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Resumo 
A tecnocultura, cultura que impregna o cotidiano das pessoas com a técnica, que media: 
meios de comunicação, digitalização e Homem, é a grande comunicadora da possibilidade 
de transformação do corpo natural que carregamos desde os primórdios, em um corpo 
“próprio”, que é produto dos avanços tecno-científicos hipervalorizados pelas imagens dos 
sistemas de representação da nossa contemporaneidade. Nesta perspectiva, o objetivo deste 
trabalho foi propor uma reflexão teórica em torno da tecnocultura e do culto ao corpo que 
ela publiciza, que culmina na hibridização da técnica com o Humano.     
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1. Problematizando o Corpo “Próprio”4 Contemporâneo 
 

O corpo entra em cena com tamanha ênfase nos dias atuais, que parece nos fazer 

esquecer de que ele sempre esteve presente5 . Sob o signo da rapidez, que é a lógica que 
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estrutura o mundo contemporâneo, o culto ao corpo6 encontra devoção por meio da 

tecnologizante era [pós] industrial que promove de forma avassaladora a reconstrução e 

remodelagem dos modos de vida e dos corpos (COUTO, 2004) por meio dos seus sistemas 

de representação. Assim, a natureza do corpo contemporâneo é posta em questionamento, 

já que dia após dia estamos mais distantes de fazer uso do que outrora pudera ser 

denominada uma técnica “natural” de culto ao corpo.   

Neste sentido, podemos dizer que a tecnologia invade, superequipa e acelera os 

corpos para atestar não somente o dinamismo físico requerido pela contemporaneidade 

(VIRILIO, 1996), mas também para torná-los meios que expressem a subjetividade do sujeito 

que o carrega, posto que é notório o fato de estarmos vivendo a era da crise dos sistemas de 

representação7 que outrora nos forneciam referências éticas e estéticas (VIRILIO, 1993a).  

Assim, o culto ao corpo e os cuidados com a saúde [higiene], a beleza e o bem-estar, 

ganham sentido quando situados em seus contextos variados de tempos e espaços por meio 

de ritualizações e preocupações específicas, pois, a todo corpo e as relações às quais está 

submetido subjaz um sistema de normas e regras de ser (GONÇALVES, 2003). Vale ressaltar, 

entretanto, que jamais ouvimos falar tanto a seu respeito, cultuamos o corpo atualmente 

como quem cultua um novo dispositivo ou um bem em alta no mercado (SANT’ANNA, 

1995)8, pois a todo instante somos convidados e estimulados a administrar a própria 

aparência e a redesenhar e superar as formas físicas, desta forma, a nossa época se  rende 

aos diversos cultos que celebram e festejam a corporalidade.  
                                                                                                                                                     
5 Já nos escritos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, intitulado Corpus Hipocraticum, datado de 
460-377 a.C., a preocupação do corpo se faz presente e a convergência entre os temas saúde e estética são 
articulados: “Um bom médico deve poder responder a todas as perguntas sobre o corpo e sabemos que os 
tratados de cirurgia incluem um certo número de receitas para embelezar, quer se trate de maquiagem, de 
depilatórios, de ungüentos mamilares ou de tinturas para os cabelos, ou até de pomadas à base de vidro 
moído, de adstringentes e de colorantes que permitem simular a virgindade” (BARTHÉLEMY, 1992, p.591). 
6 O termo culto ao corpo é empregado neste trabalho em aproximação ao que Castro (2003) utilizou tendo 
como definição: o tipo de relação que o indivíduo tem com o seu corpo para fins de modelamento, com o 
objetivo de aproximá-lo ao máximo do padrão de beleza estabelecido. Em nosso olhar, a ação de cultuar o 
corpo pressupõe que haja um mercado, um local onde há troca de mercadorias por dinheiro.   
7 No olhar de Virilio (1993), a crise dos sistemas de referências éticas e estéticas se dá por que vivemos uma 
época em que a estética do desaparecimento, vinculada aos sistemas de representação contemporâneo (e.g., 
cinema, televisão, internet) que está atrelada à velocidade e à luz, nos priva de entrar em contato com as 
substâncias das matérias alterando a nossa percepção.     
8 Para a autora as razões de culto ao corpo se dão devido: (1) ao destaque do corpo na mídia e nas 
experiências de lazer associando-se mais ao terreno das artes (2) proliferação crescente dos espaços e das 
técnicas para o cultivo do corpo saudável e jovem, assim como a banalização da idéia de que os prazeres 
físicos devem não apenas ser valorizados, mas incessantemente fomentados em todos os lugares e momentos 
do cotidiano (3) a ampla rede de sociabilidade inventada ou reforçada dentro dos novos templos de cultura 
física (4) a espantosa massificação das cirurgias plásticas, incluindo intervenções em nome da beleza cada vez 
mais constantes, precisas e naturalizadas.  



