169) 
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acima somente veem a confirmar a validade da proposição de Mayer-Shönberger de que 

transferir nossas memórias para plataformas digitais virou o padrão pelo qual interagimos não 

só com coisas, mas também com pessoas (Mayer-Shönberger, 2009).  

É por isso que, contrariamente ao que sucedeu conosco ao longo de nossos milhões de 

anos de história, esquecer, nos dias atuais, requer um pequeno esforço a mais do que o ato de 

lembrar (Mayer-Schönberger, 2009). Mais que isso, é também necessário que tenhamos 

disposição para fazê-lo, uma vez que as praticidades que o fácil acesso nos proporciona 

ocultam a relevância pessoal e social do esquecimento, da mesma maneira que as 

propriedades de um espelho negro não permitem a mais transparente visão do que ele reflete. 

 

o esquecimento tem uma importante função na tomada de decisões. Ele permite que 

generalizemos e abstraiamos experiências isoladas. Ele nos capacita a aceitar que os 

humanos, assim como toda forma de vida, mudam com o tempo. Ele, portanto, nos 

ancora no presente, mais que nos mantém presos permanentemente a um passado 

muito mais irrelevante. Ainda, o esquecimento dá a sociedades o poder de perdoar 

seus membros e as mantém abertas a mudanças. O lembrar digital menospreza os 

importantes papéis que o esquecimento detém e, portanto, ameaça-nos 

individualmente e como sociedades no tocante à nossa capacidade de aprender, 

raciocinar e agir no tempo. Ele também nos expõe a reações exageradas que são 
potencialmente devastadoras – uma completa indiferença para com nosso passado. 

(MAYER-SCHÖNBERGER, 2009, p. 197-198, tradução nossa)24 

 

Ainda em The Entire History of You, a única pessoa que parece ter aberto os olhos para 

essa relevância é Hallam, quem decidiu abrir mão das vastas coleções de vívidas memórias 

pelas quais todos se tornaram adictos. Mesmo que não por opção inicial, ela se acostuma a 

viver sem o grão de memória retirado à força durante um assalto que a deixou com uma 

enorme cicatriz escondida por seus cabelos. Ainda que sua escolha tenha sido tomada após 

um evento traumático, todos a seu redor encaram-na como alguém fora de sua normalidade 

mental justamente por haver optado em contentar-se com a organicidade de suas memórias, 

acessando-as somente por meio dos esforços mencionados por Mayer-Schönberger (2009). 

Talvez sejam eles que garantam à personagem um ar de maior humanidade entre todos os 

presentes, no momento em que exibe sua cicatriz. A força da cena também invariavelmente 

remete-nos ao que foi comentado sobre os riscos aos quais são expostos o corpo quando ele é 

tido como receptáculo de dispositivos eletrônicos que atuam como cofres de informações 

                                                             
24 “forgetting performs an important function in human decision-making. It permits us to generalize and abstract 

from individual experiences. It enables us to accept that humans, like all life, change over time. It thus anchors 

us to the present, rather than keeping us tethered permanently to an ever more irrelevant past. Plus, forgetting 

empowers societies to be forgiving to its members, and to remain open to change. Digital remembering 

undermines the important role forgetting performs, and thus threatens us individually and as a society in our 

capacity to learn, to reason and to act in time. It also exposes us to potentially devastating human overreaction – 

a complete disregard of our past.” (MAYER-SCHÖNBERGER, 2009, p. 197-198) 
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privadas (ver p. 16 e 17) – vale notar que o motivo explicitado para a agressão sofrida não é 

dado pelo valor do dispositivo em si, porém pelo valor de suas memórias íntimas, cobiçadas 

por criminosos que encomendaram o ataque.  

Tanto em Her, quanto em Black Mirror, distanciamo-nos um tanto de um microchip 

capaz de abrir fechaduras implantado em alguém de existência tão parecida com a nossa. O 

caso do ciborgue profissional Che, assim como o de outros exemplos não abordados aqui e 

que vêm pipocando em diversos cantos do mundo, põem em xeque alguns aspectos das 

reflexões visionárias do pensador das mídias Vilém Flusser (1920-1991). Em suas palavras,   

 

Esse novo homem que nasce ao nosso redor carece de mãos (ist handlos). Ele não 

lida (behandelt) mais com as coisas, e por isso não se pode mais falar de suas ações 

concretas (Handlungen), de sua práxis ou mesmo de seu trabalho. O que lhe resta 

das mãos são apenas as pontas dos dedos, que pressionam o teclado para operar com 

os símbolos. (FLUSSER, 2007, p. 58) [...] As pontas dos dedos são indispensáveis 

para pressionarmos as teclas. O homem, nesse futuro de coisas imateriais, garantirá 

sua existência graças às pontas dos dedos. (FLUSSER, 2007, p. 63) 

 

Esta formulação abarca os tempos que vivemos até há pouco, porém, não mais se ajusta 

ao momento presente, esse não mais comandado pelos gestos das pontas dos dedos – os 

comandos de voz, ou mesmo aqueles disparados por movimentos executados por diferentes 

partes do sistema sensóriomotor (ver Capítulo II e III), por exemplo, já se expandem 

velozmente. Além das trocas permanentes com o corpo, a tecnologia agora instala nele os 

seus apetrechos, por dentro e por fora. Essas investidas, que ainda podem ser consideradas 

intrusivas, dentro de pouco tempo estarão ‘naturalizadas’ no chamado Mundo sem Telas25. 

Nele, o corpo será o abrigo das mídias nele implantadas ou acopladas, que se tornarão corpo 

também26. As mudanças que se anunciam são muitas e profundas. 

O Mundo sem Telas 

 

A auto indexação de Evgeny Chereshnev é prova de que a comunicação humana passa 

por períodos turbulentos e de indefinições, sendo que o propósito e as preocupações por trás 

de sua empreitada são, por si só, os argumentos mais robustos para com essa afirmação. 

Trata-se de uma tecnologia extremamente simplória, um mero chip que executa funções nada 

decisivas para a sobrevivência ou existência humana e que já são bem executadas por 

                                                             
25 Termo cunhado por Katz (2015a), orientadora deste trabalho. 

26 É possível propor isso porque o entendimento de corpo aqui empregado é o de corpomídia (Greiner e Katz, 

2001, 2005, 2010, 2015a), que será melhor apresentado mais adiante (ver Capítulo II, p. 44). 
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smartphones e cartões de acesso que carregamos em nossos bolsos. No entanto, não fosse um 

simples dado, o feito de Che não causaria tamanha surpresa e admiração. A complexidade do 

evento reside no fato de que seu chip não está acoplado a um anel, escondido em meio a seus 

cabelos, ou fixado sobre alguma extensão de sua pele: ele já ultrapassou esse tênue limite e foi 

instalado abaixo dos contornos mais externos de seu corpo, ocupando uma posição invisível e 

quase imperceptível para seu próprio detentor. 

 
A tecnologia se propõe como a arquiteta de nossas intimidades. Recentemente, ela 

sugere substituições que colocam o real em desvantagem. [...] A tecnologia é 

sedutora quando o que ela oferece se depara com nossas vulnerabilidades. E, como 

vemos, somos de fato muito vulneráveis. (TURKLE, 2011, p. 1, tradução nossa)27 

 

Ao permitir que um biochip utilize a parte interna de seu corpo como abrigo, Che 

atualiza e concretiza em si mesmo um fetiche que a humanidade há tempos apresenta pelas 

obras de ficção científica, dando os primeiros passos rumo à realização de cenários que talvez 

sigam os moldes daqueles ilustrados pelo seriado britânico Black Mirror, pelo filme Her, ou 

tantos outros enredos aos quais vimos assistindo desde 1920, com Metropolis. Ao mesmo 

tempo que sua transição em ciborgue coloca-nos em estado de admiração e fascínio 

profundos, ela também nos assusta e nos traz receios. 

Que passamos por um momento inaugural nos processos comunicativos digitais – esses 

que incontrolavelmente escorrem também para os não digitais, pois em nós nunca esquecem 

de deixar suas pegadas (Katz, 2013, 2014, 2015a) –, disso não temos dúvidas e tampouco 

encontramos brechas para contestar o argumento. Porém, o frescor que traduz esse momento 

está na relação da tecnologia com o corpo, que cada vez mais ganha centralidade na 

comunicação contemporânea, em um processo que vai redefinindo as tonalidades do que 

agora vivemos. 

Nesse momento, tudo indica que as telas aos poucos perdem o papel central nos 

processos comunicacionais, uma vez que a tecnologia se aproxima cada vez mais do corpo. 

Somos os primeiros sujeitos da era que Katz (2015a) denominou por Mundo sem Telas, na 

qual essa materialidade das mídias tende a adquirir feições mais próximas do humano e de 

suas características biológicas. 

 

                                                             
27 “Technology proposes itself as the architect of our intimacies. These days, is suggests substitutions that put the 

real on the run. […] Technology is seductive when what it offers meets our vulnerabilities. And as it turns out, 

we are very vulnerable indeed.” (TURKLE, 2011, p. 1) 
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Ainda não demos conta de identificar e compreender os efeitos dos hábitos 

cognitivos recentemente conquistados e já precisamos começar a nos preparar para 

as novas mudanças que se anunciam. A tecnologia aproxima-se cada vez mais do 

corpo, inaugurando um novo momento de profunda transformação, para o qual ainda 

não estamos inteiramente alertas. 

Lançamentos recentes como o Google glass e o iWatch sinalizam para um novo 

momento, no qual as telas descerão do pódio que hoje ocupam. Os avanços da 

tecnocorpomidiatização (a tecnologia que se transforma em corpomída, conceito 
sinônimo de corpo) mudam hábitos cognitivos e subjetividades, regulando afetos e 

valores em um modo de viver que escorreu do on line para o off line e agora nos 

constitui. (KATZ, 2015a) 

 

Falar em Mundo sem Telas, no entanto, não significa propor a extinção desses materiais, 

mas, sim, reconhecer que outras possibilidades de criação e de comunicação online e digital já 

se desenham sob nossos olhos e que esse dado não pode ser ignorado. O Mundo dos 

Terminais28 (Rose, 2014) está em transformação: 

 
O smartphone veio nos trazendo por um longo e único caminho, mas outros futuros 

tecnológicos estão competindo pela atenção de companhias e por seus dólares 
destinados ao desenvolvimento de novos produtos. Essas visões alternativas de 

como as tecnologias devem evoluir contêm grandes promessas, mas elas terão tipos 

de interação com os seres humanos bem diferentes e, portanto, nos presentearão com 

futuros muito distintos. (ROSE, 2014, p. 11, tradução nossa)29 

 

Tanto no caso do ciborgue profissional Che, passando pelos exemplos citados por Katz 

(2015a), até as alegorias futurísticas de Her ou Black Mirror, em momento algum 

desprezamos as telas. Por enquanto, a única interface pela qual Evgeny Chereshnev pode 

programar seu biochip ou os novos códigos que com ele interajam, ainda é a tela de um 

computador. Da mesma maneira, tanto em Her como em Black Mirror, telas são uma das 

formas idealizadas de se conceder projeção visual a softwares e memórias. O iWatch também 

usa uma tela. 

Os exemplos acima elencados têm a função de reforçar que haverá um período de 

coexistência dos diferentes tipos de telas com a emergência de um novo cenário, ao qual nos 

referimos por Mundo sem Telas e no qual a tecnologia se instala no corpo. Hayles (2012) fala 

                                                             
28 O termo Mundo dos Terminais, ou Terminal World na grafia original, é assim utilizado pelo pesquisador do 
MIT Media Lab em seu livro Enchanted objects: design, human desire and the internet of things (2014) para 

referir-se ao modelo comunicativo pautado nas telas, as quais, nos primórdios da comunicação eletrônica, eram a 

única interface pela qual o contato entre homem e máquina podia ser mediado. Dados os avanços tecnológicos 

que vieram sendo feitos e popularizados em escala mundial, fica reforçada a improcedência em insistirmos na 

exclusividade desse padrão comunicacional. 

29 “The smartphone has taken us a long way down one path, but other technology futures are vying for the 

attention of companies and their new-product-development dollars. These alternative visions of how technology 

should evolve hold great promise, but will have very different kinds of interactions with human beings and will 

thus deliver very different futures.” (ROSE, 2014, p. 11). 
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em temporalidades complexas, um fenômeno que nos ajuda a compreender esse período de 

transformação e convivência. É o que já fazem os hologramas, que podem ser vistos como 

uma das possíveis formas evolutivas das telas atuais 30. 

 

Sob essa perspectiva, objetos técnicos estão sempre no fluxo de mudanças em 

direção a novas configurações, novos entornos e novos tipos de conjuntos técnicos. 

Temporalidade é algo que não só acontece dentro deles, mas também é por eles 

carregada em uma constante dança de estabilidades temporárias em meio a contínuas 
inovações. [...] Dessa forma, o futuro já está presumido no presente (estradas futuras 

em carros atuais), enquanto o presente carrega junto de si as marcas do passado, 

como, por exemplo, a cabeça metálica do machado que carrega em sua borda as 

impressões do conjunto técnico que a temperou (HAYLES, 2012, p. 89, tradução 

nossa)31 

 

Se nosso presente já exibe uma gama interminável de coisas que habitam o mundo, o que 

dizer sobre um futuro em que a tecnologia se reinventa a passos largos e no qual as máquinas 

se tornam sencientes, bem como passam a adquirir cognição por meio daquilo que já falamos 

sobre machine learning, que também lhes confere potenciais capacidades criativas? Rose 

(2014) informa-nos que as tecnologias nos presentearão com futuros bem distintos da trilha 

única aberta pelo Mundo dos Terminais. 

                                                             
30 O termo temporalidades complexas, do inglês Complex temporalities, aparece e é explanado no livro How we 

think: Digital Media and Contemporary Technogenesis (2012) de N. Katherine Hayles, a partir a ideia de objetos 

técnicos (technical objects), concebida por Simondon. Segundo a autora, o entendimento desdobra-se nas 

categorias de elementos técnicos (technical elements), indivíduos técnicos (technical individuals) e conjuntos 

técnicos (technical ensembles). Ao passo que os primeiros englobam as partes isoladas de determinado artefato 

(a cabeça de um machado, ou seu cabo, por exemplo), os segundos correspondem ao próprio artefato formado 

por tais elementos (o machado em si, no caso acima) e os terceiros, a todo o entorno social e técnico sem o qual 

sua produção fica inviabilizada (Hayles, 2012) – o cabedal acumulado para o corte apropriado da madeira 
utilizada para a fabricação do cabo, as técnicas utilizadas para o polimento da lâmina, o local no qual foi 

produzido, o artesão que no passado era responsável por sua produção, passando pelas relações de trabalho em 

que estava inserido até as fábricas de ferramentas dos dias de hoje. Para Simondon (Hayles, 2012), quando um 

elemento técnico é retirado de determinado contexto usual para integrar outro indivíduo técnico, há a mudança 

tecnológica, pois outras de suas facetas podem ser observadas e utilizadas a seu favor e, até mesmo, voltar a seu 

contexto original de maneira distinta. Hayles defende a possibilidade de se falar em evolução técnica, dada as 

fortes relações que essas mudanças mantêm com a teoria evolutiva (ver Capítulo II, p. 41). É por meio dessas 

permanentes trocas e estabilidades provisórias que a autora apresenta a sua noção de temporalidades complexas, 

ao afirmar que os objetos técnicos atuais encerram a potência de objetos futuros, bem como contêm traços do 

passado (Hayles, 2012). Ela nos diz que essas temporalidades podem ser observadas em qualquer vestígio de 

cultura humana, assim como observamos no caso das telas, que carregam em si parte do caráter, tanto de suas 
tecnologias predecessoras, quanto de outras, futuras, que também carregarão algumas de suas marcas (a projeção 

luminosa dos hologramas, por exemplo, liga-se ao princípio do funcionamento das telas, em suas mais variadas 

versões ao longo da história). 

31 "In this view, technical objects are always on the move toward new configurations, new milieu, and new kinds 

of technical ensembles. Temporality is something that not only happens within them but also is carried by them 

in a constant dance of temporary stabilizations amid continuing innovations. [...] In this way, the future is 

already preadopted in the present (future roads in present cars), while the present carries along with it the 

marks of the past, for example in the metal ax head that carries in its edge the imprint of the technical ensemble 

that tempered it" (HAYLES, 2012, p. 89) 
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Este pesquisador do MIT Media Lab se antecipa nessas predições, levando em 

consideração as tendências atuais, e assim defende sua tese sobre os Quatro Futuros 

(apresentada mais adiante), que, de maneira similar, também disserta sobre o que estamos 

chamando de Mundo sem Telas. O próprio título de seu livro Enchanted Objects: design, 

human desire and the internet of things (2014) seduz-nos ao chamar de encantados os objetos 

que nascem da transversalidade criativa que ata o design, os mais íntimos desejos humanos e 

todas as possibilidades abertas pela Internet das Coisas, uma vez que seus frutos tornarão 

palpáveis muitos dos componentes que participam do fantasioso imaginário humano, como, 

por exemplo, anéis superpoderosos, capas de invisibilidade, ou totens mágicos e versáteis. O 

interessante é notar que o fator de encantamento desses novos artigos – que ocupam a posição 

de um dos tipos de futuro defendidos por Rose, o dos objetos encantados – está justamente no 

fato de que as tecnologias digitais eliminarão grande parte do mecanicismo robótico de 

roteiros futurísticos ao fazê-los muito mais compatíveis com nossos desejos que, quando 

realizados, trarão incrível funcionalidade ao dia-a-dia. São cenários assim que já ilustram o 

filme Her, ou o seriado Black Mirror, no qual toda essa praticidade e novidade já se tornou 

muito comum aos e olhos e aos corpos de seus personagens. Da mesma forma, é esse tom de 

naturalidade que o ciborgue profissional Che, aos poucos, vem adquirindo com o uso de seu 

biochip. 

Rose (2014) justapõe, como subtítulos/palavras-chaves, os dizeres “lâminas de vidro e 

pixels coloridos” (glass slabs and painted pixels), “eus super-humanos” (superhuman selves), 

“enxames de robôs sociais” (swarms of social robots) e “objetos ordinários transformados em 

extraordinários” (ordinary objects made extraordinary) ao lado de cada um dos tipos de 

futuros que dão título aos capítulos da primeira parte de seu livro: Mundo dos Terminais 

(Terminal World), protético (prosthetics), animismo (animism) e objetos encantados 

(enchanted objects). 

O primeiro, o Mundo dos Terminais, sobre o qual já fizemos um breve comentário (ver p. 

33), diz respeito ao mundo dominado por telas. Dada sua popularidade e familiaridade no 

ambiente midiático contemporâneo, David Rose fala desta trajetória apresentando-a como um 

pesadelo que teve sobre um futuro no qual qualquer espécie de criação ou atuação humana 

dependia desse tipo de material e de suas funcionalidades – algo muito similar ao que 

vivemos nos dias de hoje. Segundo o professor e cientista, esse caminho, de características já 

bem conhecidas, não carrega em seu bojo a referência aos processos criativos obtida por meio 

de ferramentas mais tradicionais, ou mesmo mais rudimentares, nas quais encontrávamos 
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certa magia e afetividade, quando de nossa relação com elas (Rose, 2014). É como se as telas, 

uma das mais comuns interfaces para o que Manovich (2013) chama de mídias digitais 

híbridas, ressecassem o fazer criativo por conta de suas limitações e especificidades, sendo, 

portanto, avaliadas por Rose como uma possibilidade que em nada melhora nossa relação com 

as máquinas e que tampouco explora suas potencialidades. 

 

Telas são insuficientes porque eles não otimizam nosso relacionamento com a 

computação. As interfaces não tiram proveito dos recursos computacionais, que 

dobram a cada ano. Esses dispositivos são passivos, sem personalidade. A máquina 

descansa na ociosidade, esperando por nossas ordens. O Mundo dos Terminais mais 

declara uma estética fria e melancólica para nosso mundo, do que responde a nós 

mesmos. Até mesmo os produtos da Apple, famosos por serem tão descolados, são 

gélidos e masculinos se comparados com a materialidade da madeira, da pedra, da 

cortiça, do tecido e das superfícies que escolhemos para nossos lares e nossos 

corpos. [...] O smartphone não tem um predecessor em nosso folclore e em nossos 

contos de fadas. [...] Ele não concretiza um profundo e fundamental desejo humano 
de forma encantadora. (ROSE, 2014, p. 21, tradução nossa)32 

 

Uma segunda via que, por sua vez, leva um pouco mais em consideração o aspecto 

humano quando comparada ao Mundo dos Terminais, é o futuro das próteses e dos vestíveis 

(prosthetics and wearables). Em sua explanação, que se refere à união do que é orgânico e 

inorgânico, observamos, porém, que certos impasses epistemológicos dão margens a 

interpretações que retomam os já superados dualismos cartesianos existentes entre corpo e 

máquina (ver Capítulo II, p. 42 a 44). Elas deixam à sombra os fluxos contaminatórios 

existentes em uma relação que não mais vê fronteiras entre seus termos e que é responsável 

pelo que já falamos sobre o escorrimento entre vida on e off-line ou sobre a emergência de 

cognições e subjetividades originadas por nosso íntimo contato com tecnologias digitais, das 

quais as próteses internas ou as tecnologias vestíveis não são representantes exclusivos. Por 

outro lado, essa contribuição de Rose é relevante quando ele diz que o caminho traçado por 

tecnologias como o biochip de Che ou por equipamentos de realidade virtual imersiva que se 

acoplam a nossas cabeças levantam um alerta para os riscos à sociabilidade. Por conta do que 

ele chama de isolamento ao estilo walk-man (Rose, 2014), a ausência de um senso 

                                                             
32 “Screens fall short because they don’t improve our relationship with computing. The interfaces don’t take 

advantage of the computational resources, which double every year. The devices are passive, without 

personality. The machine sits on idle, waiting for your orders. The Terminal World asserts a cold, blue 

aesthetics into our world, rather than responding to our own. Even the Apple products, celebrated for their 

hipness, are cold and masculine compared to the materiality of wood, stone, cork, fabric and the surfaces we 

choose for our homes and bodies. […] The smartphone does not have a predecessor in our folklore and fairy 

tales. […] It does not fulfill ta deep fundamental human desire in an enchanting way.” (ROSE, 2014, p. 21) 
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compartilhado de realidade pode tomar grandes proporções negativas para nossas relações 

interpessoais, tendo em vista a maneira pela qual essas tecnologias abordam o corpo. 

Já seu terceiro tipo de futuro, o animismo, tem seu nome derivado dos tipos de 

tecnologias que verdadeiramente buscam dar vida a seres inanimados e cujo projeto tem como 

objetivo replicar o biológico. Tratam-se de robôs que, por terem sua aparência similar à dos 

seres vivos e por tentarem imitar suas linguagens, aos poucos se inserem na dimensão social, 

usando como porta de entrada o estímulo a nossas ligações afetivas (Rose, 2014) – essa é a 

razão pela qual o autor refere-se a eles como robôs sociais (social robots). Muito embora o 

termo robô recupere sua etimologia em termos associados ao trabalho forçado, ou à 

escravidão, esses novos seres passam a ocupar novos papéis e posições sociais e, com isso, 

trazem sua problematização e nossos medos apocalípticos. Acostumados a definições claras e 

hierarquizações em relação às máquinas, vemo-nos em xeque perante essas criaturas que 

‘desejam’ ser como nós. 

 

Em 1970, o pesquisador de robôs Masahiro Mori cunhou o termo vale misterioso. 

Sua ideia é a de que ao passo que as máquinas chegam mais e mais perto de nossa 

qualidade humana, a semelhança se torna tão boa que qualquer imperfeição se torna 

inaceitável, ou mesmo assustadora. Não temos quaisquer problemas com um robô 

industrial, ou com um C-3PO, porque eles claramente não são feitos de carne e 

sangue. Eles não ameaçam, ou confundem nosso senso de si mesmo. O Frankstein, 

por outro lado, se aproxima ao humano fac-símile. Ele é majoritariamente 

construído de partes humanas. Ele anda, fala e parece senciente.  Portanto, seus 

componentes não humanos – os parafusos no pescoço, os pontos na testa e seu andar 
cambaleante – fazem dele um ser perturbador. (ROSE, 2014, p. 40-41, tradução 

nossa)33 

 

Por fim, seu quarto e último tipo de futuro provável vem a ser aquele dos objetos 

encantados, que recobram a magia de nossa imaginação, de nossos desejos mais profundos e 

ancestrais, assim como concretizam anseios latentes em nossos contos de fadas, lendas e 

folclores. Para Rose, são esses objetos que têm o potencial de trazer benefícios 

qualitativamente maiores, justamente por resgatarem e enfatizarem nossa natureza social, 

estampada por nossos afetos e por nossos históricos de vivência uns com os outros, os quais 

vieram formando-nos como os indivíduos que somos. 

                                                             
33 “In 1970, robot researcher Masahiro Mori coined the term uncanny valley. His insight is that as a machine 

gets closer and closer to humanness, the likeness becomes so good that any imperfection becomes unacceptable, 

even creepy. We have no problem with an industrial robot, or a C-3PO, because they are clearly not flesh and 

blood. They don’t threaten or confuse our own sense of self. Frankstein, on the other hand, approaches a human 

facsimile. He is mostly constructed of human parts. He walks, talks and seems sentient. Thus, his nonhuman 

components – the bolts in the neck, stiches in the forehead, and lurching walk – make him disturbing” (ROSE, 

2014, p. 40-41) 
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Apesar dessa preferência, um tanto quanto pessoal acerca do que classificou como 

objetos encantados, é vital chamarmos atenção para a insistência de Rose em afirmar que é 

improvável que toda essa atmosfera quase mágica (essa pela qual tem grande admiração e na 

qual vem concentrando seus esforços acadêmicos e investigativos) se faça viável sem o 

desenvolvimento maciço de mais outros dois, de seus quatro futuros, que não o Mundo dos 

Terminais e o dos Objetos Encantados.  

 

Eu acredito que essas trajetórias – Mundo dos Terminais, protéticos/vestíveis, 
animismo e objetos encantados – são fluidos e transicionais. Todos eles trarão algum 

grau de valor, assim como vão se sobrepor e informar uns aos outros. (ROSE, 2014, 

p. 13) 

 

Após esse breve mapeamento das suas teorias, podemos tecer, pelo menos, dois 

apontamentos que dão maior chancela ao que vimos defendendo até aqui. Primeiramente, 

reforça-se o que foi dito sobre as telas aos poucos abandonarem a posição de domínio que 

hoje ainda possuem no ambiente midiático atual, justamente por não oferecerem suporte a 

todas as possibilidades de criação, invenção e interação que se multiplicam nos novos 

desenvolvimentos tecnológicos. É como se outras interfaces ofuscassem parte do brilho 

sedutor de suas superfícies vítreas que, no fim das contas, acabam por ser um bloqueio às 

novas dimensões que emergem no panorama digital. 

Em segundo lugar – de maior contundência e ao qual Rose se refere mais à frente em seu 

livro (ver Capítulo III, p. 78) –, é que em absolutamente todas as quatro prováveis trajetórias 

de futuro defendidas pelo cientista, a imensa centralidade do corpo e de seu sensório é 

incontestável: no Mundo dos Terminais, não é nem preciso dizer que as telas há tempos 

adquiriram funcionalidade interativa e tocam nossos corpos a todo momento em sua 

modalidade touchscreen (sobre essas tecnologias, ver Capítulo III, p. 101 a 105); o futuro 

protético e vestível, por outro lado, depende, em todos os aspectos, de um corpo que 

concretiza suas funcionalidades e que guia seu design; já o que seria do animismo não fosse o 

corpo e sua biologia um referencial para replicação e imitação? Por último, e não menos 

alheio ao que falamos, também não é difícil notarmos que a realização de cenários mágicos 

tudo tem a ver com um imaginário no qual corpos sentem, tocam e escutam seus objetos 

encantados, e que por eles são transportados, ou têm sua visão, seu olfato e seu tato distendido 

pelas virtualidades, às quais, de tão sedutoras, não podemos resistir. 

Dada a centralidade do corpo para os processos comunicativos digitais contemporâneos, 

que se desenham na paisagem tecnológica digital que vem se anunciando junto com o Mundo 
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sem Telas, é imprescindível ampliar nossos entendimentos sobre o corpo, caso desejemos 

proceder a uma análise mais apropriada dessa instância perenemente inacabada, frente às 

novas interações a que vem sendo exposta, bem como as consequências políticas e cognitivas 

que elas implicam. Passemos a essa tarefa. 
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Capítulo II – Trânsitos contaminatórios 

 

A natureza sempre nos fascinou com seus fenômenos naturais tão complexos e de 

origens aparentemente misteriosas. Esse fascínio ganhou novas tonalidades em tempos de 

transformações profundas do corpo e dos ambientes como os que vivemos agora.  

Continuamos a nos intrigar com o aspecto fantástico de peixes abissais que se valem de 

artifícios como a bioluminescência, inusitadas estruturas corporais e outras intrigantes 

características para garantir sua sobrevivência em ambiente tão diverso; e com o sistema de 

movimentação de morcegos, os quais se guiam e ‘calculam’ a distância de obstáculos em seu 

entorno por meio do reflexo de sons por eles emitidos; ainda ficamos curiosos com o sistema 

de polinização que envolve insetos, pássaros e outros animais; e com os surpreendentes 

desenhos dos cristais de gelo; e com a formação em V e o revezamento na migração de 

bandos de pássaros para otimizar a aerodinâmica da sua locomoção. E pouco sabemos do que 

está ainda mais próximo de nós, o incrivelmente complexo funcionamento de nossos cérebros 

e das mínimas estruturas corporais responsáveis por todo o nosso desenvolvimento ao longo 

da vida, o DNA. 

Especulando sobre a origem de todos esses fascínios, uma das explicações é a do 

Criacionismo, que, como seu próprio nome nos indica, defende a existência ou pré-existência 

de um ente criador de tudo e de todos.  

 

É comum que quanto mais extraordinário algo nos parece ser, mais se supõe que ele 

tenha resultado de um desígnio ou de um planejamento. O modo como as coisas 

complexas estão arranjadas surpreende sempre e faz com que muitos continuem a 

duvidar de que toda aquela perfeição possa ter se dado sem que alguém a tivesse 

desenhado. (KATZ, 2007, p. 198) 

 

Outra explicação é a Teoria Evolucionista, que nos informa que grandes complexidades e 

fenômenos fantásticos surgem sem que haja um criador ou um planejador. Trata-se de um 

processo com dois elementos básicos e constantes: aleatoriedade (uma variação não calculada 

que se dá entre as diversas possibilidades existentes em dado contexto de vida) e seleção 

(cumulativa e guiada pela maior adaptabilidade de determinada característica em relação ao 

meio em que está inserida). Assim, o mundo com o qual nos maravilhamos é apenas uma 

dentre as infinitas possibilidades de ele existir (Katz, 2007).  

Prestemos muita atenção a isso: o atual estado das coisas é apenas um dentre as infinitas 

possibilidades que o curso dos eventos poderia tomar, o que em nada tem a ver com o fato de 
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este momento ser ou estar entre as melhores de tais possibilidades. A evolução nada tem a ver 

com as noções de progresso ou melhoria. Colocá-las como sinônimos, ou referenciais mútuos, 

é desvirtuar o significado primordial do conceito darwiniano de evolução34, desrespeitando 

suas proposições básicas e esvaziando a sua eficácia teórica no que concerne à compreensão 

do mundo ao nosso redor. Embaralhamentos conceituais desta ordem atrapalham uma 

possível e pertinente concepção evolucionista da cultura, que a vê como uma organização 

aleatória, sem regras predefinidas, que simplesmente ocorre e flui no tempo, resultando em 

um labirinto complexo de relações humanas, sem comandos de ordem superior (Dawkins, 

2001a, 2001b e Dennet, 2011 – ver nota de rodapé nº 53 à p. 56). 

