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RESUMO

Esse artigo pretende discutir o ensaio de Donna Haraway (1944), “Manifesto 

Ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX”, e 

apresentá-lo  como  um  clássico  da  literatura  feminista  sobre  ciência  e 

tecnologia, sugerido para os leitores (aqui, definidos de ciborgues) do século 

XXI. Haraway utiliza a imagem do ciborgue para problematizar nossa relação 

com a tecnologia, bem como as dicotomias que tem servido de fundamento ao 

pensamento  ocidental:  mente/corpo,  organismo/maquina,  natureza/cultura. 

Seguindo os passos de Haraway, esse texto dialoga com Edgar Morin (1921) e 

Lucia Santaella (1944), submersos na contemporaneidade até a passagem que 

marca o fim das tradições pelo ato político.

1  Mestranda  do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da 
Bahia. Bolsista FAPESB. Licenciada em Dança e Bailarina. E-mail: isasara5@hotmail.com 
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Situando o debate

Em  1985,  Donna  Haraway  (1944)  publicou  o  ensaio:  “Um  manifesto 

cyborgue: Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX”. 

Esse ensaio, por ser uma literatura que oferece um grande espectro de análise 

das relações entre o feminismo e as novas tecnologias, é aqui discutido por ser 

também uma primeira  abordagem, dentro  do  campo das teorias  feministas, 

sobre o binômio mulher e tecnologia. 

No manifesto, Haraway argumenta que o ciborgue - uma fusão de animal e 

máquina – joga pela lata do lixo as grandes oposições entre natureza e cultura, 

self e mundo, que atravessam grande parte do nosso pensamento2. 

A  obra  de  Haraway  é  um  autentico  cruzamento  de  caminhos.  Nela 

convergem diferentes disciplinas acadêmicas (Biologia, antropologia, história, 

artes, etc), diversas tecnologias (Fotografia, manipulação genética, agricultura, 

etc) e um discurso construído a partir das suas experiências e viagens. Seus 

ensaios são simultaneamente história da ciência, analise cultural, investigação 

feminina e postura política.

Ao  nos  depararmos  com  Haraway  encontramos  não  somente,  uma 

escrita que coloque em evidência seu campo de formação, mas principalmente 

uma narrativa de ordem feminista e emancipatória. Seu olhar tangível sobre as 

relações de poder busca reparar a ênfase da ideologia masculina e capitalista 

na cultura científica. Essa bióloga, formada em zoologia e filosofia, professora 

da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, autora de diversos livros, 

vem se destacando enquanto feminista,  neo-marxista  e pós-modernista.  Em 

função dos seus estudos, lecionou sobre os Estudos da Mulher e História da 

Ciência, na Universidade do Havaí e na Universidade Johns Hopkins. Nessa 

mesma época,  em Setembro de 2000,  recebeu a maior  honraria concedida 

pela Sociedade de Estudos Sociais da Ciência: O prêmio “JD Bernal Award”. 

Além disso,  Haraway  lecionou  teoria  feminina  na  Escola  de  Graduação  da 

Europa,  em  Saas-Fee,  Suiça.  Essa  breve  biografia  apresenta  a  produção 

2 HARAWAY, Donna;  KUNZRU,  Hari;  TADEU, Tomaz.  Antropologia  do  Ciborgue:  As 
vertigens do pós-humano.  2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p.25.
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literária de Haraway como um rico arcabouço teórico para os estudos sobre 

gênero, sexualidades e suas complexidades. 

Nos  estudos  da  autora  supracitada,  o  tema  “ciborgue”  é  retirado  do 

imaginário  habitual  (uma espécie  de  andróide/  um corpo metade homem e 

metade  robô),  para  explicar  como  contradições  na  política  e  na  teoria 

feministas  devem  ser  unidas,  em  vez  de  resolvidas,  similar  a  fusão  dos 

organismos  (corpo  humano)  com  as  máquinas.  O  ciborgue  trás  em  sua 

bagagem a construção de um discurso crítico sobre os poderes hegemônicos, 

materializando novos significados para a natureza, corpo humano e as relações 

de diferença. A metáfora do ciborgue lança luz sobre a visão de Haraway para 

uma ciência feminista.

