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Dedico esta tese, com todo o seu 
conteúdo, a todas as pessoas que foram 
prescritas pela medicina ocidental como 
anormais. E que desde o século XVIII, 
com o advento de um poder/saber 
clínico e especista, tiveram suas orelhas 
e/ou outras partes de seu corpo 
dissecadas para uso e manipulação, 
enfim experimentações. A todas as 
pessoas cuja identidade da loucura, 
diagnóstico que se impunha sobre todos 
aqueles que não se adequavam as 
normatividades que eram politicamente 
arbitradas, lhes deram como destino os 
fornos crematórios como princípio e 
ordem da morte misericordiosa. Fato 
este ocorrido no período da segunda 
guerra. A todas as pessoas que, ainda 
livradas da misericórdia traduzida em 
morte, experimentaram a solidão e 
sofrimento nos sanatórios porque eram 
nominados como vidas indignas de viver 
em sociedade. Lá, nestes lugares, 
experimentaram a angustia da solidão e 
da incerteza. A todos os surdos que 
viveram e/ou vivem a dor da segregação 
e a experiência da tortura, seja ela no 
formato da perda da autonomia, seja por 
meio dos abusos sobre seu corpo ou 
seja pela violência – ainda que brutal – 
simbólica. As pessoas que foram ou são 
e estão submetidas ao implante coclear 
e que, por alguma razão, permanecem 
sob o olhar da ciência, como objeto, 
contribuindo para a sua evolução. Sobre 
todas estas pessoas, as quais dedico 
está tese, é inevitável não pensar em 
Nietzsche (1844-1900) quando diz que 
A sociedade sempre evolui, não 
significa que para melhor, mas evolui. 
Contudo, e por fim, aos amigos surdos 
que, na contemporaneidade, não 
esquecem sua trajetória histórica e por 
isso lutam, incansavelmente, por seus 
direitos. Seguem, incansavelmente, 
dizendo não a um possível surdicídio. A 
amiga Adriana Horta de Mattos. 



 
 

Agradecimentos 
 
 
 
 

            

           A minha mãe, Dona Ana Rita de Campos, pela pessoa que sempre foi; 

sendo pai e mãe ao mesmo tempo em todos os momentos da minha vida. Pelas 

madrugadas que passou ao meu lado, quando eu ainda era criança, me contanto 

histórias para dormir. Por todo ensinamento entre mãe e filho quando o assunto 

era respeitar os outros com suas e em suas diferenças.  

           A minha orientadora Márcia Tiburi por toda confiança depositada em mim 

durante minha jornada no mestrado e no doutorado, pela forma como me conduz 

ao conhecimento sempre me colocando em crise filosófica para pensar e 

repensar a vida, a sociedade e a condição do outro (da qual faço parte). 

Agradeço, entre outras coisas, seu olhar sempre atento e sua sensibilidade em 

relação à dor humana. Acredito que hoje, posso considerá-la uma amiga por 

quem tenho extrema admiração. Obrigado por ser como é, livre, autônoma, 

sensível e corajosa.   

           Ao José Sinésio Vieira de Albuquerque pelo companheirismo e paciência, 

principalmente nos momentos mais difíceis. Obrigado pelo amor de sempre e 

por compartilhar comigo todos os momentos, sejam estes nas madrugadas sem 

dormir quando eu escrevia, sejam estes durante os finais de semana que passei 

lendo. Como dizemos um para o outro “sempre juntos”. 

           Ao padrinho, sempre amigo, e hoje Bispo da cidade de Fortaleza, Dom 

Rosalvo Cordeiro de Lima por tudo que nesta vida me ensinou, em 33 anos de 

amizade, sobre o respeito ao ser humano e a dimensão ética da relação com o 

outro. Ainda me recordo quando, aos 14 anos, retirei de sua biblioteca o livro 

“Discurso Sobre o Método” de René Descartes, a conversa pós leitura, e tantos 

outros livros que de suas mãos recebi. Como venho de uma família pobre, que 

foi se estruturando aos poucos, os livros emprestados me foram extremamente 

uteis. Obrigado! 

 
 
 
 
 



 
 

Resumo: 

 

           Esta tese, embora aparentemente trate de assuntos concernentes ao 

Implante Coclear, seu objeto esbarra numa análise do que de modo 

visuoimperceptual autoriza a operacionalidade das modificações corporais que 

implicam do imbricamento entre homem e máquina: pela criação de linguagem 

clínico discursiva, na ordem jurídico-biológica, nas tramas interpessoais e pela 

própria pessoa que se autodeclara ciborgue de ouvido biônico e que acaba 

envolvida pela ideia da formação de outras identidades e de uma comunidade 

própria. Ao propor pensar em outras identidades ou em identidades outras como 

meio de desdobramento da linguagem que na ordem do discurso são quase 

sempre subjetivadas pela pessoa com implante coclear, é necessário elencar 

suas bifurcações no território do poder que se apresentam sob a forma de 

representações nominativas: surdo implantado, implantado, pessoa com 

implante coclear, ciborgue e ciborgue de ouvido biônico. Todos compõem o 

grupo que se autodenomina: comunidade de ciborgues. É por meio da 

constatação da existência de grupos/comunidades sistêmicas que foi possível 

entender que há na relação estabelecida entre as pessoas ciborgues de ouvido 

biônico, uma espécie de elo estético que alimenta a necessidade da hibridação 

homem-aparelho simplificando-a sob a forma de uma identidade fundamentada 

na representação de classe: ciborgue. O que aqui é explicitado tem como base 

visitações diárias, no período de 2 anos, a três comunidades formadas por 

pessoas ciborgues de ouvido biônico e seus familiares sendo seus membros 

pessoas de todos os estados do Brasil e de alguns outros países como 

Argentina, Chile, Paraguai, México, Uruguai e Portugal. Em função da 

complexidade de seu conteúdo, porque todo ele tem como ponto de partida a 

pessoa surda e a surdez como criação da indústria cultural da 

normalidade/anormalidade, perpassa pelo sujeito reparado e todo o poder que 

sustenta o discurso da reabilitação, e chega no sujeito ciborgue de ouvido biônico 

como objeto criado clinicamente segundo as necessidades político econômicas 

da indústria biotecnológica. Por isso, nesta tese, não se trata apenas de analisar 

a relação de sujeitos que tiveram seus corpos alterados por meio da tecnologia 

intraorgânica, mas de todo jogo de linguagem e poder que o cerca e que pela 

pessoa surda ou implantada é subjetivado. Há um jogo performático que inclui 



 
 

em sua trama e regra publicidade, instâncias criativas de persuasão, desenho e 

organização gráfica do corpo ciborgue, forma e condição, narrativas repetitivas 

e promessas de cura e reabilitação sob a justificativa de avanços para 

melhoramentos do/no corpo. A pessoa sujeitada a este esquema 

discursivo/linguagem sucumbe a sua intenção: produzir um novo conceito de 

corpo formado por peças orgânicas e peças inorgânicas, matéria viva e matéria 

morta. O sujeito da situação, doravante denominado por esta tese como ciborgue 

de ouvido biônico é, entre outras possibilidades quando analisado, resultado do 

que Michel Foucault (1926-1984) procurou explorar como biopolítica e biopoder 

e consequentemente, embora não tenha sido explorado por ele diretamente 

porque é um conceito que entra em cena na contemporaneidade, do biocapital. 