Nesse caso, se ainda insistíssemos em atribuir todo esse design natural das coisas e da 

cultura (ou seja, o desenho e organização dos seres viventes e do contexto que os rodeia, bem 

como das relações entre ambos) a um agente responsável qualquer, esse se aproximaria da 

figura de um relojoeiro cego, como dizia Richard Dawkins (2001a). Em outras palavras, 

alguém que projeta sem projetar e que conta com o acaso para tanto. Seus projetos são, de tal 

forma, permanentemente inacabados, incertos e em constante processo de transformação. 

Considerando que como seres viventes também somos parte de todo esse design natural, 

complexo e evolutivo, fica claro que até nossos contextos sociais seguem a mesma lógica. São 

sistemas de organizações não projetadas por um agente único, de destino não previsível ou 

premeditável, estabilidade altamente questionável e que transitam ciclicamente entre o que é 

simples e o que é complexo. 

                                                             
34 A Teoria da Evolução como a conhecemos foi popularizada em 1859 pelo biólogo e naturalista inglês Charles 

Darwin (1809 – 1882), a partir de sua obra Sobre A Origem das Espécies. Apesar de não ter sido por ele 
descoberta, Darwin apresentou provas convincentes acerca de sua ocorrência no campo da biologia, 

demonstrando que certos padrões hereditários, em meio a populações de seres vivos, são preservados, alterados, 

ou eliminados por conta da seleção natural e sexual, que ocorre de geração para geração. Nessa medida, as 

características que contribuem para a sobrevivência e reprodução dos indivíduos que as possuem tendem a ser 

preservadas em detrimento daquelas que são prejudiciais a esses aspectos da vida: as primeiras tornam-se mais 

comuns que as segundas (que, então, vão se tornando cada vez mais raras), face à maior adequação que 

apresentam ao meio. Vale pontuar que a continuidade ou desaparecimento das espécies também está 

condicionada à sua maior, ou menor adaptação ao ambiente e às suas mutações. Essas seleções contam também 

com o acaso, pois as variações entre indivíduos pertencentes a uma mesma espécie também são aleatórias. De 

acordo com a Teoria da Evolução, somente as informações que estão contidas em nossa genética –

posteriormente detalhadas e organizadas por Gregor Mendel (1822 - 1884), em 1865 - podem concorrer à 
seleção natural, uma vez que as alterações fenotípicas sofridas por indivíduos ao longo da vida não podem ser 

repassadas a seus descendentes (o fato de termos que arrancar um dente, por exemplo, não é uma informação que 

está inscrita em nosso código genético e, portanto, não será passada a nossos filhos – eles provavelmente 

desenvolverão o mesmo número de dentes que possuíamos antes da retirada, pois essa é a informação que é 

transmitida hereditariamente). Isto posto, torna-se possível tecer relações entre evolução e a maneira de se 

trabalhar o corpo (ver p. 44), não só por conta de nossas propriedades biológicas, mas também por causa da 

mutabilidade do corpo diante dos fluxos contaminatórios que realiza com o ambiente, e que os codeterminam, 

mostrando-nos o equívoco em se falar da existência de uma ‘essência do corpo’ que possa permanecer inalterada 

(Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015). 
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Em termos simples, eles resolvem problemas com o auxílio de massas de elementos 

relativamente simplórios, em vez de contar com uma única “divisão executiva” 

inteligente. São sistemas bottom-up, e não, top-down. Pegam seus conhecimentos a 

partir de baixo. Em uma linguagem mais técnica, são complexos sistemas 

adaptativos que mostram comportamento emergente. Neles, os agentes que residem 

em uma escala começam a produzir comportamento que reside em uma escala acima 

deles: formigas criam colônias; cidadãos criam comunidades [...] O movimento das 
regras de nível baixo para a sofisticação do nível mais alto é o que chamamos de 

emergência. (JOHNSON, 2003, p. 14). 

 

É justamente nesse contexto desafiador e movediço que atuamos incessantemente, 

inserindo nele ainda mais variáveis e, assim, trazemos à tona novos padrões emergentes 

também imprevisíveis. Ora, isso se refere também àquilo que dissemos há pouco sobre as 

mudanças que vêm se impondo na comunicação digital e que, aos poucos, traz o corpo para 

uma posição central. Passamos por vários tipos de mudanças e o momento que agora vivemos 

direciona-nos ao Mundo sem Telas. Mais um claro exemplo disso é o recente lançamento do 

Cicret Bracelet35, que insere uma nova variável e uma nova forma de se trabalhar a 

comunicação realizada pelos smartphones e suas telas touchscreen: o uso de uma pulseira que 

projeta sobre o antebraço o espelhamento da tela de nossos celulares. Devemos tocar a 

extensão da pele sobre a qual essas imagens estão sendo projetadas para controlar os 

dispositivos, que podem estar guardados em nossos bolsos, por exemplo. Com o slogan ‘Sua 

pele é seu novo touchscreen’36, o Cicret Bracelet mostra-nos como as membranas que 

revestem nossos corpos estão também abertas às mudanças que emergem a cada novo passo 

dado pela tecnologia, configurando transformações em nossas cognições e comportamentos. 

Da mesma forma que devemos ser cautelosos para não colocar em cena os conceitos de 

evolução e progresso como sinônimos, falar desse corpo que, aos poucos, vai se habituando 

com as mídias e tecnologias digitais também exige cuidados especiais. O fio condutor que 

conecta evolução e corpo não pode ser quebrado por noções dicotômicas que acabam por 

separá-lo do contexto instável que o rodeia e que o alimenta. 

A noção de um corpo separado do ambiente reflete dualismos que têm bases no 

pensamento cartesiano, datado do século XVII. René Descartes, fundador dessa lógica, 

buscava uma validação filosófica da razão que escapasse das concepções aristotélicas e dos 

dogmas da Igreja Católica, que determinavam as explicações de todo e qualquer campo da 

                                                             
35 Vídeo demonstrativo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9J7GpVQCfms>. Acesso em: 24 jul. 

2015. 

36 “Your skin is your new touchscreen”. Slogan disponível em: <www.cicret.com>. Acesso em: 16 out. 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=9J7GpVQCfms
http://www.cicret.com/
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vida. Para tanto, utilizou como referência aquilo que, na época, era considerado como os 

pilares da exatidão: as ciências naturais e a matemática (Greiner e Katz, 2001). Sob essa 

influência, Descartes propôs que a mente e a cognição são auto referenciais e têm existência 

independente de qualquer outro fator externo, como o ambiente ou o corpo (daí seu famoso 

dizer ‘penso, logo, existo’ – cogito ergo sum). A mente seria hierarquicamente superior em 

relação ao corpo e, sobre ele, exerceria controle. A relação entre mente, corpo e ambiente é 

inviabilizada como ignição da cognição porque, de acordo com sua dúvida metódica, a 

realidade poderia proporcionar-lhe falsas impressões de verdades e induzi-la ao erro.  

No entanto, Descartes “não poderia supor que, três séculos depois, o corpo que estaria 

exposto nos espaços públicos ecoaria a sua noção de substância estendida (res extensa)” 

(GREINER e KATZ, 2001, p. 66). Inúmeros avanços no campo da neurociência, estudos da 

cognição e da antropologia (as conclusões sobre a neuroplasticidade e as concepções 

evolutivas da cultura, por exemplo – ver p. 23 e 41) fornecem provas suficientes de que, 

embora seu pensamento tenha sido um norte para a humanidade durante um longo período 

histórico, ele hoje não mais é adequado para nossos entendimentos sobre corpo e cognição. 

Todavia, mesmo sem ser adequado, continua dominando, pois o que prolifera é o 

entendimento do corpo como um contêiner, suporte ou um recipiente no qual as informações 

da cultura passam a ser depositadas, de forma cumulativa. É muito popular a aceitação de que 

o corpo nasce biológico, e depois passa a ser moldado pela cultura.  

Aqui, não se lida com o sensório como um simples receptor da informação que vai ser 

depositada no corpo-contêiner porque a cognição é compreendida corporificada37. 

 

1) o cérebro humano e o resto do corpo constituem um organismo indissociável, 

formando um conjunto integrado por meio de circuitos reguladores bioquímicos e 

neurológicos mutuamente interativos (incluindo componentes endócrinos, 

imunológicos e neurais autônomos); 2) o organismo interage com o ambiente como 

um conjunto: a interação não é nem exclusivamente do corpo nem do cérebro; 3) as 

operações fisiológicas que denominamos por mente derivam desse conjunto 

estrutural e funcional e não apenas do cérebro: os fenômenos mentais só podem ser 

cabalmente compreendidos no contexto de um organismo em interação com o 
ambiente que o rodeia. (DAMÁSIO, 1996, p. 17). 

 

Sendo a cognição corporificada, o novo cenário do Mundo sem Telas demanda uma 

abordagem do corpo distante dos argumentos dualistas (Katz, 2015a), bastante difundidos na 

área da comunicação, que tende a lidar com o corpo como um suporte no qual as coisas 

                                                             
37 O termo é comumente referenciado na bibliografia disponível em língua inglesa por embodied cognition (para 

mais informações sobre o significado de embodied e a tradução aqui adotada, ver nota nº 60 à p. 62) 
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acontecem, um contêiner que armazena cumulativamente os resultados da sua relação com o 

mundo, ou um meio pelo qual a informação entra, é processada, e depois sai (input-output).  

Quando se está vivendo uma transformação da magnitude da que se anuncia, faz-se 

necessário buscar outro entendimento, que não trabalhe com a perspectiva de que o corpo é 

algo que a natureza produz e, depois, a cultura molda. Katz e Greiner (2001, 2005, 2010, 

2015) nos propõem o conceito de corpomídia, um entendimento de corpo indissociável do 

ambiente, que com ele mantém relações de transformação mútua e em tempo real. Segundo 

essa concepção,  

 

o corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda 

informação que chega entra em negociação com as que lá estão. O corpo é o 

resultado desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações são apenas 

abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo que o corpomídia lida, e não com 

a ideia de mídia pensada como veículo de transmissão. A mídia à qual o corpomídia 

se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão 

constituindo o corpo. A informação se transmite em processo de contaminação. 
(GREINER; KATZ, 2005, p. 131). 

 

Trata-se de uma perspectiva evolucionista, na qual o corpo está sempre em um processo 

de constituir-se corpo, sem jamais finalizar esse processo. O corpomídia é mídia justamente 

dessas transformações permanentes, está todo o tempo apresentando as decorrências desses 

fluxos incessantes de troca com o ambiente. Sem um apartamento completo entre o que está 

fora e dentro, o corpomídia (trata-se de outro modo de nomear o corpo, que chama a atenção 

para seus traços evolutivos) está todo o tempo transformando as informações com as quais 

entra em contato em corpo e, como não cessa de trocar com o ambiente, o entorno vai sempre 

se redefinindo. 

 

Tudo o que vamos vivendo nos modifica. E a força do espiralamento permanente 

entre corpo e ambiente vai produzindo novas necessidades, que nos impulsionam a 

inventar o que é necessário para atendê-las. A percepção deste espiralamento é 

fundamental para que se compreenda que isso que a internet faz hoje conosco 

pertence a um fluxo que não foi por ela iniciado, pois pertence à história evolutiva 

dos instrumentos que fomos inventando e que nos foram moldando. É também desta 

estreita relação de codependência entre corpo e ambiente que todas as mídias foram 

e continuam a ser descobertas/ inventadas/ produzidas/ exploradas. (KATZ, 2015b, 

p. 249) 

 

Essa ideia explicita que o existir e o atuar de todo o contexto midiático e tecnológico do 

qual participamos e que transpassa nossos corpos de distintas maneiras, atinge-nos e também 

se reconfigura. Ao funcionar em coexistência com nossas ações no mundo, o contexto digital 
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entra em contato com o corpo, atinge certo patamar de acordo e, nesse processo, nos faz 

outros. Em resposta, o corpomídia, já redesenhado por esse fluxo acirrado de informações, 

devolve ao ambiente seu saldo provisório, o qual também atua no mundo, provocando novos 

fluxos e novas negociações que o transformam e também transformam o ambiente. Os 

processos de automação e digitalização da redação, quando do surgimento e popularização 

dos primeiros editores de textos, suscitaram formas outras de se pensar a escrita e organizá-la, 

as quais concorreram para o exercício de inéditas lógicas e fluxos de pensamento. Foi assim 

que devolvemos ao mundo agires cada vez mais incompatíveis com a estrutura que ele 

apresentava e que convocaram mudanças que passassem a atender essa operatividade ainda 

fresca de nossos pensamentos e ações. O próprio meio se transformou, em virtude do que ele 

mesmo colocou no mundo. 

A contaminação permanente que se instaura entre corpo e equipamentos midiáticos, faz 

com que as fronteiras sejam cada vez mais porosas, tênues e instáveis entre ambos. O 

entendimento desse fluxo de contaminações leva-nos a perceber que o que era apresentado 

como isolado precisa ser reapresentado de outra maneira. A conectividade entre os sentidos, 

por exemplo e tal como veremos mais adiante, faz-nos questionar outro senso comum na área 

da comunicação: o uso do conceito de interface. Uma vez que corpo e ambiente fazem trocas 

e se transformam em tempo real, ambos deixam de ter contornos fixos, necessários para 

colocá-los em uma situação de contato entre as suas faces, uma vez que elas não têm 

contornos definidos. 

 

O conceito de interface implica na aceitação de que os objetos se relacionam, uns 

com os outros, através das suas superfícies de contato e que nela estão refletidas as 

propriedades físicas de suas partes, bem como as funções que devem ser executadas. 

[...] Todavia, o que hoje se conhece sobre o funcionamento do corpo não sustenta o 

entendimento de que o corpo é aquilo que fica contido dentro de uma superfície-

embalagem e se relaciona com os outros corpos-contidos-nas-suas-respectivas-
superfícies-embalagens através de uma superfície-face, que se comunica com uma 

outra superfície-face. No corpo, a superfície-face-fronteira é uma membrana que 

existe como um limite “estável” que é, ao mesmo tempo, dinâmico e flexível – uma 

combinação de características que se ajusta com mais propriedade ao modo do corpo 

existir. 

[...] Ou seja, a membrana garante um tipo de porosidade capaz de favorecer trocas 

ao ponto de chegar a modificar as suas próprias funções. Isso significa que a 

membrana é também corpo e não um contorno assegurador de conteúdos internos, 

uma vez que se transforma porque participa dos processos de troca com o ambiente. 

Assim, a membrana, diferenciando-se da interface, não pertence ao modelo de 

comunicação que cabe na descrição input-canal-output. (KATZ, 2011, p. 17-18) 
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 No momento em que a comunicação digital não mais ocorrer exclusivamente via telas, 

mas, sim, a partir de nossos próprios corpos, é ainda mais indispensável esclarecer a 

improcedência do entendimento de corpo como uma instância pronta, à qual se vão 

agregando, ao longo do tempo, as informações (corpo-contêiner). Abordar o corpo segundo 

essas dimensões é dizer que os fluxos incessantes que envolvem corpo e ambiente – fazendo 

do corpo um corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015) –, promovem sempre 

novas competências cognitivas e comportamentais. Ou seja, os novos traços que vimos 

percebendo no pensar e no agir das pessoas no mundo não surgiram do nada e obedecem a um 

histórico puramente evolutivo. 

Retomemos, por exemplo, o percurso das mídias desde a popularização dos meios de 

comunicação em massa. Com o advento do rádio, as transmissões sonoras eram 

primordialmente realizadas em praças públicas, em meio à coletividade, a partir de pontos 

fixos. Com o passar do tempo, as sessões de cinema limitaram tanto o espaço, quanto a 

audiência por sessão, quantidades essas que foram ainda mais reduzidas com o advento e 

barateamento da TV: o que ainda era coletivo se torna cada vez mais privado, nas casas de 

cada um dos telespectadores, e a relação de um para um entre esses e seus equipamentos 

começa a se intensificar a uma distância de poucos metros. Com o passar dos anos e com a 

invenção e difusão dos computadores pessoais (principalmente a partir do momento em que a 

internet entra em cena), essa proporção aumenta mais e mais, culminando na febre atual dos 

smartphones e sua exigência de uma aproximação que é medida em centímetros. O próximo 

passo, já sabemos, começa com a adesão dos wearables à pele e chega ao domínio da 

implantação de microchips e outras tecnologias ao corpo – aqui, falar em distância já não é 

nem mais sensato. 

Todavia, analisar essa curva evolutiva segundo padrões de aproximação que não são 

entendidos como contaminação significa ainda tratar o corpo pela lógica do contêiner, uma 

vez que ele seria visto como algo pronto que vai acumulando estímulos que vêm dos 

equipamentos, ao longo das décadas, culminando em cognições e comportamentos que temos 

hoje. E combinaria com apenas dizer que as tecnologias atuais têm impactos cognitivos mais 

pesados do que as do passado – o que seria um equívoco epistemológico. De maneira bem 

diferente, a chave para esclarecer os câmbios cognitivos, o grau em que eles aconteceram e 

acontecem por conta de nossas relações com as mídias, bem como a modificação dessas em 

virtude de nossos usos e necessidades criadas, está na qualidade e na intensidade das 

contaminações. Isso faz bastante sentido quando notamos que pessoas que passam maior parte 
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de seu tempo escutando ao rádio, ou assistindo à TV, por exemplo, tendem a ter maior 

paciência e disponibilidade para ouvir do que profissionais que administram as redes sociais 

de diversas empresas a partir de suas próprias contas pessoais, ou do que adolescentes que não 

desgrudam das telas touchscreen de seus celulares. As tecnologias que regem o Mundo dos 

Terminais – Rose, 2014 (ver Capítulo 1, p. 33) – trouxe consigo a relevância do tato, que 

passa a ocupar posição central na mediação entre corpo e dispositivos tecnológicos e nos 

prepara para o que se anuncia a seguir, tal como veremos em breve. 

Com esse ligeiro traçado histórico dos meios de comunicação em massa (lembrando que 

essa maneira de nos referirmos a eles já não é tão adequada para as mídias mais recentes, 

como o computador, o smartphone, tablets e os tantos outros que virão a povoar o Mundo 

sem Telas, em virtude das formas mais horizontais pelas quais os conteúdos são produzidos e 

veiculados) fica mais nítida a imbricação entre as noções de evolução, corpomídia, cognição e 

neuroplasticidade. Convocar qualquer um desses termos implica automaticamente a evocação 

dos demais. Um não existe sem o outro, pois são elementos indissociáveis de uma rede 

atravessada de conceitos que colaboram para o entendimento de nossa existência e formação 

como sujeitos. Caminhar por esses trilhos complexos significa, portanto, trabalhar o 

conhecimento sob o prisma da indisciplina, como observa Greiner (2005), ao relembrar o 

sociólogo Muniz Sodré: “quando a estratégia de pesquisa é da ordem da radicalidade do trans 

(referindo-se às famosas redes transdisciplinares), acaba virando ‘indisciplinar’.” (GREINER, 

2005, p. 11). Ainda, 

 

Isso consiste em adotar a hipótese de que as tecnologias de fato constituem a 

experiência humana, gerando novos domínios de possível em um movimento de 

consequências inesperadas. [...] Queremos mostrar em particular que as tecnologias 

da cognição não são somente relevantes para a criação de novas capacidades 

matemáticas ou de memorização, mas que elas na realidade dão luz a novos modos 

de percepção. (LENAY, C.; CANU, S.; VILLON, P., 1997, p. 44, tradução nossa)38 

 

Lembrando que a cognição é corporificada (ver p. 43), essa rede conceitual que se traduz 

no funcionamento no corpo pressupõe também que os sentidos não podem ser compreendidos 

senão segundo uma natureza também tecida por atravessamentos, conforme já dito 

anteriormente. Estamos diante de argumentos que nos incitam a pensar o corpo de outra forma 

                                                             
38 "It consists in adopting the hypothesis that technologies actually constitute human experience, by generating 

new domains of what is possible with unexpected consequences. [...] We wish to show in particular that 

cognitive technologies are not only relevant for the creation of new calculating or memorising abilities, but that 

they can actually give rise to new modes of perception" (LENAY, C.; CANU, S.; VILLON, P., 1997, p. 44) 
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e esse pensamento não pode tratar os sentidos como funções isoladas e segmentadas do corpo, 

porém como dados sensórios em trocas entre si. Não cabe pressupor a existência de um 

sentido tátil sem a existência de um sentido visual, ou do olfato sem se considerar o paladar e 

a visão, por exemplo. Esse é o posicionamento defendido por Ted Krueger, professor e 

pesquisador do Rensselaer Polytechnic Institute, nos Estados Unidos, para quem explorar os 

sentidos humanos de maneira isolada significa não obter êxito na criação de projetos 

tecnológicos e de design que respondam às necessidades humanas atuais39. 

Essa visão sobre o sensório como um conjunto não compartimentado já vem sendo 

compartilhada e explorada pela academia há certo tempo e também é trabalhada como 

pressuposto básico para os trabalhos de pensadores como Michel Serres (2001) e outros 

pesquisadores, como Cranny-Francis (2013), David Rose (2014) Montagu (1988) e Sennet 

(2008). 

 

Charles Bell acreditava que diferentes membros, ou órgãos sensoriais possuíam 

distintos canais neurais de conexão ao cérebro e que por isso os sentidos poderiam 

ser isolados uns dos outros. A atual ciência neural mostra-nos essa crença como 

falsa; em vez disso, uma rede neural olho-cérebro-mão possibilitam que o toque, o 

pegar e o olhar trabalhem em conjunto. Informações adquiridas sobre pegar uma 

bola, por exemplo, contribuem para que o cérebro crie sentido em uma fotografia 
bidimensional de uma bola: a curva da mão e sua sensação do peso da bola ajudam o 

cérebro pensar em três dimensões ao visualizar um objeto chapado e 

descontextualizado no papel. (SENNET, 2008, p. 153, tradução nossa)40 

 

O sensório não corresponde a uma reunião de uma divisão entre os diferentes sentidos. 

Caso assim fosse, ele e nossa cognição certamente não possuiriam o grau de complexidade e 

sofisticação que têm em nossa atual fase evolutiva e desvendar seus códigos não seria a 

ambição de parte de pesquisadores e desenvolvedores de tecnologias digitais – pontuemos 

aqui que o design de boa parte das mídias com as quais a humanidade veio tendo contato 

baseou-se nesse entendimento de que a cognição opera e se articula a partir de diferentes tipos 

de representação (Manovich, 2013).  

 

                                                             
39 Tese exposta e defendida na palestra Redesigning human ministrada pelo pesquisador e promovida pelo 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD) da PUC-SP, em 29 de 

maio de 2015. 

40 “Charles Bell believed that different sense limbs or organs had separate neural channels to the brain and thus 

that the senses could be isolated from one another. Today's neural science shows his believe to be false; instead, 

a neural network of eye-brain-hand allows touching, gripping, and seeing to work in concert. Stored information 

about holding a ball, for instance, helps the brain make sense of a two-dimensional photograph of a ball: the 

curve of the hand and the hand's sense of the ball's weight help the brain think in three dimensions, seeing a flat 

object on paper in the round.” (SENNET, 2008, p. 153) 
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Cada sistema sensório contém receptores sensórios, circuitos neurais, e partes 

específicas do cérebro responsáveis por seu posterior processamento. Tradicionais 

culturas humanas reconheceram cinco sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. 

De forma adicional, os humanos também podem sentir temperatura, dor, 

posicionamento de partes do corpo, equilíbrio e aceleração. (MANOVICH, 2013, p. 

231, tradução nossa)41 

 

Com essas informações, Manovich (2013) nos apresenta a uma gama muito mais vasta 

do sensório e a uma multiplicidade que é comumente reduzida a cinco sentidos estanques, 

sem que consideremos sua sinestesia. Essas nuances se impõem em nossas vidas todos os dias 

e dão materialidade ao nosso estar no mundo. A peculiaridade sinestésica do sensório já é há 

muito utilizada como informação preciosa para o design e desenvolvimento de tecnologias, 

desde os primeiros dias do Mundo dos Terminais (sobre o conceito, ver Capítulo I, p. 33).  

Apesar das mais atuais e sofisticadas tecnologias que vêm inaugurando o Mundo sem 

Telas também já reconhecerem a validade do entendimento do sensório segundo esses 

princípios e produzirem ambientes midiáticos orientados por esses padrões, elas ainda não 

estão maduras a ponto de trazer-nos qualidades altamente sinestésicas em seus produtos, 

como, por exemplo, as dimensões gustativas e olfativas das vívidas e convincentes paisagens 

simuladas por realidades virtuais, tal como veremos adiante. Contudo, esses passos não estão 

longe de serem dados, visto que a aproximação para com o sensório humano é um alvo cada 

vez mais perseguido por seus desenvolvedores.  

Tecnologias do sensório 

 

Após um forte impulso que o faz abandonar uma agitada festa, Dan Bruke se vê em meio 

ao famoso Central Park, em Nova York, na companhia de um pequeno desconhecido, com 

quem troca sinistros pensamentos sobre os limites entre realidade, ilusão e sonhos. Seu 

interlocutor é Albert Ludwig, professor e acadêmico que insiste na impossibilidade de 

discernir aquilo que é real daquilo que é onírico, e que inventou um projetor capaz de 

reproduzir filmes que também oferecem a seu espectador outras dimensões não acessíveis no 

cinema convencional. 

 

                                                             
41 “Each sensory system contains sensory receptors, neural pathways, and particular parts of the brain 

responsible for further processing. Traditional human cultures recognized five senses: sight, hearing, taste, 

smell, and touch. Additionally, humans can also sense temperature, pain, positions of body parts, balance, and 

acceleration.” (MANOVICH, 2013, p. 231) 
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[...] um filme que forneça vídeo e áudio. Suponha agora que eu agregue paladar, 

olfato, ou até mesmo tato, se o seu interesse for tomado pela estória. Imagine que eu 

faça isso de maneira que você esteja nessa estória, que você fale com as sombras, 

que elas respondam a você e que, em vez de estar em uma tela, o enredo é todo 

sobre você e você está nele. Seria isso transformar um sonho em realidade? 

(WEINBAUM, 2007, tradução nossa)42 

 

Intrigado pelo que tem a oferecer o misterioso professor, Dan acompanha-o até seu 

quarto, em um hotel próximo ao parque, para verificar de perto sua miraculosa invenção. Na 

explicação de Ludwig, sua tecnologia – que se assemelha vagamente a uma máscara de gás 

equipada com um par de óculos de proteção e um bocal de borracha – envolve complexos 

processos de filmagem, uso de soluções químicas e esquemas elétricos geradores de ondas 

sonoras.  

Não muito convencido do que a tecnologia tem a oferecer, Dan senta-se em uma poltrona 

em frente à janela, acopla o equipamento a sua cabeça e o professor dá início à projeção. 

Instantes depois, o líquido ante a seus olhos entra em ebulição e o ambiente em que está é 

substituído por uma realidade completamente distinta, composta por uma bela floresta. Nela, 

flores, folhas muito verdes e o cantar de pássaros concedem uma beleza sedutora ao cenário 

em que agora está inserido, apesar de ainda poder sentir os braços da cadeira, agora já 

invisível, na qual se sentava. 

Vagueando pela atraente paisagem, Dan depara-se com uma bela jovem, de cabelos 

longos e tão escuros como seus olhos, que porta um peignoir translúcido na cor prata. Seu 

nome é Galatea43 e estava ali justamente para encontrá-lo e apresentá-lo a este lugar tão 

vívido chamado Paracosma, aos sabores e texturas de suas frutas e a seu outro único habitante 

– Leucon –, que lhe conta sobre as leis da natureza desse local, que há pouco Dan julgava ser 

uma ilusão. Ali, ideias de acaso, acidentes, ou morte são completamente desconhecidas por 

seus habitantes.  

Arrebatado por esse entorno mágico, Dan se dá conta de que já está completamente 

imerso no ambiente que o rodeia e que não mais pode sentir o assento em que estava, os 

óculos de projeção, ou o chão do quarto de hotel. O gosto inusitado dos alimentos e o toque 

                                                             
42 “[...] a movie that gives one sight and sound. Suppose now I add taste, smell, even touch, if your interest is 

taken by the story. Suppose I make it so that you are in the story, you speak to the shadows, and the shadows 

reply, and instead of being on a screen, the story is all about you, and you are in it. Would that be to make real a 

dream?” (WEINBAUM, 2007) 

43 Na mitologia grega, Galatea é o nome dado à escultura de mármore feita por Pigmaleão, rei da ilha de Chipre. 

Não contente com qualquer uma das mulheres de seu reino, o governante apela à deusa Afrodite, que dá vida à 

escultura. Transformada em mulher de carne e osso, o soberano com ela se casa e tem uma filha batizada como 

Pafos (nome da antiga capital da ilha). 
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dos objetos que ali existem são sólidos e incontestáveis, apesar de sua contínua dúvida quanto 

à realidade daquilo tudo. Lá, a transição do dia para a noite parece ser dada em questão de 

segundos e ele vivencia tudo isso, usufrui ao máximo do conforto e da leveza que essa 

experiência o proporciona.  

Ele está encantado por Paracosta e decide ficar junto a Galatea e Leucon. Porém, é 

justamente nesse momento que “sente a ironia de lutar contra o inevitável progresso de um 

sonho” (WEINBAUM, 2007, tradução nossa)44. Aos poucos, a visão do protagonista começa 

a perder o foco; a flora daquele panorama mágico se desfaz e, quando menos espera, Dan 

Bruke nota que está no mesmo ponto pelo qual adentrou naquela deslumbrante realidade. Ele 

se vê face a face com a janela do quarto do professor e com suas mãos agarradas a algo 

maciço, que não sentia em sua experiência recém finita: o mesmo braço da cadeira sobre a 

qual estava sentado. Ao se levantar, Dan encontra os óculos com ares de bugiganga jogados 

ao chão, com uma de suas lentes estraçalhadas e pela qual vazava o fluido inicialmente 

depositado por Ludwig, que a essas alturas já havia abandonado o recinto. 

O conto não traduzido para a língua portuguesa e que leva o nome de Pygmalion’s 

Spectacles (Os óculos de Pigmaleão, em uma tradução leiga) foi escrito em 1934 pelo norte-

americano Stanley G. Weinbaum (1902 – 1935). Foi com ele que o escritor fez o primeiro 

registro de uma ficção científica que idealiza a realidade virtual (VR45) nos moldes como a 

conhecemos atualmente.  

 

Realidade Virtual (VR) é um ambiente simulado por computador. Ele simula a 

presença física de uma pessoa no mundo real e imaginário. É uma experiência 

completamente imersiva, absorvente e interativa de uma realidade alternativa na 
qual o participante sente-se totalmente imerso no ambiente, por conta de 

equipamentos especiais de interface homem-computador. Os usuários podem sentir 

e tocar objetos simulados naquele ambiente, o que garante a percepção de que eles 

realmente existem. (HALARNKAR et. al., 2012, p. 325, tradução nossa)46 

 

Já próximo ao fim da trama, o personagem Dan Bruke reencontra o curioso Ludwig na 

cidade de Chicago, que o esclarece que toda sua vívida experiência não foi fruto do uso de 

                                                             
44 “felt the irony of struggling against the inevitable progress of a dream” (WEINBAUM, 2007). 

45 Acrônimo para Virtual Reality, pelo qual é comumente referida pelos estudiosos e entusiastas da área em todas 

as partes do mundo. 

46 “Virtual Reality (VR) is a computer-simulated environment. It simulates a person’s physical presence in the 

real and imaginary world. It is a fully-immersive, absorbing, interactive experience of an alternate reality in 

which the participant feels totally immersed in the environment by means of special human-computer interface 

equipment. Users can feel and touch simulated objects in that environment, giving the perception that these 

objects really do exist.” (HALARNKAR et. al., 2012, p. 325) 
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alucinógenos. Tudo aquilo só havia sido possível graças a alguns artifícios utilizados pelo 

professor e à chamada técnica de estereoscopia, que ainda hoje é uma das bases técnicas de 

parte das tecnologias de VR disponíveis no mercado. 

