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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo discutir as principais características do Humanismo 
Moderno em confronto com as concepções contemporâneas do Pós-Humanismo, 
englobando aquilo que envolve a Modernidade e a Pós-Modernidade. Pretendemos 
demonstrar que muitas expressões do Pós-Humanismo constituem, na realidade, uma 
retomada do conceito moderno do humano, agora amplificado pelas potências da 
tecnocultura. 
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 Para entendermos o que é o Pós-Humano, devemos saber o que é o humano 

moderno. Devemos compreender o processo de formação desse humanismo e quais suas 

características. Mais ainda, analisar os ideais de ser humano na modernidade é entender, 

nas entrelinhas, aquilo que é contrário aos princípios do pós-humanismo, ou seja, 

compreender aquilo que pertence à própria concepção do pós-humano. 

 O processo que culminou na formação do que chamamos de humano moderno 

teve início no século XVI, no período do Renascimento, o qual representou uma ruptura 

com a Idade Média iniciada na Europa, segundo a historiografia tradicional, após a 

queda do Império Romano. Isso representava uma tomada de consciência, na qual essa 

nova era da história da humanidade tinha como característica primordial não sua 

organização política ou sua religião, mas sua civilização. 

 O novo conceito de civilização que se formava teve nas cidades italianas seus 

maiores expoentes. A cidade de Florença, por exemplo, já no século XV, foi dotada de 

uma mudança radical que a transformou em uma cidade bela, com grandiosas casas e 

magníficos monumentos religiosos, além de pinturas e esculturas ornadas por seus 

cidadãos. 

 Essa cultura que se consolidava na Europa, principalmente na região da Itália, 

abria os olhos para outros assuntos que não estavam relacionados à Igreja. Era uma 

cultura que se tornava cada vez mais secular. Os grandes estudiosos da época 
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acreditavam que para seguir adiante no progresso do pensamento, era necessário olhar 

para trás, ou seja, para os autores clássicos. Para sair da Idade Média era preciso 

resgatar alguns valores da Antigüidade. 

 Foi graças a essa ruptura que foi possível a criação de um novo campo de 

estudos, que mais tarde se tornaria também um conceito: o Humanismo. Os humanistas, 

termo designado para os estudiosos da Antigüidade, buscavam nos antigos livros gregos 

e romanos ensinamentos sobre direito, política, artes e moral, mas também, através do 

pensamento antigo, aqueles elementos que permitiriam ao homem viver uma vida 

melhor. 

 Como Stuart Hall argumenta, é no Renascimento que serão implantadas as bases 

que, tempos depois, no Iluminismo, se fortalecerão e formarão o sistema social da 

Modernidade: 

O nascimento do “indivíduo soberano”, entre o Humanismo 
Renascentista do século XVI e o Iluminismo do século XVIII, 
representou uma ruptura importante com o passado. Alguns argumentam 
que ele foi o motor que colocou todo o sistema social da “modernidade” 
em movimento (HALL, 2002, p. 25). 
 

 Esse conceito de “indivíduo soberano”, ou melhor, esse novo individualismo que 

deu lugar a um novo sujeito no centro de tudo, implicou na noção de poder individual 

do homem até sobre a natureza, numa situação em que nada é divinamente estabelecido. 

A partir daí, o homem permitirá a si mesmo o direito de realizar mudanças 

fundamentais, seja no plano do pensamento, com o Iluminismo, como no religioso, com 

a Reforma. 

 De acordo com Danilo Marcondes, em seu livro Iniciação à História da 

Filosofia, a maior ruptura que a Reforma Protestante gerou foi a não necessidade de 

vinculação do indivíduo à Igreja, que, por conseguinte, contribuía para o aumento do 

individualismo do homem: 

 
A ruptura provocada pela Reforma é um dos fatores propulsores da 
modernidade, embora, segundo alguns intérpretes de seu pensamento, sob 
muitos aspectos Lutero se aproxime mais da teologia medieval 
agostiniana. Porém, a defesa da idéia de que a fé é suficiente para que o 
indivíduo compreenda a mensagem divina nos texto sagrados, a assim 
chamada “regra da fé” – não necessitando da intermediação da Igreja, dos 
teólogos, da doutrina dos concílios –, representa na verdade a defesa do 
individualismo contra a autoridade externa, contra o saber adquirido, 
contra as instituições tradicionais, todos colocados sob suspeita 
(MARCONDES, 2002, p. 147). 
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 O século XVII, conhecido como O Grande Século, foi de grande importância 

para a evolução do pensamento ocidental, pois o filósofo René Descartes, através de 

suas obras, criou uma nova forma de pensamento pautado na razão e com isso se tornou 

um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, sendo inclusive chamado de o pai 

da filosofia moderna. 