O cerne da questão que envolve o prefixo “bio” e que compõe os conceitos de 

biopolítica, biopoder e biocapital, está ancorado na antiguidade. É com Giorgio 

Agamben (1942-), como alguém que explora a teoria de Michel Foucault, em seu 

livro Homo Sacer, que busco a raiz das três palavras apresentadas. Agamben 

(2010) fala sobre dois conceitos contemporâneos: Vida nua e Bios. Vida nua é 

um conceito grego, que segundo ele, representa a vida indigna de ser vivida, 

banida, sem valor, aquele que vive à deriva e à mercê podendo ser considerado 

a própria “sobra” encarnada. A ela, a sobra, a aquele que não é identidade e 

tampouco diferença, o acaso pertence. Bios, é outro conceito e difere da Vida 

nua porque está inscrito da ordenação da vida jurídico-política. Encontra-se sob 

tutela do Estado e por ele é demarcado na medida em que se encaixa nas 

condições prescritas. O direito do cidadão é uma marca da vida jurídico-política. 

Seus deveres, também. Entender estas questões pode parecer complexo em um 

primeiro olhar, e são. Mas também podem ser entendidas como fundamento da 

vida em sociedade e seus dispositivos de controle. A vida nua é sempre a que 

escapa deste controle pré-anunciado. Vai ao encontro e assemelha-se ao 

conceito de “sobra” e/ou de não idêntico. Partindo do conceito de vida nua e bios, 

biopolítica, biopoder e biocapital são dispositivos que demarcam as existências 

tendo poder/controle sobre elas. Na ordem do discurso que se forma, os surdos, 

embora amparados pela lei 10.436/2002, e as pessoas que optam ou são 

submetidas ao implante coclear podem ser interpretadas como vidas nuas 

porque estão reduzidas a certo julgamento moral e como consequência são 

alocadas de modo “passivo” nas decisões que os capturam. Na maioria das 



 
 

vezes e quase sempre, as políticas públicas que deveriam tutelar e proteger o 

cidadão, quando se trata dos surdos e dos ciborgues de ouvido biônico, a 

fragilidade da proteção estatal passa a ser sua marca. Mas esta é a função, 

primeira, do biopoder: marcar. Sua autoridade, é antes de mais nada uma 

espécie de espírito sob a forma da identidade que, na medida em que é 

subjetivado, demarca, ordena e define o local de onde e como os sujeitos podem 

e como e quando devem falar. Ciborgues de ouvido biônico tem sua demarcação 

nas relações sociais: são, a priori, híbridos. O surdo, a surdez, o ciborgue de 

ouvido biônico e o ouvinte são nomenclaturas que/ou estão amparadas pelo 

Estado ou banidas pela vida que se encontra no domínio jurídico-político. Ainda 

que a palavra “jurídico” faça menção a questões legais, sua gênese esbarra na 

construção de juízo, quase sempre ou na maioria das vezes, na criação de 

linguagem clínica. É pela produção de linguagem clinicamente constituída que 

identidades normativas e funcionais se tornaram regra nas relações 

interpessoais desde o século XIX – como pode ser observado nos escritos de 

Michel Foucault (Op.Cit.), vide a condição de normalidade e anormalidade 

prescrita e posta em cena pela enciclopédia médica ao longo dos séculos XIX e 

XX. Neste ponto de vista, Foucault (Op.Cit.) e Canguilhem (1904-1995) 

concordam entre si. Sob a perspectiva do controle, a biopolítica, o biopoder e o 

biocapital, embora sejam correlacionados, são evoluções do poder. Em ordem 

decrescente, se o século XXI vivência um corpo que está autorizado de modo 

jurídico-político a ser alterado, e consequentemente clama uma identidade para 

si, sua nominação como ciborgue de ouvido biônico atende a uma ordem para 

esquematização do controle sobre seu corpo. Biocapital, é a vida inscrita, sob a 

forma de capital biológico, feito produto e/ou coisa, mas que está sob o controle 

do Estado na medida em que este representa o próprio liberalismo em demasia: 

as pessoas podem comprar seus corpos, membros e órgãos num catálogo como 

se estivessem num supermercado. A oferta e a procura, no mercado, agora tem 

relação com a reconfiguração do corpo no qual e pelo qual encontra-se um 

esvaziamento estético e sua gradual substituição por um senso cosmético. 

Como foi declarado por uma mãe, responsável pela escolha da implantação do 

dispositivo intraorgânico em/de seu filho: ficamos até o final da vida atrelados a 

uma empresa que cobra o quanto quiser para fazer a manutenção da orelha do 

meu filho. Às vezes, nem tem peça porque tiram de linha determinado modelo e 



 
 

não produzem mais. A manutenção é cara e eu tive a sorte de ganhar o processo 

que determina que seus custos sejam cobertos pelo plano de saúde. O SUS 

também implanta, mas a qualidade é bem inferior1. Enfim, ainda que não esteja 

bem definido as leis que garantam o direito das pessoas com implante coclear a 

um produto com qualidade e que assegure o alcance da “cura”, o mercado define 

seu cotidiano na medida em que provoca uma relação entre empresa e 

consumidor. Neste sentido, o ciborgue de ouvido biônico é proposto a ser, por 

analogia, interpretado como Vida Nua porque ele vive a mercê do julgamento 

alheio. Como foi possível verificar, espera entre tantas outras coisas, seu lugar 

na sociedade como algo definido e que lhe possibilite representação institucional 

no território político. Embora o ciborgue de ouvido biônico seja uma realidade na 

contemporaneidade, seu capital simbólico está em construção porque mesmo 

sua condição enquanto pessoa permanece numa zona de interstício: é um 

humano maquínico e/ou uma máquina humanizada. Óbvio que a busca para uma 

possível definição não foi simples, mas a tese aponta que as pessoas 

submetidas ao implante coclear se relacionam entre si se autodenominando 

ciborgues. Para eles, ciborgue é o meio pelo qual se define um organismo 

melhorado tecnologicamente. Seu princípio esbarra em acordos internacionais e 

de interesse econômico e de mercado. Contudo, o biocapital, ou suas 

provocações no território do controle, não estariam ativas se toda uma ação do 

biopoder não tivesse sido articulada desde o século XIX e se aperfeiçoado, em 

seu percurso secular, no século XXI. O biopoder, em nome da subjetividade 

humana, em todo o século XX procurou travar uma batalha de classes sociais, 

regimes de governança, lutas identitárias: superficiais e violentas. Criou 

verdades e por meio delas aferiu juízos, impôs uma moral para todo e qualquer 

corpo em nível de: sexo, gênero, raça e natureza. A ciência positiva que 

avançava no século XX, propunha pensar a vida e sua existência sob a ótica das 

classificações e como consequência possibilitou que a identidade de cada um 

fosse elevada à condição de categoria de grupo: estes, sob o domínio do 

biopoder, estavam prescritos segundo a hereditariedade, a realidade econômica 

e territorial e unidos sob o laço imaginário de sua comunidade. Os aparelhos 

ideológicos do Estado (como proposto por Althusser 1918-1990) tratavam de 

                                            
1 O texto foi alterado para adequar-se a uma linguagem padrão. Para lê-lo do modo como foi 
postado: Ver anexo 01. Volume III, página 511. 