Das práticas esportivas intensas e, muitas vezes, radicais, ao uso proliferado do 

silicone e das cirurgias plásticas, diversas técnicas e terapias servem para hipervalorizar e 

pavonear o corpo nas ruas, praias, clubes, páginas de revistas, programas televisivos, filmes 

publicitários, imagens diversas na internet, passarelas, galerias de arte, entre outros 

(COUTO, 2004). 

O corpo foi objetificado e se tornou algo que pode ser modificado, cortado, colado, 

mexido, enxertado, esticado, diminuído, transplantado e sujeito a transformações gerando 

uma celebração ao hedonismo e extinguindo a velha obrigatoriedade que o mesmo 

impunha, onde emergem aspectos alusivos às suas programação e conservação amplamente 

convertidas em prazer (COUTO, 2004) e auto-expressão (FEATHERSTONE, 1991).  Assim nos 

é presentada uma cultura de especialistas, de conhecimento especializado, que considera 

que todos os problemas do projeto de construção do eu9 e do corpo são técnicos e podem 

ser resolvidos através de técnicas.  

É notório que em nossa época se privilegia o corpo belo, jovem, forte e saudável 

(LIPOVETSKY 2000, FEATHERSTONE, 1991, GONÇALVES, 2003, CASTRO, 2003, 

GOLDENBERG, 2002). O corpo que não está dentro do modelo ou que tenha deformidades 

evidentes que contrariem o ideal estético estabelecido converte-se em autêntico estigma e 

poderá ser excluído do convívio social. Em outras palavras, cuidar da aparência do corpo 

gera muitos dividendos simbólicos e materiais, na medida em que um corpo bem cuidado 

pode garantir ao indivíduo melhor performance e aceitação social (CASTRO, 2003) e 

conseqüentemente um “eu” mais aceitável (FEATHERSTONE, 1991).  

Esta parece ser uma valorização de uma estética sem ética e sem valores morais, em 

que a rejeição dos “sem-forma” é inevitável. Para Couto (2004), o que emerge é um corpo 

cujas qualidades baseiam-se na competência, mutabilidade e performance não se tratando 

apenas de liberar cada vez mais os desejos inconscientes “impressos” ou guardados no 

corpo, mas de poder amplamente refabricar simultaneamente corpo e espírito, passado e 

presente (SANT’ANNA, 1995). Assim sendo, a deterioração e a decadência do corpo são 

amplamente combatidas em nossa sociedade (FEATHERSTONE, 1991). 

O corpo natural, perfeito por que outrora tinha todos os órgãos funcionando de 

forma integrada e como um sistema cheio de plausibilidade, esse que a gente nasce, que 
                                                 
9 A construção do “Eu” ao qual nos referimos é na perspectiva social, que se embasa na premissa de que o 
mesmo é formado a partir das interações constituídas nos espaços sociais que fornecem as pistas para os 
desempenhos dos papéis que serão exercidos e que influenciarão em sua formação (ver GOFFMAN, 1984).  



imprime as nossas origens étnicas e que exibe os traços familiares, parece estar cheio de 

“imperfeições” frente ao corpo criado pelas imagens dos cinemas, dos jogos de videogames 

e das telenovelas que exibem um padrão que “promete” poder ser atingido por meio da 

intervenção tecnológica. Assim sendo, a ordem dos fatos é invertida e o corpo perfeito 

torna-se aquele mediado pela tecnologia que o torna Capital e o mais belo objeto de 

consumo como diria Baudrillard (1997).  