 Interessada nos estudos culturais e na filosofia da evolução, Haraway 

escreveu sua tese de dourado sobre as funções da “metáfora” na formação da 

pesquisa em desenvolvimento no século XX. Com a metáfora do Ciborgue, 

Haraway desafia as feministas a se engajarem em uma política para além do 

essencialismo  e  naturalismo.  O  envolvimento  feminino  no  mundo  da 

tecnociência  é  uma  atitude  política,  necessária,  diante  das  sucessivas 

mudanças  paradigmáticas  na  contemporaneidade.  Segundo  Haraway  “a 

situação real das mulheres é definida por sua integração/exploração em um 

sistema mundial de produção/reprodução e comunicação que se pode chamar 

de informática da dominação” (HARAWAY,  Antropologia do Ciborgue, p. 63). 

Daí  a  necessidade das mulheres “dominarem”  as diversas  linguagens e as 

ciências da comunicação.   

As tecnologias da comunicação e as biotecnologias são ferramentas cruciais 

no  processo  de  remodelação  de  nossos  corpos.  Essas  ferramentas 

corporificam e impõem novas relações sociais  para as mulheres no mundo 

todo.  As  tecnologias  e  os  discursos  científicos  podem  ser  parcialmente 

compreendidos como formalizações, isso é como momentos congelados das 

fluídas  interações  sociais  que  as  constituem,  mas  eles  devem  ser  vistos 

também  como instrumentos  para  posição  de  significados.  A  fronteira  entre 

ferramenta  e  mito,  instrumento  e  conceito,  sistemas  históricos  de  relações 

sociais  e  anatomia  histórica  dos  corpos  possíveis  (incluindo  objetos  de 
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conhecimentos)  é  permeável.  Na  verdade,  o  mito  e  a  ferramenta  são 

simultaneamente constituídos3. 

Para Haraway, as tecnologias do corpo que produzem o sujeito moderno 

estão se tornando mais frageis e estão sendo gradualmente substituídas por 

tecnologias  de

uma  ordem  inteiramente  diferente.  Os  limites  que  proporcionavam 

configurações de poder e hierarquia, estão a dissolver-se. Em seu lugar estão 

surgindo  novos  tipos  de  limites,  fluídos  e  imprecisos,  que  rompem com os 

dualismos  modernos  entre  corpo/mente,  natureza/cultura,  corpo/máquina. 

Nessa  perspectiva,  surgem  novos  “limites”,  que  procuram  a  infra-estrutura 

necessária  para  as  configurações  emergentes  de  saber/poder  e  de  novos 

“sujeitos” pós-modernos. No momento em que as novas tecnologias começam 

a  atuar  sobre  e  fazer  parte  dos  corpos  das  pessoas,  novos  tipos  de 

subjetividades  serão  gerados,  por  assim  dizer,  organismos  cibernéticos, 

ciborgues. 

Estudos para Ciborgues

“Um ciborgue é um organismo cibernético,  um híbrido  de máquina  e 

organismo, uma criatura de realidade social e também de ficção” (HARAWAY, 

Antropologia do Ciborgue, p.36). Com essa frase, Haraway inaugura um dos 

mais  famosos pensamentos,  cujas relações corpo,  mulher  e  tecnologia  são 

destacadas.  O mito  do  ciborgue significa  fronteiras  transgredidas,  “potentes 

fusões e perigosas possibilidades” (Idem, p.45). O pressuposto é, somos todos 

ciborgues. E como tais possuímos uma estreita relação com as novas mídias e 

tecnologias.  A  humanidade  esta  envolvida  com  as  máquinas:  celulares, 

computadores, carros, videogames e tantos outros aparelhos eletrônicos. 