Com seu nome derivado do grego e composto pelos termos stereos (corpo sólido) e 

skopion (ver), a técnica de estereoscopia foi o resultado das pesquisas do cientista inglês 

Charles Wheatstone (1802 – 1875), em meados do século XIX.  Seus estudos – que também 

culminaram em uma série de invenções e descobertas populares na era vitoriana – concluíram 

que o cérebro humano é capaz de criar a ilusão de profundidade, valendo-se da justaposição 

de duas imagens bidimensionais que retratam um mesmo objeto, ou cena, a partir de ângulos 

ligeiramente diferentes. É assim que se dava o funcionamento de seus chamados 

estereoscópios, que aproximavam uma dessas imagens ao olho esquerdo e outra, ao direito. 

Embora não usuais nos dias de hoje, há quem defenda a recuperação da sensação de 

tridimensionalidade em imagens estáticas ao estilo vitoriano, como, por exemplo, o guitarrista 

da banda Queen, Brian May. Em um dos vídeos de seu canal no YouTube, o músico comenta 

uma cena vista através de um estereoscópio, chegando a dizer que sua imagem é “tão vívida, 

tão clara, tão sólida, tão 3D, que é como se fosse possível entrar e falar com aquelas 

pessoas”47. 

Sem esse requinte e fetiche de objetos de antiguidade, são sensações bem similares a 

essas que também temos com os atuais equipamentos que lançam mão da técnica da 

estereoscopia para criar ambientes em realidade virtual, como o Google Cardboard e o 

Samsung Gear VR, respectivamente lançados em 2014 e 2015. Mesmo com a extrema 

simplicidade do primeiro (afinal, trata-se de uma simples estrutura de papelão montada pelo 

próprio usuário), ambos garantem a experiência de imersão ao serem acoplados aos 

smartphones popularmente conhecidos como ‘tops de linha’ – que possuem certas funções 

mais refinadas, quando comparados a modelos mais baratos, ou intermediários. O conjunto 

torna-se um head-mounted display (HMD), que nada mais é do que um dispositivo que é 

colocado na cabeça do usuário, ante os olhos, assim como já idealizava Weinbaum (2007) 

para seu personagem Dan Bruke. 

A febre em torno do campo da VR que vimos presenciando nos dias atuais teve seu boom 

em março de 2014, quando a empresa Oculus VR Inc. foi comprada pelo gigante Facebook. A 

                                                             
47 “it’s so vivid, it’s so clear, it’s so solid, it’s so 3D that you feel you could walk in and talk to these people”, nas 

palavras de Brian May. Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dDYfEM03abA>. Acesso em: 

31 ago. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDYfEM03abA
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inusitada aquisição certamente despertou a atenção mundial por ter sido realizada por uma 

companhia que não tem os games como base de seus negócios, mas, sim, as redes sociais. A 

experiência e trajetória de Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook e que é 

reconhecido mundialmente como uma espécie de guru tecnológico, são bons indicativos de 

que a VR é uma forte aposta para o futuro digital sem as telas como hoje as conhecemos, 

separadas do corpo. Ele recentemente chocou muitas pessoas ao dizer que gravar e reproduzir 

sonhos e pensamentos é o próximo passo para as tecnologias de realidade virtual48 – algo que 

invariavelmente nos remete ao que já discutimos sobre o seriado Black Mirror (ver p. 28). 

Muito embora essa declaração tenha sido feita em junho de 2016, em outubro do mesmo ano 

Mark Zuckerberg fez uma demonstração pública, durante a conferência Oculus Connect, na 

qual sua recém-adquirida tecnologia de VR era utilizada como protótipo de uma ferramenta 

para sua rede social, com o fim de associar os perfis dos usuários a avatares 3D, com os quais 

se pode interagir em uma experiência de corpo inteiro49. 

Ao contrário do que possamos pensar com todo esse agito em torno da questão, o 

histórico das tecnologias de VR não seguiu um percurso linear de expansão. Ao contrário, 

teve um caminho longo, de altos e baixos, muitas admirações e certo tipo de abandono. O 

desejo de fazer parte de mundos que não os nossos e estar por completo em realidades outras 

acompanha a humanidade desde os seus primórdios, sendo essa uma das explicações para a 

recorrente procura por substâncias alucinógenas em diversos contextos. Durante a Primeira 

Conferência de Realidade Virtual do Brasil (BRVR), realizada na cidade de São Paulo, em 

julho de 201650, o pesquisador e entusiasta Fabio Hofnik afirmou, por exemplo, que as 

primeiras formas de imersão visual já eram encontradas em construções religiosas da era 

Antiga que, por meio de sua arquitetura, buscavam oferecer experiências de caráter 

transcendental. A partir de 1800, pinturas panorâmicas em 360º ocupam as paredes de salões 

circulares, retratando eventos do cotidiano e da história, como a batalha de Borodino, que é 

memorada por um grande painel no Museum-Panorama The Battle of Borodino, em Moscou. 

                                                             
48 Declaração dada na primeira sessão ao vivo de perguntas e respostas, transmitida diretamente da sede do 

Facebook em junho de 2016.  Vídeo disponível em: 

<https://www.facebook.com/zuck/videos/10102895343490231/>. Acesso em: 17 jun. 2016. 

49 Demonstração divulgada pelo Gerente de Produtos do Facebook, Michael Booth, em uma postagem divulgada 

em 6 de outubro de 2016. Vídeo disponível em:  

<https://code.facebook.com/posts/1749617585290346>. Acesso em: 20 out. 2016. 

50 Link sobre o evento: <http://expobrvr.com.br/>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

https://www.facebook.com/zuck/videos/10102895343490231/
https://code.facebook.com/posts/1749617585290346
http://expobrvr.com.br/
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Um pouco mais adiante, cerca de um século após a já citada invenção de Wheatstone, o 

norte-americano Edwin Link (1904 – 1981) desenvolve o primeiro simulador comercial de 

voo, que acabou por levar seu nome. Falamos do Link Trainer, também conhecido como Blue 

Box (Caixa Azul). O equipamento, de traços mais futurísticos, era capaz de reproduzir, além 

do painel de um avião, todo o seu funcionamento e comunicação via rádio, incluindo as 

sensações de turbulência e outras perturbações bem comuns às empreitadas bélicas, que eram 

sentidas ‘na pele’ por seus tripulantes. Alguns anos à frente e também fora dos usos de guerra, 

o diretor de fotografia Morton Heilig (1926 – 1997) retoma o caminho aberto pelo 

estereoscópio e inventa a primeira cabine teatral multissensorial. O Sensorama – cujo nome 

mistura as palavras sensação e fliperama – era dotado de displays de estereoscopia, caixas 

acústicas, ventiladores, cadeira vibratória e geradores de odor, os quais, todos juntos, davam a 

seu usuário aproximação palpável às ideias mirabolantes do conto de Weinbaum. Foi assim 

que se tornou o primeiro equipamento a ser reconhecido como uma máquina de realidade 

virtual, que ganhou como sucessor, em 1960, o Telesphere Mask: primeiro head-mounted 

display de que se tem notícia. 

Entre a criação do inovador HMD e o fim da década de 1960, algumas outras tecnologias 

também foram desenvolvidas, porém foi só em 1969 que o artista e programador Myron 

Krueger, em busca de maior interatividade na relação homem-máquina, aventurou-se por 

diferentes experimentos artísticos e chegou ao termo ‘realidade artificial’. Por meio deles, 

Krueger investigava maneiras pelas quais poderia valer-se da fisicalidade do corpo para 

promover interações mais expressivas e significantes com as interfaces dos computadores da 

época. Em uma recente entrevista dada ao The Verge (2014), portal norte-americano de 

notícias na área de tecnologia e mídia, ele afirmou: 

 

Eu pensei que estar apto a mover-se fisicamente seria uma das coisas. Eu não sei 

porque pensei que tudo isso fosse importante, mas pareceu-me apenas que eu era 
importante e o computador, não. [...] eu trabalhei no sentido de pensar sobre o que 

significaria fazer do computador uma experiência para o corpo inteiro. (KRUEGER, 

2014, tradução nossa)51 

 

Apesar de suas pesquisas e de seu novo conceito, o termo ‘realidade virtual’ somente foi 

cunhado anos depois. Aliás, muito embora haja certa controvérsia sobre sua autoria, o próprio 

Krueger (1991, apud Steuer, 1992), afirma que ele surgiu em 1987 com Jaron Lanier, que 

                                                             
51 “I thought that being able to move around physically was one of the things. I don’t know why I thought all of 

this was important, but it just seemed to me that I was important and the computer wasn’t. […] I worked towards 

thinking about what it would mean to do the computer as a full-body experience.” (KRUEGER, 2014) 
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também o teria popularizado. Músico e filósofo da computação, tornou-se uma referência na 

área por também ter fundado a empresa VPL – Visual Programming Lab, que na época foi a 

maior desenvolvedora de óculos, roupas, luvas e equipamentos para VR, até sua falência, por 

volta de 1992.  

 

Em 1989, Jaron Lanier, CEO do VPL, cunhou o termo realidade virtual para trazer 

todos os projetos virtuais sob uma única rubrica. O termo, portanto, tipicamente faz 

referência a realidades tridimensionais implementados com óculos de visão estéreo e 

luvas de realidade (KRUEGER, 1991, p. xiii apud STEUER, 1995, p. 35, tradução 

nossa)52. 

 

Foram organizações e iniciativas como essas que deram origem a diversas outras 

máquinas de realidade virtual na área de games – como o Nintendo Virtual Boy, que pela falta 

de cores de seu display e pouca usabilidade de seus controles não foi bem-sucedido em termos 

de vendas – e protótipos, como aqueles anunciados pela Sega, em 1993 (o Sega VR Headset, 

que nunca chegou a ser lançado no mercado por conta de problemas técnicos). 

Os anos 1990 indicaram uma derrocada para as tecnologias VR e praticamente todos os 

seus investimentos e desenvolvimentos pareciam extintos aos olhos do público no início dos 

anos 2000. Entre os fatores mais relevantes para o ocorrido, estava principalmente a ascensão 

da internet e da World Wide Web. De um momento a outro, grande parcela da população 

mundial estava a ela conectada e todas as suas facilidades e possibilidades de comunicação, 

criação e iniciativas de negócio eram enormemente mais atrativas que os gráficos lentos e não 

tão convincentes dos equipamentos de realidade virtual, que, no fim das contas, chegaram a 

ser vistos como um incômodo para a visualização e manipulação de dados. 

Paralelamente à falta de sofisticação desses dispositivos, estava também o constante 

lançamento de tecnologias que se vendiam como VR, mas que, na verdade, não passavam de 

pequenas telas acopladas a head-mounted displays. Por simplesmente aproximarem aos olhos 

miniaturas de telas convencionais, elas reforçavam ainda mais o referido estranhamento 

perceptivo tido como padrão para a descrição dos HMDs da época. Juntamente a uma série de 

questionamentos públicos e científicos sobre os impactos à saúde mental e física de seus 

usuários, essas tecnologias ‘fake’ também colaboraram para que a VR caísse em desgosto 

público e tivesse suas pesquisas continuadas por segmentos mais práticos, específicos e nem 

tão acessíveis, como o campo militar. 

                                                             
52 “In 1989, Jaron Lanier, CEO of VPL, coined the term virtual reality to bring all of the virtual projects under a 

single rubric. The term therefore typically refers to three-dimensional realities implemented with stereo viewing 

goggles and reality gloves.” (KRUEGER, 1991 apud STEUER, 1995, p. 35) 
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Foi assim que o meme53 da realidade virtual permaneceu em estado latente por quase 

vinte anos, sendo quase julgado como morto. Sua retomada pela fundação da empresa Oculus 

VR Inc. no início dos anos 2010, parece, então, ser argumento forte a favor disso. 

 

Quando morremos, há duas coisas que podemos deixar atrás de nós: genes e memes. 

Somos construídos como máquinas gênicas, criados para transmitir nossos genes. 

[...] Mas, se você contribui para a cultura mundial, se você tem uma boa ideia, 

compõe uma melodia, inventa uma vela de ignição ou escreve um poema, a ideia 

poderá sobreviver, intacta, muito tempo após seus genes terem se dissolvido no 

“fundo” comum. Sócrates poderá ter ou não genes vivos no mundo hoje, como G. C. 

Williams observou, mas quem se importa com isso? Os complexos de memes de 

Sócrates, Leonardo, Copérnico e Marconi ainda prosperam. (DAWKINS, 2001b, p. 
221) 

 

Ao que tudo indica, os esforços de personalidades como Weinbaum, Wheatstone, Heilig, 

Krueger e Lanier se mantiveram vivos e reverberaram nas fervilhantes ideias de um jovem 

habitante da costa oeste dos Estados Unidos, que mantinha uma coleção de mais de 50 tipos 

de HMDs. Foi na garagem da casa de seus pais, em Long Beach, Califórnia, que o precoce 

Palmer Luckey criou seu primeiro e simples protótipo que o incentivou a apelar para 

campanhas coletivas de financiamento online, os chamados crowdfundings. Rendendo 

aproximadamente 2,5 milhões de dólares, sua empreitada resultou no revolucionário 

lançamento do Oculus Rift no ano de 2012, em escala industrial. Após outros inúmeros 

avanços, as imagens de sua humilde tecnologia ganharam alta definição, até que, em março de 

2014, sua empresa foi adquirida pelo Facebook por cifras na casa dos bilhões de dólares, 

como já dito algumas páginas atrás. 

Desde então, o desenvolvimento de dispositivos para VR tornou-se uma corrida 

mercadológica e a quantidade de fabricantes não para de crescer. Somente em 2015, 

                                                             
53 Apesar da acepção popular que indicamos à p. 22, o termo meme vem de uma teoria inaugurada pelo inglês 

Richard Dawkins no ano de 1976, em seu livro O gene egoísta (2001b). Nele, Dawkins apresenta-nos a ideia de 

que a evolução somente é possível frente à replicação de padrões já existentes no mundo, os quais passam por 

processos adaptativos que variam ao acaso. Se em termos biológicos a unidade replicadora mínima que 

possibilita a evolução é o DNA contido em nossos genes, em termos culturais é o meme que tem esse papel. O 

termo meme foi cunhado segundo a palavra mimeme, de raiz grega, que significa aquilo que é replicado. Por 

buscar um termo que compreendesse a ideia de transmissão cultural, ou unidade de imitação, e que, ao mesmo 

tempo, guardasse relações sonoras e de significado com a palavra gene, Dawkins reduziu-o a simplesmente 

meme (Dawkins, 2001b). Segundo essa lógica, os memes podem ser vistos como estruturas geradas pela ação 

dos cérebros humanos que colocam no mundo artefatos culturais. Esses, por sua vez, se propagam nas 

sociedades como contaminações virais, na medida em que são constituídos, nada mais, nada menos, de 

informação, tal como nos esclarece Daniel Dennet (2011). Como informação pura, memes, então, passam “de 

um cérebro a outro, de um cérebro para um livro, de um livro para o cérebro, do cérebro para o computador, de 

um computador para outro” (DAWKINS, 2001a, p. 152). O ineditismo do pensamento de Dawkins está contido 

em sua proposição evolucionista da cultura a partir do modelo de uma unidade replicadora, o meme (ver p. 41).   
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assistimos ao lançamento de pelo menos dois novos sofisticados modelos de HMDs (o já 

citado Samsung Gear VR e o HTC Vive) e 2016 – que é apontado por muitos como o ano da 

Realidade Virtual – ansiosamente aguardou a pré-venda do inédito PlayStation VR, da Sony, 

também conhecido como Project Morpheus. De fato, toda essa onda aproveita-se de um 

momento em que acelerômetros, tecnologias de mapeamento facial, GPS e sensores de 

profundidade em câmeras se tornaram baratos a ponto de serem popularizados em modelos de 

smartphones relativamente acessíveis, os quais são utilizados par a criação de ambientes 

virtuais quando acoplados a certos modelos de head-mounted displays (sobre esses, ver p. 52).  

Por mais que isso represente uma alternativa de menor custo aos equipamentos puramente 

desenvolvidos com esse fim, os ambientes simulados por smartphones a partir de imagens 

bidimensionais garantem excelente qualidade de imagem e são muito convincentes e atrativos 

aos olhos do usuário. É a estereoscopia novamente em ação. 

Mesmo nesses usos, a tela do celular por si só não é artifício suficiente para dar vida à 

imersão promovida pela VR. Em todas as tecnologias que vêm sendo lançadas desde 2012, é 

exclusivamente por meio de lentes, e não telas, que o usuário tem acesso a esse tipo de 

experiência. No caso de HMDs acoplados a smartphones, as imagens das telas somente 

adquirem tridimensionalidade por conta dos efeitos ópticos de pequenas lentes utilizadas. 

Assim, temos daí que a realidade virtual, juntamente a seus bilhões de dólares em 

investimento, seu número crescente de entusiastas, progressivos lançamentos tecnológicos e 

desenvolvimento de softwares na área, bem como todas as promessas viáveis que vêm sendo 

feitas, vai se tornando uma evidência em nossas vivências cotidianas. Caminhamos rumo a 

uma comunicação diferente e inédita, na qual o corpo ocupará um papel distinto do que veio 

tendo. Ao que tudo indica, em um futuro não muito distante, ele existirá em um Mundo sem 

Telas (Katz, 2015a) afastadas, pois elas estarão junto do corpo.  

Esse parece ser o desejo da realidade virtual desde seu berço, quando Stanley G. 

Weinbaum não poupou palavras e alegorias para descrever as inúmeras sinestesias que 

povoam seu conto Pigmalion’s Spectacles, no qual as noções de tato, olfato, paladar, visão e 

audição dão vida e consistência a todo o ambiente idealizado de Paracosma (ver p. 50). 

Revisitando o breve histórico da VR aqui descrito, não é difícil depararmo-nos com palavras 

como vívido, sólido, sensações, mover-se, sentir, vibração, olhos, pele e outros igualmente 

fundamentais para descrever os esforços que vieram sendo feitos em torno deste universo. Por 

consequência, até mesmo as tecnologias utilizadas nesses desenvolvimentos não escapam 

desse emaranhado de relações e se rendem ao que é característico do mundo físico para criar 
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seus entornos simulados, como é o caso do mapeamento facial, sensores de profundidade e 

presença, ou mecanismos de posicionamento e reconhecimento de corpos. 

A VR porta em seu cerne o desejo por uma comunicação que se distenda no sensório e 

tem o corpo como interlocutor54, com o qual dialoga para poder funcionar. Sem sua completa 

e bem articulada integração aos sistemas digitais, qualquer esforço na área torna-se nulo. 

 

Mundos virtuais são construídos pelos sentidos e somente existem na mente de 

usuários [...] A tecnologia é projetada para servir as necessidades dos canais 

sensório-motores dos usuários: nossos olhos, orelhas, mãos e assim por diante. 

Como vemos aqui, o design de hardwares e softwares de realidade virtual são 

inevitavelmente explorações de como nós vemos, escutamos, movemos, tocamos, 

cheiramos e – acima de tudo – pensamos. 

Para alguns pesquisadores ativos no desenvolvimento desse meio, os objetivos 

últimos dessa tecnologia não são nada menos que amplificar a percepção, cognição 

e, até mesmo, a inteligência humana. [...] De acordo com Warren Robinett, um 

importante designer que trabalhou nos sistemas de VR da NASA e da Universidade 
da Carolina do Norte, “A expansão eletrônica da percepção humana deve, assim 

como seu destino manifesto, cobrir todo o sensório humano (Robinett, 1991, p. 19) 

(BIOCCA e DELANEY, 1995, p. 58-60, tradução nossa)55 

 

Muito embora soubessem que em meados da década de 1990 os sistemas de realidade 

virtual existentes ainda estavam em seus primórdios e que representavam “somente um portal 

com vistas a uma tecnologia mais madura que virá” (BIOCCA e DELANEY, 1995, p. 60, 

tradução nossa)56, esses pesquisadores, bem como diversos outros, já tinham plena 

consciência da centralidade do corpo para os sistemas em VR.  

Assim, é válido dizer que é também por conta de tal centralidade que o chamado senso de 

presença é colocado como objetivo máximo em absolutamente todos os projetos de simulação 

de ambientes, tendo adquirido o status de palavra-chave em textos, palestras e pesquisas sobre 

o tema. Tal é a validade da proposição que durante a mencionada Conferência de Realidade 

                                                             
54 Corpo e VR encontram-se e o fluxo de dados digitais ou analógicos acontece. A porosidade da relação corpo-

máquina (ver p. 45), garante os trânsitos contaminatórios mútuos: as informações da máquina adentram o corpo, 

negociam com suas informações, provocam uma reorganização de sua configuração provisória, transformando-o. 

Por sua vez, o corpo devolve ao ambiente informações novas, as quais afetarão aquelas mesmas máquinas que o 

transformou, dando, assim, reinício a esse ciclo evolutivo inestancável (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015). 

55 “Virtual worlds are constructed by the senses and only really exist in the mind of users. […] The technology is 

designed to serve the needs of the users’ sensorimotor channels: our eyes, ears, hands, and so forth. As we see 

here, the design of virtual reality hardware and software is inevitably an exploration of how we see, hear, move, 

touch, smell, and – most of all – think. For some researchers active in the development of this medium, the 

ultimate goals of the technology are nothing short of the amplification of human perception, cognition, and even 

intelligence. […] According to Warren Robinett, a key designer who worked on NASA’s and the University of 

North Carolina’s VR systems, “The electronic expansion of human perception has, as its manifest destiny, to 

cover the entire human sensorium” (Robinett, 1991, p. 19)” (BIOCCA e DELANEY, 1995, p. 58-60). 

56 “just a portal looking out on a more mature technology to come” (BIOCCA e DELANEY, 1995, p. 60) 
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Virtual do Brasil (ver p. 53), foi consenso entre todos os palestrantes a ideia de que a VR se 

baseia por completo na ‘enganação’ dos sentidos, o que, de acordo com suas falas, vem a 

ocorrer de maneira profundamente eficiente (isto é, quando traz ao usuário o senso de 

presença no entorno virtual) no momento em que tato, visual e sonoro são unidos a contento 

por suas tecnologias.  

 

Ambientes virtuais (VEs) são as mais sofisticadas interfaces homem-computador já 

desenvolvidas. [...] Uma métrica comum da qualidade do VE é a que grau ele cria no 

usuário a ilusão subjetiva de presença – uma sensação de existir no ambiente virtual, 

esse entendido como oposto de ambiente físico. (MEEHAN et. al., 2002, p. 645, 

tradução nossa)57 

 

O projetar nesses ambientes também parece carregar esses mesmos indícios, assim como 

demonstrou a desenvolvedora de games em VR Ana Ribeiro (também durante o citado 

BRVR), ao chamar a atenção da audiência para certos aspectos inimagináveis por aqueles que 

não trabalham no ramo: o uso do mouse, por exemplo, já não faz mais sentido nos ambientes 

simulados, por conta da experiência de corpo inteiro e, portanto, a existência do clique – pelo 

menos tal como o reconhecemos hoje, ou seja, um controle realizado por meio de um pequeno 

equipamento que comanda a imagem e o funcionamento de um cursor projetado em uma tela 

– também é incerta. Ainda, o uso do blackout, isto é, o apagamento total da tela como efeito 

de transição entre cenas, ou fases de um jogo é algo que empiricamente mostrou-se falho para 

a desenvolvedora, uma vez que seus testes com usuários revelaram que optar por esse recurso 

foi equivalente a retirar toda a concepção de entorno do indivíduo, ou mesmo sua morte. 

São com esses novos modos projetivos que a start-up The Void vem aumentando suas 

receitas e fazendo novos planos para a construção de seus futurísticos parques de diversões 

digitais, nos quais a experiência tradicionalmente proporcionada pelos games, consoles e telas 

é transferida para a completa imersão em sítios tecnológicos erigidos exclusivamente para 

esse fim. Apresentando-nos a pergunta “por que jogar um game, se você pode vivenciá-lo?58”, 

o The Void tem seu primeiro parque baseado em Salt Lake City, no estado de Utah, Estados 

Unidos, e trabalha com aquilo também conhecido por hiper-realidade, que de maneira 

simplificada é a associação entre realidade virtual e realidade aumentada (aquela que, com o 

                                                             
57 “Virtual environments (VEs) are the most sophisticated human-computer interfaces yet developed. […] A 

common metric of VE quality is the degree to which the VE creates in the user the subjective illusion of presence 

– a sense of being in the virtual, as opposed to the real, environment.” (MEEHAN et. al. 2002, P. 645) 

58 “Why play a game if you can live it? ” é a pergunta lançada pela companhia em seu vídeo de apresentação, 

disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=cML814JD09g>. Acesso em: 20 out. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=cML814JD09g
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uso de diversos sensores, reconhece determinada área física e seus objetos e, sobre ambos, 

virtualmente projeta ambientes e coisas tridimensionais segundo os padrões detectados). O 

The Void assim dá inédita palpabilidade e incrível grau de convencimento à simulação da VR, 

utilizando head-mounted displays, vestes hápticas que simulam a pressão de projéteis virtuais 

lançados em tempo real, esteiras, estruturas movediças, ventiladores, sprinklers, entre outros 

que mutuamente concorrem à enganação dos sentidos e que resultam no já falado senso de 

presença. 

Como é de se esperar, esses efeitos de ‘enganação’ proporcionados pela VR têm nomes 

bem específicos e já vem sendo bastante explorado por pesquisadores e críticos da área. Lapso 

de convicção, por exemplo, é a denominação dada à lacuna entre um entorno virtualmente 

percebido e as outras informações captadas pelos demais sentidos não inclusos nessa 

experiência, as quais são captadas do entorno físico. Um exemplo disso são as tonturas e 

náuseas causadas por vídeos 360º, ou jogos que contêm movimentos bruscos, mas que são 

assistidos via HMDs por usuários que permanecem sentados, ou em posições não compatíveis 

com o que está sendo visto. Diante disso, fica claro que quanto maior o envolvimento e 

integração sensórios na experiência virtual, menor é a confusão cerebral causada e, portanto, 

menores os efeitos colaterais gerados. 

Esse aspecto tem recebido grande atenção por parte de desenvolvedores e fabricantes de 

tecnologias em realidade virtual, bem como de inúmeros cientistas que vêm executando uma 

série de experimentos com esses aparatos digitais, com o fito de observar traços 

comportamentais e psicológicos que vêm surgindo a partir de seu uso. Em 2002, um relevante 

estudo foi conduzido na Universidade da Carolina do Norte por pesquisadores que visavam a 

compreender a efetividade na evocação de presença em usuários de VR (Meehan et. al., 2002) 

 

A hipótese trabalhada é a de que quando um ambiente virtual se parece real, ele 

evocará respostas psicológicas similares àquelas evocadas por ambientes reais 
correspondentes, assim como quanto maior a presença evocada, maior a resposta. 

Neste caso, essas respostas podem servir como medidas objetivas substitutas, as 

quais vieram da presença subjetiva. (MEEHAN et. al., 2002, p. 645, tradução 

nossa)59. 

 

                                                             
59 “We hypothesize that to the degree that a VE seems real, it will evoke physiological responses similar to those 

evoked by the corresponding real environment, and that greater presence will evoke a greater response. If so, 

these responses can serve as objective surrogate measures of subjective presence.” (MEEHAN et. al., 2002, p. 

645) 
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O experimento – que, dadas as alterações de frequência cardíaca e níveis de condutância 

elétrica da pele dos participantes, confirmou que simulações virtuais podem de fato causar 

reações de stress e medo análogas àquelas causadas por situações físicas (Meehan et. al., 

2002) – contou com mais de 52 indivíduos jovens e baseava-se em diferentes tarefas que 

deveriam ser realizadas em diversas etapas, dentro de um ambiente virtual composto por duas 

salas conectadas. A primeira representava um cômodo com mobília simples e a segunda, um 

ambiente com um enorme buraco no chão que dava visão para outra sala situada a mais ou 

menos seis metros abaixo, essa também composta com alguns móveis e indicações de alvo. A 

distância da porta entre as duas salas e a abertura no chão era de aproximadamente sessenta 

centímetros, sendo que todas as medidas das áreas virtuais estavam sincronizadas na 

proporção 1:1 com uma plataforma física montada em laboratório e que era acessada pelos 

participantes no momento da simulação. A única diferença é que no lugar de uma queda real 

de 6 metros, a distância entre a plataforma e o piso do laboratório era simplesmente de 4 

centímetros (Meehan et. al., 2002). 

Além da referida resposta psicológica gerada pelo experimento, outro fato de muito 

interesse é que ele nos dá indícios de que os estímulos sensórios proporcionados pela VR – 

isto é, a ‘enganação’ por eles propiciada – têm efeitos de duração que extrapolam o tempo da 

experiência, ou que se alongam ao entendimento de que ela se trata de uma simulação (algo 

que, muito embora não seja uma de suas exclusividades, é intensificado sobremaneira pela 

VR, dada a durabilidade dos efeitos imediatos desses estímulos quando comparados a 

processos mais demorados de moldagem de circuitos neurais segundo o princípio da 

neuroplasticidade, o qual também exige maior recorrência da situação experimentada): 

mesmo tendo ciência sobre a pequena distância física que os separava do chão do local, 

diversos participantes reportaram medo e vertigem, ao passo que alguns solicitaram que o 

experimento fosse interrompido antes mesmo de se aproximarem da porta que separava os 

dois ambientes – notemos que entre as tarefas determinadas estavam o lançamento de objetos 

nas indicações de alvo localizados na sala de baixo e o caminhar através do buraco 

inexistente, apesar do que era visto (Meehan et. al., 2002). 

Mais exemplos da projeção e continuidade desses estímulos específicos em ações ‘pós-

experimento’ executadas por usuários de VR podem ser encontrados também nas pesquisas 

mais recentes de Peck et. al. (2014) e Hershfield et. al. (2011). O primeiro estudo, em que 

pessoas de pele clara tinham seus corpos virtualmente substituídos por avatares negros, 

concluiu que o grau de preconceito implícito caiu sensivelmente nas respostas dos 
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participantes, as quais foram coletadas e avaliadas por meio de um questionário padrão 

realizado imediatamente antes e depois do experimento (Peck et. al., 2014). Já no segundo 

estudo, algoritmos previram e simularam o semblante e corpo envelhecidos de participantes 

envolvidos. Utilizando HMDs, alguns deles experimentavam sua imagem atual, enquanto 

outros experimentavam sua imagem futura, todos vendo-se em espelhos virtuais durante cerca 

de 70 segundos. A partir de tarefas de alocação de recursos financeiros e questionários que 

avaliavam aspectos emotivos, esse segundo estudo concluiu que os participantes que tiveram 

contato com sua fisionomia envelhecida demonstraram uma tendência significantemente 

maior em optar por investimentos para sua aposentadoria (Hershfield et. al., 2011).  

Mais uma vez, o que está por trás desses estudos que revelam o potencial de contribuição 

que têm essas tecnologias na construção de subjetividades é o já abordado senso de presença e 

a chamada ‘enganação dos sentidos’ criados pelo atravessamento entre plataformas digitais, o 

corpo e seu sensório. Nesses casos, sua estimulação é tão convincente (aqui é importante 

deixar claro que tal aspecto não deve ser entendido como sinônimo de verossímil), a ponto de 

os cérebros dos participantes inconscientemente perceberem a realidade virtual como uma 

possível dimensão da realidade física – algo que parece dar mais crédito às ideias encerradas 

no conto de Weinbaum (2007) e às reflexões de seu personagem Ludwig sobre a 

impossibilidade de discernir-se entre realidade, sonho e ilusão (ver p. 49). 

Outra questão também relevante é que os aspectos observados pelas pesquisas reportadas 

são também sintomas da chamada ilusão corpórea, ou illusion of embodiment60, em inglês 

(Mandary e Metzinger, 2016), a qual está diretamente conectada com as questões cognitivas e 

comportamentais. Essa expressão mais filosófica diz respeito à ilusão de termos nossa 

existência atrelada a um corpo distinto de nosso corpo físico, bem como ao entorno no qual 

ele está presente. Sobre esse corpo outro também temos sensação de ter comando, apesar de 

sua ‘mera’ existência virtual.  