 
O pensamento cartesiano ajustava-se perfeitamente às necessidades e às 
índoles da época. Ousadamente, e com alta dose de arrogância, Descartes 
propôs-se abolir todo o saber e opinião tradicional. Em seu lugar erigir-
se-ia um novo sistema de conhecimento, fundado nas técnicas da nova 
ciência. Abarcaria todos os aspectos da realidade e não deixaria lugar 
para dúvida ou confusão; só a verdade prevaleceria e os homens seriam 
governados pela razão. Da mesma forma que a ciência punha ordem no 
mundo físico, Descartes pretendia por ordem no próprio pensamento. O 
resultado não foi nada menos que uma revolução na vida intelectual do 
homem (BLITZER, 1971, p. 117). 
 

 No decorrer do século XVIII, alguns outros filósofos também terão destaque 

como Hobbes, Locke e Rousseau. Esses pensadores propagarão as idéias do 

Liberalismo, que será uma ruptura com o status quo político da Europa, pois suas idéias 

se baseiam, de um modo geral, na livre iniciativa e na liberdade individual, atuando 

tanto nos campos da política e da economia, quanto no campo do conhecimento. 

 Do mesmo modo que a Reforma contribui para a libertação do indivíduo no 

campo religioso, o Liberalismo irá influenciar movimentos revolucionários em todo o 

mundo ocidental, como a Revolução Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789), 

que culminarão na criação de novos países independentes ou quedas de antigos regimes. 

O que isso implicava era uma ruptura com o modelo político de então, pautado no poder 

divino dos reis absolutistas que governavam a Europa e mantinham colônias imperiais 

por todo o mundo. 

 Outra revolução importante, do final do século XVIII, foi a Revolução 

Industrial. Fruto do sistema imperialista europeu e da revolução científica, esse novo 

sistema de produção em massa, pautado na máquina a vapor, transformou a estética e a 

vida na cidade e no campo, contribuindo para o amolecimento das tradições nas relações 

sociais em família. Essa nova sociedade individualizada, que passa maior parte do dia 

nas fábricas, também verá nas maravilhas da era industrial o aumento do controle sobre 

a natureza e a maquinização do homem. 

 O avanço do conhecimento também fez avançar a moral do homem, 

demonstrando não somente uma revolução no pensamento, mas na própria sociedade. 
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Essa nova moral capitaneada por Kant e o Iluminismo permitiam ao homem pensar 

sobre si mesmo como um ser natural e não como entidade divina. A razão é que 

libertará o homem das determinações da natureza e da cultura, logo, é ela que permitirá 

ao sujeito sair da barbárie, viver em sociedade e exercer domínio sobre a natureza. 

 A filosofia de Kant implicava em organizar o pensamento através de categorias. 

Elas foram formuladas a partir de quatro questões fundamentais: a) O que posso saber? 

b) O que devo fazer? c) O que posso esperar? d) O que é o homem? Em suma, Kant 

define sua filosofia como uma ciência que busca a relação do conhecimento e do uso da 

razão com o fim último da razão humana, no qual, baseando-se nessas questões, o 

pensador deve determinar três coisas: a) As fontes do saber humano, b) A extensão do 

uso possível e útil de todo saber, c) Os limites da razão. 

 A influência e contribuição de Kant para o pensamento filosófico serão de 

grande inspiração para inúmeros pensadores do século XIX, período de ouro dos ideais 

do Iluminismo, também conhecido como o Século das Luzes. A filosofia moral kantiana 

representada em três obras, Fundamentação da metafísica dos costumes, Crítica da 

razão prática e Metafísica dos costumes, pretende considerar a idéia do homem não 

como um sujeito do conhecimento, mas como um agente racional e livre. 

 Com isso, Kant estabelece uma moral do dever que se fundamenta na razão 

humana e tem como princípio elementar o que ele chamava de imperativo categórico. 

Essa filosofia kantiana, fundamentada na razão humana contribuirá para a valorização 

dos ideais do Iluminismo, que procurarão voltar-se contra toda autoridade que não seja 

submetida à razão e à experiência. 

 
O pressuposto básico do Iluminismo afirma, portanto, que todos os 
homens são dotados de uma espécie de luz natural, de uma racionalidade, 
uma capacidade natural de aprender, capaz de permitir que conheçam o 
real e ajam livre e adequadamente para a realização de seus afins [...] O 
Iluminismo possui assim um caráter pedagógico enquanto projeto de 
formação do indivíduo, podendo ser visto também como herdeiro do 
humanismo iniciado no Renascimento (MARCONDES, 2002, p. 202). 
 

 O pensamento, por conseguinte, deverá ser autônomo, pois somente assim o 

homem poderá atingir o que Kant denominava de maioridade. Isso implica na 

capacidade de pensar por si próprio, de maneira independente. Há, portanto, no projeto 

iluminista, um caráter ético e emancipado do indivíduo. 

 A obra mais significativa desse período é a Enciclopédia de Diderot e 

D’Alembert. Ela é a materialização da concepção dos ideais iluministas e do papel do 
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saber nos diversos campos: filosofia, artes e ciência. Por isso, a Enciclopédia representa 

os ideais de conhecimento da época e do papel pedagógico e emancipador do saber, pois 

se acreditava que ali estava contido todo o saber da humanidade até então. 