Desta forma, os exemplos da cultura do corpo contemporâneo são numerosos 

demais para que seja necessário detalhá-los, tanto no universo saturado da publicidade, 

quanto na permanência do espetáculo esportivo na mídia, nos brinquedos de crianças, no 

número e na difusão consideráveis das revistas voltadas para a cultura do corpo, ou ainda 

na estética gay (COURTINE, 1995). Versaremos então, nesse trabalho, sobre uma breve 

incursão teórica na temática da tecnocultura e seu desdobramento refletido no culto ao 

corpo “próprio” contemporâneo. Reflexão iniciada na próxima seção desse trabalho, que 

apresentará a evolução conceitual do termo cultura, e terá como ponto de argüição as 

definições expressas pelo termo tecnocultura que o marcaram teoricamente. 

 

2. A cultura: de reflexo à “tecno-mediação” 
 

 As ciências sociais críticas (leia-se de inspiração marxista) renegaram, até meados 

do século passado, o conceito de cultura, efetuando a análise dos processos sociais por meio 

do binômio infraestrutura-superestrutura. Esta noção é tomada para significar que a base 

material tem prioridade explicativa ou estabelece limites sobre as idéias (cultura, política). 

Para as interpretações mais ortodoxas, o que aconteceria na superestrutura (cultura) seria 

reflexo a uma determinação econômica - em última instância.  

 É justamente este ponto que não é aceito por autores pós-marxistas, principalmente 

aqueles dos Estudos Culturais. Para Williams (1979) “a cultura passa a ser entendida como 

um processo social constitutivo, que cria `modos de vida´ específicos e diferentes. A 

dinâmica cultural contemporânea é pensada por meio de duas abordagens. A teórica que 

desloca a idéia de cultura do âmbito da ideologia, se entendida como mera reprodução, para 

o campo dos processos constitutivos, e portanto transformação do social. A metodológica 

que busca a compreensão da cultura por meio de uma tipologia das formações culturais que 

apresenta estratos arcaicos, residuais e emergentes. A constituição e o movimento da trama 



cultural são apreendidos através da interação dialética dos elementos de cada um desses 

estratos.  

 Hoggart (1970) apresenta essa noção de cultura como resultado de um processo de 

negociação que tem como resultado uma colagem/síntese, com características inovadoras 

convivendo com antigos preceitos. Todo esse processo traz implícito o questionamento de 

determinações exclusivamente relacionadas à classe, territórios, etnias etc... As fronteiras 

de pertença estão se transformando, à medida que a maioria dos membros de uma 

sociedade moderna tem cada vez mais consumos culturais comuns. Canclini (2003) 

considera que em um mundo interconectado, as sedimentações identitárias organizadas em 

conjuntos históricos mais ou menos estáveis: etnias, nações, classes, se reestruturam em 

meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais. As diversas formas em que 

os membros de cada grupo se apropriam dos repertórios heterogêneos de bens e mensagens 

disponíveis nos circuitos transnacionais geram novos modos de segmentação.  

 O conceito de culturas híbridas é proposto pelo autor de modo a entender os 

processos culturais no mundo contemporâneo.  Com a construção lingüística e a social do 

conceito de hibridação busca-se reconverter um patrimônio para reinscrevê-lo em novas 

condições de produção e mercado.  Neste contexto, reconversão é o termo que explica as 

estratégias mediante as quais se adquire as competências necessárias para reinvestir seus 

capitais econômicos e simbólicos em circuitos transnacionais. A análise empírica destes 

processos, articulados com a estratégia de reconversão, demonstra que a hibridação 

interessa tanto aos setores hegemônicos como aos populares que querem apropriar-se dos 

benefícios da modernidade. 