 

De forma mais precisa, a representação do corpo virtual tem sido propositalmente 

ligada ao consciente modelo de si ativo no cérebro do usuário e ali temporariamente 

                                                             
60 Embora as traduções mais usuais encontradas para embodiment sejam palavras como incorporação, 

personificação, ou materialização, é interessante notar que não há termo único na língua portuguesa que 

represente uma tradução perfeita para os sentidos em que é originalmente utilizada. Normalmente, os contextos 

em que a palavra está inserida dizem respeito ao processo de tornar-se ou virar corpo; algo que com ele entra em 

contato e, então, passa a fazer parte dele, essa instância inacabada (noção bem diferente de incorporação, a qual 

geralmente é utilizada no sentido de unir algo menor a algo maior, preservando-se a identidade, ou natureza de 

cada uma das partes). No caso em questão, o vocábulo escolhido foi “corpóreo”, pois o conceito de illusion of 

embodiment ratifica o que já foi dito sobre ‘senso de presença’, ‘enganação dos sentidos’, bem como a relação 

que esses processos têm com o corpo visto como corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015).  
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embutido – não é que algum misterioso “self” abandone o corpo físico e “entre” em 

um avatar, mas uma nova configuração funcional em que duas representações 

corpóreas interagem de maneira dinâmica uma com a outra. (MANDARY; 

METZINGER, 2016, p. 13, tradução nossa)61 

 

Curiosamente, essa ilusão que se manifesta fortemente em ambientes de VR, de realidade 

aumentada e, portanto, de hiper-realidade (ver p. 59), não acontece em outros meios de 

maneira tão notável: estudos apontam que “assistir a um filme, ou jogar um game não 

imersivo não possibilita a criação de uma forte ilusão relativa à propriedade e controle de um 

corpo que não é seu” (MANDARY; METZINGER, 2016, p. 2, tradução nossa)62. O forte 

efeito de ilusão corpórea provocado pelas tecnologias em VR traz à tona o intenso grau de 

interação que as tecnologias inaugurais do Mundo sem Telas (Katz, 2015a) mantêm com o 

corpo e, por consequência, dirige a discussão às delicadas questões imbricadas nessa nova 

intimidade que reside na relação corpo-máquina, tais como os emergentes e desconhecidos 

padrões cognitivos, perceptivos e biopolíticos. 

 

VR é uma tecnologia e tecnologias mudam o mundo objetivo. Mudanças objetivas 

são subjetivamente percebidas e podem levar a correlatas ações de julgamentos de 

valor. As tecnologias de VR mudarão não somente nossa imagem geral de 

humanidade, mas também nosso entendimento de noções profundamente 

estabelecidas, tais como “experiência consciente”, “individualidade”, 

“autenticidade” ou “realidade”. Ainda, ela transformará a estrutura do nosso mundo 

de vivências, gerando formas completamente novas de interações sociais cotidianas 
e mudando a própria relação que temos com nossas mentes. Em resumo, haverá uma 

interação complexa e dinâmica entre “normalidade” (no sentido descritivo) e 

“normalização” (no sentido normativo), sendo difícil prever aonde esse processo 

global nos levará (Metzinger and Hildt, 2011). (MANDARY e METZINGER, 2016, 

p. 1-2, tradução nossa)63 

 

O desdobramento dessas considerações está atado ao fenômeno da neuroplasticidade e da 

cognição corporificada. Conforme vimos no capítulo anterior (ver p. 23), nosso cérebro é 

                                                             
61 “To be more precise, the virtual body representation has been causally coupled with and temporarily 

embedded into the currently active conscious self-model in the user’s brain –– it is not that some mysterious 

“self” leaves the physical body and “enters” the avatar, but rather a novel functional configuration in which 

two body representations dynamically interact with each other.” (MANDARY; METZINGER, 2016, p. 13) 

62 “watching a film or playing a non-immersive video game cannot create the strong illusion of owning and 
controlling a body that is not your own.” (MANDARY; METZINGER, 2016, p. 2) 

63 “VR is a technology, and technologies change the objective world. Objective changes are subjectively 

perceived, and may lead to correlated shifts in value judgments. VR technology will eventually change not only 

our general image of humanity but also our understanding of deeply entrenched notions, such as “conscious 

experience,” “selfhood,” “authenticity,” or “realness.” In addition, it will transform the structure of our life-

world, bringing about entirely novel forms of everyday social interactions and changing the very relationship we 

have to our own minds. In short, there will be a complex and dynamic interaction between “normality” (in the 

descriptive sense) and “normalization” (in the normative sense), and it is hard to predict where the overall 

process will lead us (Metzinger and Hildt, 2011).” (MANDARY e METZINGER, 2016, p. 1-2) 
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plástico e isso significa dizer que também somos sujeitos plásticos e adaptáveis. A ‘realidade 

objetiva’ é transformada em ‘realidade subjetiva’ (isto é, padrões cognitivos e 

comportamentais acabam por espelhar traços dos padrões de funcionamento do mundo e de 

seus artifícios), de acordo com nossas ações, experiências e usos das tecnologias, ferramentas 

e softwares a nosso dispor. Se, por um lado, essa propriedade de nossos cérebros torna-nos 

evolutivamente mais aptos a lidar com o cambiante mundo ao nosso redor e concede-nos 

maior proficiência e naturalidade nas inescapáveis relações que com ele temos e que a cada 

mudança se fazem inéditas, a neuroplasticidade, por outro lado, faz de cada um de nós fáceis 

iscas a serem subordinadas às intenções que habitam esse mesmo mundo. Por não haver 

escolhas, o alerta e o cuidar de si64 talvez sejam a melhor prescrição. 

 

A maneira pela qual nosso comportamento é sensível a atributos ambientais é 
especialmente relevante pelo fato de que a VR introduz um tipo completamente 

novo de ambiente, um novo nicho cultural e cognitivo, o qual estamos construindo 

agora e para nós mesmos enquanto espécie (MANDARY e METZINGER, 2016, p. 

4, tradução nossa)65 

Também importante é que, contrariamente a outras formas de mídia, a VR pode criar 

uma situação na qual todo o ambiente do usuário é determinado pelos criadores do 

mundo virtual, inclusive as “alucinações sociais” induzidas pela avançada tecnologia 

avatar. Diferentemente dos entornos físicos, ambientes virtuais podem ser 

modificados de maneira rápida e fácil com o objetivo de influenciar o 

comportamento. O caráter abrangente da VR somado ao potencial de controle global 

de conteúdos de experiência introduzem oportunidades para formas novas e 
especialmente poderosas de manipulação mental e comportamental, principalmente 

quando interesses comerciais, políticos, religiosos, ou governamentais estão por trás 

da criação e manutenção de mundos virtuais. (MANDARY e METZINGER, 2016, 

p. 5, tradução nossa)66 

 

                                                             
64 Contrariamente a uma possível visão individualista, ou egoísta, a noção do cuidar-de-si representou um 

princípio norteador da cultura greco-romana ao longo de oito séculos da antiguidade. Por significar um profundo 

olhar a si mesmo com vistas ao autoconhecimento, era ele, o cuidar-de-si, que garantia que seus praticantes não 

fossem arrebatados por seus apetites e temores mais profundos. Da mesma maneira, era essa prática de si mesmo 

que proporcionava ao indivíduo um êthos (ou seja, a maneira pela qual o sujeito se mostra ao seu entorno) belo, 

honroso, ético e, por tabela, crítico em relação ao mundo (Foucault, 2004). 

65 “The way in which our behavior is sensitive to environmental features is especially relevant here due to the 
fact that VR introduces a completely new type of environment, a new cognitive and cultural niche, which we are 

now constructing for ourselves as a species.” (MANDARY e METZINGER, 2016, p. 4) 

66 “Importantly, unlike other forms of media, VR can create a situation in which the user’s entire environment is 

determined by the creators of the virtual world, including “social hallucinations” induced by advanced avatar 

technology. Unlike physical environments, virtual environments can be modified quickly and easily with the goal 

of influencing behavior. The comprehensive character of VR plus the potential for the global control of 

experiential content introduces opportunities for new and especially powerful forms of both mental and 

behavioral manipulation, especially when commercial, political, religious, or governmental interests are behind 

the creation and maintenance of the virtual worlds.” (MANDARY e METZINGER, 2016, p. 5) 
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O que notamos por meio da passagem acima e pelo que vimos defendendo até aqui é que 

o alerta redobrado ante os riscos de manipulação da informação – e, por conseguinte, do 

usuário de ambientes virtuais, com vistas a guiá-lo a certos comportamentos e lógicas de 

pensamento – não se dá tanto pela associação entre instituições de controle e profissionais 

dotados de conhecimentos técnicos específicos, uma vez que todas as outras tecnologias e 

mídias que hoje passam por nossas mãos e que já passaram pela história da humanidade 

também sempre seguiram o mesmo padrão – pensemos, por exemplo, no controle e seleção da 

informação que é efetuado pelo Google que, seguindo os passos descritos na passagem citada, 

foi um dos principais atores de nossa configuração, segundo a lógica do software (ver p. 24 a 

26), ou mesmo a imprensa e agências de notícias, que desde seus primórdios possuem íntima 

relação com instituições de poder com interesses e visões políticas sempre muito bem 

definidos. Também, caso esses riscos fossem meramente creditados a essa associação, a 

popularização da VR e a vasta proliferação de profissionais com a expertise de criar 

realidades virtuais – algo que tende a tomar força nos próximos anos – seria suficiente para 

igualar o ‘potencial de subjetivação’ dessas tecnologias ao de qualquer outra que já fez o 

mesmo conosco, à sua maneira (tal como o touchscreen – ver p. 101 a 105), dando mais 

equilíbrio às relações de poder entre as diversas formas de vida67 que daí emergirão. 

O cerne da questão está justamente no fato de as tecnologias de VR terem uma 

peculiaridade inédita em nossa história, tal como as outras que povoam o Mundo sem Telas e 

as que o comporão no futuro: elas utilizam como suas as linguagens do biológico, conversam 

com nossos sentidos de forma sedutora e familiar, conquistam nosso corpo por suas portas de 

entrada mais vulneráveis e, com isso, pegam-nos pelo encantamento, naturalidade e facilidade 

de seu funcionamento. Assim, se nossa cognição, de fato, origina-se no corpo, é nesse aspecto 

que residem os riscos imbuídos nesse fascínio causado por tecnologias como o Oculus Rift, 

parques de diversão como o The Void, ou mesmo pelo biochip de Evgeny Chereshnev e pelas 

idealizações do seriado Black Mirror (ver Capítulo I, p. 14 e 28). 

 

Em 1987, o filósofo norte-americano Mark Johnson, professor de Ciência Cognitiva 

e Linguística e também de Ciência da Computação na Brown University, repropôs a 

                                                             
67 O entendimento da expressão “formas de vida” aqui adotado é aquele defendido por Vladmir Safatle e que 

também é adotado por Katz (2014). Segundo ele, “Chamamos de ‘forma de vida’ um conjunto socialmente 

partilhado de sistemas de ordenamento e justificação de conduta nos campos do trabalho, do desejo e da 

linguagem. Tais sistemas não são simplesmente resultados de imposições coercitivas, mas da aceitação advinda 

da crença de eles operarem a partir de padrões desejados de racionalidade. Pois toda forma de vida funda-se na 

partilha de um padrão de racionalidade que se encarna em instituições, disposições de conduta valorativas e 

hábitos” (SAFATLE, 2008, p.12 apud KATZ, 2014, p.2) 
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relação entre corpo, movimento e cognição. Mostrou que a cognição tem origem na 

motricidade e explicou que a ideia de que existe um dentro, um fora e um fluxo de 

movimento entre eles se apoia no conceito de corpo como recipiente; um 

entendimento que se popularizou, mas que não se sustenta mais. [...] 

Não há nada que esteja em um pensamento que não tenha estado também no sistema 

sensório-motor do corpo, ou seja, quem dá início ao processo de comunicação é o 

movimento. Por isso, também se torna indispensável saber como o corpo funciona. 

Segundo Lakoff e Johnson (1999), conceitos não são apenas matéria do intelecto. 
Conceitos estruturam o que percebemos, como nos relacionamos com o mundo e 

com as outras pessoas, como nos comunicamos. De acordo com Lakoff e Johnson 

(1999, p. 16), o modo como pensamos e agimos, o que experimentamos e o que 

fazemos em nosso cotidiano, tudo isso está sempre corporificado (KATZ, 2010, p. 

22-23) 

 

A compreensão de que a cognição se desenvolve a partir dos atributos do corpo – e que, 

dessa maneira, ela pode ser facilmente moldada pelo uso de tecnologias eficazes na conquista 

de nossas dimensões corpóreas, segundo o princípio da neuroplasticidade – leva esse 

conhecimento à esfera mercadológica e faz do corpo um novo e visado produto de interesse 

do capital. Seu rastreamento, portanto, reafirma-se como um esforço vantajoso e ainda mais 

interessante do que há tempos demonstrava ser. Afinal, sua biologia e os rastros de seu 

sensório têm muito a dizer e isso se junta às suas ações, que se traduzem como acessos na 

rede e em dados representativos de uma subjetividade (ver Capítulo I, p. 19 a 21). O que 

queremos dizer com isso é que no Mundo sem Telas, os acessos à subjetividade se 

multiplicaram com as várias possibilidades da coleta de dados sobre cada um de nós.  

Nossa fisicalidade é hoje monitorada por tecnologias mais populares e por meio de 

processos realizados por vias antes incomuns (pensemos, por exemplo, que certos modelos de 

smartphones já conseguem medir a frequência cardíaca do usuário, simplesmente com a 

aproximação da ponta de um dos dedos à sua lanterna traseira) e se a VR já o fazia em 

laboratório há alguns anos (ver Meehan et. al., 2002; Peck et. al., 2014; Hershfield et. al., 

2011), o caráter experimental dessas empreitadas vem sendo completamente reformulado e 

readequado ao mundo dos negócios. Nossos movimentos, nossas feições, nossos gestos e 

todos os outros aspectos de nossa linguagem corporal e sensória começam a ser registrados 

em situações das mais diversas para uma categorização ainda mais afinada do que aquela que 

já nos surpreende nos dias atuais (ver Capítulo I, p. 19).  

 

Nós gostaríamos de pontuar que a VR imersiva poderá um dia incorporar 

tecnologias de captura de movimento de forma a registrar os detalhes dos 

movimentos corporais do usuário com o propósito de, por exemplo, representar seu 
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avatar com movimentos similares aos seus68. [...] Considerando-se o plausível 

pressuposto de que a cinemática de um indivíduo está intimamente relacionada a sua 

personalidade e à profunda estrutura funcional da autoconsciência corporal – 

somente o seu corpo se move precisamente dessa maneira – isso proporcionará uma 

grande “pegada cinética” individual. Esse tipo de coleta de dados apresenta uma 

ameaça especial à privacidade [...] Além disso, provedores comerciais de 

tecnologias VR baseadas na nuvem frequentemente terão interesse em “colher”, 

armazenar e analisar tais dados (MANDARY e METZTINGER, 2016, p. 12, 
tradução nossa)69 

 

Sem dúvida alguma a indexação que sofremos hoje não é exclusividade do Mundo dos 

Terminais (sobre a definição do conceito, ver Capítulo I, p. 33) e, pelo contrário, se 

intensificará quando outras sinuosidades do corpo forem sendo conquistadas pelas tecnologias 

do Mundo sem Telas. Nesse caminho, a tendência de cada vez mais operarmos segundo a 

lógica funcional e aplicada do corpo apps (Katz, 2015a) – ver Capítulo I, p. 25 – parece 

aumentar. Ainda, considerando-se que grande parcela de nossa linguagem corporal passa 

despercebida por nosso consciente, os rastros deixados pelo simples existir concedem maior 

peso aos alertas que estamos emitindo, justamente por reforçarem as suas projeções. 

Para os que imaginam que essas questões podem estar a uma boa distância temporal em 

relação a nós, um recente estudo elaborado por O’Brolcháin et. al. (2015) sobre os potenciais 

riscos à privacidade existentes no entrelaçamento entre realidade virtual e redes sociais 

(lembremo-nos de que a aquisição da Oculus VR Inc. pelo Facebook já aponta para essa 

união) traz a discussão a uma posição de muito maior proximidade. 

 

Quando uma pessoa está assistindo a algo online, ela responde de maneiras 

numerosas e inconscientes – seus olhos se movem rapidamente, sua posição muda, 

seu rosto reage e assim por diante. [...] Dados podem ser reunidos sobre uma pessoa 
sem que ela esteja ciente disso, tal como o período de tempo que ela olhou para um 

produto particular e as reações físicas ao que ela está vendo. De fato, será possível 

registrar e acompanhar reações inconscientes do usuário, as quais, porém, ele não 

pode mascarar. (O’BROLCHÁIN et. al., 2015, p. 10, tradução nossa)70 

                                                             
68 A sincronização entre movimentos físicos e virtuais ainda não está disponível nas tecnologias populares de 

VR, sendo encontradas somente em situações mais sofisticadas, como experimentos laboratoriais, ou sítios 

desenvolvidos com esse fim específico, tal como o parque de diversões The Void (ver p. 59). 

69 “We would like to add that immersive VR could eventually incorporate motion capture technology in order to 
record the details of users’ bodily movements for the purpose of, for example, representing their avatar as 

moving in a similar fashion. […] On the plausible assumption that one’s kinematics is very closely related to 

one’s personality and the deep functional structure of bodily self-consciousness – only your body moves in 

precisely this manner – there will a highly individual “kinematic fingerprint.” This kind of data collection 

presents a special threat to privacy. […] In addition, commercial providers of cloud-based VR-technology will 

frequently have an interest of “harvesting,” storing, and analyzing such data.” (MANDARY e METZTINGER, 

2016, p. 12) 

70 “When a person is watching something online they will react in numerous, unconscious ways—their eyes will 

flicker, their position will shift, their face will react and so on. […] data can be gathered about a person that 



68 

 

 

Em situações como essas, fica difícil sabermos, por exemplo, se a pigmentação 

esverdeada dos olhos de um personagem figurante e sua movimentação dentro de um jogo 

imersivo são simplesmente escolhas aleatórias, ou uma programação exclusiva baseada em 

preferências, padrões de ação e registros de dados oriundos do sensório (talvez todos eles, 

inconscientes) de um usuário de VR e que foram programadas com a finalidade de 

proporcionar maior identificação entre produtos que podem manter, ou não, relação direta 

com o cenário explorado. 

Por isso –  e também nos atendo ao fato de que a cognição é corporificada (Cranny-

Francis, 2013; Damásio, 1996; Katz, 2010) –, ao contrário da documentação digital que 

produzimos diariamente por meio de posts, compartilhamentos, buscas online, visitas a perfis 

em redes sociais etc., as informações coletadas de nossos rastros sensórios não podem ser 

vistas como o subproduto de uma cognição em ação, porém, como a matéria prima, por assim 

dizer, de sua formação. O potencial de manipulação e controle subjetivo das tecnologias 

digitais avança vários passos à frente e assim indica que nossa biologia tampouco estará livre 

da indexação pela qual já passam os registros escritos de nossas linguagens (ver p. 19). 

A empresa norte-americana de pesquisa e consultoria em tecnologia Gartner há alguns 

anos publica, próximo ao mês de julho, seu conhecido Hype Cycle for Emerging 

Technologies, que é o fruto de seus estudos relativos às fases pelas quais passam as 

tecnologias emergentes no mundo. O gráfico resultante – que é utilizado como referência 

global para companhias e investidores no momento de suas grandes decisões quanto aos 

próximos passos a serem tomados no tocante à adoção dessas tecnologias – é divido em cinco 

etapas (‘gatilho de inovação’, ‘pico das expectativas infladas’, ‘vale da desilusão’, ‘ascensão 

de iluminação’ e ‘platô de produtividade’71 – Gartner, 2016) que ocupam as regiões 

sequenciais das coordenadas geradas pelo eixo horizontal (tempo) e vertical (expectativa). No 

estudo apresentado em 201672, as tecnologias de realidade virtual já atingem o quarto estágio 

– o da ‘ascensão de iluminação’, que é a fase após o momento seu relativo momento de 

‘abandono’ (tal como ocorreu com a VR entre os anos 2000 e 2010) e o último antes daquela 

                                                                                                                                                                                              
they might not be aware of, such as the length of time they looked at a particular product and their physical 

reaction to what they’re seeing. Indeed, it will be possible to record and track reactions that the user is 

unconscious of and is unable to mask.” (O’BROLCHÁIN et. al., 2015, p. 10) 

71 Do inglês, respectivamente, innovation trigger, peak of inflated expectations, trough of disillusionment, slope 

of enlightment e pleateau of productivity (Gartner, 2016). 

72 Gráfico disponível em: <http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017>. Acesso em: 20 ago. 2016. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017
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na qual as tecnologias deixam de ser emergentes e passam a ser adotadas em larga escala 

pelas pessoas. As previsões também são de que dentro de cinco, ou dez anos elas se tornem 

populares entre usuários comuns, junto a tecnologias como as plataformas IoT (Internet das 

Coisas), realidade aumentada e dispositivos de controles de gestos. Em outras palavras, as 

indicações da Gartner (2016), que vem tendo grande sucesso por conta da alta confirmação de 

suas previsões, apontam todas para uma breve e vasta adoção de tecnologias que dão 

concretude ao Mundo sem Telas distantes do corpo e que, por consequência, trarão consigo 

novos traços e padrões cognitivos em indivíduos de subjetividades ainda bem desconhecidas. 

É por conta de questões como essas, bem como de tantas outras – como, por exemplo, o 

receio de David Rose (2014) de que o chamado futuro protético (esse, no qual os HMDs se 

enquadram) envolva riscos de um isolamento ao estilo walk-man (ver Capítulo I, p. 36) – que 

o tão citado trabalho de Mandary e Metzinger (2016) é inovador e tão importante. Seu escopo 

é dedicado à elaboração de um código de conduta ética no campo experimental dessa 

embrionária tecnologia pertencente ao Mundo sem Telas, que é a realidade virtual. Uma vez 

que somos nós, nossos corpos e nossas subjetividades que estão em jogo, ainda vale a pena 

notar que esse ensaio – ao qual os pesquisadores/autores se referem como um convite à 

reflexão e como um auxílio ético sobre esse borbulhante assunto (Mandary e Metzinger, 

2016) – tem sua pertinência colocada já em seu título por meio de um interessante trocadilho: 

real virtuality, isto é, virtualidade real. 

O futuro dessas tecnologias que colocam o corpo e seu sensório no centro de processos 

comunicativos cada vez mais difundidos pelo mundo vem gradativamente se mostrando como 

certo. Assim, entender as relações biopolíticas aí envolvidas – isto é, o desenhar das 

subjetividades que nascem desse contato tão íntimo com o Mundo sem Telas e seus artifícios 

– é um passo que se faz necessário para que o compreendamos e para que haja razoabilidade 

quando da passagem de seus alertas, suas promessas e seus temores por nossos filtros críticos. 

 

Os sentidos não são meros receptores passivos de estímulos e o corpo não é somente 

uma maneira de ver o mundo a partir de uma perspectiva central. O corpo não é o 

lócus do pensamento cognitivo, mas são os sentidos e nosso existir corpóreo, como 

essa estrutura, que produzem e armazenam um conhecimento silencioso. Nosso 

completo estar no mundo é um modo de existência sensório e corporificado. 

(PALLASMAA, 2007, p. 770 apud CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 16, tradução 

nossa)73 

                                                             
73 “The senses are not merely passive receptors of stimuli, and the body is not just a point of viewing the world 

through a central perspective. The body is not the locus of cognitive thinking, but the senses and our bodily 

being, as such structure, produce and store silent knowledge. Our entire being in the world is a sensuous and 

embodied mode of being.” (PALLASMAA, 2007, p. 770 apud CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 16) 
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Capítulo III – A biopolítica do tocar 

 

Na mitologia grega, Midas era o conhecido rei de Frígia, atual Turquia. Certo dia, 

caminhando por seu reino, encontrou o velho Sileno a vaguear por suas terras. Ele era o 

mestre e pai adotivo de Dionísio, o alegre deus do vinho, do teatro e das festas, de quem havia 

se perdido por conta da embriaguez. Midas, como um bom anfitrião, acolheu Sileno e levou-o 

de volta aos cuidados de Dionísio, que, em agradecimento e retribuição, ofereceu ao rei a 

realização de qualquer desejo. A célebre escolha foi, então, que qualquer coisa que tocasse 

fosse transformada em ouro. Alerta às consequências do pedido, Dionísio aconselhou que 

Midas reconsiderasse sua aspiração, porém ele, empolgado pela imensurável riqueza que seu 

toque o proporcionaria, insistiu em sua solicitação que acabou por ser atendida. 

Tendo seu desejo realizado, Midas logo experimentou seus novos dotes. No caminho de 

volta ao palácio, tocou troncos, flores e folhas, transformando-os em valiosas esculturas de 

ouro. Para comemorar, ordenou que seus súditos lhe preparassem um banquete, afinal comer e 

beber do bom e do melhor estava entre seus maiores prazeres. Sua alegria, porém, começou a 

desfazer-se quando a comida em sua boca também foi transformada em ouro; e o vinho, que 

tanto lhe apetecia, solidificou-se no contato com seus lábios. Entristecido com as impensadas 

consequências, Midas buscou consolo em sua amada filha, quem, ao abraçá-lo, também 

adquiriu a solidez áurea que se impunha ao toque do rei. Em meio a seu desespero, Midas foi 

à procura de Dionísio, que aceitou reverter o feito, dizendo ao governante que o infortúnio se 

encerraria com um banho nas águas do Rio Pactolo. Foi assim que o rio passou a ser um 

grande depósito de ouro, pois foi ali que Midas teria se desfeito de seu toque transformador. 

Embora sempre tenhamos sido ensinados que esse mito é uma alegoria que nos conta 

sobre a ganância e os verdadeiros tesouros da vida, há outros aspectos de aprendizado que 

também podemos dele extrair. Assim como nos aponta a professora e pesquisadora política 

Anne Cranny-Francis, da Universidade de Tecnologia de Sidney,  

 

A noção chave encerrada no mito, e que lhe dá o seu poder, é que o tato é pervasivo. 

Midas não podia confinar seu toque de ouro a somente algumas coisas: tudo que ele 

tocou virou ouro. Nós não podemos limitar e controlar nosso tato pela força de 
vontade, porque nós estamos sempre já tocando. Esse mito pode, portanto, ser lido 

como uma explicação da natureza do ser e sobre a natureza fundamental da 

corporificação74 [...] Nosso estar-no-mundo é caracterizado não por nosso voluntário 

                                                             
74 Reforçamos novamente que a palavra inglesa embodiment não encontra tradução literal na língua portuguesa, 

devendo, portanto, ser adaptada ao contexto de uso (ver nota nº . 60, à p. 62). No trecho em questão, o 

neologismo corporificação foi o termo mais próximo encontrado para expressar as ideias de Cranny-Francis 
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agir no mundo conduzido pelo desejo (como Midas imaginou), mas pela 

conectividade – nosso constante (estar em) contato, que Midas falhou em 

reconhecer. Estamos, todo o tempo, tocando e sendo tocados. Mesmo que 

permaneçamos parados, nós tocamos o ar a nossa volta e somos por ele tocados – e 

assim o percebemos como molhado ou seco, quente ou frio. Esse tocar corporal (ou 

o tato de nossos corpos) é a base de nossas percepções sensoriais: ele fundamenta as 

informações que reunimos – perceptiva e conceitualmente – sobre o mundo. 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p.12, tradução nossa)75 

 

O infortúnio de Midas residiu justamente em sua ignorância quanto ao alcance e 

amplitude do tato, suas dimensões e implicações, sobre as quais Dionísio possuía 

conhecimento e sutilmente advertiu o rei. Nosso estar no mundo é essencialmente tátil e a 

vida é arquitetada segundo suas especificidades, ainda que não possamos, ou saibamos 

reconhecê-lo em nossas vidas e no cotidiano. Antes de nascermos, já sentimos e tocamos o 

ventre materno com quase toda a extensão de nossa pele e a partir desse contato já passamos a 

desenvolver nossa concepção de unidade, individualidade e a diferenciação entre o eu, o outro 

e o mundo (Cranny-Francis, 2013; Montagu, 1988). Quando bebês, tateamos nosso entorno, 

por ele engatinhamos e assim o exploramos. Na infância, ver, conhecer e entender também 

pressupõem o tocar. Fazemos amigos e abrimos nossa intimidade pela redução das distâncias 

físicas e pela autorização e aceitação de um contato mais ou menos frequente, forte e 

carinhoso. Apesar da maturidade, ainda na fase adulta, sentimo-nos mais protegidos e 

acolhidos nos braços de nossos pais e ficamos mais à vontade para exprimir nossas 

ansiedades, alegrias e tristezas depois de um abraço afetuoso vindo de alguém em quem 

confiamos. E mesmo nos casos de pessoas em estados vegetativos, o toque de um familiar 

querido pode despertar surpreendentes reações fisiológicas que pressupõem o 

reconhecimento. 

O antropólogo Ashley Montagu (1905 – 1999) chama-nos a atenção para o fato de que 

tanto o sistema nervoso central quanto a pele originam-se da camada mais externa das células 

                                                                                                                                                                                              
(2013) sobre o processo de constituição do corpo e da subjetividade, a partir de nossos atributos físicos, em 

especial, de nosso sensório e de nossas dimensões táteis. 

75 “The key notion embedded in the myth, that gives it its power, is that touch is pervasive. Midas could not 
confine his golden touch to some things only: everything he touched turned to gold. We cannot limit and control 

our touch by strength of will because we are always, already touching. This myth can, therefore, be read as an 

explication of the nature of being and about the fundamental nature of embodiment […] Our being-in-the-world 

is characterized not by our voluntary, will-driven acting on the world (as Midas assumed), but this 

connectedness – our constant (being in) touch, which Midas failed to recognize. We are, at all times, touching 

and being touched. Even if we simply stand still, we touch the air around us, and are touched by it – and so 

perceive it as wet or dry, hot or cold. That bodily touch (or touching of our bodies) is the basis of our sense 

perceptions: it grounds the information we gather – perceptually and conceptually – about the world.” 

(CRANNY-FRANCYS, 2013, p. 12) 
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embriônicas, a ectoderme. Enquanto o primeiro desenvolve-se a partir da porção da 

superfície, que se vira para dentro ao longo do crescimento embrionário, a segunda origina-se 

do restante dela, após a diferenciação das distintas partes do sistema nervoso central: fica 

evidente, assim, no corpo, a ligação direta entre ambos (Montagu, 1988). 

 

o sistema nervoso é um parte escondida da pele ou, ao contrário, a pele pode ser 

considerada como a porção exposta do sistema nervoso. Desta forma, 

aprimoraremos nossa compreensão dessas questões se pensarmos na pele e nos 

referirmos a ela como o sistema nervoso externo, como um sistema orgânico que, 

desde suas primeiras diferenciações, permanece em íntima conexão com o sistema 

nervoso central ou interno. (MONTAGU, 1988, p. 23). 

 

É por conta dessa forte conexão que Montagu enxerga a pele como o “espelho do 

funcionamento do organismo” (MONTAGU, 1988, p. 30), uma vez que é também por meio 

dela que afloram nossas emoções e transparecemos nossos estados fisiológicos e psicológicos. 