De uma certa perspectiva, um mundo do ciborgue significa a imposição final de 

uma grade de controle sobre o planeta. [...] De outra perspectiva, um mundo 

dos ciborgues pode significar realidades sociais e corporais vividas, nas quais 

as pessoas não temem sua estreita afinidade com animais e máquinas, que 

não temam identidades permanentemente parciais e posições contraditórias4.  

3          HARAWAY, Donna; KUNZRU, Hari; TADEU, Tomaz. Antropologia do Ciborgue: As 
vertigens do pós-humano.  2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 64.
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Imaginemos alguém que  rotineiramente  usa  o  celular  para  trabalhar, 

fechar negócios, etc. Nele estão anotados, importante lembretes, números de 

telefones, etc. Em um dado momento, é exatamente o que ocorre: O cidadão 

esquece o celular em casa. Somente aí, conseguimos avaliar a importância 

daquele celular. O celular carregava uma quantidade de informações tamanha 

e possuía uma função tão fundamental para o desenrolar do dia, que se torna 

impossível, ou no mínimo muito difícil reorganizar o dia sem ele. Talvez você 

tenha passado por uma situação semelhante. Comparamos esse acidente, à 

perda de funções e memória do corpo. Sem o celular em mãos, somente uma 

pequena parcela de memória e possibilidades funcionais poderá ser extraída 

da  nossa  memória  biológica,  do  nosso  corpo  biológico.  Sem  dúvida,  uma 

seqüela  de  difícil  reparação  para  o  corpo.  Por  isso  somos  ciborgues, 

incorporamos desde sempre ferramentas que ampliam nossa mente. E nesse 

caso há uma redefinição do conceito de mente, que a liberta dos limites da 

caixa craniana, e a estende até os limites da ação humana, abarcando todo o 

corpo5.  

O conceito de complexidade elaborado pelo antropólogo francês Edgar 

Morin6,  auxilia a compreender a idéia de um corpo simultaneamente, uno e 

múltiplo, capaz de criar, refletir, escolher e construir extensões. O conceito de 

complexidade é definido por Morin como “aquilo que está tecido junto, aquilo 

que está ligado”, ou seja, são interações que caracterizam os fenômenos bio-

físico-culturais, mas que também têm suas incertezas, pois nada é absoluto. A 

complexidade indica  que tudo está  ligado a  tudo,  como numa grande rede 

relacional e cibernética. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é autônomo, é 

dependente,  numa  circularidade  que  o  singulariza  e  o  distingue 

simultaneamente. Haraway corrobora com essa ideia em todos os aspectos. 

4HARAWAY, Donna; KUNZRU, Hari; TADEU, Tomaz. Antropologia do Ciborgue: As vertigens 
do pós-humano.  2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 46.
5 MOLINA, Suely Fernandes. Ciborque: A mente estendida de Andy Clark. 
6 Morin  é  considerado  um  dos  principais  pensadores  contemporâneos  e  um  dos 

principais teóricos da complexidade. Autor de mais de trinta livros, entre eles:  O método (6 
volumes),  Introdução ao pensamento complexo,  Ciência com consciência e  Os sete saberes 
necessários para a educação do futuro.
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Na contra mão da cultura,  Haraway se opõe a tradicional imagem da 

mulher fraca, submissa e extremamente emocional.  “Por gerações, foi dito às 

mulheres que estava em sua natureza serem mães em vez de executivas” (p. 

24). Segundo Tomaz Tadeu, se todas as coisas são naturais significa que elas 

não podem ser mudadas. A lógica do corpo estável, permanente e imutável 

corrobora com a ideia simplificadora e reducionista de pensar o corpo, além 

disso, as tradições buscam nessas afirmativas permanências para o imaginário 

da mulher.  A natureza do corpo está em contínua relação com a cultura. As 

mulheres, os homens, os corpos humanos são “naturalmente construídos, tal 

como  um  ciborgue  (p.24).  Como  qualquer  construção,  podemos  ser 

reconstruídos  ou  “demolidos”.  Nossa  construção  está  alicerçada  sobre  o 

formato de rede. Essas redes estão entrelaçadas – redes que são em parte 

humanas e parte máquinas, complexos híbridos de carne e mental que jogam 

conceitos dualistas para a lata  do lixo.  Ao mapear  o quadro da localização 

histórica das mulheres nas sociedades industriais, descreve que: 