 Assim, os valores da modernidade que impulsionaram o progresso e os avanços 

tecnológicos plantaram a semente do que ora denominamos de cultura da técnica ou 

tecnocultura. Esta que [re]produz representações, índices e analogias, no lugar dos ícones e 

dos símbolos, já que se apresenta como sendo um sistema representacional em que a 

própria realidade (i.e., a experiência simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada 

e imersa em uma composição de imagens virtuais do mundo do faz-de-conta, no qual as 

aparências não mais se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se 

transformam na própria experiência (CASTELLS, 2003)10.   

                                                 
10 A indústria das imagens opera por meio de signos indiciais, daí o seu “sucesso”. Isso quer dizer que os 
signos veiculados nos meios apontam para o seu objeto, para o referente, sem ser, entretanto, semelhante a 



Cultura onde há simulações de experiências “reais” nas quais os indivíduos têm 

consciência do momento experienciado e a presença maciça de simulacros que são as 

realidades representadas e consentidas pelas imagens que ela prolifera. Podemos 

compreendê-la, também, como a cultura do virtual (LÉVY, 1996; BAUDRILLARD, 1995, 

2004), da virtualidade real (CASTELLS, 1999, 2003), da proliferação de imagens, de sons, da 

velocidade, da efemeridade, da cibercultura11, do ciberpunk12, dos videogames e da 

primazia do consumo de imagens. 

Desta forma, há uma interferência na percepção do real, deixando-a automatizada, 

causando uma verdadeira perturbação entre virtualidade e realidade traduzindo-se em um 

movimento complexo e ambíguo, já que tentamos trazer para a atualidade as imagens ideais 

dos corpos vistos na mídia. Em nosso imaginário maquínico, o tamanho natural não é mais 

parâmetro do real, pois a realidade das coisas se dissimula na banalidade das figuras que se 

esconde na redução das telas (VIRILIO, 1993). 

Nesta perspectiva, a virtualização submete a narrativa clássica a uma prova rude: 

unidade de tempo sem unidade de lugar (graças às interações em tempo real por redes 

eletrônicas, às transmissões ao vivo, aos sistemas de telepresença), continuidade de ação 

apesar de uma duração descontínua (como na comunicação por secretária eletrônica ou por 

correio eletrônico) (LÉVY, 1996; VIRILIO, 1984)13. Técnicas corporais que aceleram o 

                                                                                                                                                     
ele. Em oposição ao signo icônico que pode ser representado por uma fotografia ou uma escultura que alude 
ao próprio objeto. Sendo assim, um índice está ligado a um ícone e sem este, aquele não pode existir, deve ser 
como uma possibilidade prestes a se verificar ou como realidade já verificada anteriormente. A exemplo dos 
formatos das novelas que parecem seguir sempre a mesma lógica estrutural que exige do receptor um 
conhecimento prévio, tornando-o um signo de manutenção e o ícone um signo que revela o novo, pois me dá 
a informação sobre o próprio objeto, bastando apenas que eu esteja apto a recebê-lo. O símbolo, terceiro tipo 
de signo, é arbitrário e representa seu objeto em virtude de uma convenção, de um acordo (COELHO, 1989).   
11 Segundo Guimarães (1997), o termo abrange os fenômenos relacionados ao ciberespaço, ou seja, os 
fenômenos associados às formas de comunicação mediadas por computadores. Por outro lado, Escobar (1994) 
define o termo como pano de fundo das novíssimas tecnologias, em especial as relacionadas à comunicação 
digital, à realidade virtual e à biotecnologia.  
12 Termo cunhado por Gardner Dezois para definir o movimento que acreditava que a maior parte da 
produção da ficção científica estava atrelada a fórmulas concebidas no passado, quando a alta tecnologia 
ainda não moldava diretamente o cerne da experiência humana. Os escritores que faziam parte desse 
movimento observaram que a disseminação da tecnologia de ponta, com o avanço da informática, ameaçava 
tornar a realidade mais estranha e empolgante do que a própria ficção (GIBSON, 2003). 
13 A abordagem de Lévy em relação às tecnologias digitais é apologética enquanto que a de Virilio é mais 
“catastrófica”, entretanto, se aproximam quando elaboram os conceitos: virtualidade, realidade, atualidade e 
potencialidade. Ou seja, o primeiro acredita numa provável democracia a partir das tecnologias, Virilio, ao 
contrário, aponta um poder absoluto inerente à cultura digital.    
Virtual, do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é 
virtual o que existe em potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se sem ter passado, no entanto à 
concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em termos rigorosamente 
filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e atual: virtualidade e atualidade são 