Esses, entre outros fatores, levaram Montagu a afirmar que “o ser humano pode passar sua 

vida toda cego, surdo e completamente desprovido dos sentidos do olfato e do paladar, mas 

não poderá sobreviver de modo algum sem as funções desempenhadas pela pele” 

(MONTAGU, 1988, p. 34). Ou seja, os apontamentos de Montagu convergem em direção à 

compreensão do tato como fundamental para a nossa existência, sendo sua significância 

estendida até mesmo no campo da linguagem verbal: 

 

Fica evidente pelas muitas expressões encontradas na conversa diária, em que se 
fazem referências às funções táteis da pele, que a importância das mesmas [sic] para 

o comportamento humano não foi completamente ignorada. Falamos de “dar uma 

esfregada” numa pessoa, significando repreendê-la, e de “dar-lhe um toque”, 

querendo dizer conscientizá-la amorosamente; [...]  Falamos do “toque pessoal” para 

nos referirmos a algo mais do que um ato mecânico e descuidado; descrevemos com 

essa expressão o próprio idioma da pessoa. A personalidade expressa-se 

essencialmente “entrando em contato”. Falamos de uma pessoa que tem “um toque 

feliz”, de alguém que tem “um toque mágico”, de um terceiro dotado de “um toque 

humano”, ou “delicado”. [...] Nossa busca constante de interação humana nos leva a 

entrar “em contato”, ou a “dar um toque” (telefonar) para alguém. Com algumas 

pessoas é “duro” lidar, já com outras é “mole”. Algumas pessoas precisam ser 
“levadas” (pela mão) com cuidado (“com luvas de pelica”). Sobre a pessoa que 

prontamente se sente ofendida ou é hipersensível falamos “não-me-toques” ou 

“melindrosa”. Algumas pessoas são “casca grossa”, outras têm “pele de bebê”. [...] 

As coisas são “palpáveis” ou “tangíveis” ou não o são. [...] Nossa “sensação” dos 

outros incorpora grande parte das experiências que nós mesmos vivemos a nível da 

[sic] pele. Uma experiência profundamente sentida é “tocante”. Uma experiência 

tocante é pungente (poignant), palavra que herdamos, no inglês médio, diretamente 

do francês arcaico poindre por intermédio do latim pungere, que significa picar, 

tocar. (MONTAGU, 1988, p. 27-28) 
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Acordados, ou dormindo, nossos corpos incessantemente estão a tocar nossas roupas, 

acessórios, lençóis e travesseiros, objetos do entorno, o espaço. O toque daquilo que vestimos 

proporciona-nos variadas sensações, diferentes humores e posturas (pensemos, por exemplo, 

no material, no alinhamento mais retilíneo e no ajuste mais firme de um terno, que 

automaticamente faz-nos incorporar uma conduta mais formal quando comparado ao uso de 

vestes mais leves e soltas, como aquelas que utilizamos para nos exercitar, ou dormir). Às 

vezes, tentamos nos concentrar, escrever, estudar, trabalhar, ou mesmo dormir, mas algo 

parece estar errado com nossos corpos e um simples ajuste de temperatura pode ser a solução 

de que nem sempre nos damos conta. Um incômodo, que pode beirar a dor, em nossas peles e 

olhos ressecados pode facilmente ser resolvido pelo uso de hidratantes, ou colírios que 

suavizam, lubrificam e dão mais conforto ao nosso toque e aos atritos existentes entre o corpo 

e suas partes, ou entre nossos corpos e as superfícies do ambiente e também a de outros 

corpos. 

 

Na realidade, existem vários sentidos táteis que estão reunidos sob a denominação 

comum de tato; são geralmente difíceis de se definir, como, por exemplo, no caso da 

pele que formiga ou queima diante de uma cena misteriosa num filme ou 

representação teatral, ou um espetáculo de “deixar os cabelos em pé”. Todavia, 

conhecemos os elementos que participam do tato, como pressão, dor, prazer, 

temperatura, movimentos musculares da pele, fricção, e assim por diante. Existem 

também as informações que recebemos de nossos músculos através da pele, ao nos 

movermos. (MONTAGU, 1988, p. 31) 

 

Quando comemos, a textura e solidez dos alimentos são associadas ao paladar e, assim, 

reconhecemos o sabor das coisas e formamos nossos gostos e preferências alimentares. 

Igualmente, ao sentirmos um perfume que muito nos apetece, a intensidade de seu odor entra 

em contato com nossas terminações nervosas, fazendo com que tenhamos a sensação de 

estarmos sendo tomados por seu cheiro que parece tocar-nos por dentro e por fora (isso 

quando não somos alérgicos a certas fragrâncias e elas parecem ‘cutucar’ nossas narinas, que 

reagem com movimentações bem típicas, espirros e coceiras). Também vale notar que 

somente “escutamos os sons por causa de pequenos ossos de nossos ouvidos que se tocam em 

resposta a vibrações no ar, tanto que Murray Schafer escreveu: ‘a audição é uma forma de 

tocar a distância’ ” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 6, tradução nossa)76 

                                                             
76 “We hear sound because tiny bones in our ears touch together in response to vibrations in the air so that as 

Murray Schafer wrote: ‘Hearing is a way of touching at distance’” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 6) 
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Qualquer que seja a situação que vivenciemos, o tato estará presente. Ainda que não 

notemos, ele se integra aos outros sentidos e complementa a experiência sensória, garantindo-

nos presença e consciência sobre aquilo que se sente, ou faz. É simplesmente impossível 

excluir essa dimensão sensória de nosso viver e privar-nos de nossa tatilidade: fechemos os 

olhos e paramos de ver; tapemos o nariz e os ouvidos e escapamos de cheiros e sons 

desagradáveis; ficamos sem comer e não sentiremos o gosto dos alimentos; no entanto, é 

simplesmente impossível esquivar-se do toque, pois estar no mundo, ou melhor, estar vivo, 

automaticamente significa tocar. Pelo simples fato de existir, tocamos (Cranny-Francis, 

2013).  

O tato é uma dimensão sensória que carrega grande peso para nossa existência e isso vem 

sendo tão reconhecido que até mesmo o filósofo e escritor francês Michel Serres, em sua obra 

Os cinco sentidos: filosofia dos corpos misturados (2001), compreende a contribuição que 

tem o tato em situar sua consciência e subjetividade.  

 

Com o médio eu toco um de meus lábios. Neste contato reside a consciência. 

Começo a examiná-la. Ela se esconde geralmente em uma dobra, lábio pousado 

sobre lábio, palato colado à língua, dentes sobre dentes, pálpebras abaixadas, 

esfíncteres contraídos, mão fechada em punho, dedos pressionados uns contra os 

outros, face posterior da coxa cruzada sobre a face anterior da outra, ou pé 

repousado sobre o outro pé. Aposto que o homúnculo, pequeno e monstruoso, do 

qual cada parte é proporcional à grandeza das sensações, cresce, infla nos locais dos 

automorfismos, quando o tecido da pele se dobra sobre si mesmo. A pele sobre si 

mesma adquire consciência, também sobre a mucosa e a mucosa sobre si mesma. 
Sem dobra, sem contato de si sobre si mesmo, não haveria verdadeiramente sentido 

íntimo, nem corpo próprio, muito menos cinestesia, tampouco verdadeiramente 

esquema corporal; viveríamos apagados, prestes a desaparecer. (SERRES, 2001, p. 

16) 

 

Apesar de sua pervasividade e contundência para a vida, a história das mídias digitais e 

do Mundo dos Terminais (Rose, 2014) constantemente negligenciou essas nossas dimensões 

táteis, nosso sensório, sua capacidade de gerar sentido e fazer-nos relacionar com o mundo. 

Isso se deve grandemente aos fundamentos da civilização ocidental, que em muito ainda se 

baseia nas concepções e princípios cartesianos que remontam ao século XVII, conforme já 

discutimos algumas páginas atrás (ver Capítulo II, p. 42 a 44). Por outro lado, a turbulência 

nos paradigmas comunicacionais que vem sendo trazida pelo Mundo sem Telas (2015a) não 

menospreza esse aspecto tão vital para a humanidade. Nem pode fazê-lo, pois por ter o corpo 

como elemento central, jamais poderia ignorar nem o tato, nem qualquer outro de nossos 

sentidos. 
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Nós seres humanos temos uma tremenda capacidade de perceber o mundo a nossa 

volta graças ao estímulo combinado de nossos cinco sentidos. É curioso, então, que 

nos envolvamos com a tecnologia primariamente por somente um desses sentidos, a 

visão – isso porque raramente usamos a completude de nossa capacidade visual 

nessa tarefa. Os outros quatro sentidos humanos – tato, audição, paladar e olfato – 

com todas as suas surpreendentes habilidades em receber informação sobre o mundo 

são relegados à marginalidade. Hoje gastamos grande parte de nosso tempo de 

interação com a tecnologia mirando pequenas lâminas de vidro, as quais são 
posicionadas exatamente ante nossos olhos e no centro de nosso foco. Isso deve 

mudar. Nós precisamos entender melhor o funcionamento de todos os cinco sentidos 

de maneira a envolvê-los de forma mais plena. (ROSE, 2014, p. 157, tradução 

nossa)77 

 

Como todo ciclo que se inicia, é imprudente não reconhecer que o Mundo sem Telas 

como as conhecemos também tem suas limitações inaugurais. Afinal, o domínio da 

complexidade do corpo e sua biologia será uma conquista gradual, aos poucos abrindo 

caminhos para uma comunicação mais fluida e natural, dialogando com os sentidos segundo 

sua natureza híbrida, tal como pontuamos ao fim do segundo capítulo (ver p. 47 a 49). O 

Mundo sem Telas dá seus primeiros passos por meio da conquista do sensório, em especial a 

partir de nosso tato, não somente nos termos de sua fisiologia, mas, também, da cognição dele 

oriunda – lembremos, por exemplo, que na realidade virtual, o tato articulado à visão e à 

audição tem sido elemento-chave na criação dos chamados ‘senso de presença’, ‘ilusão 

corpórea’ (Mandary e Metzinger, 2016) e ‘enganação dos sentidos’, os quais contribuem 

sobremaneira para o convencimento e popularização dessas tecnologias (ver Capítulo II, p. 62 

e 63) e também nos fornecem pistas de que o conhecimento acerca da biopolítica e da 

cognição envolvidas no tato já vem sendo bem utilizado pelas empresas do ramo. 

Retomando o que dissemos ao longo dos capítulos anteriores (nos quais exemplificamos 

de diversas maneiras as manifestações inaugurais do Mundo sem Telas como as conhecemos 

hoje), não será difícil encontrar termos e ideias que demonstram a proeminência do tato nas 

tecnologias, articulando-o aos sentidos historicamente explorados da visão e da audição. 

Evgeny Chereshnev, o ciborgue profissional (ver Capítulo 1, p. 14), distendeu seu tato ao 

instalar um biochip em uma de suas mãos (por conta de seu potencial explorador, esse 

membro é tido como representante máximo do tato); o histórico das tecnologias de VR (ver 

                                                             
77 “We human beings have tremendous capability to perceive the world around us, thanks to the combined input 

of our five senses. It’s curious then that we engage with technology primarily through just one of those senses, 

vision – and we scarcely use the entirety of our visual capability, at that. The other four human senses – touch, 

hearing, taste and smell – with all their amazing abilities to sense information about the world are relegated to 

the sidelines. Today, we spend most of our technology interaction time staring at little glass slabs, which are 

positioned right before our eyes and in the center of our focus. This must change. We need to better understand 

the working of all five senses so we can involve them more fully.” (ROSE, 2014, p. 157) 
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Capítulo 2, p. 49 a 57) simplesmente não pode ser contado senão por meio dos esforços em 

torno das sensações e do uso e aplicação dos sentidos em seus projetos tecnológicos (aliás, à 

p. 57 encontramos uma coletânea de palavras e termos intimamente ligados ao sensório e/ou 

ao tato, que foram frequentes nessa trajetória), especialmente o tato, que desde o lançamento 

dos primeiros head-mounted displays (ver p. 54), é uma dimensão que vem insistentemente 

sendo o foco de pesquisadores e desenvolvedores, em virtude de sua contribuição para que 

essas tecnologias se tornem convincentes e agradáveis aos usuários, durante suas experiências 

imersivas. 

Também, caso queiramos trazer mais exemplos que atestem que o tato vem ganhando 

proeminência no Mundo sem as Telas que hoje nos cercam, projetos como o Soli ou o 

Jacquard também podem ser úteis. Conhecido como o maior visionário da comunicação 

tecnológica no mundo todo, o Google vem desenvolvendo os dois projetos dentro de seu 

grupo de pesquisa/incubadora ATAP78 (Advanced Technology and Projects). Enquanto o 

primeiro trata de microchips sensíveis, que utilizam radares de presença que fazem a leitura 

dos mais finos e precisos movimentos das mãos humanas – que se tornam, elas mesmas, 

controles remotos de inúmeros dispositivos que se tornarão disponíveis em nosso dia-a-dia, 

caso o projeto vingue –, o segundo, o Google Jacquard, utiliza o controle de gestos em 

tecidos fabricados a partir de fios condutores de impulsos elétricos. Esses materiais têxteis 

podem ser usados para a confecção dos mais diferentes tipos de roupas (tal como os tecidos 

convencionais), tornam-se superfícies sensíveis ao toque e já podem controlar equipamentos 

como smartphones: o usuário simplesmente deve escorrer seus dedos sobre o tecido e o toque 

é, então, informado ao dispositivo a ele conectado. O surgimento do Jacquard – que foi 

idealizado por conta da semelhança entre a estrutura dos têxteis e de telas touchscreen79 e que 

tem seu nome derivado do antigo tear mecânico também batizado por Jacquard – é sinalizado 

por Ivan Poupyrev, o desenvolvedor dos dois projetos, como uma das possíveis maneiras de 

invisivelmente integrar a computação a objetos, materiais e vestimentas do dia-a-dia80. Em 

outras palavras, são embriões altamente representativos do Mundo sem Telas e que utilizam 

                                                             
78 Para mais informações sobre o Google ATAP, ver <https://atap.google.com/>. Já sobre o Project Soli e o 

Project Jacquard, ver respectivamente:  <https://atap.google.com/soli/>  e <https://atap.google.com/jacquard/>. 

Acesso em: 24 ago. 2016. 

79 Informação dada pelo próprio desenvolvedor do Project Jacquard e do Project Soli, Ivan Poupyrev, em seu 

vídeo de apresentação (ver link encerrado na nota anterior). 

80 Informação também concedida no vídeo de abertura ao qual nos referimos na nota anterior. 

https://atap.google.com/
https://atap.google.com/soli/
https://atap.google.com/jacquard/
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nossas dimensões táteis e sua cognição como elementos centrais e indispensáveis para a sua 

concepção, desenvolvimento e existência. 

O tato e seus desdobramentos vêm se mostrando tão relevantes que o próprio MIT, o 

renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1997 apresentou 

ao mundo sua noção de Tangible Bits, ou Bits Tangíveis, que era “uma tentativa de criar 

pontes entre o ciberespaço e o ambiente físico ao tornar tangíveis as informações digitais 

(bits)” (ISHII e ULLMER, 1997, p. 2, tradução nossa)81. A ideia abriu portas para o conceito 

de Interfaces Tangíveis de Usuário (referenciadas pelo acrônimo TUI, formado pelas palavras 

Tangible User Interfaces, do inglês), que se baseiam na premissa de que os seres humanos 

desenvolveram afinadas habilidades em sentir e manipular o mundo físico, as quais, porém, 

não têm seu potencial completo utilizado pelas Interfaces Gráficas de Usuário – GUI82 – 

(Ishii, 2008), que foram amplamente propagadas pelo Mundo dos Terminais (Rose, 2014). 

 

as interações com os pixels sobre telas GUI são inconsistentes com nossas interações 

com o resto do entorno físico em que vivemos. [...] Quando interagimos com o 

mundo GUI, nós não podemos beneficiar-nos de nossa destreza, ou utilizar nossas 

habilidades para manipular diferentes objetos físicos [...]. A ideia central das TUIs é 

dar forma física à informação digital. [...] A TUI é uma alternativa ao atual 

paradigma da GUI, demonstrando uma nova forma de materializar as visões de 
Mark Weiser’s sobre a Computação Ubíqua que entrelaça tecnologias digitais com o 

tecido do ambiente físico, fazendo-as invisíveis [54]. Em vez de aplicar pixels a uma 

variedade de interfaces, a TUI utiliza formas físicas tangíveis que se encaixam sem 

emendas ao entorno físico do usuário. (ISHII, 2008, p. xv-xvi, tradução nossa)83 

 

As afirmações de Hiroshi Ishii, líder do Tangible Media Group (Grupo de Mídias 

Tangíveis), do MIT, além de colocarem as TUIs em sintonia com as idealizações do Project 

Jacquard sobre o qual dissertamos acima, também reforçam o que vimos dizendo sobre a 

importância de nossa corporalidade em nossa formação subjetiva. Isso leva-nos novamente ao 

fato de que a cognição tem, portanto, natureza corporificada, tal como defendem 

pesquisadores como Cranny-Francis (2013), Montagu (1988), Damásio (1996) e Katz e 

                                                             
81 “an attempt to bridge the gap between cyberspace and the physical environment by making digital information 

(bits) tangible.” (ISHII e ULLMER, 1997, p2) 

82 Acrônimo para Graphical User Interface, na língua inglesa. Para mais informações, ver p. 10. 

83 “interactions with pixels on these GUI screens are inconsistent with our interactions with the rest of he 

physical environment within which we live. [...]When we interact with the GUI world, we cannot take advantage 

of our dexterity or utilize our skills for manipulating various physical objects [...]. The key idea of TUIs is to give 

physical forms to digital information. [...]TUI is an alternative to the current GUI paradigm, demonstrating a 

new way to materialize Mark Weiser's vision of Ubiquitous Computing of weaving digital technology into the 

fabric of a physical environment and making it invisible [54]. Instead of making pixels melt into an assortment 

of different interfaces, TUI uses tangible physical forms that can fit seamlessly into a users' physical 

environment.” (ISHII, 2008, p. xv-xvi) 
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Greiner (2001, 2005, 2010, 2015). É por conta dessa especificidade cognitiva que observamos 

as ‘inconsistências’ mencionadas por Ishii (2008) entre nossas formas de agir e pensar e a 

lógica das telas, as quais vieram determinando os rumos da comunicação digital nos últimos 

30 anos e que também limitaram nossa atuação junto às tecnologias digitais à visão em 

sentido estrito (Ishii e Ullmer, 1997; Ishii, 2008; Rose, 2014). Essa incompatibilidade entre a 

natureza corporal humana e a dureza do Mundo dos Terminais vem se provando ainda mais 

acirrada diante das possibilidades de criação, invenção e interação que a cada dia se lançam 

contra nós em cada novo desenvolvimento tecnológico do Mundo sem Telas, conforme já dito 

(ver Capítulo I, p. 35 a 38), quando evocamos as teses de David Rose sobre os Quatro Futuros 

(Rose, 2014). Rose, aliás, é também integrante do citado Tangible Media Group e explicita o 

caráter desse grupo e de seus esforços: 

 

Cada semestre trabalhamos juntos para desenvolver protótipos de objetos 

encantados ou serviços com interfaces tangíveis. Por tangível eu quero dizer que as 

interações entre seres humanos e objetos não requerem uma tela. Em vez disso, 
interfaces que dependem de gestos, da tatilidade, de vestíveis, de áudio, da luz e seu 

padrão, e de hápticos – o uso do tato. (ROSE, 2014, p. 50, tradução nossa)84 

 

Com sua definição do que é tangível, Rose (2014) aponta-nos que a comunicação digital 

no Mundo sem Telas não pode, portanto, restringir-se ao tato como maneira única e isolada de 

relacionarmo-nos com as tecnologias. Disso tiramos pelo menos duas conclusões. A primeira 

é que, valendo-se das reflexões de Cranny-Francis (2013), Montagu (1988), Rose (2014), Ishii 

(2008), e também lembrando que o corpo é corpomídia (Katz e Greiner, 2001, 2005, 2010, 

2015), é pertinente dizer que o contínuo processo de se tornar corpo ancora-se no sensório. 

Uma vez que as trocas contaminatórias que corpo e ambiente fazem – e que são responsáveis 

por suas formações mútuas – transitam pelos orifícios, portas e membranas dos sentidos, tudo 

aquilo que aprendemos sobre o mundo, que nos transforma e à nossa cognição, passa por 

essas vias sensitivas (ver Capítulo II, p. 44 e 45).  

Esse raciocínio remete-nos a uma segunda constatação, também já apresentada 

anteriormente: a de que o sensório se apresenta como dado híbrido. É impossível dissociar o 

tato da experiência olfativa, auditiva, visual, ou gustativa, por exemplo. O sensório jamais 

pode ser reconhecido como porta de entrada e acesso isolado, pois, se é impossível identificar 

                                                             
84 “Each semester we work together to develop prototypes of enchanted objects or services with tangible 

interfaces. By tangible I mean that the interaction between human being and object does not require a screen. 

Instead, interfaces rely on gesture, tactility, wearables, audio, light and pattern, and haptics – the use of touch.” 

(ROSE, 2014, p. 50) 
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fronteiras no permanente fluxo entre corpo e ambiente, como seria viável precisar fronteiras 

entre as dimensões corporais que participam desse fluxo? O olfato não pode ser uma 

experiência restrita ao ato de cheirar, pois ele afeta o paladar; observar uma cena que se 

desenrola diante de nossos olhos não apaga os sons que ouvimos ou são pressupostos por 

nossos ouvidos; o tocar de uma flauta doce garantiu essa denominação ao instrumento por 

conta da relação com outras formas de sentir e perceber os sons. O tato não é uma experiência 

estanque e agrega diferentes dimensões e peculiaridades (ao mesmo tempo em que sentimos a 

textura de um objeto, percebemos a sua temperatura, por exemplo). Pensar os sentidos como 

unicamente cinco compartimentos fechados entre si é fluir por uma lógica avessa ao 

funcionamento de nossos corpos e de nossas vivências. 

 

Esse mapeamento dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e cheiro) remete à 
concepção Aristotélica dos cinco sentidos que estruturou o pensamento ocidental 

sobre a corporificação por vários milênios. Teóricos contemporâneos, psicólogos e 

neurocientistas vêm especificando outros sentidos, tais como o senso de equilíbrio 

(senso vestibular) e o sentido interno sobre o próprio corpo e como ele se move no 

espaço (propriocepção), ambos os quais são comumente considerados aspectos do 

tato. E muito do trabalho recente sobre corporificação e consciência enfatizam a 

natureza multimodal da experiência sensória e da existência, bem como sua inter-

relação com os sentidos e sua criação de consciência e de sentido (CRANNY-

FRANCIS, 2013, p. 13, tradução nossa)85 

 

Entender o sensório como um mero conjunto de receptores de estímulos separados entre 

si e que simplesmente cumprem seu papel em trazer as informações do ambiente para a 

apreciação de um cérebro, que as recebe como dados ilesos e não ‘contaminados’ pela 

organicidade de nossas construções sensíveis é reproduzir a lógica do corpo como contêiner, 

essa que se baseia na dicotomia cartesiana, como apontam Greiner e Katz (2001). Nela, a 

mente está em superioridade ao corpo, proclamando uma proeminência inexistente em 

detrimento do segundo (ver Capítulo II, p. 43). Essa separação não poderia não ser refletida 

também na categorização dos sentidos:  

 

                                                             
85 “This mapping of the senses (sight, hearing, touch, taste and smell) refers back to the Aristotelian conception 

of the five senses that has structured Western thinking about embodiment for several millennia. Contemporary 

theorists, psychologists and neuroscientists have specified other senses, such as the sense of balance (the 

vestibular sense) and the internal sense of one’s own body and how it moves through space (proprioception), 

both of which are often considered to be aspects of the sense of touch. And much recent work on embodiment 

and consciousness stresses the multimodal nature of sensory experience and of being, and the interrelationship 

of the senses and their creation of consciousness and of meaning” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 13) 
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enquanto a visão e a audição são comuns metáforas para o pensamento intelectual, o 

tato é normalmente utilizado para referências a estados mentais que são aberrantes 

ou anormais (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 13, tradução nossa)86.  

o tato (juntamente com o olfato e o paladar) foi convencionalmente caracterizado 

como um sentido ‘mais baixo’ ou ‘corporal’; a equação de mais baixo e corporal 

novamente traz à tona o fato de que o corpo não era considerado como central à 

consciência, mas uma carapaça carnal para a consciência, mente, intelecto e espírito. 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 16, tradução nossa)87 

 

A clara distinção entre os sentidos e sua atribuição de valores segundo uma lógica que 

não reconhece a natureza corporificada de nossa cognição também se projeta sobre nossa 

comunicação – seja ela digital ou não – e nela impõe conseqüências. Sobre isso, Montagu 

traz-nos interessantes observações: 

 

Para se comunicar, o mundo ocidental terminou por apoiar-se maciçamente nos 

“sentidos de distância”, visão e audição; quanto aos “sentidos de proximidade”, 

paladar, olfação e tato, em grande parte proscreveu o último. Dois cães podem usar 

um com o outro todos os cinco sentidos em sua comunicação, mas dificilmente se 

poderia dizer o mesmo de dois seres humanos em nossa cultura [...] A linguagem 

dos sentidos, na qual podemos ser todos socializados, é capaz de ampliar nossa 

valorização do outro e do mundo em que vivemos, e de aprofundar nossa 

compreensão em relação a eles. Tocar é a principal dessas linguagens. (MONTAGU, 

1988, p. 19). 

 

A sinestesia do sensório vem sendo utilizada nos desenvolvimentos tecnológicos do 

Mundo sem as Telas de hoje, mas pode-se continuar a fazer referência a cada um dos 

sentidos, evidentemente. Abordar aspectos do tato, visão ou audição de forma analítica – por 

mais impreciso que possa soar – é completamente viável, desde que reconheçamos a 

transversalidade entre os sentidos e não a abandonemos. Como bem lembra Cranny-Francis,  

 

Isolar o sentido do tato para análises é artificial porque ele inevitavelmente age em 
relação a todos os outros sentidos e ao senso de lugar e de ‘estar-no-mundo’ do 

sujeito que sente; isto é, ele é tanto inter-relacionado pelo indivíduo com outras 

capacidades de fazer sentido (sensória, conceitual), como a contextos. No entanto, 

focar no tato possibilita-nos identificar suas contribuições para nossa experiência, 

entendimento de mundo e de nós mesmos, o que pode então ser incluído em análises 

                                                             
86 “while sight and hearing are common metaphors for intellectual understanding, touch is commonly used to 

refer to mental states that are aberrant or abnormal” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 13) 

87 “touch (along with smell and taste) has conventionally been characterized as a ‘lower’ or ‘bodily’ sense; the 

equation of lower and bodily again making the point that the body was not regarded as central to consciousness 

or being, but rather as a fleshy carapace for the consciousness, mind, intellect or spirit” (CRANNY-FRANCIS, 

2013, p. 16) 
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mais amplas sobre comportamentos individuais e coletivos, eventos e situações. 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 13-14, tradução nossa)88 

 

É por conta dessa ‘dissecação metodológica’ que é possível defender o entendimento de 

que o nosso estar no mundo, nosso existir aqui e agora, está atado ao corpo, bem como insistir 

na ideia de que, entre os sentidos, são essencialmente nossas dimensões táteis as que impõem 

a materialização, ou concretização desse contato com o entorno, localizando-nos no mundo 

como subjetividades dotadas de consciência (Cranny-Francis, 2013; Montagu, 1988; Sennet, 

2008). Como o tato evoca os outros sentidos e está no fluxo ininterrupto das transformações 

que fazem do corpo um corpomídia, ele também se reorganiza todo o tempo.   

 

Para muitos autores (e.g.: Mac Neill 1998, Tenner 2003, Stafford 2001) existe um 
esquema de indexicalização entre a mão, os olhos e a manipulação dos objetos no 

mundo. Isso quer dizer que há um movimento em dupla direção: o gesto pressupõe o 

mundo material e o evoca. É como se acontecesse sempre um trâmite entre o 

existente e o imaginado. Neste viés, é sempre o signo (algo que representa algo para 

alguém) que invoca um nexo entre práticas, coisas e as inúmeras possibilidades de 

relações entre elas. A partir daí, surgem infinitos propósitos comunicativos entre 

contextos sintáticos, papéis semânticos e diferentes estados corpóreos, que se 

constituem, eles mesmos, como sistemas sígnicos. (GREINER, 2005, p. 97). 

 

Dizer que o tato é a dimensão sensória que majoritariamente nos coloca face a face com 

o mundo e que é a partir desse contato – o qual também reorganiza todos os outros sentidos 

(Cranny-Francis, 2013; Sennet, 2008; Montagu, 1988) – que emergem noções de si e do outro 

implica dizer também que somos capazes de produzir significado a partir dele. Em outras 

palavras, o tato (bem como todo o sensório) não é somente um atributo físico que garante 

nossa existência e sobrevivência no mundo, mas que desse embate materializado pelas 

dimensões táteis emergem relações de sentido sistêmicas, como nos ensina Greiner (2005). 

Há toda uma cadeia semiótica envolvida no mais simples tocar, encostar, deslizar, friccionar. 

Isto é, há toda uma linguagem que se desenrola nada mais, nada menos pelo simples estar e 

existir no mundo em meio às coisas, pessoas e demais seres vivos. 

Montagu (1988) demonstra, por meio de vários experimentos realizados por diferentes 

cientistas e institutos de pesquisas, que há também certa correspondência entre a produção de 

                                                             
88 “Isolating the sense of touch for analysis is artificial as it inevitably acts in relation to all other senses and to 

the sensing subject’s sense of place or of ‘being-in-the-world’; that is, it is both interrelated by the individual 

with other meaning-making capacities (sensory, conceptual) and contextual. Nevertheless, focusing on touch 

enables us to locate the contributions of touch to our experience and understanding of the world and of 

ourselves, which can be included in more comprehensive analyses of individual and collective behaviours, 

events and situations” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 13-14) 
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sentido tátil e funções fisiológicas vitais para a sobrevivência não só dos seres humanos, 

como também de outros mamíferos e certas espécies animais. A partir dessas observações, 

Montagu conclui que entre cães, gatos, ratos e chimpanzés, por exemplo, o ato de lamber a 

própria barriga quando no período gestacional, ou o de lamber os filhotes recém-nascidos (o 

que persiste por um longo período – Montagu, 1988), mais que uma manifestação de afeto e 

laços maternais que se criam pela situação, ou uma forma de se executar a higiene, são 

também estimulações essenciais para o bom funcionamento dos sistemas gastrointestinal, 

respiratório, geniturinário, circulatório, entre outros, tanto da mãe, quanto dos filhotes 

(Montagu, 1988). 

Embora tal comportamento não seja encontrado em meio aos humanos, Montagu também 

propõe que, evolutivamente, elas correspondem às comuns carícias entre mães e bebês e 

também aos movimentos e contrações uterinas no momento do parto. Ele cita, por exemplo, 

que nos anos 1920, a taxa de mortalidade entre bebês com menos de um ano beirava os 100% 

nos orfanatos de Nova York (Montagu, 1988). A estatística também era próxima nos 

abastados lares norte-americanos, nos quais o cientificismo da época pregava a assepsia e o 

contato mínimo com os bebês para uma educação de sucesso. O cenário, no entanto, só 

começou a mudar quando, pouco antes da II Guerra Mundial, o Dr. Fritz Talbot visitou um 

abrigo alemão para bebês órfãos, no qual o problema era praticamente inexistente. Lá, a ideia 

do “Cuidado Terno, Amoroso” (Montagu, 1988, p. 105) pressupunha que as crianças 

deveriam estar sempre muito limpas, arrumadas e sob um constante cuidado e estímulo táteis 

– havia, por exemplo, uma obesa senhora apelidada na instituição como ‘Velha Anna’, quem 

sempre tinha sucesso ao afagar e carregar nos quadris aqueles bebês que não vinham 

respondendo aos tratamentos médicos, mesmo quando todas as alternativas haviam sido 

tentadas (Montagu, 1988). 