 
 

ensinar e manter ativo a linguagem para criação dos idênticos; da qual a 

diferença não escapa. Toda diferença, como apontado pela tese, é uma 

demarcação negativa quando relacionada a identidade matriz, mas é também o 

indício e demarcação de uma “identidade outra” quando agrupada em 

comunidade. A biopolítica, o biopoder e o biocapital, em síntese, constituem a 

força de domínio que proponho ser compreendida como visuoimperceptual. Ela 

tira a autonomia dando a impressão de atuar por meio dela. Surdos, ouvintes, 

surdos naturais e ciborgues de ouvido biônico (pessoas com implante coclear) 

estão neste jogo triangular e visuoimperceptual. Disputam entre si o palanque da 

razão e tentam, cada qual com seus argumentos, convencer que sua forma de 

vida está na ordem da razão, da melhor escolha, da evolução humana. No fundo, 

de um buraco sem fundo, quando se escava para buscar respostas numa 

tentativa arqueológica, o que se encontra são camadas e camadas de 

identidade, quase todas vazias e frias feito coisa morta da qual emana a alegoria 

para a vida cotidiana. A frieza nas relações parece ser própria do cotidiano. Estão 

sobrepostas sob a forma de conquista, mas não dizem nada sobre a pessoa que 

a incorpora. O que sobra, como pode ser constatado após ler e analisar, 

inúmeras postagens dos grupos na rede social formados por pessoas com 

implante coclear e seus familiares, parece ser a angústia, decepção, medo 

(quando o implante coclear não dá certo). Contudo, não seria possível pensar 

em biocapital e biopoder se no final do século XIX a vida não tivesse sido inscrita 

no controle do Estado: ato de governança. A biopolítica é o esqueleto que dá 

suporte para o desencadeamento de toda estrutura da nova forma de poder 

sobre a vida: o biocapital. A biologia, mais que um estudo sobre a vida, retoma 

e empresta o conceito de Bios e numa releitura, propõe, mais que interpretações; 

determina prescrições. O Bios em Biopolítica, biopoder e biocapital é a vida 

prescrita clinicamente e tutelada pela ordem do Estado. O que não significa que 

sua vida esteja protegida completamente. O Estado é ardiloso. Eis a 

necessidade de apresentar uma tese em III Volumes. Cada volume trata 

gradativamente, tendo como eixo norteador o implante coclear, a evolução da 

biopolítica para o biopoder e do biopoder para o biocapital. Como consequência, 

trata da construção das identidades, dos trabalhos gráficos, do discurso e da 

linguagem clinicamente criada e posta em circulação por meio dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado. Suas produções chegam a população, que dela se serve, 



 
 

em escala industrial. Trata, também, da subjetivação do corpo robótico ou do 

humano elétrico-maquínico e dos modos como se relacionam em sua 

comunidade. Não seria possível explorar tamanho território se os temas como: 

problemas da contemporaneidade provocados pela produção de linguagem 

clínico-discursiva, a educação pelas identidades e a indústria cultural da 

normalidade; produção cinematográfica e genética, o discurso secreto do DNA, 

o ser humano como inscrição e o corpo como produto no mercado – patentes, 

séries, modelos e afins entre a ficção e a realidade; sobre os percalços 

provocados pelo uso da tecnologia intraorgânica na contemporaneidade, 

discursos vazios e subjetividade ciborgue, não fossem desdobrados, cada qual, 

em volumes independentes. Ao mesmo tempo, todos os temas obedecem uma 

sequência didático/metodológica que resulta na facilitação de seu entendimento 

e correlações. Cada volume retrata episódios concomitantes e/ou, embora em 

tempos diferentes, estão entrelaçados pela proposta do controle 

visuoimperceptual. No entanto, é possível ler os volumes numa sequência, e por 

isso, as numerações contidas em suas páginas obedecem uma ordem linear. 

Mas é possível lê-los separadamente, ou ler os volumes buscando informações 

entre eles por meio das indicações marcadas em alguns parágrafos. Por 

exemplo, do volume I é possível “saltar” para o volume III e compreender sobre 

alguns assuntos com maior profundidade porque todos os volumes têm a 

intenção de se comunicarem, as indicações de imersão entre os volumes estarão 

no rodapé de suas páginas.  Portanto, é possível fazer uma leitura imersiva, de 

modo não totalmente linear na medida em que o modo como foi pensada a tese, 

permite ir e vir – na busca de informações – entre os volumes. Por fim, acredito 

ser valioso informar que toda esta tese tem como característica ser provocativa. 

Meu posicionamento não é se colocar a favor ou contra o implante coclear, mas 

apresentar os possíveis lados de uma mesma questão: provocar.                          
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Abstract: 
 
 
           This thesis, though apparently deals with issues concerning the Cochlear 

Implant, its object collides an analysis than visuoimperceptual order authorizing 

the operation of body modification involving the overlapping between man and 

machine: the creation of discursive clinical language, legal and biological order in 

interpersonal plots and by the person who declares itself cyborg bionic ear and 

ends up involved the idea of the formation of other identities and their own 

community. In proposing think of other identities, often subjetivadas by the person 

with a cochlear implant, you need to list their bifurcations in power of the territory: 

implanted deaf, implanted, people with cochlear implants, and cyborg cyborg 

bionic ear. All make up the group calling itself: cyborg community. It is through 

the finding of groups / systemic communities it was possible to understand that 

there is the relationship established between the cyborgs people bionic ear, a 

kind of aesthetic link that feeds the need for man-machine hybridization 

simplifying it in the form of an identity: cyborg. What is here explained has the 

daily visitations basis, within 2 years, the three communities formed by cyborgs 

people bionic ear and their families and its members people from all states of 

Brazil and some other countries like Argentina, Chile, Mexico, Uruguay and 

Portugal. Depending on the complexity of its content, because all it takes as its 

starting point the deaf person and deafness as creation of cultural industry 

normality / abnormality, moves through the repaired subject and all the power 

that sustains the discourse of rehabilitation, and arrives in subject cyborg bionic 

ear as clinically object created in the economic political needs of the 

biotechnology industry. Therefore, this thesis is not only to analyze the subject of 

relationship that had altered their bodies through intraorgânica technology, but 

the whole language game and power that surrounds him and the deaf or 

implanted person subjectivizing. There is a performative game that includes in its 

plot and advertising rule, creative instances of persuasion, design and cyborg 

body, shape and condition, repetitive stories and promises of healing and 

rehabilitation under the justification of advances for / improvements in the body. 