emagrecimento: como chás emagrecedores, a atividade física feita na sala de musculação, 

as cirurgias plásticas são processos de virtualização que engendram o corpo “próprio” do 

sujeito contemporâneo. 

Esta é a cultura que idolatra os avanços tecnológicos onde se firma um estado de 

tecnofilia (VIRILIO, 1984). A tecnologia altera as bases nas quais os significados são 

construídos em qualquer ação ou representação social (e.g., corpo belo, corpo magro em 

nossa sociedade) se inserindo no contexto do mundo contemporâneo como um elemento-

chave, não só mediando as pessoas e o mundo, mas, como um instrumento que medeia 

hoje, de modo mais intenso e acelerado, a transformação da sociedade em mercado o que 

acarreta em alguns problemas, pois a lógica deste é outra, diferente da lógica da sociedade 

enquanto elemento norteador e propagador de sentido, de valores e de condutas 

comunitárias (MARTÍN-BARBERO, 2003).    

 Assim sendo, a tecnocultura, cria um mercado “unificado” que impõe às empresas 

uma concorrência “forçada” visto que produção e consumo ocorrem no seio de uma 

sociedade de “livre-mercado” onde há a interligação do mundo por meio das comunicações 

digitalizadas que foram fruto da racionalidade contida na modernidade14. Neste sentido se 

comercializa produtos “multinacionalizados” advindos de empresas globalitárias15 que 

vendem estilos de vida e experiências a exemplo dos produtos do ramo fitness
16. 

Estilos de vida e experiências que, por sermos Humanos e vivermos em cidades, nos 

fazem poder afirmar que estão imersas em um cotidiano em que a máquina foi substituída 

pela informação, a fábrica (i.e., o representante maior da Produção e do sistema fordista na 

lógica do mercado) pelo fitness center (i.e., representante do consumo e do sistema pós-

                                                                                                                                                     
apenas duas maneiras de ser diferentes (LEVY, 1996). Segundo o mesmo autor, três processos de virtualização 
fizeram emergir a espécie humana: o desenvolvimento das linguagens, a multiplicação das técnicas e a 
complexificação das instituições. 
14 Há uma imagem fortemente integrada da modernidade como sendo um esforço global de produção e de 
controle, cujas quatro principais dimensões são o industrialismo, o capitalismo a industrialização da guerra e a 
vigilância de todos os aspectos da vida social. (GIDDENS, 2003). 
15 Empresas que “emanam” esse novo tipo de totalitarismo, que não se apresenta mais de forma localizada, 
como observado na Ocupação da Europa na segunda guerra, na antiga União Soviética ou China. Com o 
advento da globalização, um novo totalitarismo surge, existente em qualquer lugar do mundo onde qualquer 
um pode ser controlado e vigiado (ARMITAGE, 1999). 
16 Neste trabalho classificamos de empresas do ramo fitness, aquelas que estão presentes nas grandes 
academias e que engendram o culto ao corpo “próprio”, como por exemplo: equipamentos da sala de 
musculação, aulas do sistema body stystems, suplementos nutricionais, marca de roupas, tênis, mochila entre 
outros.   