 Stuart Hall resume muito bem a influências desses movimentos por toda a 

história, que contribuíram para a consolidação desse modelo de indivíduo moderno: 

 
Muitos movimentos importantes no pensamento e na cultura ocidentais 
contribuíram para a emergência dessa nova concepção: a Reforma e o 
Protestantismo, que libertaram a consciência individual das instituições 
religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos olhos de Deus; o 
Humanismo Renascentista, que colocou o Homem (sic) no centro do 
universo; as revoluções científicas, que conferiram ao Homem a 
faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios 
da Natureza; e o Iluminismo, centrado na imagem do Homem racional, 
científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se 
estendia a totalidade da história humana, para ser compreendida e 
dominada (HALL, 2002, p.26). 
 

 Dessa forma, tendo compreendido o processo histórico do pensamento para a 

concepção desse novo sujeito da modernidade, o qual visava superar as determinações 

através de um processo de civilização, podemos enumerar aquilo que constitui o ideal 

do sujeito do Humanismo Moderno: a) auto-suficiente; b) dotado de livre-arbítrio; c) 

singular; d) consciente de si; d) superior, civilizado e autônomo; e) aquele ser 

determinado a superar suas limitações. 

 No decorrer dos séculos XIX e XX irão ocorrer inúmeras rupturas com esses 

ideais do Humanismo Moderno, ou seja, com essa concepção de humano da 

modernidade. É o que poderíamos chamar de crise do sujeito da Modernidade e que, 

com o passar do tempo começará a dar espaço para o surgimento de um novo conceito 

de humano, o Pós-Humano, o que seria, talvez, o humano da Pós-Modernidade. 

 O que acontecerá na verdade é uma fragmentação da identidade moderna, não 

pela simples desagregação dos ideais desse humano, mas pelo seu deslocamento. Esse 

deslocamento será conseqüência de uma série de rupturas nos discursos do 

conhecimento moderno, decretando certa falência desses ideais e uma comprovada 

incapacidade das instituições modernas em prover a tão sonhada superação das 

limitações do ser humano. 

 A primeira grande crise do sujeito na modernidade será com o filósofo alemão 

Friedrich Nietzsche, o qual foi um grande crítico da cultura ocidental e da moral 

judaico-cristã, ou seja, de suas religiões. Em seus escritos, ele revelou profunda recusa 

ao racionalismo que estava arraigado na sociedade da época, julgando como algo 
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irracional. Também fazia uma crítica velada a Kant e sua defesa da moral, que atentava 

para um imperativo categórico, uma lei inflexível que garantisse, pelo bom senso, a 

moral. 

 Para Nietzsche, Kant não passava de um legalista e suas idéias serviam apenas 

para corroborar com a estrutura de poder e ordem vigentes na sociedade, privando o 

homem de suas potencialidades. Por isso, a vontade de potência, ou aquela luta natural 

da sobrevivência do homem que se resume a corpo e vontade, está constantemente 

sendo escondida por máscaras da sociedade, que acabam sufocando o homem e fazendo 

com que sua vontade de lutar, de ser um vencedor se esvaia. O que Nietzsche quer dizer 

é que o homem precisa se libertar para que sua vontade de potência venha à tona. 

 O ponto de partida para a crítica de Nietzsche à tradição filosófica moldada na 

modernidade está circunscrito no surgimento do pensamento filosófico da Grécia antiga. 

Para ele, com o desenvolvimento da razão filosófica e científica, o desejo será 

progressivamente reprimido. 

 
A filosofia, segundo ele [Nietzsche] representada por Sócrates, o “homem 
de uma visão só”, instaura o predomínio da razão, da racionalidade 
argumentativa, da lógica, do conhecimento científico, da demonstração. 
Com isso, o homem perde proximidade com a natureza e suas forças 
vitais, que mantinha no período anterior e que encontra sua expressão nos 
rituais dionisíacos, na dança, na embriaguez (MARCONDES, 2002, p. 
243). 
 

 Nietzsche inaugura um certo relativismo ao incitar o indivíduo a buscar outras 

“verdades” e não se restringir a uma única. 

 Hegel e, posteriormente, Marx, também contribuirão para a crise do sujeito 

moderno ao tratarem do campo da história. Tanto para Hegel, quanto para Marx, o que 

parece contar é o sistema como um todo, mais do que o individual. O processo histórico, 

para ambos, avançaria de maneira dialética e o desenvolvimento da história seria algo 

inevitável. 

 Através do que convencionou chamar de materialismo dialético, Karl Marx, 

baseando-se numa explicação materialista dos acontecimentos históricos e econômicos, 

considerou que o capitalismo, que era um modelo econômico excludente, não resistiria 

ao natural assalto dos trabalhadores organizados que acabariam por se tornarem 

senhores, instaurando um sistema de produção coletivo: o socialismo. 

 Constatamos então que a história é algo determinante para o sujeito e que a 

evolução natural dos eventos históricos levaria a sociedade a uma luta de classes e à 
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ditadura do proletariado. O advento do socialismo, para Marx, era uma reação velada às 

filosofias idealistas e dualistas que predominaram por muito tempo, contribuindo para a 

manutenção de alguns poucos no poder. 