The person subjected to this discursive scheme / language succumbs to its 

intention: to produce a new concept of body parts made up of organic and 

inorganic parts, living matter and dead matter. The subject of the situation, 



 
 

hereinafter called bionic ear cyborg is, among other possibilities when analyzed, 

a result of what Michel Foucault (1926-1984) sought to explore how biopolitics 

and biopower and consequently, although it has not been explored by him directly 

because it is a concept that comes into play in contemporary times, the biocapital. 

The heart of the matter involving the prefix "bio" and that makes up the concepts 

of biopolitics, biopower and biocapital, is anchored in antiquity. It is with Giorgio 

Agamben (1942-) as someone who explores the theory of Michel Foucault, in his 

book Homo Sacer, I seek the root of the three words presented. Agamben (2010) 

talks about two contemporary concepts: naked life and Bios. Bare life is a Greek 

concept, which he said is a life unworthy of being lived, banished, worthless, who 

lives adrift and at the mercy. To her, the accident belongs. Bios is another concept 

and differs from bare life because you are subscribed ordination of legal and 

political life. It is under supervision of the State and it is marked in that it fits the 

prescribed conditions. The right of citizens is a mark of the juridical and political 

life. His duties also. Understanding these issues can seem complex at first 

glance, and are. But it can also be understood as the foundation of society and 

its control devices. The bare life is always the leaking of this pre-announced 

control. Meets and resembles the concept of "left" and / or non-identical. Based 

on the concept of bare life and bios, biopolitics, biopower and biocapital are 

devices that demarcate stocks having power / control over them. The order of the 

speech that forms the deaf, although protected by law 10.436 / 2002, and people 

who choose or are submitted to cochlear implantation can be interpreted as bare 

lives because they are reduced to certain moral judgment and as a result are 

allocated so "liability" in the decisions that capture them. Most of the time, and 

often, public policies that should safeguard and protect citizens when it comes to 

the deaf and bionic ear cyborgs, the fragility of state protection becomes your 

brand. But this is a function, first, of biopower: score. His authority is above all a 

kind of spirit in the form of identity that, to the extent that subjectivizing, marks, 

orders and defines the location of where and how the subject can and how and 

when to speak. Bionic ear cyborgs has its demarcation in social relations: they 

are a priori hybrids. The deaf, deafness, the cyborg bionic ear and the listener 

are nomenclatures / or are supported by the state or banned for life that is in the 

legal and political domain. Although the "legal" word make mention of legal 

issues, its genesis collides with the construction of judgment, almost always or 



 
 

most of the time, the creation of clinical language. It is made clinically by language 

production that normative and functional identities became rule in interpersonal 

relationships since the nineteenth century - as can be seen in the writings of 

Michel Foucault (op.cit.), See the condition of normality and abnormality 

prescribed and commissioning scene by the medical encyclopedia over the 

nineteenth and twentieth centuries. In this view, Foucault (op.cit.) And 

Canguilhem (1904-1995) agree. Under the control perspective, biopolitics, 

biopower and biocapital, although related, are power developments. In 

descending order, the twenty-first century living a body that is authorized legal 

and political order to be changed, and consequently calls an identity for himself, 

his nomination as bionic ear cyborg meets an order for layout of control over your 

body. Biocapital is the registered life, in the form of biological capital, made 

product and / or thing, but that is under state control to the extent that this is 

liberalism itself too much. The supply and demand in the market, now is related 

to the reconfiguration of the body. As stated by a mother, responsible for choosing 

the implementation of intraorgânico device in his son stayed until the end of life 

is linked to a company that charges all you want to do to my son's ear 

maintenance. Sometimes even have part because they take a particular line 

model and do not produce more. Maintenance is expensive and I was fortunate 

enough to win the process that determines that its costs are covered by the health 

plan. The SUS also deploys, but the quality is much lower. Anyway, even if it is 

not well defined laws that guarantee the right of people with cochlear implants to 

a quality product and to ensure the achievement of "healing", the market defines 

their daily lives to the extent that causes a relationship between company and 

consumer . In this sense, the bionic ear cyborg is proposed to be by analogy 

interpreted as Naked Life. As we observed, waiting among many other things, 

their place in society as something defined and to enable it to institutional 

representation in political territory. Although the bionic ear cyborg is a reality in 

contemporary society, its symbolic capital is under construction because even 

their condition as a person remains in an interstitial zone: is a human machinic 

and / or a humanized machine. Obviously the search for a possible definition was 

not simple, but the thesis shows that people submitted to cochlear implantation 

relate to each other calling themselves cyborgs. For them, cyborg is the means 

by which to define an improved body technology. Principle bumps into 



 
 

international agreements and economic interests and market. However, the 

biocapital or its provocations in control of the territory would not be active if every 

one share of biopower had not been articulated since the nineteenth century and 

perfected in its secular path, the twenty-first century. Biopower, on behalf of 

human subjectivity, throughout the twentieth century sought to wage a battle of 

social classes, governance schemes, identity struggles: superficial and violent. 

Created truths and through them has measured judgments, imposed a moral to 

each and every body at the level of sex, gender, race and nature. Positive science 

advancing in the twentieth century, proposed thinking about life and its existence 

from the perspective of the classifications and as a result made it possible for the 

identity of each were elevated to group category condition: these under the 

biopower field were prescribed according to heredity, the economic reality and 

territorial cohesion and united under the imaginary tie their community. The state 

ideological apparatuses (as proposed by Althusser 1918-1990) tried to teach and 

keep alive the language for the creation of identical; of the difference does not 

escape. All the difference, as pointed out by the thesis, is a negative demarcation 

when related to identity matrix, but is also the hint and demarcation of an "identity 

other" when grouped in community. The biopolitics, biopower and biocapital, in 

short, are the domain of strength which I propose be understood as 

visuoimperceptual. It takes away the autonomy giving the impression of working 

through it. Deaf, listeners, natural deaf and cyborgs of bionic ear (people with 

cochlear implants) are triangular and visuoimperceptual this game. They 

compete for the podium of reason and try, each with their arguments, to convince 

that their way of life is in the order of reason, the best choice, of human evolution. 