Prefiro a imagem de uma rede ideológica – o que sugere uma profusão de 

espaços e identidades e a permeabilidade das fronteiras no corpo pessoal e no 

corpo político. A ideia de “rede” evoca tanto uma prática feminina quanto uma 

estratégia  multifuncional  –  tecer  é  uma  atividade  para  ciborgues 

oposicionistas7.    

São tantas as imagens que vêm expressar a interligação dos saberes, 

dos  acontecimentos,  das  coisas  do  mundo,  tal  como  a  idéia  de  rede.  A 

complexidade constitui um meio útil para entender os processos de inovação. É 

também um instrumento útil  para entender as mudanças sociais no mundo, 

pois  desafia  as  suposições  dicotômicas  entre  o  eu/outro,  mente/corpo, 

cultura/natureza,  macho/fêmea,  civilizado/primitivo,  realidade/aparecia, 

todo/parte,  agente/instrumento,  o  que  se  faz/o  que  é  feito,  ativo/passivo, 

certo/errado, verdade/ilusão, total/parcial8.  

Haraway denomina seu ensaio como um argumento em favor do prazer 

da confusão de fronteiras, três delas são destacadas: a fronteira entre humano 

7 HARAWAY, Donna; KUNZRU, Hari; TADEU, Tomaz. Antropologia do Ciborgue: As 
vertigens do pós-humano.  2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 76.
8 Idem, P. 91.
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e  animal,  a  fronteira  entre  o  animal-humano  (organismo)  de  um  lado  e  a 

máquina do outro e a fronteira entre o físico e o não fisico. “Assim meu mito do 

ciborgue  significa  fronteiras  transgredidas,  potentes  fusões  e  perigosas 

possibilidades  –  elementos  que  as  pessoas  progressistas  podem  explorar 

como  um  componente  de  um  necessário  trabalho  político”  (HARAWAY, 

Antropologia do Ciborgue, p. 45). 

[...]  É  também  um  esforço  de  contribuição  para  a  teoria  e  para  a  cultura 

socialista-feminina, de uma forma pós-modernista, não naturalista, na tradição 

utópica de imaginar um mundo sem gênero. O ciborgue é uma criatura de um 

mundo pós-gênero: ele não tem qualquer compromisso com a bissexualidade, 

com a simbiose pré-edípica, com o trabalho não alienado9.         

Haraway aponta que a cultura high tech contesta esses dualismo. Chega 

a ser intrigante, pois, na relação corpo e máquina, nunca está claro quem faz e 

quem é feito na relação. “Não está claro o que é mente e o que é corpo em 

máquinas que funcionam de acordo com práticas de codificação”10. 

É verdade que no coração do ciborgue da Haraway, encontra-se uma 

profunda  discussão  sobre  as  transformações  nos  campos  sociais  que 

constituem a nossa realidade. A revolução que aponta Haraway não implica 

apenas  uma reconfiguração  de  elementos  que  permaneceram ao  longo  do 

tempo. Ela envolve uma mudança na qualidade e até mesmo na substancia 

desses  elementos.  Artefatos,  objetos  ou  até  mesmo  convenções  culturais, 

como a língua e os rituais religiosos, acumulam modificações ocasionadas por 

diferentes  indivíduos  no  transcurso  do  tempo.  Assim  explica  o  psicólogo 

Michael Tomasselo (1950), ao dizer que: “os seres humanos costumam dispor 

de capacidades de aprendizagem sociocognitiva e cultural para criar, enquanto 

espécie, produtos cognitivos únicos baseados na evolução cultural cumulativa” 

(TOMASSELO,  Michael.  Origens  culturais  da  aquisição  do  conhecimento, 

p.54). 