fordista17 nessa mesma lógica), o contato de pessoa a pessoa pela relação com um vídeo 

(e.g, comunidades virtuais, programas de computador que proporcionam interações como o 

Msn messenger, salas de bate-papo e as videoconferências) onde a estética impregna os 

objetos e os corpos humanos para que se tornem mais atraentes distanciando, cada vez mais 

o homem da natureza.18 

 

3. O Corpo “Próprio” [Pós] Moderno: encurtando as distâncias entre o natural e o 

artificial  

 
 O ano é 2007 e ao ligar a televisão e assistirmos um filme ou novela ou então 

ligarmos o computador e jogarmos um “game” observamos imagens de corpos de mulheres 

extremamente magros, esguios, esquizóides, anoréxicos e esquizofrênicos, corpos que 

representam o mal estar da subjetividade em que o sujeito contemporâneo se encontra que é 

reflexo da crise de um sentido existencial.  

Assim, por ser parte da existência, o pensar o corpo hoje é pensar suas 

performances, seus limites, espaços de experimentação, automodelagem e expressão, onde 

sua recusa ou aceitação é uma possibilidade oferecida ao sujeito humano a partir do 

distanciamento obtido pela consciência de seu corpo, fruto da sua relação ontológica. Desta 

forma, há que se falar das repercussões dessa fusão [da domesticação do corpo frente a 

tecnologia], desta forma, propomos uma reflexão mais aprofundada sobre os acidentes 

gerados pela mistura do técnico e do vivo. 

                                                 
17 Com os avanços tecnológicos e o conseqüente aumento de quantidades de peças produzidas nas empresas, 
através do incremento das linhas de produção recorrente da utilização do sistema de produção fordista, o 
sistema capitalista precisou estimular o consumo para sobreviver. Percebemos dessa forma o deslocamento de 
uma sociedade industrial, que privilegia a produção para uma pós-industrial onde o consumo aparece como 
um fenômeno gerador de sentido das ações e práticas cotidianas individualizadas. O deslocamento dos eixos 
de produção trouxe consigo todo o aparato tecnológico aos olhos dos cidadãos comuns, agora chamados 
consumidores (OLIVEIRA, 2002). 
18 A técnica é o vetor que acelera a interação do homem com a natureza e  foi a partir do século XIX que 
novos objetos técnicos se incorporam à história da humanidade: o telefone, a fotografia, o cinema, a televisão 
e a indústria da informática, com suas redes integradas. Podemos dizer que a velocidade [aceleração] dos 
meios de transportes parece encontrar o seu apogeu nos meios de comunicação, através da multiplicidade de 
mensagens, informações e imagens que vivem da circulação entre os canais, as redes e os terminais 
eletrônicos. Com isso, a velocidade ganha outro ponto de referência. Não apenas as estradas, rotas marítimas 
e aéreas, mas, sobretudo as ondas eletromagnéticas. Para os indivíduos, a viagem e também o trabalho, o 
lazer, o prazer e a existência como um todo – é um ato de estar ligado, sintonizado, plugado (VIRILIO, 1996; 
COUTO, 1990) com a tecnologia e não mais com a natureza, sobretudo quando a tecnologia invade corpo 
humano.   



Uma das conseqüências dessa mistura é a ocorrência de uma “seleção artificial” dos 

indivíduos, em contraposição à “seleção natural”. Pois, a questão da sobrevivência em 

nossa sociedade atual está atrelada à performance que o corpo exibe, ou seja, à sua fachada, 

que é comprada e que, ao exigir Capital a ser investido, gera entre outras coisas, 

discriminação e exclusão social.  

Frente ao exposto podemos afirmar que temos um corpo animal que está sendo 

alimentado pela técnica, ou seria uma técnica que está sendo alimentada pelo nosso corpo 

animal [irracional]?  Assim, como nos diz Virilio (1992, p.32): 

 

“Inventamos máquinas microscópicas que podemos ingerir, digerir, e que são, às 

vezes, biodegradáveis. Quando se fala de “domesticação”, “design dos 

comportamentos” é verdadeiro através da música, dos transportes rápidos, do 

modo de viver, mas também através das biotecnologias que vão criar uma 

mistura entre o técnico e o vivo”.  