At the bottom of a bottomless pit when digging to find answers what lies are layers 

and layers of identity. They overlap in the form of conquest, but say nothing about 

the person who embodies. What remains, as can be seen after reading and 

analyzing, numerous threads of groups on the social network formed by people 

with cochlear implants and their families, seems to be the anguish, 

disappointment, fear (when the cochlear implant does not work). However, you 

could not think of biocapital and biopower in the late nineteenth century life had 

not been entered in the state control: Governance Act. The biopolitics is the 

skeleton that supports the triggering of the whole structure of the new form of 

power over life: the biocapital. Biology, but a study of the life resumes and 



 
 

borrows the concept of Bios and a re-reading, proposes more than 

interpretations, determines prescriptions. The Bios on Biopolitics, biopower and 

biocapital is clinically prescribed life and governed by the order of the State. This 

does not mean that your life is fully protected. The state is crafty. Here the need 

to present a thesis in Volumes III. Each volume comes gradually, with the guiding 

principle cochlear implant, the evolution of biopolitics for biopower and bio-power 

to biocapital. As a result, deals with the construction of identities, graphics work, 

speech and language clinically created and circulated through the Ideological 

Apparatuses of the State. Their production reach the population, which it serves, 

on an industrial scale. It is also the subjectivity of the robotic body or electric-

machinic human and ways how they relate to your community. It could not exploit 

size territory themes as contemporary problems caused by the production of 

clinical-discursive language, education and cultural identities by normal industry; 

film production and genetics, the secret of DNA speech, the human being as 

registration and the body as a product on the market - patents, series, models 

and the like between fiction and reality; about the mishaps caused by the use of 

technology in contemporary intraorgânica, empty speeches and cyborg 

subjectivity, were not deployed, each in separate volumes. At the same time, all 

subjects obey one didactic / methodological sequence which results in facilitating 

their understanding and correlations. Each volume depicts concomitant and / or 

episodes, although at different times, are interlaced by visuoimperceptual control 

proposal. However, it can read the volumes in a sequence and therefore the 

numbering contained in its pages follow a linear order. But you can read them 

separately, or read the volumes seeking information among them through signs 

marked in a few paragraphs. For example, the volume I can "jump" to Volume III 

and understanding on some issues in greater depth because all volumes are 

intended to communicate, soaking directions between the volumes are in the 

footer of your pages. Therefore, it is possible to make an immersive reading, not 

completely linear fashion in that the way it was thought the thesis, allows coming 

and going - in search of information - among volumes. 
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Introdução à Tese 

 

 

           Esta tese tem a intenção de trazer à cena, por meio de uma análise crítica, 

os dispositivos de controle manifestados no discurso clínico da 

contemporaneidade e que provocam a sensação de necessidade do implante 

coclear como meio de correção e terapêutica voltada às pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva. Intenção, porque tem como ponto de partida o olhar curioso 

de um pesquisador que espera suscitar questionamentos nos leitores. Trata-se 

de uma tese “provocativa”. Ao invés de apresentar respostas imediatas aos 

possíveis problemas de ordem política e econômica que nascem com a atual 

prática da medicina, que comumente autoriza a construção do ciborgue de 

ouvido biônico na medida em que implanta na “orelha da pessoa” (modo como 

clinicamente o órgão auditivo é referenciado nas enciclopédias médicas – orelha 

externa e orelha interna) um aparelho intraorgânico, procura desvelar as 

tecituras do biopoder que viabilizam as imbricações do homem com a máquina: 

política da identidade/diferença, sujeição e subjetividade, reconfiguração do 

corpo, da saúde e da doença, mercado de próteses, a indústria cultural da 

normalidade e anormalidade e a seleção artificial das espécies (tecituras porque 

protagonizam uma espécie de fios condutores que se entrelaçam e se 

entrecruzam numa trama biopolítica). Para tanto, nestas linhas, proponho-me a 

um diálogo comigo mesmo, no qual algumas das minhas velhas convicções vão 

se desconstruindo. A pesquisa, que me levou ao encontro de pessoas 

implantadas e do sujeito que o antecede “a pessoa surda”, foi quem possibilitou 

o desenvolvimento de uma tese sobre o poder visuoimperceptual que abarca em 

si a biopolítica, o biopoder e o biocapital e provocou em mim a quebra de uma 

série de verdades que até então me pareciam pertinentes e consolidadas. 

           Na medida em que me deparei com as vivências do “outro” a quem 

entendia como “sujeitos” de pesquisa, aos quais eu os identificava como “surdos 

implantados”; foi possível compreender as contradições existentes no atual 

discurso da medicina reabilitatória. Este encontro, ora por meio de redes sociais 

e blogs e ora através de respostas dadas a um questionário estruturado, 

provocou a desestruturação necessária para uma autorreflexão sobre juízos 
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secularmente instituídos e postos como normatividades em relação aos 

processos terapêuticos aplicados aos surdos. O próprio significado de terapia, 

como antes eu o entendia, se reconstrói na medida em que a pesquisa avança. 

Terapia, como será possível entendê-la na leitura de um dos volumes2 tem 

conotação, mais de ritual do que de ciência. De sua origem, provavelmente 

devém a devoção “cega”, de algumas pessoas, a medicina. Por isso, por meio 

destas provocações, não se trata de um monólogo.   

           Como fui professor de Fundamentos e Práticas em LIBRAS I e II e 

Políticas e Práticas de Inclusão até 2015 em uma Universidade na cidade de São 

Paulo, foi preciso em muitos momentos me desapegar de muitas representações 

sociais consolidadas a favor dos surdos para ter como ponto de partida desta 

pesquisa, sendo quase meu objeto, “o implante coclear”. Apresento o quase 

objeto entre aspas porque este não é bem o meu objeto. Digamos que na ordem 

do discurso que se constrói, o implante coclear é um objeto/conceito pelo qual 

tenho a oportunidade de conduzir toda tese, de modo que possa existir em todo 

texto um eixo norteador: um ponto para direcionar o olhar. Não se trata de criticar 

ou sair em defesa que quem opta ou não pelo implante coclear, mas de analisar 

o que o torna tão fascinante ao mesmo tempo necessário quanto perigoso e sem 

sentido. A relação é dialética.  

           O objeto em si, e confesso que só o percebi na medida em que a pesquisa 

foi progredindo, se trata do poder que se mantém ativo de modo 

visuoimperceptual: biopolítica, “biopoder clínico” e sua especificidade no campo 

otológico/otorrinolaringológico/fonoaudiológico, e o biocapital. Portanto, muito do 

que trago aqui segue na contramão do que até então para mim eram certezas: 

povo surdo, comunidade surda, identidade surda, surdez, LIBRAS, eficácia da 

escola bilíngue para a educação dos surdos, deficiência auditiva, diferença, 

diversidade humana, minorias, aparelho auditivo, reabilitação, implante coclear, 

políticas afirmativas, dicotomia ouvintes/surdos. É possível entender todas estas 

“verdades” como produto do poder visuoimperceptual que abarca e captura 

quase todo e qualquer sujeito, o que descontrói uma possível trajetória de luta 

da comunidade surda. 