E esses processos de aprendizagem cultural  são particularmente poderosos 

porque  se  baseiam  na  adaptação  cognitiva  exclusivamente  humana  para 

9 Idem, P. 38.
10  Idem, P.91.
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compreender os outros como seres intencionais iguais a si mesmo, que criam 

formas de  aprendizagem social  que  agem como uma catraca,  preservando 

fielmente  estratégias  recém-inovadoras  no  grupo  social  até  que  haja  outra 

inovação para substituí-las (Idem, p.55).

A  mudança  nos  meios  comunicacionais  implica  em  um  processo 

cumulativo, em que pode haver a substituição de suportes antigos por novos e 

que tem como resultado o fato da cultura relacionada aos meios mais recentes 

prevalecer. Não é necessário que o humano porte implantes, chips, submeta-

se  a  transplantes  para  que  seja  chamado  de  ciborgue.  O  ser  humano  é 

naturalmente ciborgue, pois incorpora desde sempre ferramentas que ampliam 

sua mente. Portanto, há uma redefinição do conceito de mente, que se liberta 

dos limites da caixa craniana e a estende até os limites da ação humana11.    

Cultura das Mídias 

A escrita desse manifesto foi um marco nos anos 80, por ser um período 

de profundas modificações sócio-culturais, no qual Lúcia Santaella denomina 

de  “Cultura  das  mídias”,  apontaremos  para  isso  adiante.  O  ser  humano, 

inserido nessa cultura é naturalmente ciborgue. 

Foi a leitura, em 1997, do livro Culturas híbridas, de Néstor Garcia Canclini 

(publica do em 1990, com tradução brasileira de 1997) que trouxe uma primeira 

luz  para  precisar  minhas  idéias.  Depois  disso,  a  explosão  cada  vez  mais 

impressionante  das  redes  e  a  emergência  indisfarçável  da  cibercultura  ou 

cultura do virtual permitiram-me chegar a uma noção mais clara do senti do 

que, no início ainda obscuro, desejava imprimir para a expressão “cultura das 

mídias”12.

Foram as pequenas tecnologias que começaram a penetrar no nosso lar 

e transformar nosso cotidiano. A declaração de Haraway de que somos todos 

11 MOLINA, Suely Fernandes.  Ciborgue:  A mente estendida de Andy Clark. Disponível 

em:  <  http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?

select_action=&co_obra=118939> Acesso em Abril de 2011. 

12 SANTAELLA, Lúcia. Da cultura das mídias a cibercultura: o advento do pós-humano. 
Disponível em: 
http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/famecos/article/viewFile/229/174. Acesso em 
07/05/2011.
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ciborgues remete as ambiguidades do presente. Em um só corpo, não é só 

feminino, reúnem-se o mecânico e o orgânico, não existe pretensão quanto à 

definição da sexualidade incorporada, somos ciborgues.

As feministas ao redor do mundo têm tirado proveito dessa possibilidade. O 

ciberfeminismo – não é um termo que Haraway utilize – está baseado na ideia 

de que, a conjunção com a tecnologia, é possível construir nossa realidade, 

nossa identidade, nossa sexualidade, até mesmo nosso gênero, exatamente da 

forma que quisermos13.        

Parágrafo único

Há, ainda, algo profundamente intrigante na postura de Haraway. Sua 

voz é sem nenhuma dúvida, retórica, irritada e muitas vezes hostil. É uma voz 

insistente e urgente que tem algo a dizer. Mas com absoluta certeza, pode-se 

dizer que não é uma voz arrogante, como pode aparentar. Sua voz sempre 

expressiva, trata das relações de poder a partir  de estudos sobre gênero a 

partir do olhar feminista e emancipatório. Nesse caso, a tecnologia se propõe 

como universal, e o conhecimento é democratizado. Através da metáfora do 

ciborgue, Haraway produz novos significados para o corpo e aboli as relações 

de diferenças,  ultizadas durante anos como instrumento de dominação.  Em 

suma, a relação de conexão é valorizada: o corpo um sistema complexo, uno e 

múltiplo. 
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