 Por último, mas não menos importante, se encontra Sigmund Freud e sua teoria 

do inconsciente, que contribuirá e muito para a crise de representação do sujeito 

moderno. Suas grandes obras foram A Interpretação dos Sonhos (1900) e 

Psicopatologia da Vida Cotidiana (1904). 

 O que Freud vai deixar bem claro é que o homem, ao contrário do que era 

proposto por Kant e toda uma tradição que evoluiu desde o Iluminismo, não se define 

pela racionalidade. A mente também se caracteriza pelo inconsciente, que em oposição 

ao consciente, constitui o lócus de manifestação dos nossos sonhos e modos de agir. 

Esse conceito freudiano de inconsciente afirma que nosso comportamento também se 

determina por desejos e impulsos dos quais não temos consciência, pois são reprimidos 

e não-realizados. 

 Danilo Marcondes, ao analisar a teoria de Freud, elucida o embate entre os 

comportamentos irracionais – constatados por Freud – e um dos argumentos centrais do 

racionalismo moderno, o cogito de Descartes: 

 
Ao formular uma nova explicação do aparelho psíquico humano, 
sobretudo com sua hipótese do inconsciente, Freud mostra que não temos 
controle pleno de nossas ações e que há causas determinantes de nossa 
ação que nos são desconhecidas. Um dos argumentos centrais do 
racionalismo moderno – o acesso privilegiado do ser pensante à sua 
própria consciência, a evidência do cogito enfatizada por Descartes – 
torna-se assim algo problemático (MARCONDES, 2002, p. 255). 

 
 Com Freud, por conseguinte, notamos que existe algo além da consciência que 

também determina o homem: o inconsciente. E esse, talvez, seja mais revolucionário 

que os anteriores, pois expõe claramente algo inerente à interioridade humana e que 

foge completamente de qualquer padrão de racionalidade. A racionalidade se torna 

subjugada pela irracionalidade. 

 De acordo com Michel Foucault, o que esses filósofos do século XIX, como 

Nietzsche, Marx e Freud irão produzir é uma descentralização da razão e constatação de 

coisas situadas fora da consciência do homem e que o determinam: o corpo, a história e 

o inconsciente (Cf. FOUCAULT, 1992). 

 
A centralidade da razão, a valorização do conhecimento, a ênfase na 
problemática do método e da fundamentação da ciência, o recurso à 
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lógica, a preocupação com a crítica vão ser considerados por muitos 
desses filósofos do séc. XIX fatores limitadores e mesmo aprisionantes, 
não dando conta da totalidade da experiência humana e não sendo a 
melhor forma de entender a relação do homem com o real e de considerar 
o desenvolvimento da sociedade e da cultura. Esse novo pensamento 
resulta assim de uma reação contra o racionalismo e a filosofia crítica, em 
busca de outras alternativas, de uma nova forma de expressão 
(MARCONDES, 2002, p. 237). 

 
 Com a chegada da Era Pós-Industrial, ou Pós-Modernidade, na segunda metade 

do século XX, o rigor severo do dito estilo moderno será rompido. Essa fase que 

corresponde à contemporaneidade será marcada por certa liberdade formal, ecletismo e 

fantasia. Já no campo do pensamento resultará em uma tentativa de encontrar respostas 

à crise do projeto filosófico da modernidade e, em conseqüência disso, alguns 

pensadores acabarão rompendo de vez com os paradigmas da modernidade, o que os 

levará a fundar um novo conceito de humano: o Pós-Humano. 

 A emergência do Pós-Humano pode ser explicada por um processo da história 

do pensamento ocidental, que se deu em cinco grandes rupturas. São elas: 

Emergência do Pós-Humano 
1ª Ruptura Charles Darwin (homem/animal): Dissolução de fronteiras entre o 

humano e o animal. 
2ª Ruptura Matéria, Vida e Pensamento (vivo/não-vivo; pensa/não-pensa): A 

biologia decreta que não há diferença entre matéria inerte e ser vivo, há 
apenas de complexidade. Ciências cognitivas, inteligência artificial e 
filosofia demonstram que o pensamento e a inteligência não dependem 
da consciência de si. Também, atividades como tomadas de decisões e 
raciocínio lógico-matemático não são exclusividades do ser humano. 

3ª Ruptura Integrações Sucessivas (visível/invisível; físico/não-físico): Diversas 
disciplinas, como a cibernética, levaram à constatação de que máquinas 
e seres vivos são sistemas de sistemas, composto por níveis de 
complexidade, integrados entre si. 

4ª Ruptura Mudanças de Espacialidade (corpo/pensamento/espaço físico): 
Acoplagem do corpo às máquinas; desenvolvimento de atividades 
mentais como um processo partilhado por humanos e máquinas; 
espacialidade moderna pensada por Newton é questionada. 

5ª Ruptura Procedimentos Científicos: Utilização da síntese na ciência; simulação 
de possibilidades variação dos sistemas (permite o estudo de sistemas 
complexos); o homem se torna capaz de intervir sobre os mecanismos 
da vida. 

Fonte: RÉGIS, 2002; 2007. 
 