                                            
2 O sentido de Terapia pode ser lido nas páginas 466 do Volume III. 
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           O que sobra em mim, de algumas possíveis convicções, é o espanto de 

como elas nos enganam. Talvez estas páginas possam ser consideradas, 

quando atingir o seu fim, uma história íntima dos enganos com os quais 

aceitamos facilmente algumas narrativas que se confundem com discursos pelos 

direitos das denominadas “minorias”: surdos e ciborgues de ouvido biônico. No 

território do poder visuoimperceptual as definições que parecem “direitos 

conquistados” são mais que isso: podem ser uma força que define e sujeita a 

pessoa a determinada condição existencial – marca. Contudo, são elas que 

permitem e sustentam a biopolítica, o biopoder e o biocapital para condução do 

“jogo da contradição” entre surdos e pessoas com implante coclear e ouvintes. 

Eis a força propulsora de uma política dos corpos identificados: enquanto as 

tensões permanecem na superfície, e as disputas pelo poder/direito/lugar entre 

surdos, implantados e ouvintes se mantém ativos, o jogo sério mexe na estrutura 

necessária que define o que pode e o que não pode o que deve e o que não 

deve em nível político e econômico ser modificado.  

           Os discursos, estes, são muito bem planejados. Suas palavras reservam 

em si o sentido indispensável para exercer o poder que lhes é necessário. Por 

meio deste cenário, os CIDs (Ver relação no anexo 11, p. 559 do Volume III) da 

surdez, o DNA, o Gene humano, o prefixo Ciber de ciborgue são, embora 

minimizados, discursos inteiros que se mantém ativos, mas que são legíveis a 

poucos: profissionais da área clínica. Se tratando desta tese, eu e aqueles que 

contribuíram para que estas linhas fossem possíveis, chegaremos ao triângulo, 

já citado, formado pela biopolítica/biopoder/biocapital clínico e seu domínio de 

autorizar as modificações corporais e as transformações no campo simbólico do 

que significa ser humano e/ou máquina. Seguindo por este caminho, meu 

encontro é com uma nova configuração do humano/máquina: o ciborgue.   

           À primeira vista, isso parece uma tarefa simples. Entretanto, não se trata 

de uma pesquisa descritiva na qual alguns discursos são registrados tais quais 

foram coletados sob a aparência de uma “história feliz”; não são relatos. Também 

não se trata de um trabalho de análise do discurso, tampouco do silêncio. A 

complexidade desta pesquisa, tanto quanto a sua necessidade social, está 

contida no próprio significado e na simbologia do que se pode entender por 

discurso. Discurso nesta tese, tendo como base a teoria de Michel Foucault 
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(1926-1984), tem o sentido de sistema regulador que penetra e permanece no 

sujeito ou atravessa os indivíduos de modo microfísico. Esta ação, como bem 

explorada por Tiburi (2011), rouba-lhes a autonomia própria e constitutiva de 

modo simbólico ou fisicamente violento. Como apresentado nesta tese, não há 

prática segundo o biopoder, sem que haja violência no sentido de violação da 

autonomia. Mesmo que seja simbólica, o discurso de convencimento, da conta 

de produzir o seu sujeito violentado. Logo, é possível propor que o discurso, 

institucionalizado, é por si só um sistema violento. Eis o X da questão... 

           Discurso enquanto sistema, porque obedece a uma ordem e nela 

permanece e se impõe aos sujeitos pela forma da lei ou de narrativas, segundo 

Foucault (Op.Cit), forma o juízo necessário para a governança, cria a noção de 

“verdadeiro” e atua por meio de aparelhos ideológicos do Estado (Como proposto 

por Louis Althusser 1918-1990) cuja síntese mais fiel pode ser nominada como 

espírito da biopolítica: biopoder. Eis aí informações sobre do que se trata esta 

tese. Trata-se de um esboço, sobre as “tensões” que estão pungentes, que se 

entravam pela disputa do palanque, em nome da governança e da liderança de 

grupos, para aquisição de adeptos e pelo domínio de pessoas e por analogia, 

pela formação do juízo necessário que transforma a surdez em uma identidade 

indicativa de doença/patologia e por isso, permite à medicina fazer uso do corpo 

das pessoas surdas como seu objeto tendo como consequência a autorização 

social para sua manipulação e experimentação. Na ordem da ciência o surdo é 

aquele que tem seu ouvido compreendido como “espécime” para manipulação 

porque está acometido pela surdez.  No entanto, o discurso nem sempre é o que 

está escrito, mas a força propulsora que motiva suas linhas, é a intenção que o 

manobra, o espírito do controle que está por trás das palavras. Nesta tese, como 

recorte necessário, o discurso a ser analisado é o do próprio saber clínico  

           Contudo, pretendo, entre outras coisas, explicar o que eu quis dizer com 

força propulsora que motiva as linhas escritas de um discurso. Desde 2002, com 

o advento da lei 10.436, denominada Lei de LIBRAS, os surdos ganharam força 

para reivindicar seus direitos como povo que possui uma cultura linguística 

própria. A priori, isso parece algo com suma importância em nível de conquista 

e, na contemporaneidade, muitos surdos lutam pelo uso social de sua língua 

materna em inúmeros espaços: instituições educacionais, hospitais e nas mídias 
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de entretenimento de massa como televisão e redes sociais. A favor dos surdos, 

inúmeros críticos, pesquisadores e teóricos da corrente denominada sócio 

antropológica reivindicaram a incorporação dos surdos a categoria social dos 

“diferentes”. A atual biopolítica explica, ainda que de modo raso e acrítico, que 

ser diferente é mais próximo da normalidade do que ser deficiente. Jaques 

Derrida (1930-2004) contraria essa proposta e vê a diferença como um símbolo 

inscrito em um jogo de valor, sendo ela sempre a marca do valor negativo. Mas 

as prescrições biopolíticas, seus enquadramentos, propõem que os surdos 

devem ser enunciados em tratados, resoluções, decretos e leis como pessoas 

normais, indeficientes, povo surdo e simbolicamente categorizados de modo 

genérico como diferentes. A contemporaneidade assiste hoje um verdadeiro 

“espetáculo” em prol da surdez como marca da diferença.  

           A política indica a moral necessária para que passe a existir o jogo de 

valores na organização do povo surdo e desde então os surdos, enquanto 

grupo/comunidade significa pertencer às minorias sociais compondo o seleto 

grupo dos diferentes. Os surdos, segundo à sócio antropologia não podem mais 

se sujeitar a condição de pessoa com deficiência ou se entender como anormal. 