 

 A compreensão do corpo “próprio”, que exibe over dose de técnica tanto na 

dimensão exterior quanto na interior,  necessita de uma visão antropológica global, que 

considere as invenções que fazem parte do seu conhecimento, e que nos faça aprender que 

ordem e desordem não são excludentes e que podem dar lugar a algo novo. É em torno da 

construção desse “novo” que investiremos nossos esforços intelectuais.  

Afirmamos, então, que na era industrial, o corpo era manipulado de forma 

coercitiva, era instrumento da produção, e era lugar de disciplina e controle. Na sociedade 

pós-industrial, caracterizada pela difusão do saber e da informação, onde a técnica corporal-

científica trabalha para torná-lo [mais] acelerado, [mais] perfeito porque só assim, torna-se 

passível de ser socializado, o controle é mais sutil. Fato que nos leva a crer que o novo 

espectro global de fluxos, redes e imagens é destinado a controlar, sobretudo nosso cidadão 

consumidor através da produção incessante de serviços e desejos que proliferam o culto ao 

corpo.  

Vale ressaltar que nada disso seria possível se não vivêssemos a era da completa 

valorização do corpo técnico. Quanto mais nos desgarramos da terra, que é sempre a 

referência básica existencial e física, mais nos separamos do nosso corpo. Deixamos para 

trás os suportes materiais e as experiências imediatas para nos exilar na imaterialidade de 



um novo outro-mundo, um novo outro modelo corporal, num eterno presente de contínua 

atualização (VIRILIO, 1996). 

Assim, apresentamos um contínuo com duas formas de existência corporais: a 

primeira é a forma de um corpo inválido que se cerca de próteses para controlar o seu meio 

sem se deslocar fisicamente. É o homem que opta pelo sedentarismo tecnológico [inércia], 

que insiste em parar, em fugir das leis da aceleração. É o sujeito que usa as máquinas para 

potencializar e estender as funções corporais, mas que também deseja fugir delas em muitos 

momentos. A segunda forma é ter um corpo válido, superequipado de telecomandos de 

todo tipo. Esse é o homem que escolhe se submeter à fatalidade e ao luxo do excesso, ao 

prazer de estar sempre testando, expandindo e superando seus limites físicos. O corpo 

válido é aquele que é sempre atualizado. Ele é, em si mesmo, sideral e valoriza a forma 

nômade da corporeidade.   

Desta forma, sob a era da obsessão do corpo “próprio” [perfeito], quando a estrutura 

anatômica dos indivíduos se converte em pura representação e está protegido, integrado às 

novas próteses, o risco maior se configura na recusa ou na impossibilidade de manter-se 

com um corpo tecnicamente adequado, pois sua obsolescência é rápida, assim como a 

velocidade da luz. Ou seja, o Homem cujo corpo não esteja integrado na performance dos 

aparelhos técnicos é um novo excluído da sociedade  (COUTO, 1990).  

Frente ao exposto até agora, podemos dizer que na cultura tecno-científica, que é a 

nossa, enfrentamos um vício (cultural) que vai desde a fetichização [erotização] do corpo à 

sua dissecação pelas atividades de conhecimento. Vivemos entre um marketing consumista 

e uma teoria do conhecimento intelectual, onde o corpo suspira, arredio às suas 

manipulações simbólicas, como sendo um objeto de projeto, e não um objeto de desejo 

como fora outrora (ALMEIDA, 2001).  

O corpo é um tema cheio de ambigüidades nas categorizações culturais, pois é a 

coisa percebida mais visível e familiar e é, ainda, um ponto cego que tende a desaparecer 

no próprio ato da percepção ou, mais generalizadamente, na relação com o mundo de fora. 