 São essas idéias acima que historicamente colaboram para a emergência de um 

novo modelo de sujeito humano. Este novo modelo adquire sua forma mais acabada no 

contexto da tecnocultura contemporânea e, hoje, é difundido no ambiente da rede 

através de grupos que se autodenominam como Pós-Humanistas. As subculturas pós-
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humanistas propagam um novo tipo de ser humano, liberto dos paradigmas da 

modernidade e aperfeiçoado através de novas tecnologias. 

 É justamente a tecnologia, graças ao avanço da ciência, combinada com uma 

nova configuração espaço-temporal da contemporaneidade devido às novas tecnologias 

de comunicação e informação, que irá propiciar o vislumbre desse novo humano, muitas 

vezes encarado como um ser ainda pertencente ao porvir, até de certa forma utópico. 

 O importante a ser considerado é que durante o século XX, especialmente após a 

II Guerra Mundial, vivíamos em um mundo em revolução. Uma cultura que se tornava 

cada vez mais global e que se modificava paulatinamente devido aos processos de 

globalização e de tecnologização da atividade humana. É este o momento da virada, 

pois é a partir daí que ocorre a revolução da computação e dos meios de comunicação. 

 Como afirma Manuel Castells: 

 
No final do século XX estamos vivendo um desses raros intervalos na 
história. Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa 
cultura material pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico 
que se organiza em torno da tecnologia da informação (CASTELLS, p. 
49). 

 
 Esse novo paradigma tecnológico é denominado de tecnocultura. No final dos 

anos 70, o boom dos microcomputadores criou, em menos de uma década, uma geração 

de usuários que passariam a ditar as normas a serem seguidas pelo ambiente 

tecnológico. Essa nova cultura estava, em grande parte, alicerçada em contraculturas do 

pós-guerra. Um grupo de pessoas, jovens em sua maior parte, influenciados pela ficção 

científica voltaram sua atenção para o potencial inerente a equipamentos de 

comunicação e informação. 

 Os movimentos de contracultura do final do século XX, aliados à evolução 

tecnológica dos meios de comunicação começaram a ditar novos paradigmas para a 

sociedade. Surgem a partir daí inúmeros movimentos que irão influenciar nas formas de 

pensamento não somente do mundo ocidental, mas de todo o mundo. 

 A cultura hacker, geek, cyberpunk e outras do gênero, muito atreladas à ficção 

científica, começarão a ditar imaginários tecnológicos que também serão apropriados 

pela própria ciência. A Ficção científica, vista como um mero gênero literário, acaba 

tendo um impacto também no pensamento, pois, como William Gibson observara ao 

escrever seu célebre livro Neuromancer, tratava-se de um mundo saturado de tecno-



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

 10

mídia em que os jovens, punks, brincavam de videogame enquanto usavam seus 

walkmans. 

 
Neuromancer era apenas um dos representantes de um novo estilo 
literário que foi classificado de “ciberpunk” pelo editor de uma revista de 
ficção científica. Era ficção científica criada por uma geração de 
escritores pós-anos 1960 cujas referências eram contraculturas hipsters 
contaminadas pelo punk. Influenciados pelo microchip, pela engenharia 
genética e drogas sintéticas, eles rejeitaram as grandes naves espaciais, os 
grandes computadores e os heróis impassíveis ao estilo Capitão Kirk em 
prol de personagens cirúrgica e biologicamente melhorados lidando com 
o poder denso que podia ser contido em um espaço físico mínimo, 
incluindo, em alguns casos, bombas atômicas de bolsa e avançadas armas 
de terror biológico (GOFMAN & JOY, 2007, p. 379). 

 
 É justamente nesse ambiente de proliferação da cultura da informática e de 

influências dos movimentos de contracultura da década de 1970, principalmente no 

meio universitário, que surgirão os primeiros grupos, que posteriormente se 

transformarão em organizações, chamadas de Pós-Humanistas ou Transhumanistas. São 

esses grupos que iniciarão um processo de proliferação das idéias do pós-humano e dos 

benefícios quase mágicos que a tecnologia pode trazer para a humanidade. 

 Talvez o maior exemplo desses grupos, que são os grandes propagadores dessa 

filosofia, seja os Extropianos. Também conhecido como Extropy Institute, esse 

movimento foi fundado em 1991, porém sua gênese data de 1988 quando Max More e 

Tom Bell, ainda na universidade, publicaram a Extropy Magazine. 

 O que havia se iniciado com uma revista e uma lista de discussão por e-mail, 

mais tarde ganharia adeptos em todo o mundo. Em 1994 já era realizada a primeira 

grande conferência chamada de Extro 1, com participação de mais de 100 mil pessoas. 

Todavia, o grande boom do movimento foi a partir de 1996 quando é lançado o website 

do Extropy Institute transformando o movimento extropiano em algo global e 

disseminando suas idéias para além da Califórnia, berço da organização e da 

tecnocultura. 