 

pode muito bem ser que tenha acontecido um desenvolvimento evolutivo [sic] desde 

o lamber, passando pelo pentear com dentes (como se dá em lêmures), pela 

arrumação usando dedos, pelas carícias de mãos e carinhos, presentes em 

chimpanzés, gorilas e Homo sapiens, até, portanto o carinho da mão que para o bebê 

humano é virtualmente uma forma tão importante de experiência quanto são as 
lambidas para os filhotes de outros mamíferos. [...] parece evidente que um dos 

elementos da gênese da capacidade de viver é “lamber” ou seu equivalente em 

outros formas [sic] de estimulação tátil prazerosa. (MONTAGU, 1988, p. 59-60) 

Sugiro que um dos equivalentes para as “lambidas” seja representado pelo longo 

período do trabalho de parto que deve suportar a fêmea parturiente.  [...] Durante 

esse período, as contrações uterinas fornecem estimulações maciças para a pele do 

feto. [...] Estes estímulos são acentuadamente intensificados durante o processo do 

trabalho de parto, a fim de preparar os sistemas de manutenção para o 

funcionamento pós-natal, que é de natureza ligeiramente diferente do que lhe era 
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necessário no ambiente aquático em que o feto até então passou seus dias. Essa 

intensificação das estimulações cutâneas é especialmente necessária no feto humano 

porque, contrariamente à crença geral, o período de gestação não se completa 

quando o bebê nasce. Está só meio completo. (MONTAGU, 1988, p. 62) 

 

Por “meio completo”, Montagu explicita que opostamente a quase todas as outras 

espécies de seres vivos, humanos não nascem prontos para enfrentar o mundo. Quando recém-

nascidos, dependem dos cuidados de alguém para que sejam alimentados, para manter a 

temperatura corporal média, para se locomover etc. (Montagu, 1988). Essa é a razão pela qual 

esse período de cuidado pós-natal é chamado de exterogestação, o qual, de acordo com alguns 

cientistas, completa-se quando o bebê é capaz de engatinhar de maneira eficiente e com certa 

independência (Montagu, 1988). Comparativamente a outras espécies, o estímulo tátil durante 

o período é também de grande importância para a ativação e bom funcionamento de uma série 

de aspectos fisiológicos. O que nos difere, porém, é que face à complexidade e variedade 

cultural que temos no mundo, esse contato adquire dimensões muito mais relevantes, 

justamente por se tratar do primeiro contato que temos com tudo isso. Com estas informações, 

podemos imaginar o valoroso papel cultural que o tato exerce nesse processo. 

 

Já deve estar claro por que, no período exterogestacional, o tipo de experiência tátil 
que o bebê vive irá exercer uma influência tão fundamental sobre seu 

desenvolvimento. A explicação é muito simples: é porque uma parte fundamental de 

sua aprendizagem é feita durante esse período, através de experiências que ele vive 

ao nível da [sic] pele. O período exterogestacional constitui uma etapa do 

desenvolvimento durante a qual a qualidade da comunicação experimentada ao nível 

da [sic] pele tem um papel crucial. É crítico porque sobre a qualidade da 

comunicação tátil experimentada nesse período apoia-se o tipo de resposta 

psicomotora e emocional que o bebê aprende a emitir em relação aos outros. Este 

tipo de resposta emocional tornar-se-á uma parte fixa e permanente de sua 

personalidade (MONTAGU, 1988, p. 282) 

 

Casos que ilustram a proposição do antropólogo abundam. Cranny-Francis (2013) 

relembra o célebre exemplo de Micheline Mason, teórica inglesa da educação inclusiva, que 

com poucos meses de vida foi diagnosticada, nos anos 1950, com osteogénese imperfeita. A 

doença, de origem genética, faz com que seu portador seja incapaz de sintetizar uma proteína 

específica, responsável pela dureza e fortificação dos ossos, que se tornam, então, facilmente 

quebráveis. Face às limitações da medicina na época, Micheline foi isolada em hospitais, seus 

pais foram convencidos de que qualquer tipo de contato fosse prejudicial a sua saúde e 

enfermeiros eram orientados a tocá-la o mínimo possível. As consequências psicológicas 

deixadas por conta disso foram recentemente exprimidas por ela mesma: “Eu ainda posso 
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sentir o afastamento do mundo em relação a mim. O recuar. A mágoa substituiu o deleite, o 

medo substituiu a inteligência. [...] Eles não consideraram as feridas em meu coração, em 

minha alma.” (MASON, 2004 apud CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 17, tradução nossa)89. 

Outro caso representativo da relevância cultural que têm o tato e seus significados é o do 

imperador alemão Friederick II (1194 – 1250), que determinou que um grupo de recém-

nascidos fosse cuidado por amas de leite sem que recebessem qualquer tipo de afeto, ou sem 

que tivessem qualquer tipo de estímulo auditivo, com o fito de saber se, nesses casos, eles 

poderiam aprender outras línguas, como o hebraico ou o latim. No entanto, “seus esforços 

foram em vão porque todas as crianças morreram” (MONTAGU, 1988, p. 108). De forma não 

tão trágica e mais contemporânea, Montagu também ilustra a questão a partir dos casos de 

Laura Bridgman (1829 – 1889) e Helen Keller (1880 – 1968): ambas eram cegas e surdas 

desde a infância e somente tiveram sucesso na socialização quando seus isolamentos foram 

rompidos por sua introdução à datilologia – “em outras palavras, a comunicação pela pele” 

(MONTAGU, 1988, p. 107). Já adultas, Bridgman foi considerada a primeira norte-americana 

cega e surda a estudar proficientemente a língua inglesa, ao passo que Keller foi sua primeira 

conterrânea com a mesma deficiência a concluir o ensino superior, tornando-se uma 

reconhecida palestrante e ativista política. 

Os exemplos dados acima mostram-nos a importância da comunicabilidade do tato. A 

cognição é corporificada e o tato tem um papel fundamental nesse processo. 

 

Conhecemos a nós mesmos e ao mundo por nosso tato, aqui crucialmente incluindo 

nossa habilidade se auto tocar e fazer sentido/significado a partir desse toque. Nessa 

medida, o tocar, o contato (com- ‘junto’ + tangere- ‘tocar’), faz com que 
conheçamos tanto o eu, quanto o outro, inclusive o outro que é também o eu; isso 

pode refletir-se no eu e posicioná-lo. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 19, tradução 

nossa)90 

O tato é semeoso91, uma vez que está repleto de significados – físicos, emocionais, 

intelectuais, espirituais – e esses significados são social e culturalmente específicos. 

Muito além de ser uma simples ação ou resposta muscular, o tato nos posiciona no 

mundo, conecta-nos uns aos outros e nos permite operar efetivamente como 

                                                             
89 “I can still feel the withdrawal of the world from me. The stepping back. Grief replaced delight, fear replaced 
intelligence […] They did not consider injuries to my heart, my soul.” (MASON, 2004 apud CRANNY-

FRANCIS, 2013, p. 17) 

90 “We know ourselves and the world through the sense of touch, crucially including our ability to touch 

ourselves and to make sense/meaning of that touch. At that point of touch, of contact (com- ‘together’ + tangere- 

‘to touch’), we both know the self and the other, including the other that is also the self; that can reflect on and 

position the self.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 19) 

91 Cranny-Francis (2013) cria a palavra semeful, a qual aqui traduzimos por semeoso. Ela chega ao termo a partir 

da palavra grega semeion, que significa ‘signo’ e que etimologicamente compõe a palavra semiótica, com o 

intuito de explicitar a propriedade que tem o tato em gerar sentido de forma plural e diversa. 
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indivíduos corporificados e como sujeitos sociais. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 

35, tradução nossa)92 

 

Se somos o que somos, se pensamos como pensamos e agimos como agimos, o tato tem 

aí seu papel por ser uma dimensão porosa, uma membrana pela qual transitam as 

contaminações entre corpo e ambiente. O tocar faz com que nossa cognição e nossas 

subjetividades sejam corporificadas. Isto é, as especificidades dos passageiros estados que nos 

delineiam como sujeitos mutantes ao longo da vida se vinculam a nossas dimensões sensórias, 

incluindo a do tato, pois é unicamente por conta delas que temos êxito em situar-nos no 

mundo – algo que se faz viável com os sentidos. Essa é a razão pela qual vimos tanto 

insistindo que há no toque uma biopolítica inerente e que ela não pode ser ignorada, ou 

lançada a segundo plano, afinal é em função dela que podemos ser reconhecidos como nós 

mesmos. Façamos, então, um adendo para melhor explicarmos o conceito e sua história, de 

forma a compreender porque falar em biopolítica vem se mostrado tão relevante nesta 

dissertação.  

Biopolítica 

 

De acordo com Lemke (2011), o termo biopolítica apareceu pela primeira vez na 

literatura em 1922, quando o cientista político sueco Rudolf Kjellén escreveu sobre a natureza 

orgânica do Estado. Em sua visão – essa que era também compartilhada por especialistas em 

direito público, biólogos e profissionais da saúde –, um Estado e, por conseguinte, uma 

política somente seriam legítimos e proporcionais à realidade caso fossem norteados por leis 

que seguissem as lógicas da biologia e, que, portanto, os caracterizassem como organismos 

vivos, valiosos e saudáveis (Lemke, 2011). Seu entendimento foi utilizado como princípio 

guia para os estudos e argumentos de diversos outros teóricos, até ser utilizado como base 

para as políticas eugênicas nazistas. Nelas, impasses políticos e relações sociais poderiam ser, 

em última análise, atribuídas a questões biológicas (Lemke, 2011). 

Apesar desse desvirtuamento teórico que contribuiu para uma tragédia histórica e que faz 

com que muitos ainda atrelem a biopolítica às crueldades do regime nazista, bem antes, por 

volta da segunda metade do século XIX, filósofos como Schopenhauer (1788 – 1860), 

                                                             
92 “Touch is semeful in that it is full of meanings – physical, emotional, intellectual, spiritual – and those 

meanings are socially and culturally specific. Far from being a simple, muscular action or response, touch 

locates us in the world, connects us to each other, and enables us to operate effectively as embodied individual 

and as social subjects.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 35). 
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Nietzsche (1844 – 1900) e Bergson (1859 – 1941) já falavam em uma tal lebensphilosophie, 

ou seja, a filosofia da vida. Esses pensadores inauguraram uma corrente filosófica que 

reavaliava o pensamento crítico e colocava a vida, seus significados, propósitos e valores 

como focos primordiais do pensar filosófico (Lemke, 2011). Apesar de suas discordâncias, 

 

Eles compartilhavam, entretanto, a reavaliação da “vida” e sua adoção como 

categoria fundamental e critério normativo do saudável, do bom e do verdadeiro. 

Vida – entendida como fato corporal ou existência orgânica, como instinto, intuição, 

sentimento, ou como “experiência” (Erlebnis) – era oposta à “morte”, ou ao 

“petrificado”, que eram representados pelo conceito “abstrato”, pela lógica “fria”, ou 

pelo “espírito” sem alma. O conceito de vida servia como um padrão segundo o qual 

processos percebidos como adversos a ela, tais como os processos de racionalização, 
civilização, mecanização e tecnologização, eram sujeitos à examinação crítica. 

(LEMKE, 2011, p. 9, tradução nossa)93 

 

Notamos, pela passagem acima, que esses pensadores inauguraram um movimento que 

rejeitava o abstracionismo kantiano e que assim dava grandes passos rumo a uma lógica anti-

cartesiana que, aos poucos, abandonava a dicotomia entre mente e corpo, bem como a 

superioridade da primeira em relação ao segundo: o pensamento, para estar vivo, devia 

originar-se no corpo – ou na “existência orgânica”, como bem coloca Lemke (2011) – e na 

cognição corporificada, como vimos defendendo. Foi a partir desse histórico que o conceito 

de biopolítica começou a atravessar tantas áreas e proliferou-se em meio aos mais variados 

campos do saber, sendo utilizado nas discussões políticas sobre asilo a refugiados (Lemke, 

2011; Pelbart, 2002), inovações médicas e biotecnologias moleculares (Rose, 2013), 

imunizações no cotidiano (Esposito, 2010) e controles populacionais (Foucault, 1988). 

A palavra biopolítica, como já se deve pressupor, é formada pela aposição da palavra 

grega bios (vida) à palavra política. Apesar de uma junção extremamente simples e que nos dá 

uma ideia geral de seu significado, é exatamente nessa conexão onde o problema começa, 

como diria Lemke (2011). Inúmeras vertentes teóricas94 surgiram desde a criação do conceito 

                                                             
93 “They shared, however, the reevaluation of ‘life’ and its adoption as a fundamental category and normative 

criterion of the healthy, the good, and the true. Life – understood as bodily fact or organic existence, as instinct, 

intuition, feeling, or ‘experience’ (Erlebnis) – was opposed to the ‘dead’ and the ‘petrified’, which were 

represented by the ‘abstract’ concept, ‘cold’ logic, or the soulless ‘spirit’. The concept of life served as a 

standard by which processes perceived as adversarial to life, such as processes of rationalization, civilization, 

mechanization, and technologization, were subjected to critical examination.” (LEMKE, 2011, p. 9) 

94 Entre as várias vertentes teóricas que tratam da biopolítica, a que talvez recebeu e ainda recebe maior atenção 

por parte da comunidade acadêmica é aquela inaugurada pelos escritos do francês Michel Foucault (1926 – 

1984). Isso aconteceu justamente por ele haver resgatado e trabalhado esse campo híbrido do saber de forma a 

pôr fim a uma série de controvérsias (ver p. 88 e 89), as quais impediam sua aceitação como uma abordagem 

legítima para as análises das complexas relações humanas. Apesar de suas incursões na filosofia, história, 

estudos sociais e na biopolítica, Foucault rejeitava qualquer rótulo e preferia ser reconhecido como um pensador 
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e, junto a elas, debates bem fervorosos em torno da questão também emergiram. Embora seja 

um “campo teórico e empírico que atravessa os convencionais limites disciplinares e que 

enfraquece a tradicional divisão acadêmica e intelectual do trabalho” (LEMKE, 2011, p. 2, 

tradução nossa)95, o conflito mais comum e de feições extremamente dialéticas acontece face 

à polarização entre os termos que dá origem a sua nomenclatura. No geral, ele se dá entre 

aqueles que defendem que a vida e o biológico são as bases da política, sem as quais ela não 

pode existir, e aqueles que argumentam que a política está “acima” da vida e de seus 

processos, tratando de questões mais gerais e/ou relevantes do que as nossas necessidades 

naturais e questões biológicas (Lemke, 2011).  

 

Cada posição fundamental sobre o problema da biopolítica baseia-se na estabilidade 

de um dos polos do campo semântico para explicar variações no outro polo. Ou a 

biologia é responsável pela política, ou a política é quem regula a biologia. No 

entanto, isso significa que ambas as concepções falham em explicar a instabilidade e 

a fragilidade do limite entre “vida” e “política” – e é exatamente essa instabilidade 

                                                                                                                                                                                              
crítico da modernidade e de sua história. Os caminhos que o levaram à biopolítica iniciaram-se por conta de seus 

estudos críticos sobre certas instituições (como manicômios e prisões), a medicina e a psiquiatria. Para ele, o 

controle social é exercido por essas instituições na medida em que elas associam poder e saber por meio da 

produção de verdades, as quais podem ser compreendidas como efeitos de práticas e discursos que dão corpo e 

inserem na realidade algo que é produzido – como, por exemplo, os entendimentos da loucura e da sexualidade 

(Foucault, 2010b). Apesar de publicar desde 1954, Foucault somente explicitou a biopolítica ao trabalhar o 

último capítulo de seu livro a História da Sexualidade I: A Vontade de Saber, lançado pela primeira vez em 

1976, oportunidade em que discutiu a passagem histórica do poder soberano – predominante nos regimes 

absolutistas da Europa, que detinha o poder de fazer morrer ou deixar viver – para o poder disciplinar do fazer 

viver e deixar morrer – surgido no Ocidente a partir do século XVIII, e que assumiu a função de gerir a vida por 

meio de práticas coercitivas, detendo o poder de promovê-la e mantê-la (fazer viver), ou abandoná-la à morte 

(deixar morrer) (Foucault, 1988, 2010b). Em seu curso O Nascimento da Biopolítica, ministrado junto ao 

Collège de France, Foucault (2008) teve a intenção de trabalhar mais a fundo o surgimento racionalizado deste 

campo de saber, porém não teve tempo de fazê-lo antes do término da disciplina por ter se alongado sobre os 

temas que possibilitaram sua existência: “O curso deste ano acabou sendo inteiramente consagrado ao que devia 

formar apenas a sua introdução. O tema escolhido era portanto a ‘biopolítica’: eu entendia por isso a maneira 

como se procurou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas postos à prática governamental pelos 

fenômenos próprios de um conjunto de viventes constituídos em população: saúde, higiene, natalidade, 

longevidade, raças...” (FOUCAULT, 2008, p. 431). Na obra, Foucault propõe que o liberalismo acaba sendo 

uma forma de se pensar criticamente as técnicas governamentais, uma vez que nesse regime o Estado deve 

autolimitar-se, revendo os excessos que possam prejudicar a liberdade de mercado (Foucault, 2008). Por outro 

lado, uma vez que é sua responsabilidade gerir a vida, encontrando aí seu propósito de existência, o Estado acaba 

entrando em uma situação paradoxal, pois garantir a manutenção e as liberdades da sociedade pode também 

implicar intervenções prejudiciais à livre concorrência (Foucault, 2008). “O que deveria ser estudado agora é a 

maneira como os problemas específicos da vida e da população foram postos no interior de uma tecnologia de 

governo que [...] não parou de ser acossada desde o fim do século XVIII pela questão do liberalismo.” 

(FOUCAULT, 2008, p. 439). Mais adiante em sua trajetória, Foucault também trabalhou as relações de poder e 

resistência (ver nota nº 120 à p. 102) e seu trabalho abriu portas para inúmeras outras discussões sobre a 

biopolítica, que foram e ainda são realizadas por autores como Giorgio Agamben (2009), Antonio Negri (2003), 

Nikolas Rose (2013) e Anny Cranny-Francis (2013), e todos eles fazem referências à suas investigações. 

95 “a theoretical and empirical field that crosses conventional disciplinary boundaries and undermines the 

traditional and intellectual division of labor” (LEMKE, 2011, p. 2) 
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que levou tantas pessoas a empregarem a noção de biopolítica. (LEMKE, 2011, p. 4, 

tradução nossa)96 

 

Nas concepções acima descritas, o próprio conceito de biopolítica é solapado quando 

vida e política são colocados como elementos isolados entre si, esquecendo a sua 

peculiaridade híbrida. Vida e biologia jamais podem ser compreendidas como já dadas no 

mundo (aqui, o conceito de corpomídia é fundamental para este entendimento – ver p. 44 – e 

todos os exemplos que vimos dando ilustram bem essa mutabilidade). É insustentável dizer 

que nossa organicidade maleável não provoca câmbios políticos significantes, pois o âmago 

da política é por ela afetado, fazendo de nós sujeitos políticos (Lemke, 2011). A biopolítica 

“foca mais nos seres vivos do que nos sujeitos jurídicos – ou, para sermos mais precisos, ela 

lida com sujeitos jurídicos que são ao mesmo tempo seres vivos” (LEMKE, 2011, p. 4, 

tradução nossa)97. Novamente, isso implica dizer que em momento algum é pertinente 

fazermos dissociações entre biologia e política, pois são campos permeados pelas 

contaminações transitórias entre corpo, ambiente e cognição, tal como propõe a Teoria 

Corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015). É justamente esse direcionamento que 

Foucault dá à questão quando especula sobre as origens do capitalismo moderno, que se valeu 

de investidas sobre o corpo e sobre a vida para seu estabelecimento e sucesso (Foucault, 

1988). 

 

o que se passou no século XVIII em certos países ocidentais e esteve ligado ao 

desenvolvimento do capitalismo, foi um outro fenômeno [...]: foi nada menos do que 

a entrada da vida na história – isto é, a entrada dos fenômenos próprios à vida da 
espécie humana na ordem do saber e do poder – no campo das técnicas políticas. 

Não se trata de pretender que, nesse momento, tivesse sido produzido o primeiro 

contato da vida com a história. [...] Pela primeira vez na história, sem dúvida, o 

biológico reflete-se no político [...]: cai, em parte, no campo de controle do saber e 

de intervenção do poder. [...] Se pudéssemos chamar “bio-história” as pressões por 

meio das quais os movimentos da vida e os processos da história interferem entre si, 

deveríamos falar de “biopolítica” para designar o que faz com que a vida e seus 

mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um 

agente de transformação da vida humana [...] O homem, durante milênios, 

permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de 

existência política; o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser 
vivo está em questão. (FOUCAULT, 1988, p. 133-134). 

                                                             
96 “Each fundamental position on the problem of biopolitics relies on the instability of one pole of the semantic 

field in order to explain variations in the other pole. Either biology accounts for politics, or politics regulates 

biology. However, this means that both conceptions fail to explain the instability and fragility of the border 

between ‘life’ and ‘politics’ – and this is exactly this instability that has prompted so many people to employ the 

notion of biopolitics” (LEMKE, 2011, p. 4) 

97 “it focuses on living beings rather than on legal subjects – or, to be more precise, it deals with legal subjects 

that are at the same time living beings” (LEMKE, 2011, p. 4) 
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Na passagem acima (que é comumente situada ao final da segunda fase da obra de 

Foucault e reconhecida como o fio condutor para suas reflexões acerca da ética, do cuidar-de-

si e das relações de poder – ver notas às p. 64 e 102), temos uma das primeiras manifestações 

explícitas do filósofo sobre a biopolítica. Nela, apesar de seu interesse ainda estar sobre os 

mecanismos de controle e regulação biológicos das populações – taxas de natalidade e 

mortalidade, expectativa de vida, políticas sanitárias etc., os quais, hoje, já não podem ser 

adotados como as únicas formas de controle sobre a vida (Katz, 2010, p. 25) –, ao unir saber e 

poder ao corpo e à biologia, Foucault acaba por eliminar a polaridade, ou mesmo o 

antagonismo existentes entre política e vida e que foram tão comuns às inúmeras discussões 

sobre o campo da biopolítica desde seu surgimento.  

 

Para Foucault, a vida não denota nem a base, nem o objeto da política. Em vez disso, 

ela representa uma fronteira para a política – uma fronteira que deve 

simultaneamente ser respeitada e superada e que parece ser tanto natural e inata, 

quanto artificial e transformável. (LEMKE, 2011, p. 5, tradução nossa)98 

 

Em outras palavras, o pioneirismo teórico de Foucault reflete-se no reconhecimento de 

que, ao falarmos em biopolítica, trazemos ao centro de nossas discussões o corpo, o sensório, 

bem como toda a produção de sentido e as cognições daí oriundas. Isto é, nosso biológico e 

nossa cognição corporificada têm papéis fundamentais nas construções sociais e nas relações 

de poder emergentes e que, ao mesmo tempo, podem ser propositalmente desenhadas de 

maneiras diversas: pensemos, por exemplo, nas formas outras de agir e pensar que surgiram 

concomitantemente à popularização do Mundo dos Terminais (Rose, 2014) e nas novas 

formas que vêm sendo inauguradas pelo Mundo sem Telas (Katz, 2015a), todas elas causadas 

por um contato íntimo do corpo com as mais distintas tecnologias digitais que foram se 

impondo em nosso dia-a-dia. É por razões como essas que se pode dizer que a biopolítica é 

um saber que se desenrola a partir do corpo, para o corpo, no corpo, e/ou através dele. 

Também, segundo essas concepções, entender o corpo como corpomídia nada mais é do que 

uma forma política de o conceber. 

 

A Teoria Corpomídia, porque ata corpo e ambiente de partida, explicando que corpo 

e entorno se distendem um no outro em trocas permanentes de informação, explicita, 

                                                             
98 “According to Foucault, life denotes neither the basis nor the object of politics. Instead, it presents a border to 

politics – a border that should be simultaneously respected and overcome, one that seems to be both natural and 

given but also artificial and transformable.” (LEMKE, 2011, p. 5) 
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com o conceito de corpomídia, a responsabilidade social de cada um de nós com as 

escolhas que faz no mundo. O conceito de corpomídia, portanto, é político de 

partida. (GREINER; KATZ, 2011, p.1) 

 

Os resultados provisórios dessas distensões e fluxos permanentes entre corpo e ambiente 

correspondem a processos biopolíticos na medida em que dão origem a padrões de 

comportamento e novas competências cognitivas. Isto é, desse encontro contaminatório e 

inestancável – e que não pode ser concebido sem que a materialidade corporal ocupe o papel 

de um agente determinante – surgem subjetividades, ou se preferirmos, sujeitos políticos 

corporificados. Falar deles, ou melhor, falar de nós, é falar também das relações biopolíticas 

em que estamos inseridos em nossas vivências on e off-line, sejam elas digitais, ou não. Com 

o processo de transformação profunda na comunicação que começa a ocorrer no Mundo sem 

as Telas com as quais nos habituamos (Katz, 2015a), o conceito de corpomídia favorece uma 

repolitização do corpo. O avanço das biotecnologias e do biocapital torna possível falar em 

uma individualidade e em uma ética somáticas que passam a guiar e regular a vida e ação 

humanas (Rose, 2013). 

 

A ciência popular, relatos dos meios de comunicação, peritos e futurólogos, todos 

descrevem nosso próprio momento na história como de máxima turbulência, na 
cúspide de uma mudança de época [...] Isso, eu desconfio, não será nenhuma 

transformação radical, nenhuma mudança para um mundo “pós-natureza” ou para 

um “futuro pós-humano”. Talvez nem sequer constituirá um “evento”. No entanto, 

penso que, em todas as espécies de pequenas sendas, a maioria das quais brevemente 

virará rotina e será aceita como verdadeira, as coisas não serão exatamente as 

mesmas novamente. [...] Estamos assistindo à emergência de novas ideias do que os 

seres humanos são, do que deveriam fazer e do que eles podem esperar. (ROSE, 

2013. p. 18-19) 

Estamos progressivamente chegando a nos relacionar a nós mesmos como 

indivíduos “somáticos”, isto é, como seres cuja individualidade está, pelo menos em 

parte, fundamentada dentro de nossa existência carnal, corporal. (ROSE, 2013, p. 

44). 

 

É por conta dessas compreensões e desdobramentos que levam em consideração nossa 

“existência carnal” e nossa peculiaridade de “indivíduos somáticos”, como diz Nikolas Rose 

na passagem acima, que Cranny-Francis (2013)99 disserta insistentemente sobre o tato como 

atributo de grande relevância biopolítica para nossa formação subjetiva – noção essa que vem 

                                                             
99 As teses de Cranny-Francis (2013) acabaram por adquirir peso considerável neste trabalho, principalmente ao 

fim deste terceiro capítulo, tanto por seu ineditismo no tocante às relações existentes entre tato, biopolítica e 

tecnologias (é vital notar que mesmo os autores citados em sua obra Technology and Touch: The Biopolitics of 

Emerging Technologies, de 2013, têm interesses outros que não o foco primordial sobre essas relações), quanto 

pela consistência de sua proposta teórica para ler o problema investigado nesta dissertação (ver p. 12). 
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ao encontro do que aqui também estamos defendendo, neste momento de passagem a um 

novo patamar comunicacional digital do Mundo sem Telas (Katz, 2015a). 

 

A biopolítica que é de meu interesse nesse estudo é a política do envolvimento 
sensorial humano, particularmente o tato e como ele articula valores, suposições e 

crenças de indivíduos, de suas culturas e de suas sociedades. Tocar não é somente 

um gesto físico, um ato funcional que faz algo acontecer; ele é também uma forma 

de significado e de existência. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 2, tradução nossa)100 

 

Anne Cranny-Francis (2013) identifica quatro termos, os quais podem ser compreendidos 

como dimensões semânticas, ou cadeias semióticas que emergem do tato e que se atualizam 

em processos que concorrem à subjetivação. São eles: conexão (connection), envolvimento 

(engagement), diferenciação (differentiation) e posicionamento (positioning), segundo uma 

tradução leiga. Compreendê-los e identificá-los nos eventos nos quais a proeminência tátil é 

clara – como na conquista do sensório pelo Mundo sem as Telas que nos cercam (Katz, 

2015a), por exemplo – é vital para o delineamento de uma biopolítica que aí se desenrola, 

pois, de acordo com a pesquisadora, é nesses elementos em que ela reside. 

 

É aí onde a biopolítica do tato é mais intimamente localizada, nas relações táteis 

entre o indivíduo corporificado e o mundo, bem como nas formas pelas quais essas 

relações são experienciadas e identificadas. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 20, 

tradução nossa)101 

 

A conexão (connection), para ela, é uma relação que invariavelmente acontece com o 

indivíduo a todo e qualquer momento e que o coloca em contato (físico e subjetivo) com o 

mundo. Como já dissemos algumas páginas atrás, “ninguém pode não tocar, então sempre 

estamos conectados com o mundo – a outras pessoas, espécies, objetos, fenômenos” 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 20, tradução nossa)102. A conexão tátil é o pressuposto básico 

de existência do indivíduo, pois a partir do momento em que encosta em algo (no ar, em seu 

próprio corpo, nos corpos dos outros, nas superfícies de suas vestimentas, nas superfícies das 

                                                             
100 “The biopolitics that is my concern in this study is the politics of human sensory engagement, particularly 

touch, and how it articulates the values, assumptions and beliefs of individuals and of their culture and their 

society. Touch is not just a physical gesture, a functional act that makes something happen; it is also a way of 

meaning and of being.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 2) 

101 “This is where the biopolitics of touch is most intimately located, in the tactile relationships between the 

embodied individual and the world and the ways in which those relationships are experienced and identified.” 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 20) 

102 “One cannot not touch, so one is always connected to the world – to other people, species, objects, 

phenomena.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 20) 
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coisas que dão seus contornos etc.) é com ele posto em relação direta e também é colocado no 

fluxo incessante e contaminatório que ocorre entre corpo e ambiente (Greiner e Katz, 2001, 

2005, 2010 e 2015) – assim, involuntariamente, abrimo-nos a construções perceptuais através 

dos sentidos (Cranny-Francis, 2013). 

 

Conexão é uma modalidade do tocar que reconhece a relação tátil fundamental com 

o outro – seja ele pessoas, animais, objetos, ou fenômenos –, mas que também 

chama atenção para o fato de que nenhum tocar é neutro ou objetivo. Em vez disso, 

essa modalidade reconhece que o tato sempre ocorre dentro de uma malha de 

significados históricos, sociais e culturais que possibilitam que a conexão entre o 

humano/self e o outro seja significativa. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 22, 

tradução nossa)103 

 

Conexão é relacionar-se, propriedade que faz com que nosso tato abra portas a redes 

semânticas distintas e complexas, que se traduzem em práticas sociais e culturais, compondo 

normas e regras e fazendo com que lidemos com elas. Seja qualquer a via que tomar 

(emocional, histórica, cultural) e a temporalidade dessa conexão (com o presente, passado, 

futuro), ela situa o indivíduo nas redes de significado com as quais deve lidar no dia-a-dia, 

querendo ou não (Cranny-Francis, 2013). É justamente por conta dessa peculiaridade que a 

propriedade tátil da conexão é mutante, pois varia de acordo com os significados aprendidos e 

que são válidos em determinado contexto de vivência, que também mudam ao longo do tempo 

e por conta de fatores evolutivos. Como propõe a pesquisadora política, podemos analisar esse 

aspecto, por exemplo, à luz das tecnologias com as quais nos conectamos por meio de nossa 

tatilidade. 

 

Podemos estender essa consideração sobre a conexão homem-objeto às tecnologias. 