Assim, oposições binárias podem ser observadas na natureza do corpo: ele é o mesmo e o 

outro; sujeito e objeto; práticas e conhecimento; ferramenta e matéria bruta a ser trabalhada.  

Ou seja, visto sob uma abordagem experiencial, o corpo parece oscilar entre 

presença e ausência. É o modo de estar no mundo, é uma entidade embebida dentro de uma 



ordem [tecnocultural], seja prática e [ou] discursiva19. Assim, o corpo é incorporação, ou 

seja, ele concebe, percebe, avalia e julga, de acordo com os fios que os conectam à 

realidade o qual está exposto, assim, o corpo deve ser entendido como um ser sensorial e 

sensual. Desta forma, por meio do corpo tentamos entender o incognoscível, o inefável, o 

invisível, o obscuro à nossa razão e aos efeitos que a cultura provoca nele. Não somos um 

corpo intocado, a estrutura social encontra-se simbolicamente impressa no corpo, e a 

atividade corporal, nada mais faz do que torná-la expressa (DOUGLAS, 1988).  

Supomos, então, que seja no campo da autonomia do sujeito que deva haver o 

resgate da natureza do Homem por meio da vontade de sair fora da conformidade cultural e 

política para poder haver a reinterpretação dos corpos (naturais e “próprios”) e das 

situações nas quais ele se envolve.  

Os veículos da velocidade estão fora do corpo e a cisão homem-máquina, por mais 

tênue que seja, impera como lugar da técnica, o indivíduo está sempre em situação 

desfavorável, mas essa posição se altera quando compreendemos que o homem e a 

tecnologia não mais podem ocupar lugares distintos. Na sociedade dromosférica eles 

interagem e o corpo humano torna-se o mais privilegiado lugar das tecnologias avançadas 

(COUTO, 1990).  Fazemos do corpo, hoje, um suporte para os aparelhos eletrônicos o que 

mostra tal intimidade dos homens com as máquinas.  

Desta forma, para que o homem possa funcionar na mesma velocidade que as novas 

máquinas, ou seja, em tempo real, ao “vivo”, precisará introduzir motores no vivente 

(VIRILIO, 1992) e segundo Couto (1990), quando as máquinas-veículos se deslocam da 

superfície para o interior, o corpo adquire nova função: passa a ser uma embalagem, um 

abrigo para os aparelhos. A tecnologia está deixando de vestir o corpo e é ele que está se 

tornando uma vestimenta para as próteses. 

Assim, tanto as tecnologias que se colam à pele quanto as que servem de recheio 

[próteses de silicone] estão se transformando em componente do próprio corpo. Não são 

mais objetos estranhos, artificiais, invasores, mas uma outra “natureza” e “realidade” 

corporal. A mistura do técnico e do vivente elimina a antiga oposição entre o natural e o 

artificial e é um fato que interfere na consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do 

mundo.  
                                                 
19 As análises de Foucault apresentaram contradições existentes entre o corpo irracional e a ordem social. A 
relação íntima entre o conhecimento científico e o controle do corpo deve ser localizado dentro de uma 
tradição que reconheceu o problema das paixões humanas como um fator crítico da ordem social. 



Pois, é fato que nossa consciência do mundo só é acessada por meio do corpo e 

somente modificando arquitetura deste é que se torna possível reajustá-la e redefinir a 

humanidade (VIRILIO, 1996; LÊ BRETON, 2003). Que humanidade contemporânea é essa 

onde os corpos estão sendo mutilados, serializados e privados da sua individualidade? Ou, 

como indagaria José de Alencar, em seu poema “A pata da gazela”: O que é o corpo 

humano, no fim das contas?  

 
“O que é o corpo humano no fim das contas? O que é o contorno suave de um 
talhe elegante, e a cútis acetinada de um rosto ou de um colo mimoso? Um 
pouco de matéria a que a luz transmite a cor, o espírito e a vida. Tirem-lhe esses 
dois alentos, e verão que lodo impuro e nauseante ficam sendo aquelas formas 
sedutoras”. 
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