Isso representa na ordem política uma vitória para a comunidade surda. Sob esta 

ótica muitos surdos se opõem ao implante coclear e consideram, em grande 

maioria, quem opta por ele uma espécie de surdo traidor de sua cultura. 

Significativo aqui é entender que a sócio antropologia provoca uma tensão no 

território da ciência porque ela se opõe, ainda que com uma débil tentativa, 

diretamente ao posicionamento do saber clínico (não significa que consiga opor-

se ao poder clínico – seu discurso frágil, não possui socialmente a mesma 

credibilidade que o discurso clínico). Portanto, surdo como povo que possui uma 

cultura linguística própria, é uma condição aparentemente posta pelo discurso 

sócio antropológico e que entra em cena para opor-se ao saber/poder clínico.  

           Embora pareça, pelas narrativas que se apresentam no cotidiano da 

contemporaneidade, que à sócio antropologia se sobrepõe às indicações 

clínicas, isso não acontece. Se mantendo soberano, atua o olhar secularmente 

instituído como verdadeiro do saber clínico sobre os surdos: mantém entre outras 

coisas a surdez como termo constituinte da pessoa surda e de sua identidade. 

Desde o final do século XIX à contemporaneidade as ciências médicas com suas 
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experimentações reivindicam o direito de uso do corpo, quando considerado 

debilitado, para seus estudos. É então o corpo anormal objeto para 

experimentação. E isso parece ser a razão da necessidade de certa indústria 

cultural da normalidade/anormalidade. Há uma observação que considero 

relevante trazida por Breton (2013) sobre as práticas da medicina, na qual a 

insaciável busca da cura se baseia na necessidade de desenvolvimento de 

técnicas que possam suprir a indignidade humana de ter um corpo finito porque 

é naturalmente frágil e na medida em que, quanto mais debilitado, mais 

fragilizado está. Para a medicina, os surdos como portadores de surdez, trazem 

em seu corpo a marca da fragilidade (surdez): prova da indignidade humana.   

           O pensamento de Breton (Op. Cit.) é considerável e vai ao encontro da 

teoria de Michel Foucault (1926-1984) e todos os seus estudos elaborados sobre 

a medicina e seu projeto de governança social por meio da criação de um 

sistema denominado “clínica”. Clínica, como a explica o filósofo, em síntese, é 

uma forma de poder na qual o quadro das doenças passa a ser dividido em 

esquadro das doenças e das patologias. Isso significa que toda e qualquer 

doença ou patologia é aplicada por meio de uma variável possível demarcada 

pelas possibilidades das porcentagens calculadas pela fraqueza do corpo 

mediante suas modificações anatômicas ou alterações fisiológicas em função da 

má formação, vírus, bactéria, protozoários etc. Um exemplo da patologia 

catalogada pelo esquema do esquadro pode ser compreendido por meio da 

medição do colesterol: hipoteticamente, quando uma população possuir maior 

ou menor poder aquisitivo, e em função disso altera-se o seu consumo de 

gordura, modifica-se também a tolerância para a circulação de gordura no 

sangue. O distúrbio no sangue, tem origem econômica e tem como base as 

possibilidades econômicas da população. A clínica é, também, um sistema 

próprio e elitizado (na medida em que mantém em atividade os interesses 

econômicos por meio do controle da vida e da morte) de produção de linguagem 

especifica. Há, neste sistema um percentual aceitável, tanto quanto arbitrário, do 

tolerável, que qualifica a normalidade funcional de um organismo. Envolve entre 

outras coisas em seu projeto, a construção de hospitais e sanatórios para a 

separação dos enfermos e dos alucinados para que estes não contaminem ou 

atrapalhem a normatividade imposta ao cotidiano e a produção econômica do 
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sistema industrial de cada período: século, década. Prova disso é a necessidade 

da criação de espaços e lugares para transição e permanência de pessoas 

segundo o laudo que lhe marca. As próprias Santas Casas de Misericórdia 

esboçam em seu nome, sem deixar aparente para a população, a sua relação 

simbólica com as intenções higiênicas de sua função: local no qual ocorrem as 

mortes misericordiosas. O que há, quando observado e avaliado, nas criações 

discursivas produzidas pela clínica são sábias construções de linguagem cujos 

significados são acessíveis a poucos.     

           É o pensamento de Foucault quem permite a compreensão de que 

“clínica” é um sistema de onde parte e pelo qual se produz linguagem, teorias 

acerca do corpo, e experimentações invasivas, literatura, enciclopédia, 

economia farmacológica e todo um aparato que pode ser entendido como 

indústria cultural da normalidade/anormalidade. Metaforicamente, “clínica” é a 

alma da indústria cultural da normalidade/anormalidade. O pensamento de 

Foucault se fundamenta, e muito, no pensamento de Georges Canguilhem 

(1904-1995) que em toda sua teorização sobre o saber médico, sendo ele 

médico e filósofo, afirma que a nova medicina do século XX se estabelece com 

as mesmas arbitrariedades que a gramática normativa do século XIX. Ela 

lineariza um processo que deveria ser mais torto, singular, menos especista. Em 

seu pensamento, o princípio político da medicina e sua prática normativa a 

autorizaria criar duas categorias para administração da saúde e da doença. As 

categorias de normal e anormal.  

           A analogia entre sociedade e gramática é simples: normal é quem segue 

reto, se mantem na linearidade, cuja origem se encontra na arbitrariedade 

política para estruturação da norma e anormal será todo aquele que se desviar 

dela. Mesmo sabendo que ambas são relativas e inexistentes porque a norma é 

própria e constitutiva de cada organismo. Aplica-se à estatística e/ou a 

porcentagem para fundamentar o que pode e o que deve ser permitido como 

normal e o que não pode e o que deve ser exterminado ou erradicado ou 

segregado porque anormal. Na institucionalização da normalidade/anormalidade 

há, bem antes de uma preocupação com a saúde e o bem-estar, uma 

necessidade de produção econômica, da constituição do sujeito produtivo e 

nunca inválido. Seja seu estado de doença ou de patologia, como conta 
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Canguilhem (Op.Cit.) e Foucault (Op.Cit), todo aquele que estiver na desordem, 

no desvio, terá seu corpo marcado como anormal; qualidade fundante da 

biopolítica para o controle e do biopoder para sua atividade cíclica e o biocapital 

como advento da prática. Por meio destas atividades o corpo se torna uma 

espécie de bricolagem no território econômico. Sua identidade, mais suscetível 

a perda da autonomia própria e constitutiva, é a patologia. 