Assim como outras formas de cultura material, a tecnologia demanda uma resposta 

ativa do usuário que não somente utiliza affordances104 ou ‘possibilidades de ação’ 

(Gibson, 1977) inerentes a seu design, mas ela também ativa o histórico cultural 

sedimentado no objeto. Então, por exemplo, podemos ver a adesão maciça aos 

computadores pessoais não só em termo das affordances oferecidas pelo design do 

                                                             
103 “Connection is a modality of touch that acknowledges the fundamental tactile relationship with the other, 

whether that means people, animals, objects or phenomena, but which also draws attention to the fact that no 

touch is neutral or objective. Instead it recognizes that touch always takes place within a mesh of historical, 
social and cultural meanings that enable the connection between human/self and other to be meaningful.” 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 22) 

104  O termo affordance, que ainda hoje não encontra uma tradução literal para a língua portuguesa, foi editado 

pelo teórico da psicologia James Gibson (1904 – 1979), em 1977. Com sua Teoria das Affordances, que foi 

explorada mais a fundo em seu livro The ecological approach to visual perception, Gibson defendia que os 

objetos possuem qualidades que fazem com que o indivíduo, de forma instintiva, reconheça suas funcionalidades 

sem explicações prévias. Sabemos intuitivamente, por exemplo, que um recipiente próximo a uma fonte d’água 

pode servir como uma ferramenta para transportá-la, ou que um botão aparente de um equipamento pode servir 

para ligá-lo, ou desligá-lo. 
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teclado e das telas, mas também como ativações dos significados sedimentados 

nesse design – como aqueles da máquina de escrever. Seus primeiros usuários 

associaram o teclado com essa escrita e assim souberam como utilizar esse aspecto 

da tecnologia; eles se conectaram com ela fisicamente, culturalmente, historicamente 

e socialmente e, assim, puderam incorporá-la em suas vidas cotidianas como 

práticas comunicativas. Os computadores pessoais também ofereceram novas 

possibilidades para escrever que eram específicas a essa tecnologia [...], de forma 

que o modelo de escrita das primeiras máquinas de escrever logo foi abandonado; 
entretanto, esse histórico se mantém incorporado ao teclado QWERTY (CRANNY-

FRANCIS, 2013, p. 22, tradução nossa)105 

 

Como observamos, essa perspectiva pela qual Cranny-Francis analisa a conectividade 

tátil que mantemos com as tecnologias digitais (e que claramente se reflete em outros objetos 

disponíveis no mundo físico, bem como em ferramentas não-digitais com as quais a 

humanidade veio se conectando pelo tocar desde seus primórdios), remete às temporalidades 

complexas apresentadas por Katherine Hayles (2012) (ver Capítulo I, p. 34). É como se tudo 

que é tangível carregasse camadas evolutivas de significados que conectam redes semânticas 

intrínsecas às coisas do passado com as que permearão os objetos futuros e que hoje já se 

desenham nas ferramentas, softwares e tecnologias que corriqueiramente utilizamos (são 

qualidades evolutivas como essas que nos ajudam a prever, por exemplo, a imensa 

centralidade que o corpo terá nos processos comunicacionais no Mundo sem Telas e também 

a afirmar que o tato será elemento essencial para esse alto grau de envolvimento corpóreo de 

consequências biopolíticas ainda não tão claras). A conexão tátil é uma forma vital pela qual 

as temporalidades complexas inerentes aos objetos e tecnologias digitais reverberam em nós, 

conectando-nos sensorialmente com nosso entorno e com nós mesmos. Por ser o gatilho que 

dá margens a essas e outras relações e redes de sentidos, a conexão concorre para que nossas 

subjetividades sejam constantemente formadas e reformuladas por tudo aquilo que tocamos. 

                                                             
105 “We might extend this consideration of human-object connection to technology. As with other forms of 

material culture, technology demands an active response from the user that not only deploys affordances or 

‘action possibilities’ (Gibson, 1977) that are inherent in the design, but also activates the cultural history 

sedimented in the object. So, for example, we might view the uptake of personal computers in terms of both the 

deployment of affordances offered by the keyboard and screen design, but also as activating meanings 

sedimented in the design – such as that of the typewriter. Early users associated the keyboard with writing and 

so knew how to use this aspect of the technology; they connected with the technology physically, and also 

culturally, historically and socially and so were able to incorporate it into their everyday lives as a 

communication practice.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 22) 
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Chegamos, nesse ponto, à biopolítica envolvida no que Cranny-Francis (2013) chamou 

de engagement, que aqui traduzimos por envolvimento106. Segundo a autora, a etimologia da 

palavra resgata termos como pledge (pacto, compromisso), ou binding (ligação), que 

 

capturam o sentido do tato como ‘estar com’: tocar como uma forma de fazer 

contato – estar com – fisicamente; como uma forma de sentir ou ter empatia – estar 

com – emocionalmente; como uma forma de entender ou conhecer – estar com – 

intelectualmente. Essa modalidade do tato coloca quem toca em uma íntima relação 
com o que foi tocado, uma aceitação de ‘estar com’ que cria a oportunidade para 

uma relação empática entre ambos. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 23, tradução 

nossa)107 

 

Nota-se, primeiramente, que o engagement pressupõe a conexão, pois depende dela para 

acontecer; isto é, o engagement se dá a partir do contato que impreterivelmente nos coloca em 

relação com o mundo e que nos garante existência (Cranny-Francis, 2013). Fica claro que a 

ideia central dessa modalidade tátil é a de aceitar o que é tocado, de conectar-se no sentido de 

estar junto por conta de uma identificação íntima, da aquiescência para com o outro e para 

com o seu toque. Em outras palavras, trata-se de relações empáticas promovidas pelo tocar e 

que nos conquistam como sujeitos: aceitamos o toque amigo de maneira terna e por ele temos 

o sentimento de companheirismo (“estar com”); a criança tem no abraço materno sua proteção 

e consolo máximos e ali pode sentir o afeto (“estar com”); o encostar dos rostos e lábios de 

um casal revelam um encontro íntimo (“estar com”) que transborda parceria e cumplicidade. 

Pelo engagement admitimos o outro e de fato ‘engajamo-nos’ com ele. 

Vale pontuar que essa forma de se relacionar pelo tato não se restringe somente ao 

humano, ou ao que é vivo. A empatia existente no tocar entre corpos alcança também os 

objetos do cotidiano e os equipamentos e aparatos digitais que usamos noite e dia. O toque 

constante nas pequenas telas de nossos smartphones transformam-se em uma ‘lógica’ para 

outros contatos, nos quais também passamos a desejar rapidez, mobilidade, brevidade, 

laconismo. O ciborgue Che, sobre quem falamos no primeiro capítulo (ver p. 14), rapidamente 

se identificou com o incômodo tátil causado pelo pequeno grão eletrônico que possui em sua 

                                                             
106 Embora as traduções mais usuais para o termo engagement sejam palavras como contrato, ou aliança, 

optamos pela palavra envolvimento por conta da ideia de empatia que ela imprime, ao contrário dessas duas 

outras traduções mencionadas.  

107 “captures the sense of touch as ‘being with’: touching as a way of contacting – being with – physically; as 

way of feeling or empathizing – being with – emotionally; as a way of understanding or knowing – being with – 

intellectually. This modality of touch places the one who touches in an intimate relation to the touched, an 

acceptance of ‘being with’ that creates the opportunity for an empathetic relationship between the two.” 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 23) 
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mão esquerda, por conta das benesses que o dispositivo passou a proporcionar-lhe. Para ele, 

tocar objetos que dialoguem com seu chip torna-se tão excitante e aprazível que seu cérebro já 

começa a encontrar estranhezas naqueles objetos que não compartilham dessas linguagens 

(ver p. Capítulo I, p. 15): sua forma de pensar o mundo, de interagir com ele e as expectativas 

criadas em relação a seu entorno tangível agora são outras. Tudo isso foi causado pelo 

funcionamento de seu biochip, com outras relações táteis de caráter empáticos, que eram 

inimagináveis antes de sua transformação em ‘ciborgue profissional’. A cognição de Che foi 

alterada e ele se tornou um sujeito diferente do que era antes do implante. 

As mesmas relações de aceitação podem ser encontradas, por exemplo, no 

funcionamento dos equipamentos de controle de gestos que podem ser acoplados a alguns 

aparelhos de realidade virtual. Por ‘falarem a mesma língua’ do sensório, as vibrações 

emitidas e as simulações de tensão e resistência ao comando das mãos chegam a nossos 

cérebros com tanta naturalidade que não tardamos a adaptar-nos ao seu funcionamento, 

compreendendo a maneira correta de utilizá-los para que tenhamos uma experiência imersiva 

agradável e convincente (seu toque torna-se familiar e chegamos a sentir sua falta quando 

utilizamos aparelhos de VR que não oferecem esses tipos de controles gestuais).  

Transformar a estranheza tátil em rápida familiaridade também apareceu durante os testes 

do projeto Sarotis108, criado no Interactive Architecture Lab, da Bartlett School of 

Architecture em Londres. Colocado ao redor do pescoço, pernas e braços, o equipamento 

(feito em silicone e que pode ser descrito como uma segunda pele) infla e murcha de acordo 

com as variações físicas do ambiente, proporcionando uma comunicação essencialmente tátil 

com o usuário. Em seus testes iniciais, uma pessoa que o utilizou por 36 horas seguidas 

reportou que a sensação de estranheza em pouco tempo foi neutralizada e até mesmo tornou-

se agradável. 

 

Pelo uso prolongado do dispositivo, a usuária começou a se unir e relacionar com 

ele. Em um primeiro momento ela não estava confortável o bastante com a 

existência de um equipamento que pressionava seu pescoço, mas, em resposta a 

perguntas feitas posteriormente, ela disse que de fato gostaria de usar um dispositivo 

acoplável maior que cobrisse a área de seu pescoço e tórax. Ela afirmou que o efeito 
causado pela parte do equipamento acoplado a suas pernas foi mais considerado 

como um sentido amplificado, que poderia ser relacionado à falta de visão nas partes 

baixas do corpo. (AGHAKOUCHAK, 2016, tradução nossa)109 

                                                             
108 Para mais informações, acessar: <http://www.interactivearchitecture.org/sarotis-the-new-sense.html>. Acesso 

em: 20 set. 2016. 

109 “Through prolonged usage of the device, the user started to bond and couple with the device. At first she was 

not comfortable enough with the existence of a pressure-based device on her neck, but as she was asked later on, 

http://www.interactivearchitecture.org/sarotis-the-new-sense.html
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Interessante notar que aquilo que na passagem acima traduzimos por ‘unir’ e ‘relacionar’ 

corresponde às palavras bond e couple que, na língua inglesa sugerem significados muito 

similares às palavras pledge e binding (pacto e compromisso, respectivamente) que, 

etimologicamente, compõem a palavra engagement. Ainda, notamos no exemplo acima algo 

também defendido por Cranny-Francis em sua tese sobre as quatro modalidades táteis, isto é, 

que o envolvimento via tato ocorre quando a experiência atravessa as outras dimensões 

sensórias (no caso acima, a visão foi reportada pela usuária como um estímulo completado 

pelo tato) e é por elas alimentado (Cranny-Francis, 2013). Temos aí mais uma prova a favor 

do argumento de que os sentidos se relacionam e que devem ser entendidos como dados 

híbridos entre si. Essa noção de uma empatia tátil que acontece de maneira transversal junto a 

outros sentidos é também a base do que David Rose (2014) nomeia por ‘objetos encantados’ – 

esses que, como já dito antes, são mais uma das formas pelas quais o Mundo sem Telas toma 

corpo (ver Capítulo I, p. 38). 

 

A tecnologia pode apurar nossos cinco sentidos e otimizar nossas habilidades físicas, 

acomodando e respondendo às formas pelas quais já operamos no mundo: com 

gestos naturais, expressões, movimentos e sons. [...] A tecnologia, eu acredito, deve 

ajudar a tornar os seres humanos e o mundo em que vivemos mais cativantes e mais 

encantadores. (ROSE, 2014, p. 4, tradução nossa)110 

Para transformar coisas ordinárias em tão extraordinárias e agradáveis de usar e tão 

prazerosas de se conviver quanto o barômetro do meu pai e as ferramentas de meu 

avô, a interação homem-computador precisa ser livre do clicar e do arrastar. [...] O 
que encantam os objetos da fantasia e do folclore [...] são suas habilidades em 

realizar os desejos humanos com envolvimento emocional e elã. (ROSE, 2014, p. 7, 

tradução nossa)111 

 

Frente ao que dissemos, não podemos negar que há aspectos e propriedades físicas – 

sejam eles quais forem – que funcionam como atrativos ao tato e aos demais sentidos e que 

colaboram para que mantenhamos relações empáticas com as coisas, pessoas e tecnologias. 

                                                                                                                                                                                              
she replied that she actually looks forward into using a larger attachment which would cover her neck and chest 

area. She stated that the effect received from the leg pieces were more considered to be as an amplified sense 
which can be related to the lack of sight in the lower parts of the body.” (AGHAKOUCHAK, 2016) 

110 “Technology can enhance our five senses and optimize our physical abilities by accommodating and 

responding to the way we already operate in the world: with natural gestures, expressions, movements, and 

sounds. […] Technology, I believe, should help make human beings, and the world we live in, more captivating 

and more enchanting.” (ROSE, 2014, p. 4) 

111 “To make ordinary things as extraordinary and delightful to use and as pleasing to live with as my father’s 

barometer and my grandfather’s tools, the human-computer interaction needs to be freed from clicking and 

dragging. […] What enchants the objects of fantasy and folklore […] is their ability to fulfill human drives with 

emotional engagement and élan.” (ROSE, 2014, p. 7) 
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Assim, construímos o eu (preferências, gostos, opiniões, formas de ver o mundo e 

expectativas para com ele) a partir do reconhecimento de um outro, valendo-se de processos 

involuntários, inconscientes e conscientes que acontecem no corpo. Ou seja, mais uma vez, 

voltamos ao fato de que a cognição é corporificada e é por isso que falamos alguns parágrafos 

atrás sobre uma biopolítica que emerge do envolvimento com tudo aquilo que tocamos. 

Falar em engagement, no entanto, não pressupõe que essa aceitação tátil que contribui 

para a formação da subjetividade aconteça de forma tão irrefreada que os limites entre o 

indivíduo e o outro sejam borrados, ou ainda se tornem inexistentes. Por mais porosas que 

sejam as membranas do corpomídia e de seu sensório, elas ainda existem e asseguram a 

existência daquilo a que nos referimos por corpo (Katz, 2011). Até mesmo porque se 

podemos falar na formação de subjetividades individuais por meio do tato, essa separação, 

batizada por Cranny-Francis (2013) com nome de diferenciação (differentiation) é implícita e 

existe mesmo quando há identificação, empatia, ou envolvimento com o outro. 

 

O tato identifica as diferenças entre o self e o outro, mesmo quando ele estabelece 

algum tipo de conectividade entre os dois. Utilizamos o tato dessa maneira ao longo 

de nossas vidas para aprender sobre outras pessoas e outros objetos, localizando-os 

dentro de uma rede de experiências e significados que nos possibilitam utilizá-los 

eficientemente e entendê-los (Montagu, 1971; Heller, 1997; Paterson, 2007). Ao 

mesmo tempo, criamos a nós mesmos como aquilo que não é o outro, mas que ainda 

está em constante relação com eles e com o mundo. [...] o self não existe sozinho 

como uma mônada isolada, mas é negociado por meio de relações com os outros e 

com o mundo. Assim, essa modalidade tátil significa a formação do self. 
(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 26, tradução nossa)112 

 

A diferenciação é então pedagógica, pois nos ensina quem somos, cria nossas 

particularidades, auto-referencia e, ao mesmo tempo, referencia tudo que é outro dentro de 

cadeias semióticas culturais e sociais. É também somente por meio dela que é possível 

apreciar aquilo que não sou eu em seus próprios termos, ou ainda, adotar posições críticas em 

relação a eles (Cranny-Francis, 2013). 

Em termos culturais, é também a diferenciação através do toque a responsável pela 

hierarquização entre nós e as coisas e pessoas do ambiente ao nosso redor. Anne Cranny-

Francis ilustra a questão a partir do caso de uma criança fotografada lambendo o focinho de 

                                                             
112 “Touch identifies the difference between self and other, even as it establishes some kind of connectivity 

between the two. We deploy touch in this way throughout our lives, to learn about people and other objects, 

locating them within a network of experiences and meanings that enables us to use them effectively (Montagu, 

1971; Heller, 1997; Paterson, 2007). At the same time, we create ourselves, at that which is not the other but yet 

in constant relationship with others and the world. […] the self does not stand alone as an isolated monad, but is 

negotiated through relationships with others and the world. So this modality of touch signifies the formation of 

the self.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 26) 
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um porco em um zoológico (Cranny-Francis, 2013). A imagem, que causou repulsa em 

inúmeras pessoas e teve uma grande repercussão na internet, exemplifica bastante como a 

diferenciação entre seres humanos e animais vem à tona pelo tato: o contato com (alguns) 

animais é socialmente aceito somente por meio das mãos e na maioria das culturas o contato 

bucal entre essas espécies só é admitido pelo paladar, quando a carne do animal já não tem 

mais vida (Shukin, 2011 apud Cranny-Francis, 2013).  

Assim, é também por vias como essas que nos diferenciamos e, às vezes, nos espantamos 

quando o toque das tecnologias ganha outras ‘feições’ frente aos avanços da Internet das 

Coisas, da Inteligência Artificial e da Robótica, tal como brevemente comentamos no 

Capítulo I (ver p. 26 e 27). “A marcação de fronteiras é igualmente crítica na relação entre 

humanos e tecnologia” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 27, tradução nossa)113. Reflitamos, 

por exemplo, sobre as telas touchscreen dos smartphones e sobre os vestíveis que há algum 

tempo vêm conquistando popularidade em esfera global (Google Glasses, iWatch, 

Smartwatch Gear, head-mounted displays de VR, entre tantos outros). A forma e a 

proximidade pelas quais nosso contato com esses equipamentos acontecem são bastantes 

toleráveis, pois a diferenciação geralmente proporcionada ainda nos mantém em posição de 

controle. Porém, o que dizer sobre nossas reações ante dispositivos que, aos poucos, se 

instalam nos limites internos do corpo, como o biochip de Evgeny Chereshnev, ou as lentes 

imaginadas pelo seriado Black Mirror durante o episódio The Entire History of You (ver 

Capítulo I, p. 14 e 28)? 

A diferenciação é importante para nossas análises biopolíticas, pois a atenção às suas 

relações de significação possibilita que tenhamos um olhar mais crítico aos processos 

neuroplásticos que moldam nossas cognições a partir de nossas relações táteis, que concorrem 

à formação de nossas subjetividades. Esse posicionamento reflexivo para o com o tato tem 

extrema relevância, principalmente em um momento no qual o corpo passa a ser o maior 

‘alvo’ das tecnologias e da comunicação digital. Relembrando, por exemplo, o que diz Rose 

(2014) sobre o animismo e as assustadoras semelhanças entre os robôs sociais e os seres 

humanos, nossos corpos e nossas linguagens biológicas (ver Capítulo I, p. 37), as 

considerações de Cranny-Francis sobre a diferenciação evocada pela tatilidade mostram-se 

bem pertinentes: 

 

                                                             
113 “This border marking is equally critical in the relationship between humans and technology” (CRANNY-

FRANCIS, 2013, p. 27). 
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O medo dos híbridos tecnológicos [...] é que eles são o que nós já somos, mas que 

não percebemos completamente: diferentes dos humanos de tempos passados (que 

eram eles mesmos constituídos em relação a diferentes tecnologias). [...] Judith 

Butler se refere a Douglas quando ela elabora sua própria visão sobre o corpo: ‘o 

corpo não é um “ser”, mas uma fronteira variável, uma superfície cuja 

permeabilidade é politicamente regulada [...]’ (1990, p. 139). Embora o interesse 

particular de Butler seja o gênero e seu papel na formação de subjetividade, sua 

análise biopolítica também traz informações ao estudo das relações homem-
tecnologia. A permeabilidade do corpo às tecnologias ainda é politicamente regulada 

quando consideramos que a definição do que é o ser humano diz respeito ao quão 

ordinário ou positivo é seu íntimo contato físico com elas. (CRANNY-FRANCIS, 

2013, p. 29, tradução nossa)114 

 

O valor do alerta que devemos manter frente à diferenciação tátil (e que ganha peso com 

a passagem acima) tem muito a ver com o fato de que ela é a forma pela qual nos localizamos 

no mundo e a via pela que nele nos posicionamos espacial e subjetivamente. É bem aí, nessa 

contiguidade, que a autora identifica sua quarta modalidade tátil: o posicionamento 

(positioning).  

Pensar essa modalidade em termos de localização espacial já não é qualquer novidade: 

deficientes visuais quase que totalmente garantem sua independência pelo tato; de maneira 

similar, quando a luz é insuficiente, podemos reconhecer lugares familiares também pelo 

tateamento e assim, deslocarmo-nos por eles; a umidade e temperatura do ar que toca nossa 

epiderme também nos conta sobre o clima de onde estamos e, às vezes, sobre sua posição 

geográfica (a brisa do mar indica-nos que estamos próximos à costa, assim como temperaturas 

congelantes permitem-nos dizer que estamos em locais mais próximos aos pólos terrestres do 

que aos trópicos); já quanto às tecnologias, a partir do momento em que as dimensões táteis 

são disponibilizadas na VR, por exemplo, o senso de presença também é aumentado por conta 

da facilidade que temos de identificar a posição de nossos corpos e com ele atuarmos em meio 

à realidade imersiva. Mesmo nesses casos em que as relações táteis podem soar mais óbvias, 

há sempre uma biopolítica envolvida, pois sempre há significados que delas emergem e que 

de alguma forma acabam por guiar nossas ações e comportamentos – discutimos no Capítulo 

II as questões biopolíticas envolvidas no senso de presença proporcionado pelas tecnologias 

de VR (ver p. 62 a 68); também sobre o exemplo dado acerca das temperaturas de 

                                                             
114 “The fear of technological hybrid [...] is that they are what we already are, but have not fully realized we are: 

different from the human of previous times (who were themselves constituted in relation to different 

technologies). […] Judith Butler refers to Douglas when she elaborates her own view of the body: ‘the body is 

not a “being”, but a variable boundary, a surface whose permeability is politically regulated […]’ (1990, p. 

139). Though Butler’s particular interest is in gender and its role in the formation of subjectivity, her 

biopolitical analysis also informs the study of human-technology relationships. The permeability to technology is 

also politically regulated in the sense that the extent to which intimate touch between human and technology is 

unremarkable or positive defines human being.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 29) 
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determinado lugar, há tempos é tida como válida a ideia de que sociedades que vivem em 

lugares mais frios tendem a promover maior distanciamento e menor emotividade entre seus 

indivíduos, contrariamente àquelas pertencentes a climas mais quentes. 

Entretanto, para Cranny-Francis (2013) o posicionamento vai além dessas dimensões 

elencadas e sua função acaba sendo, principalmente, a de reafirmar as relações semânticas 

originadas tanto pela conexão e pelo envolvimento, quanto pela diferenciação, chancelando a 

subjetividade do eu e aceitando o outro e sua existência: 

 

O tato como posicionamento confirma aquele reconhecimento da diferença, 

possibilitando que localizemos a nós mesmos no mundo – fisicamente, 

emocionalmente, intelectualmente, culturalmente, socialmente – e, portanto, que 

reconheçamos e respeitemos o posicionamento dos outros. (CRANNY-FRANCIS, 
2013, p. 198, tradução nossa)115 

 

O posicionamento nos informa quais traços compartilhamos com o outro, aquilo que em 

nós é contrário a eles, as resistências que daí surgem etc. Ela ilustra essa modalidade tátil a 

partir dos trabalhos de Ron Mueck, artista australiano que, atualmente, vive e trabalha no 

Reino Unido e que é mundialmente conhecido por suas esculturas hiper-realistas, 

normalmente feitas em proporções bem diferentes dos seres vivos que retratam (sempre, ou 

muito grandes, ou muito pequenas). Suas exposições causam certo frisson em seus milhares 

de visitantes, que sempre buscam maneiras de burlar o isolamento das obras para poder tocá-

las. Muito embora eles saibam que se tratem de esculturas e que aquilo que está exposto não 

pertence à categoria do que é vivo, é como se somente o tocar desse-lhes certeza sobre essas 

posições (Cranny-Francis, 2013). 

 

Esse (impulso para) tocar é central para o envolvimento ontológico dos visitantes 

com o trabalho de Mueck, concedendo-lhes o alcance de um novo entendimento 
sobre seu próprio ser. [...] Esse (re)posicionamento dos espectadores como sujeitos 

corporificados é atingido pelo sentido do tato e é uma das mais profundas formas 

pela qual ele afeta os entendimentos humanos sobre seu ser; não só fisicamente, mas 

também emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente – isto é, corporalmente 

– nós somos posicionados em relação ao mundo. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 

33, tradução nossa)116 

                                                             
115 “touch as positioning confirms that recognition of difference, enabling us to locate ourselves in the world – 

physically, emotionally, intellectually, culturally, socially – and hence to recognize and respect the positioning 

of others.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 198) 

116 “this (impulse to) touch is central to viewers’ ontological engagement with Mueck’s work, enabling them to 

reach a new understanding of their own being. This (re-)positioning of viewers as embodied subjects is achieved 

via the sense of touch, and is one of the most profound ways in which touch affects human understandings of 

being; not only physically, but also emotionally, intellectually and spiritually – that is, bodily – we are 

positioned in relation to the world.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 33) 
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O posicionamento, segundo essas concepções, reafirma nossas singularidades. Pensemos, 

mais uma vez, em nossa relação com as telas touchscreen dos smartphones. O toque gélido de 

suas superfícies, sua lisura e dureza, suas respostas precisas e obedientes aos gestos: todas 

essas peculiaridades somente percebidas pelo tato reiteram as diferenciações ali existentes, 

posicionando cada uma das partes envolvidas em seu lugar, informando o que é orgânico e o 

que não é, o que é vivo, ou inanimado. Aspectos ontológicos que nos situam nessas relações e 

que são revelados pelo tocar. 

Como seu próprio nome já indica, a tecnologia touchscreen refere-se a telas sensíveis ao 

toque, seja esse por meio do contato direto com o corpo ou, ainda que menos comum e não 

tão popular, por meio de canetas específicas para tal uso. Essa tecnologia garante que o 

usuário lide de forma mais direta com o que as telas exibem, eliminando a necessidade de 

certas interfaces, como os periféricos de entrada que hoje ainda nos acompanham, tais como 

mouses ou teclados acoplados.  

O touchscreen foi primeiramente desenvolvido na década de 1960 por E. A. Johnson, que 

o apresentou como uma possível aplicação para o ramo da aviação. Em 1982, a Universidade 

de Toronto desenvolve a tecnologia multi-toque, hoje disponível em praticamente todos os 

celulares touchscreen, que se tornaram capazes de reconhecer toques simultâneos em 

diferentes pontos de sua extensão. Sua popularidade atual iniciou-se em razão dos PDAs 

(Personal Digital Assistants, ou Assistentes Pessoais Digitais – os famosos palmtops) na 

década de 1990, e adquiriu seu status atual no ano de 2007, com o lançamento do primeiro 

iPhone da Apple. A partir de então, sua difusão foi mais vasta do que podemos imaginar e sua 

presença passou a se impor em praticamente todo e qualquer equipamento digital: celulares, 

tablets, computadores pessoais, GPS, totens de localização e informação em shoppings 

centers, aeroportos, exposições e feiras, caixas eletrônicos, câmeras fotográficas, painéis 

automotivos, máquinas de cartão de crédito, lousas em salas de aula e em alguns wearables 

(tecnologias vestíveis), como os ‘relógios’ que se conectam a smartphones. 

 

A razão para isso parece residir na maior conexão imediata com a tecnologia, no 

envolvimento com ela e na experiência oferecida. Em vez do acesso distanciado 

proporcionado pelos comandos do teclado, o touchscreen utiliza ações aculturadas, 

como o recurso swipe que simula a virada de páginas, para ‘naturalizar’ a 

experiência aos usuários. Então eles são encorajados a esquecer a interface e agir 

como se a experiência fosse diretamente corporificada, com a tecnologia 

efetivamente incorporada à experiência e ao entendimento de ‘humano’. Para o 

usuário, isso fornece uma imediatez e controle sobre a interação que é muito maior 

do que aquela possibilitada pelo acesso do teclado. Isso não significa que nem o 
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controle, nem o acesso sejam maiores em qualquer aspecto; as capacidades da 

tecnologia ainda determinam a natureza das interações. No entanto, o usuário sente 

como se o controle e o acesso fossem melhores por conta de seu maior envolvimento 

corpóreo. Isso pode levar a um melhor acesso no sentido de que os usuários não são 

impedidos pela artificialidade da tecnologia, significada pelo teclado, mas que 

incorporam a experiência em suas vidas. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 119-120, 

tradução nossa)117 

 

O touchscreen transformou a usabilidade dos softwares, trazendo-os para mais perto do 

espectro do humano, na medida em que os aproximou de nosso corpo e, portanto, de nossos 

processos de subjetivação – lembremos mais uma vez que os softwares vêm pautando as 

lógicas cognitivas humanas há pelo menos 20 anos (Manovich, 2013; ver Capítulo I, p. 24 a 

26) e que podemos falar em biopolítica porque a cognição é corporificada, conforme 

defendem Cranny-Francis (2013), Montagu (1988), Damásio (1996) e Katz e Greiner (2001, 

2005, 2010, 2015). A diferenciação e o posicionamento que vem de nosso encontro tátil com 

essas tecnologias dão-nos a sensação de que a informação (e, consequentemente, o controle 

sobre ela) está ao alcance de nossos dedos, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso, 

além de fazer com que as antigas projeções de Mark Weiser (1991) sobre uma computação 

ubíqua, que se faz invisível no dia-a-dia, começassem a tomar corpo –  pois “sempre que as 

pessoas aprendem algo suficientemente bem, elas deixam de estar cientes sobre isso” 

(WEISER, 1991, p. 94, tradução nossa)118 e passam a “focar além delas, em novos objetivos” 

(WEISER, 1991, p. 94, tradução nossa)119 –, também facilitou a expansão da biopolítica e das 

relações de poder120 implicadas em qualquer desenvolvimento tecnológico. 

                                                             
117 “The reason for this seems to lie with the greater immediate connection to and engagement with the 

technology and the experience it offers. Instead of the distanced access enabled by the keyboard commands, 

touch screens utilize acculturated actions, such as the swipe feature that simulates page turning, to ‘naturalize’ 

the experience for users. So the user is encouraged to forget the interface and act as if the experience is directly 

embodied, with the technology effectively incorporated into the experience and understanding of ‘the human’. 

For the user, this gives a sense of immediacy and control to the interaction that is far greater than that is far 

greater than that afforded by keyboard access. This does not mean that either control or access is any greater; 

the capabilities of the technology still determine the nature of the interactions. However, the user feels as if 

control and access are greater, because of their greater bodily engagement. This may lead to greater access in 

that users are not deterred by the artificiality of technology; signified by the keyboard, but instead incorporate 

the experience into their lives.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p 119-120) 

118 “Whenever people learn something sufficiently well, they cease to be aware of it.” (WEISER, 1991, p. 94) 

119 “to focus beyond them on new goals” (WEISER, 1991, p. 94) 

120 Foucault deixa claro, em uma entrevista ao final de sua trajetória, que seu real foco sempre foi a questão do 

sujeito e do assujeitamento, de modo que invariavelmente acabaria por abordar de maneira central a 

problemática do poder (Foucault, 2010a). Em relação a esse, Foucault afirma: “Pareceu-me que, enquanto o 

sujeito humano é colocado em relações de produção e de significação, é igualmente colocado em relações de 

poder muito complexas” (FOUCAULT, 2010, p. 274). Uma vez que a mais simplória relação humana é dotada 

de significação, tiramos daí que também nela encontramos uma série de relações de poder que se expressam, 

então, de distintas maneiras. Isso significa dizer que o poder não é entendido como uma entidade centralizada na 
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Esses argumentos parecem ser ainda mais fortes quando se sabe que o funcionamento da 

maioria das telas touchscreen (ou seja, seus modelos capacitivos) não é dado pela pressão dos 

dedos sobre suas superfícies: elas trabalham com cargas elétricas distribuídas ao longo de sua 

extensão, as quais são transferidas ao corpo por meio do contato, tornando possível o 

reconhecimento dos pontos tocados em virtude das diferenças de cargas geradas nesses 

mesmos pontos. Por ser a membrana de contato entre dentro e fora, a pele permite que o toque 

seja reconhecido por conta da sua ‘permeabilidade eletrostática’. Em outras palavras, a 

experiência sensorial comunicativa via tato vem promovendo um tipo de aproximação muito 

nova entre corpo e ambientes midiáticos. 