 E isso é o mais interessante sobre o Pós-Humanismo, pois ele é criado e 

disseminado dentro de uma cultura da rede, da Internet, dos novos meios de 

comunicação. A Pós-Modernidade e suas características devem muito a essa revolução 

digital causada pelo advento das novas tecnologias. Graças ao processo de globalização 

e informatização, o mundo de hoje caminha para um relativismo cada vez maior. As 

referências e as barreiras da tradição e dos costumes tendem a ser cada vez mais 

maleáveis, e isso afeta diretamente a noção de identidade do indivíduo. Tanto é verdade 
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que não nos causam mais choque a questão da hibridização do corpo por meio de 

cirurgias plásticas e acoplagens. Muito menos uma imersão cada vez maior da 

sociedade na cultura do virtual, dos computadores. 

 Esse meio cultural, também conhecido por cibercultura, produz inúmeros 

imaginários, muitos deles uma união da cultura dos computadores com o mundo pop, 

como verificado no famoso livro de William Gibson: Neuromancer. Referenciais 

culturais como o cybercowboy, ou o hacker serviram de inspiração para gerações. 

 De acordo com Tiziana Terranova, dentro do mundo da cibercultura existe uma 

série de outras subculturas com suas próprias particularidades, mas que compartilham 

determinados ideais, estilos de vida e visão de mundo. Nesse “universo cibercultural” 

existe todo um imaginário tecnológico que ao mesmo tempo em que invoca a ciência e a 

razão, também nos remete ao mítico-religioso (Cf. TERRANOVA, 2002). 

 Elaine L. Graham, em sua obra Representations of The Post/Human 

(Representações do Pós-Humano), vai afirmar que nos dias de hoje nossas vidas estão 

se revolucionando graças à comunicação mediada por computador. As catedrais e 

fábricas têm se juntado às salas de concerto e aos shoppings, e que, além disso, as 

pressões e transições de viver em uma era digital são expressas em imagens, metáforas e 

ícones da cultura ocidental. 

 Verificada essa evolução do pensamento através dos tempos, podemos 

comparar, num esquema simplificador, naturalmente o que é afinal a Modernidade e a 

Pós-Modernidade: 

 

Modernidade Pós-Modernidade 
Do Renascimento ao Início do Século XX A partir do final do Século XX 
Ordem Social Produtiva Ordem Social Reprodutiva 
Universalismo Localismo 
Conhecimento Narrativo Pluralidade de Jogos de Linguagem 
Cultura da Produção Cultura da Reprodução 
Ideal do Indivíduo Autônomo Ideal do Indivíduo Híbrido 
Interiorização Exteriorização 
Era Industrial Era Pós-Industrial 
A Questão do Trabalho A Questão do Hedonismo 

 Portanto, é na contemporaneidade, no contexto da pós-modernidade, que o 

imaginário do Pós-Humanismo vai surgir e se disseminar. Somente em uma cultura, ou 

melhor, em um tecnocultura, na qual a sociedade está cada vez mais conectada, 

acoplada, ligada, imersa na tecnologia é que será possível a emergência de um 
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pensamento Pós-Humanista, ou seja, o Pós-Humano acaba sendo uma representação de 

um novo conceito de humano dos novos tempos. 

 De acordo com Elaine Graham, existem duas concepções do pós-humanismo. A 

primeira explora como que a ficção científica e o transhumanismo abordam os limites 

entre homens e máquinas, natural e artificial, mantendo a integridade do humanismo 

ocidental no centro de suas visões tecnofílicas. A segunda considera as possibilidades 

que concernem à obsolescência, evolução e dissolução da exclusividade humana. 

 Na modernidade, os princípios da razão e da ciência tendem a prevalecer, e 

trazem a esperança de uma evolução para os problemas do mundo. Futurologistas como 

Daniel Bell pregavam uma sociedade baseada no saber, em que a utilização de 

tecnologias de produção e administração conduziria-na de acordo com os princípios da 

razão. O advento da “Sociedade do Saber” seria responsável pela prosperidade, 

igualdade social e eficiência trazida pelos novos métodos científicos e tecnológicos. 

Com Marshall McLuhan, o próximo passo seria a visão da “Aldeia Global”, onde uma 

verdadeira revolução da informação possibilitaria um tipo de democracia digital. 

 
Essa é a visão de uma sociedade pós-industrial que resolve seus 
problemas de criação e distribuição de riqueza através de tecnologias 
avançadas; uma futurologia caracterizada pela abundância e 
democratização induzidas tecnologicamente (GRAHAM, 2002, p. 156). 

 
 Se analisarmos a passagem acima, iremos perceber que os desejos se 

assemelham aos da classe burguesa, que durante o século XIX encampou o ideário da 

razão e afirmava que o progresso científico é que traria ao homem a superação de seus 

limites. Há na modernidade a nítida expressão de um otimismo com o futuro.  

 Da mesma forma, hoje, correntes de pensadores ainda buscam respostas para 

algumas questões que eram levantadas em séculos anteriores, como o aumento da 

expectativa de vida, o maior tempo para o lazer, a questão da beleza, e muitas outras. 

Essa busca pela facilitação da adaptabilidade do homem aos problemas naturais que o 

limitam seria a resposta para uma perpetuação da espécie humana, de acordo com os 

conceitos do Darwinismo. 