Frente a tudo isso, pode-se arriscar a propor que o touchscreen do nosso constante tocar 

nas tecnologias, que hoje contamina nossas cognições, pertence a uma era comunicacional 

que, aos poucos, começa a ficar para trás, apontando para mudanças e especificidades do 

Mundo sem Telas. Por terem sua funcionalidade garantida por telas sensíveis ao toque, os 

smartphones de agora – ainda que sejam emblemáticos do Mundo dos Terminais (Rose, 2014) 

– já abrem portas a uma comunicação outra, justamente pela maneira de se relacionarem com 

seus usuários. Respostas vibratórias aliadas aos estímulos sonoros informam-nos, por 

exemplo, a formalidade da situação em que estamos (sabemos que locais de trabalho ou salas 

de reuniões admitem, no máximo, a escuta dos pequenos ruídos dos chamados vibracalls, 

sendo o ecoar de toques polifônicos considerados um grande inconveniente). Esses códigos 

comunicativos, aliados a toda linguagem visual de suas telas, colocam-nos em contato com 

uma miríade de informações gigantesca, que conquista proximidade física cada vez maior 

(lembremos, por exemplo, que a distância de uso dos smartphones é limitada pelo 

comprimento de nossos braços). Em outras palavras, sua operabilidade é essencialmente 

pautada em nossos atributos físicos, assim como sua funcionalidade que, sem uma interação 

direta com nossos corpos via tato, torna-se nula.  

                                                                                                                                                                                              
figura do Estado, ou do governante, porém como instância microfísica que se manifesta em toda e qualquer 

forma de conviver, viver e nas tensões e atritos do contato social mediado ou não (Foucault, 1979). Nessa 
medida, relações de poder e resistência também se desenham desde o compartilhamento de conteúdos diversos e 

suas instantâneas discussões em redes sociais, passando pelas controvérsias geradas pelo surgimento de novas 

formas de organização do trabalho possibilitadas pela hipermobilidade conectada (Santaella, 2013) – exemplos 

podem ser os emblemáticos atritos entre táxis e Ubers que inevitavelmente ocorreram e ocorrem em toda cidade 

do mundo em que o serviço passa a ser disponibilizado –, até a nossa relação com aparatos digitais e aqueles 

outros que aos poucos passam a receber o ‘toque mágico’ da internet das coisas (IoT). Neste ambiente, que 

começa a ser povoado, os objetos inserem-se em um cenário no qual as coisas se tornam cada vez mais 

inteligentes e sensíveis a nossas ações – em outras palavras, monta-se um cenário ruidoso que vai afetar-nos, 

transformar-nos e nos colocar em borbulhantes relações políticas, de poder e resistência. 
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A tatilidade praticada por muitas horas, todos os dias, atua na cognição e as práticas 

desenvolvidas a partir do uso dos equipamentos touchscreen trouxeram-nos transformações 

importantes. O touchscreen tornou-se uma condição para o design121 dos equipamentos com 

tela. Ou seja, essa tecnologia tem sido um modo de pensar a comunicação e se impõe ao 

design dos equipamentos, deixando de ser apenas mais uma característica ou acessório das 

máquinas digitais. Assim, as mudanças trazidas por esse design não são da mesma natureza 

das que vieram, por exemplo, pelo uso do bluetooth disponível em um computador pessoal, 

ou, mesmo, em um smartphone. O nosso constante contato com as telas sensíveis ao toque 

manifesta-se em nossos comportamentos, em nosso modo de viver. Isso porque continua a 

distensão da conhecida relação mão-cérebro. 

 

Dois séculos atrás Immanual Kant observou casualmente que “A mão é a janela para 
a mente”. A ciência Moderna procurou provar o que dizia essa observação. Entre 

todos os membros humanos, as mãos são aqueles capazes de fazer os mais variados 

movimentos, os quais podem ser controlados de acordo com nossas intenções. A 

ciência tem mostrado como esses movimentos das mãos, seus diferentes modos de 

pegar e o sentido do tato afetam a maneira pela qual pensamos. (SENNET, 2008, p. 

149, tradução nossa)122  

 

O touchscreen, ainda tão presente em nossas vidas, representou uma etapa importante 

nos avanços tecnológicos, preparando-nos para a comunicação no chamado Mundo sem Telas 

(Katz, 2015a). Como o fenômeno comunicacional do touchscreen veio ocorrendo em larga 

escala, faz sentido pensar que essa lógica comunicacional e sua cognição tátil habilitou-nos 

para o futuro de uma forma diferenciada da de outras tecnologias, ou das mídias 

primordialmente visuais que vieram acompanhando a humanidade ao longo de sua história.  

 

O tato traz diferentes questões sobre a mão inteligente. Na história da medicina, e 

também na da filosofia, sempre houve um longo e duradouro debate quanto ao fato 

de o tato proporcionar ao cérebro diferentes tipos de informações sensoriais quando 

comparado ao olho, ou não. Ao que tudo indica, o tato traz dados invasivos, 

“desenfreados”, enquanto o olho fornece imagens que estão encerradas em um 

quadro. Se você tocar um fogão quente, seu corpo inteiro entra em contato com um 

                                                             
121 A concepção de design com a qual lidamos é aquela que extrapola o mero ato de desenhar e que se centra em 

lógicas responsáveis pela criação de realidades outras, assim como nos indicam os projetos tecnológicos que 

viemos usando como exemplos. “Antes, o objetivo era formalizar o mundo existente; hoje o objetivo é realizar as 

formas projetadas para criar mundos alternativos. ” (FLUSSER, 2007, p. 31). Em suma, uma concepção 

essencialmente política sobre o design. 

122 “Two centuries ago Immanuel Kant casually remarked, 'The hand is the window on to the mind'. Modern 

science has sought to make good on this observation. Of all the human limbs, the hands make the most varied 

movements, movements that can be controlled at will. Science has sought to show how these motions, plus the 

hand’s varied ways of gripping and the sense of touch, affect how we think.” (SENNET, 2008, p. 149) 
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súbito trauma, ao passo que uma visão dolorosa pode ser instantaneamente 

diminuída ao se fechar os olhos. (SENNET, 2008, p. 152, tradução nossa)123  

 

Como os sentidos se relacionam, todos os outros – tanto os cinco sentidos 

tradicionalmente reconhecidos pela ciência, como aqueles outros já discutidos páginas atrás, 

isto é, propriocepção, equilíbrio etc. (Cranny-Francis, 2013; Montagu, 1988) – também se 

reorganizaram a partir dos hábitos cognitivos trazidos pelo touchscreen, permitindo que 

tenhamos desenvolvido habilidades para nos adaptar aos desafios trazidos por esses novos 

designs tecnológicos e que passemos até mesmo a ansiar pela chegada ao mercado de projetos 

como o Soli e o Jacquard (ver p. 76), por confiarmos que eles suprirão a sede cognitiva de 

controlar o mundo a partir da ponta de nossos dedos, que foi instaurada pelo touchscreen. 

A constante reorganização sensória que produz novos hábitos cognitivos liga-se às 

expectativas de novos lançamentos, em mais um traço de uma biopolítica existente por trás 

dessas tecnologias que, mesmo pertencendo ao que David Rose (2014) chamou de Mundo dos 

Terminais, figuram entre os mais fortes indicativos do Mundo sem Telas e sua crescente 

centralidade no corpo. 

 Entender esse momento de transição (assim como as maneiras pelas quais os 

significados advindos de nossas relações táteis exprimem uma biopolítica que passa 

grandemente despercebida, porém que tem papel ativo em nossas transformações como 

sujeitos corporificados e sociais) é um passo crucial para que criemos e mantenhamos um 

posicionamento mais crítico frente aos usos que fazemos das tecnologias digitais, já que esse 

momento comunicativo que se anuncia – o Mundo sem Telas – coloca nossas materialidades 

corporais em evidência, ao mesmo tempo em que (conforme as palavras já citadas de Mark 

Weiser – ver p. 10 e 11) dilui essas mesmas tecnologias “no tecido da vida cotidiana, até que 

dele se tornem indistinguíveis.” (WEISER, 1991, p. 94, tradução nossa)124. O corpo sendo 

corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010 e 2015) participa atuando nesses trânsitos. 

Cabe a nós estarmos atentos. 

 

Pelo mapeamento de algumas das modalidades táteis [...] podemos identificar 

possibilidades abertas por nosso envolvimento tátil como mundo. Isto é, somos 

                                                             
123 “Touch poses different issues about the intelligent hand. In the history of medicine, as in philosophy, there 

has been a long-standing debate about whether touch furnishes the brain a different kind of sensate information 

than the eye. It has seemed that touch delivers invasive,'unbounded' data, whereas the eye supplies images that 

are contained in a frame. If you touch a hot stove, your whole body goes into sudden trauma, whereas a painful 

sight can be instantly diminished by shutting your eyes.” (SENNET, 2008, p. 152) 

124 “into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.” (WEISER, 1991, p. 94) 
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capazes de ser auto reflexivos e analíticos, ou críticos nas formas pelas que tocamos 

ou somos tocados – por nós mesmos, por outras pessoas e espécies, objetos e coisas, 

inclusive, as tecnologias. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 35, tradução nossa)125 

O tato cria um sentido de conexão e envolvimento, como temos notado. Ele também 

pode criar uma compreensão de diferença e de posicionamento, que pode ser 

utilizado como uma perspectiva crítica sobre a interação homem-tecnologia. Por 

outro lado, a naturalização da tecnologia através do tato pode acontecer a tal ponto 

que os usuários percam de vista o quanto suas interações sejam mediadas por ela. 
No pior cenário, eles podem perder de vista seus próprios papeis na construção 

homem-tecnologia, cedendo o controle para esse segundo elemento da equação e 

para quem controla sua programação. Nós podemos localizar ambas as 

possibilidades acontecendo tanto nas tecnologias atuais, quanto nas atitudes dos 

atuais designers em relação a elas. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 120, tradução 

nossa)126 

                                                             
125 “By mapping some of the modalities of touch […] we are able to identify possibilities opened up our tactile 

engagement with the world. That is, we are able to be self-reflexive and analytical or critical in the ways that we 
both touch and are touched – by ourselves, other people and species, objects and things including technologies.” 

(CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 35) 

126 “Touch creates a sense of connection and engagement, as we have noted. It can also create an understanding 

of difference and of positioning, which may be used to form a critical perspective on the human-technology 

interaction. On the other hand, the naturalization of the technology through touch may be such that users lose 

sight of the extent to which their interactions are mediated by the technology. In the worst scenario, they may 

lose sight of their own role in the human-technology assemblage, ceding control to the technology and those who 

control its programming. We can locate both possibilities operating in current technologies, and in attitudes to 

technology by current designers.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 120) 
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Conclusão 

 

Conforme demonstrado pelos vários exemplos que viemos utilizando desde o início deste 

trabalho, o Mundo sem Telas (Katz, 2015a) mostra-se como uma aposta cada vez mais 

próxima na comunicação digital. A partir da popularização das tecnologias touchscreen, o 

corpo vem ganhando centralidade e sendo objeto de investimentos financeiros e tecnológicos, 

os quais não somente respondem aos sonhos de ficções científicas conhecidas há mais de um 

século (ver p. 49 a 51), mas também ao controle de nossas vidas. Nosso contato cada vez mais 

frequente e íntimo com as telas transformou-nos em termos perceptivos, cognitivos e 

comportamentais e inaugurou outros futuros para a relação corpo-tecnologia.  

Reconhecidos esses pressupostos, o problema que a pesquisa desejou responder foi a 

pergunta feita anteriormente (ver p. 12): quais são e como se dão os câmbios cognitivos e 

comportamentais que emergem desse íntimo contato que mantemos com as tecnologias 

digitais de hoje (as quais já podem ser reconhecidas como representantes inaugurais do 

Mundo sem as Telas como as conhecemos – ver p. 14, 42, 51, 76, 77), bem como com aquelas 

que ainda estão por vir? Respondemos propondo a hipótese de uma biopolítica do tocar – em 

especial o praticado no contato com essas tecnologias – e também a necessidade de identificar 

e compreender o que vem se modificando, destacando a proeminência da dimensão sensória 

do tato. 

Com vistas a testar tal hipótese, trouxemos no Capítulo I o caso de Evgeny Chereshnev, 

vice-presidente de marketing da Kaspersky Lab e que se considera o primeiro ciborgue 

profissional do mundo por haver implantado um biochip em uma de suas mãos, com um fim 

investigativo (ver p. 14). Com ele, aprendemos sobre a Internet das Coisas (IoT), seu 

funcionamento e também sobre os alertas que devem acompanhá-la no tocante à proteção 

biológica e de nossas informações pessoais. A criptografia (proteção dos dados via código) é 

colocada no centro da atenção nesse estágio em que corpo e tecnologias misturam-se de 

maneira jamais vista e o rastreamento dos usuários na rede (Assange et. al., 2013; Katz, 

2015b) torna-se cotidiano. Tornamo-nos sujeitos indexados (Katz, 2013, 2014, 2015a), pois as 

informações sobre todos são meticulosamente coletadas, categorizadas e vendidas. Cada 

aceite de políticas de sites, cada busca na web, cada clicar em qualquer rede social, tudo 

fornece informação para nossa indexação. Face à ubiquidade da computação (Santaella, 2013; 

Weiser, 1991), o monitoramento de nossas atividades espalha-se pelas pegadas de nosso dia-
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a-dia e o não rastreamento torna-se cada vez mais raro em um momento em que as 

tecnologias digitais participam da vida com gradativa normalidade, em um processo que 

redefine as noções de privacidade. 

Como nossos cérebros são plásticos (Carr, 2011) e o hábito se inculca em cognição e 

comportamentos (Greiner, 2005; Greiner e Katz, 2001; Katz, 2014, 2015a, 2015b; Lenay, 

Canu, Villon, 1997), vida on e off-line escorrem entre si (Katz, 2014) e a questão da 

indexação torna-se ainda mais séria por vivermos segundo o que Manovich (2013) chamou de 

lógica do software: com analogia ao seu funcionamento, vivemos na ordem da aplicabilidade 

das coisas,  pessoas e corpos, trocando-os, ou atualizando-os tão logo eles não nos sirvam 

mais (Katz, 2015b). Como é de se esperar, essas tipicidades das tecnologias digitais e de 

nossas lógicas subjetivas não se anulam agora que as telas começam a perder o pedestal na 

comunicação digital (pelo contrário, somente se fortificam, conforme pudemos notar quando 

falamos sobre a IoT, machine learning e uma série de outros desenvolvimentos) e também 

agora que o Mundo sem as Telas como conhecemos hoje faz com que o corpo e seus atributos 

físicos passem a ser o centro dos processos comunicacionais digitais (Katz, 2015a). Por mais 

que esses pesos e equilíbrios se alterem, com isso não quisemos dizer que as telas deixarão de 

existir, mas que elas assumirão outras formas e funções, assim como nos ensina Hayles 

(2012) – ver p. 34. Esses argumentos também se tornam mais robustos quando rememoramos 

as ideias de David Rose (2014) sobre seus quatro futuros tecnológicos: Mundo dos Terminais, 

Protéticos, Animismo e Objetos Encantados (Rose, 2014) – ver p. 35 a 38. Em outras 

palavras, sua tese é uma diferente forma de defender que, de fato, caminhamos rumo a um 

Mundo sem Telas (Katz, 2015a) e que a proeminência do corpo nesse momento que se 

inaugura é extremamente alta. 

Isto posto, no Capítulo II partimos para uma investigação acerca dessas instâncias que se 

fazem centrais, constatando-se que a abordagem mais pertinente para as compreender é aquela 

que situa o corpo em um panorama evolutivo. Ou seja, embora nunca tenha sido adequado, 

agora torna-se ainda mais crítico trabalhar com dualismos que separam corpo x ambiente, 

corpo x mente, natureza x cultura. Eles nos remetem à lógica do corpo contêiner (aquela visão 

na qual se pensa o corpo como um produto meramente biológico, que nasce pronto e ao qual 

as informações da cultura a ele vão sendo agregadas, havendo uma essência ou uma entidade-

corpo que permanece inalterada – Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015). Tal visão 

inviabiliza a compreensão de que os câmbios cognitivos inicialmente problematizados 

ocorrem unicamente por conta dos fluxos contaminatórios entre dentro e fora (Greiner e Katz, 
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2001, 2005, 2010, 2015) e que se fazem existentes em razão de um contato intenso entre 

corpo e tecnologias (lembrando que até mesmo por conta da estruturação civilizatória 

ocidental de bases cartesianas, a materialidade corporal sempre veio sendo preterida na 

comunicação humana – Cranny-Francis, 2013; Montagu, 1988 –, tal como observamos pela 

dominância da escrita e da leitura, que nada mais são do que uma concretização da dicotomia 

mente x corpo). 

Aqui se propõe que a abordagem mais apropriada é a que entende o corpo como 

corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2005, 2010, 2015). Ela é evolutiva, pois vê o corpo como 

um produto em constante processo de formar-se corpo, que jamais está pronto porque a sua 

porosidade mantém constante o fluxo de troca de informações com o ambiente: aquilo que é 

do ambiente migra para o corpo, mescla-se com as informações que lá estavam, transforma-se 

ao mesmo tempo que o transforma; esse corpo (nunca o mesmo), por sua vez, lança ao 

ambiente informações também outras (pois se transformaram), as quais são negociadas com 

aquelas do entorno, transformando-se e também o transformando. Esse processo cíclico e 

mutualmente evolutivo faz com que a relevância do corpo seja reconhecida em qualquer seara 

da atividade humana, bem como impõe que a cognição seja corporificada –  o que equivale a 

tomar como pressuposto que o corpo tem papel fundamental na formação de nossos 

pensamentos, comportamentos e subjetividades.  

Nesta perspectiva, cognição e sensóriomotor deixam de ser ligados estritamente à 

sobrevivência. Os fluxos contaminatórios de que falamos acontecem pelas vias dos sentidos e 

suas especificidades são também por elas definidas. Nessa medida, posicionamentos 

aristotélicos sobre o sensório também se mostraram inadequados, pois a quíntupla divisão dos 

sentidos (isto é, o entendimento do sensório como os cinco sentidos da visão, olfato, paladar, 

tato e audição, totalmente separados entre si, cada um com sua função específica) não traduz a 

multiplicidade e o relacionamento mútuo que neles residem. Muito mais que esse 

relacionamento, cada dimensão sensória pressupõe a outra e todas elas se atualizam em 

formas de sentir muito mais variadas do que tradicionalmente identificamos (Cranny-Francis, 

2013; Montagu, 1988). 

Fica dessa forma claro que as tecnologias pertencentes ao Mundo sem Telas exprimem 

esses entendimentos em seu design, justamente por reconhecerem a centralidade do corpo 

para a comunicação digital e por utilizarem tal compreensão como elemento fundamental em 

seus projetos. Assim, para comprovarmos tal proposição, traçamos o histórico das tecnologias 

de realidade virtual (comumente referenciadas por VR), por serem hoje os representantes 
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máximos desse paradigma recém-inaugurado (ver p. 49 a 57). Materializando-se 

principalmente por meio de dispositivos acoplados à cabeça do usuário, os head-mounted 

displays (HMDs) de VR fazem com que os ambientes simulados em computador se tornem 

imersivos através de suas lentes (Halarnkar et. al., 2012). Eles garantem a seu portador uma 

sensação de presença causada unicamente por conta de um trabalho cuidadoso junto ao 

sensório (Biocca e Delaney, 1995; Meehan et. al., 2002; Krueger, 2014), em torno do qual 

todo o referido histórico se desenvolve em todas as suas fases. 

Aliando esses aprendizados sobre a VR ao que viemos explorando sobre a natureza do 

corpo, da cognição e dos sentidos, chegamos à conclusão de que também essas tecnologias 

proporcionam fortes impactos a seus usuários por lidarem de forma tão íntima com nossas 

vias sensórias. Surgem desses encontros questões como a ilusão corpórea, ou illusion of 

embodiment (Mandary e Metzinger, 2016) – ver p. 62 –, na qual a sensação de comandarmos 

um corpo virtual a partir de nossos próprios corpos encerra desdobramentos cognitivos, 

perceptivos e biopolíticos (Mandary e Metzinger, 2016). Afinal, as consequências 

comportamentais emergentes desses fenômenos contaminam nossas subjetividades. O Mundo 

sem Telas traz uma série de questões éticas, exploradas ao fim do segundo capítulo, quando se 

reitera que os sentidos não são meras estruturas sensíveis de nossa sobrevivência, pois atuam 

biopoliticamente. 

A partir dessa constatação, descobrimos, no Capítulo III, que entre as dimensões 

sensórias o tato é a mais relevante para nossa existência, ao mesmo tempo em que também foi 

uma das mais desprezadas ao longo da história da humanidade. Pela alegoria do mito de 

Midas, Cranny-Francis (2013) ensina-nos que é ‘impossível não tocar’ e que pelo próprio fato 

de estarmos no mundo já estamos tocando (coisas, pessoas, superfícies, ou o próprio ar). O 

tato conduz experiências, inclusive a de nos comunicarmos. A pele é uma das formas 

evolutivas do sistema nervoso central (Montagu, 1988). O tocar contribui em nosso humor, 

influi em nossa sensação de conforto, proporciona relações afetivas. Ele complementa a 

experiência dos outros sentidos, impõem-se em meio a elas e atualiza-se nas sensações de dor, 

prazer, temperatura, pressão (Montagu, 1988). Ele forma nossa consciência de si e do outro 

(Cranny-Francis, 2013; Serres, 2008). 

Apesar de toda a sua proeminência, só recentemente o tato passa a ser reconhecido, o que 

foi um passo fundamental para a passagem do Mundo dos Terminais (Rose, 2014 – ver p. 33) 

para o Mundo sem Telas (Katz, 2015a). Empreitadas como as de Evgeny Chereshnev, o 

ciborgue profissional (p. 14); projetos como o Cicret Bracelet (p. 42); desenvolvimentos de 
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VR como o The Void (p. 59); outros como o Soli e o Jacquard, do Google (p. 76); e os 

estudos do Tangible Media Group do MIT Media Lab (p. 77 e 78), todos apontam para 

significância do tato em nossas vidas e reconhecem uma de suas peculiaridades essenciais 

para nossa pesquisa: todos admitem, de uma forma ou de outra,  que somos capazes de 

produzir significado a partir do tato, que dele produzimos linguagens e nos situamos. 

Consequentemente, é por isso que podemos falar em uma comunicação tátil, que pode estar 

relacionada a aspectos sociais e culturais, ou ainda, fisiológicos (Montagu, 1988). No último 

caso, essas formas comunicativas que surgiram por conta de necessidades biológicas (ver p. 

82 a 84) refletem também a sobrevivência. 

Como o fim último da comunicação é situar-nos em práticas sociais e culturais, 

chegamos ao fato de que o tato tem ação biopolítica. Com vistas a melhor compreender o 

conceito da biopolítica, elaboramos seu breve histórico explicativo a partir das ideias 

trabalhadas por Lemke (2011) e encontramos em Foucault (1988) um entendimento que põe 

fim à frequente polarização entre vida e política, reconhecendo-as como campos transversais e 

indisciplinares entre si, no sentido de não poderem ser reduzidos a um ou outro saber de 

contornos claros (Sodré, 2002, apud Greiner, 2005). Em nossas análises, fica clara a 

compatibilidade de seu pensamento com as proposições acerca do corpomídia (Greiner e 

Katz, 2001, 2005, 2010, 2015), bem como com as de Cranny-Francis (2013), que encontra 

essa biopolítica do tocar em quatro formas semânticas encerradas no contato físico: conexão, 

envolvimento, diferenciação e posicionamento (Cranny-Francis, 2013). 

Para a pesquisadora, a conexão (connection) manifesta-se em toda e qualquer forma de 

tatilidade e põe-nos em relação com o mundo. Como é impossível não tocar (Cranny-Francis, 

2013), a todo momento praticamos essa modalidade tátil que abre portas semânticas para 

nossas outras formas de lidar com nosso entorno. É somente por conta dela que sua segunda 

modalidade, o envolvimento (engagement), faz-se possível. Ela diz respeito ao potencial que 

temos de aceitar o outro e de com ele criar relações empáticas através do toque. Por esse viés, 

não só nos relacionamos com aquilo que é vivo, mas também com as tecnologias ao nosso 

redor, favorecendo os câmbios cognitivos de que tanto falamos. 

De forma mais ou menos oposta, também vimos que a diferenciação (differentiation) – 

que existe ainda quando nos envolvemos com algo pelo tocar – responde pela capacidade de 

reconhecermos os limites entre o eu e o mundo, entre o eu e o outro, ou ainda, entre o eu e o 

próprio eu (Cranny-Francis, 2013). É por causa dela que também podemos apreciar o outro, 

pelo fato de perceber nele atributos não encontrados em nós mesmos – é assim que aceitamos 
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que as tecnologias do Mundo dos Terminais (Rose, 2014), por exemplo, participem de nossas 

vidas e de nossas lógicas de pensamento sem que nisso encontremos grandes impedimentos. 

Por último, Cranny-Francis informa que o posicionamento (positioning) reitera aquilo que 

percebemos pela diferenciação e faz com que, além de localizarmo-nos espacialmente, 

criemos uma referenciação de nossas singularidades. Tendo isso em mente, foi possível 

entender a razão pela qual as tecnologias touchscreen atingiram popularidade em esfera 

global, afinal elas foram as primeiras a aproximarem as interfaces computacionais de nosso 

aspecto mais humano através do tocar (Cranny-Francis, 2013).  

A partir da compreensão das modalidades táteis de Cranny-Francis (2013) e das reflexões 

aqui apresentadas fica claro o porquê de os significados originados pelo tocar serem 

representativos de uma biopolítica da qual não escapamos: ao nos situar em normas e regras 

sociais e culturais, o tocar reformula nossa forma de agir em relação ao mundo, ajusta nossos 

comportamentos face àquilo com o que temos contato, altera nossa cognição, hábitos, 

comunicação e, portanto, contribui para nosso delineamento como sujeitos polít icos 

corporificados. Prestar atenção a esses trânsitos contaminatórios aos quais o corpomídia está 

exposto a todo o momento mostrou-se vital para compreendermos as profundas mudanças que 

vêm acontecendo conosco por conta de nosso íntimo contato com as tecnologias digitais, 

principalmente em um momento em que o corpo e o tato adquirem centralidade nos processos 

comunicacionais do Mundo sem as Telas que conhecemos hoje. Em outras palavras, a 

hipótese inicial conseguiu explorar o problema proposto. 

 

Nós já estamos envolvidos em uma complexa biopolítica do tocar, mesmo que nem 

sempre a reconheçamos, da mesma forma que nós não estamos constantemente 

cientes da gramática que usamos quando falamos, como Josipovici nota em seu livro 

Tocar (1996). Ele observa que assim como não estamos cientes do processamento 

da gramática quando ouvimos à fala de um amigo, também não temos ciência da 

especificidade física de apertar sua mão, ‘eu estou consciente não de um aperto de 
mão, de carne e osso, mas de que estou conhecendo alguém’ [...]. E ainda assim em 

ambos os casos processamos essa informação vital, esteja essa gramática na forma 

de palavras, ou de tocar. Tornar-se ciente dessa gramática tátil e como ela estabelece 

nossos valores, ou como ela nos posiciona para estabelecer valores sobre os outros, 

pode somente ser habilitador. (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 30, tradução nossa)127 

 

                                                             
127 “We are already involved in a complex biopolitics of touch, even if we do not always recognize it; just as we 

are not constantly aware of the grammar we use when we speak, as Josipovici notes in his book, Touch (1996). 

He notes that just as we are not aware of processing grammar when we listen to a friend speak, nor are we 

aware of the physical specificity of shaking a friend’s hand, ‘I am conscious not of grasping a hand, flesh and 

bone, but of meeting someone’ […]. And yet in both cases we do process this vital information, whether the 

grammar is of words or touch. Becoming aware of this tactile grammar and how it enacts our values, or 

positions us to enact the values of others, can only be enabling.” (CRANNY-FRANCIS, 2013, p. 33) 
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Como uma vez pontuou o escritor norte-americano Clay Shirky, “quando mudamos a 

maneira de nos comunicarmos, mudamos a sociedade” (SHIRKY, 2012, p. 20). Inserir 

variáveis que nos alterem cognitivamente através de uma dimensão sensória tão sensível a 

nossas formações subjetivas, modificando o jeito de comunicarmo-nos uns com os outros –  

assim como vêm fazendo as tecnologias digitais (em especial aquelas que anunciam e 

inauguram o Mundo sem as Telas que hoje conhecemos) – tem, então, consequências 

profundas. 

Uma vez que essas diferenciações que nos afetam cognitivamente são inevitáveis (afinal 

ainda que queiramos é praticamente impossível não estarmos ligados a elas de uma forma ou 

de outra), cabe mantermos posicionamentos mais críticos em relação aos usos que fazemos 

das tecnologias digitais – ainda mais agora, no Mundo sem as Telas como ainda as 

conhecemos, no qual as tecnologias se aproximam de nossos corpos e tendem a se tornar mais 

discretas no cotidiano.  Pensamentos pessimistas, que defendem voltas aos ‘tempos que já se 

foram’, não cabem. Afinal, nossas redes neurais já adquiram novas formas e feições (Carr, 

2011). Agora que já somos outros, vale decifrar a nova lógica pela qual operamos, os usos que 

dela podemos fazer e buscar maneiras de explorar nossas novas competências cognitivas. 

 

Em seu melhor, as ferramentas digitais de hoje ajudam-nos a ver mais, reter mais, 

comunicar mais. Em seu pior, elas fazem de nós presas para a manipulação dos 

criadores dessas mesmas ferramentas. (THOMPSON, 2013, p. 6, tradução nossa)128 

Toda nova ferramenta molda a forma pela qual pensamos e aquilo sobre o que 

pensamos. A palavra impressa colaborou para que nossa cognição se tornasse linear 

e abstrata, ao mesmo tempo em que vastamente aumentou nossos estoques de 
conhecimento.  Os jornais encolheram o mundo; depois o telégrafo encolheu-o ainda 

mais drasticamente. Junto a toda inovação, profetas culturais polemizaram se 

estávamos encarando um apocalipse tecnológico ou uma utopia. [...] Nenhuma das 

previsões estava exatamente certa, é claro, tampouco nenhuma estava exatamente 

errada. A única coisa sobre as quais tanto apocalípticos, quanto utópicos entendem e 

concordam é que toda nova tecnologia nos leva na direção de novas formas de 

comportamentos, ao mesmo tempo em que nos afasta daquelas antigas, familiares. 

(THOMPSON, 2013, p. 7-8, tradução nossa)129 

 

                                                             
128 “At their best, today’s digital tools help us see more, retain more, communicate more. At their worst, they 

leave us prey to the manipulation of the toolmaker.” (THOMPSON, 2013, p. 6) 

129 “Every new tool shapes the way we think, as well as what we think about. The printed word helped make our 

cognition linear and abstract, along with vastly enlarging our stores of knowledge. Newspapers shrank the 

world; then the telegraph shrank it even more dramatically. With every innovation, cultural prophets bickered 

over whether we were facing a technological apocalypse or a utopia. […] Neither prediction was quite right, or 

course, yet neither was quite wrong. The one thing that both apocalyptics and utopians understand and agree 

upon is that every new technology pushes us toward new forms of behavior while nudging us away from older, 

familiar ones.” (THOMPSON, 2013, p. 7-8) 
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