 Trata-se de uma condição de Pós-Humanismo, na qual o homem consegue se 

libertar de suas limitações, porém não perde suas características humanas. Traz o 

conceito de evolução, que é bem difundido pela modernidade, para o próprio ser 

humano: 
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Aumentado e aperfeiçoado pelas últimas inovações em inteligência 
artificial, modificação genética, nanotecnologia, congelamento de corpos 
e outras melhorias tecnológicas do corpo e da mente humanas, a raça 
humana [...] se libertará da corrente da pobreza, finitude, doença e 
ignorância para ascender à uma melhor, maior e mais evoluída condição 
pós-humana. A tecnologia faz mais do que fortalecer pela parte de baixo 
os princípios humanistas: ela promete criar espécies sucessoras. Os 
humanos derrotaram a evolução (GRAHAM, 2002, p. 157). 

 
 Além disso, o pós-humano não seria apenas um ser que superaria as barreiras da 

evolução, mas completaria a tarefa evolucionária da seleção natural. Advindo de uma fé 

na primazia do sujeito Iluminado, ou seja, autodeterminado, autônomo e racional, 

colhendo os frutos da tecnociência, ao homem seria permitido um auto-aperfeiçoamento 

contínuo, como relata Bostrom ao definir o que é o Pós-Humano: 

 
Um Pós-Humano é um descendente de humano que foi aperfeiçoado a tal 
ponto que não é mais humano [...] Como um Pós-Humano, suas 
habilidades físicas e mentais excederiam e muito àquelas de qualquer 
humano não aperfeiçoado. Você seria mais inteligente que qualquer gênio 
humano e capaz de se lembrar das coisas mais facilmente. Nosso corpo 
não estará suscetível a doença e não se deteriorará com a idade, dando à 
você vigor e juventude indefinidos. Você pode ter uma capacidade muito 
bem expandida para sentir emoções e sentir prazer, amor e beleza 
artística. Você não se sentiria cansado, entediado, ou irritado com coisas 
insignificantes (Apud. GRAHAM, 2002, p. 159). 

 
 A tendência natural ao pensarmos o pós-humano é criar uma nova categoria e 

fundar um novo humano até pela promessa de superação de quase todas as barreiras que 

operam no ser humano.  Contudo, alguns autores como Katherine Hayles e o próprio 

autor da passagem acima, ainda assim acreditam que o pós-humano é um ser 

aperfeiçoado sim, muito mais evoluído, mas que não abrirá mão de características 

extremamente humanistas, como os sentimentos de prazer, amor e de contemplação da 

beleza artística. Algo que a máquina, pura e simplesmente, não consegue realizar. Daí 

também a idéia da possibilidade do híbrido entre o homem e a máquina, que podem 

combinar suas vantagens. 

 Katherine Hayles, de uma maneira geral, adota uma postura menos radical em 

relação ao que seria o pós-humano, pois ela descreve um humano que está mais em 

conformidade com as teorias contemporâneas, que é muito mais próximo da concepção 

de um humano comum, ou seja, de um ser finito: 

 
Meu sonho é uma versão do pós-humano que abrace as possibilidades das 
tecnologias da informação sem ser seduzida por fantasias de poder 
ilimitado e imortalidade descorporificada; que reconheça e celebre a 
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finitude como uma condição do ser humano, e que entenda a vida humana 
como embebida em um mundo material de grande complexidade, mundo 
do qual dependemos para continuar sobrevivendo (HAYLES, 1999: 5). 
 

 Assim como os humanistas, os transhumanistas, que se consideram um estágio 

intermediário entre o humano e o pós-humano, são a favor da razão, do progresso e do 

bem-estar, em vez de uma autoridade religiosa. Nesse sentido, poderíamos dizer que os 

transhumanistas e suas idéias levam o humanismo muito mais além, desafiando os 

limites humanos através da tecnologia e da ciência, combinadas com um novo tipo de 

pensamento. 

 
A esse respeito, tais modelos de esforço tecnocientífico têm herdado 
valores do humanismo dos séculos XVIII e XIX, não somente no abraço 
tecnofílico às possibilidades de inovação científica, mas em sua visão de 
humanidade libertada da força da superstição, ignorância e medo, e 
liberada para perseguir um destino brilhante (GRAHAM, 2002, p. 160). 

 
 Contudo, a outra idéia, mais radical, compactua com a total substituição desse 

modelo tradicional de homem, cunhado com a modernidade, para um novo ser pós-

humano, surgido com a pós-modernidade. É a evolução total e definitiva do homo 

sapiens para o homo ciberneticus. Da mesma maneira que o homem evoluiu dos 

primatas e se transformou em um novo ser, esse novo homem também se libertará das 

dificuldades do ser humano atual e fundará um novo ser, o Pós-Humano. Como o 

próprio prefixo diz: o que vem em uma seqüência após o humano. 

 A grande questão que a modernidade colocava era da capacidade do homem 

superar, através da ciência e da razão, os limites da natureza. Ou seja, o homem 

conseguiu sair da barbárie, do determinismo da natureza e do ambiente, para a 

civilização. Era a idéia de um ser civilizado, autônomo, capaz de transformar o mundo 

em seu redor. A evolução tecnológica e o progresso trariam isso conseqüentemente. 

 A partir daí, três pontos importantes podem ser considerados: a) A natureza 

sempre foi objeto de interferência do homem; b) A tecnologia possibilita a intervenção 

nos processos naturais; c) Os limites entre tecnologia, humanidade e natureza serão 

mais maleáveis. 

 Acontece que com o avanço tecnológico, os limites entre corpo, mente e 

tecnologia não serão somente mais maleáveis como existe ainda a tendência de uma 

fusão dessas esferas, uma convergência. A própria noção de limites, ao tratar do pós-

humano acaba se perdendo, pois ele seria concebido como um ser proveniente da 

convergência entre o orgânico e o maquínico, em seu sentido mais radical. 
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 Daí o motivo pelo qual o ciborgue é visto como uma materialização da 

representação desse ser pós-humano nos filmes e literaturas de ficção científica. Até por 

que a união entre ciência e ficção científica se torna cada vez mais estreita na 

contemporaneidade. 

 A Cibernética, uma área de estudos que tenta compreender a comunicação e o 

controle de máquinas, seres vivos e grupos sociais através de analogias, teve grande 

contribuição para a visão do funcionamento do corpo humano como uma máquina e 

vice-versa. Norbert Wiener, um físico do MIT, contribuiu muito através de seus estudos 

para a visão da interconexão entre sistemas. No nosso caso, do sistema orgânico com o 

sistema das máquinas. 

 Ao tratar das inúmeras maneiras de incorporação da tecnologia, Stelarc acredita 

que o corpo, em sua forma natural, seja algo obsoleto e aposta em uma dissolução do 

humanismo ao invés de uma trajetória de evolução linear: 

 
A tecnologia tem sempre se unido com o desenvolvimento evolucionário 
do corpo. A tecnologia é o que define ser humano. Ela não é um objeto 
antagonístico estranho, ela é parte de nossa natureza humana. Ela constrói 
nossa natureza humana [...] Minha atitude é que a tecnologia é, e sempre 
foi, um apêndice do corpo (Apud, GRAHAM, 1999, p. 197). 

 
 Em sua visão mais radical, o Pós-Humanismo consistiria em uma dissolução do 

corpo orgânico no corpo tecnológico e, em conseqüência disso, seu desaparecimento 

para dar lugar a um novo homem: aperfeiçoado, melhor, evoluído e que não se intimida 

em ter que abrir mão de sua humanidade para se tecnologizar. Na verdade é como se 

fosse uma tendência natural do desejo humano. 

 Por conseguinte, poderíamos definir o Pós-Humano, de uma maneira geral, 

como aquele ser ou indivíduo que faz pleno uso do imenso potencial das tecnologias ao 

seu dispor. Ele é o explorador por excelência dos territórios da Cibercultura, criatura da 

conectividade, navegador do ciberespaço, híbrido, capaz de abrir mão das certezas de 

sua condição humana em benefício das ainda incertas aventuras proporcionadas pelo 

desaparecimento das fronteiras entre o orgânico e o maquínico. 

 O quadro abaixo enumera as características do ideal do sujeito Pós-Humano: 

 

Ideal do Sujeito Pós-Humano 
Híbrido Orgânico-Artificial 
Aperfeiçoado/Corrigido 
Ciborgue 

Características 

Criatura do Futuro 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

 16

Superior ao Homem Natural 
Mente Expandida 
Superou as Determinações da Natureza 
Imortal 

 

 A trajetória do Humanismo ao Pós-Humanismo, portanto, pode indicar dois 

caminhos: o da evolução e o da ruptura. Na primeira, o Pós-Humanismo não seria 

necessariamente um novo ser humano, mas a vitória do Humanismo em sua busca de 

superação através da ciência e da razão, representadas pela tecnologia. Já na segunda, 

teríamos o Pós-Humanismo como uma ruptura com os conceitos do Humanismo 

Moderno, ou seja, a fundação de um novo ser humano, graças à incorporação das novas 

tecnologias, que não somente modificariam seu corpo, mas também sua subjetividade. 

 O que poderíamos caracterizar como um fim do humano não implicaria 

necessariamente em uma escolha entre um corpo tecnologizado ou um organismo não 

mediado, com sua subjetividade natural autônoma. O que isso envolve, na verdade, são 

modos de Pós-Humanidade nas quais as ferramentas e os ambientes são veículos para a 

formação de uma nova identidade, de uma nova subjetividade. 

 O que pretendi demonstrar é que o Pós-Humanismo pode ser encarado de 

diversas formas de acordo com diferentes perspectivas ideológicas, porém, o que é 

inegável é que o imaginário do pós-humano reflete uma manifestação cultural de nosso 

tempo. Ele é uma nova representação do humano que surge em um contexto de 

proliferação e convergência de novas tecnologias, que por sua vez impacta diretamente 

em nossa subjetividade e em nossa maneira de encararmos até a nós mesmos. O Pós-

Humanismo e suas manifestações, na verdade, é um espírito do nosso tempo. 
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