           A contemporaneidade ainda deixa extravasar o conceito de patologia 

quando a medicina vê o surdo como “deficiente auditivo” e/ou portador de 

“surdez”. E neste sentido, o saber clínico resiste e se impõe aos 

questionamentos elaborados pela “visão” sócio antropológica porque defende a 

ideia de que todo corpo patológico (defeituoso) deve ser reestabelecido 

(recolocado ou conduzido na norma de funcionamento biopoliticamente 

desejada). A medicina do século XXI propõe como meio de reparação da 

patologia/surdez o implante coclear. Por meio desta proposta, o discurso que se 

forma enuncia que: só permanece surdo, quem quer; e por meio desta afirmativa, 

a surdez incide como um estado de passagem cuja escolha de portá-la ou não 

depende dos desígnios de quem é surdo.   

           Embora ambos os discursos advoguem cada qual para uma direção. A 

sócio antropologia e a clínica possuem seus adeptos. Há aqueles que se 

autodeclaram surdos e diferentes e aqueles que se autodeclaram deficientes 

auditivos e querem para si a reparação de sua deficiência: a cura da surdez. 

Buscam um possível “milagre” tecnológico. Os discursos de ambas as correntes 

provocam certa tensão social e científica. Algumas famílias se colocam a favor 

da LIBRAS e contra o implante coclear. Outras famílias implantam seus filhos, 

sendo orientados por otorrinolaringologistas, otologistas e fonoaudiólogos, ainda 

na primeira idade. A ciência é feita de contradições e isso lhe confere a 

dinamicidade do processo das lutas de grupos. A sociedade é ativa e seu mover 

está entranhado no “triângulo do poder visuoimperceptual”: biopolítica, biopoder 

e biocapital.  

           O jogo do poder que se institui e a invisibilidade de suas intenções 

biopolíticas e econômicas estão fundamentadas numa intrínseca crença social 

de que toda a ação clínica está a favor da manutenção da vida e de sua 
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qualidade (e clínica é um poder que está acima dos médicos ou dos profissionais 

da saúde, não se trata de desqualificar o sentimento de humanidade de muitos 

profissionais da área da saúde pelos quais tenho muito apreço, reconhecimento 

e respeito). Clínica é a dimensão política e de poder que orienta não somente o 

discurso, mas toda a prática da medicina as quais muitos médicos fazem uso 

sem uma prévia reflexão dos seus efeitos. Cabe ressaltar que em muitos 

momentos a clínica atua com seu poder visuoimperceptual no direito de modo 

proposital, na pedagogia quando acrítica e na família segundo o senso comum 

e na banalização de alguns termos de linguagem (que são aparelhos ideológicos 

do Estado). Pelo motivo exposto o objeto desta tese é o “triângulo do poder 

visuoimperceptual” controlado e mantido pela instituição clínica. Óbvio, não seria 

possível falar sobre todo ele e por este motivo o recorte necessário instituiu como 

limite para observação sua atuação por meio do implante coclear. Mas a mesma 

teoria, por analogia, pode ser aplicada, replicada e pensada em e/ou para outras 

situações.  

           Entretanto, é o implante coclear que me leva ao encontro de um sujeito 

que pertence a três categorias dentro das relações sociais: surdo implantado, 

implantado e/ou ciborgue de ouvido biônico. O primeiro é o modo como a 

comunidade surda e os ouvintes vão, em grande maioria, identificar as pessoas 

que optam pelo implante coclear: surdo implantado. O segundo é o modo como 

os médicos identificam quem opta pelo implante para desvinculá-lo de imediato 

da sua “identidade” surda: implantado. O terceiro é o modo como as pessoas 

que optaram pelo implante coclear, em grande maioria, se autodeclaram: 

ciborgue de/com ouvido biônico. É por meio destas três categorias que o jogo da 

identidade e da diferença, assim como a prática da performatividade pode ser 

desvelado. Na relação que se estabelece, o ciborgue de ouvido biônico tem sido 

um dos principais temas das contradições entre a sócio antropologia e a clínica. 

Ambas representam e são posições da ciência que se opõem e se gladiam em 

inúmeros debates acadêmicos: são correntes de pensamento. De um lado a 

sócio antropologia denomina o corpo ciborgue como pós-orgânico e/ou pós-

humano, este modo em alguns momentos soa como uma crítica direta ao novo 

modelo de corpo criado pela medicina. A sócio antropologia se opõe a 

possibilidade de transformação da natureza humana. A medicina vê na 
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hibridação homem-máquina a possibilidade de reabilitação e melhoramento de 

alguns órgãos e do corpo humano em nível anatômico, fisiológico e cosmético. 

Ambos, sócio antropologia e clínica, constroem suas narrativas para convencer 

- muito embora quem se mantem desde o século XIX no núcleo absoluto do 

poder seja a clínica. O que ocorre, é que aparentemente, tanto a sócio 

antropologia quanto a clínica colocam em cena discurso opostos: diferença X 

deficiência, intencionando posicionar os sujeitos em categorias antagônicas. 

Todavia, a diferença que circula como discurso proposto pela sócio antropologia 

em oposição a deficiência que é clinicamente inventada, quando observada, se 

mostra como mais uma proposta clinicamente elaborada. No sentido dado a 

diferença a arbitrariedade clínica pode ser desvelada. Não há contradição. O 

discurso sócio antropológico da diferença, da diversidade humana e da 

dignidade pela formação da comunidade de surdos e pela legitimação do povo 

surdo é, também e o mesmo, o atual discurso clínico que só pode ser visto 

quando analisado minuciosamente. A necessidade da identidade linguística 

surda e das lutas contra a deficiência auditiva como marca é/estão 

microfisicamente arquitetadas pelo discurso clínico na contemporaneidade. 

Fazendo uso do discurso da diferença, aparentemente proposto pela sócio 

antropologia, o surdo não escapa do mesmo discurso clínico que o sujeitou à 

deficiência, a condição de anormal e de monstruosidade no passado (séculos 

XVIII, XIX e XX). Desde o final do século XX, com as descobertas e o 

mapeamento genético, a diferença presente no genótipo – em nível de DNA - já 

vinha sendo apresentada como causa dos fenótipos diferentes. A diferença 

então se revela, não só como uma verdade legal – como orientam as leis - mas 

como uma constatação clínica por meio da genética. Mais uma vez, como 

explorado por Michel Foucault (1926-1984), há uma sujeição do direito à clínica 

e nesta ordem o segundo determina o campo do juízo: jurídico-biológico. Como 

disse Jaques Derrida (Op. Cit.) a diferença sempre é um desvalor. Quando esta 

marca está inscrita no corpo das pessoas surdas os fantasmas da 

hereditariedade parecem voltar à cena. 

           A hereditariedade, no campo clínico, busca em sua memória velhas 

recordações nas afirmações da medicina Alemã no período da segunda guerra. 

Se no passado a medicina Alemã denominou a “deformidade” como 
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degeneração da espécie. No século XXI o termo diferença evoca o mesmo 

espírito, com uma aparência menos assustadora, mas não menos perigosa. Está 

no campo simbólico, restrito a medicina, do significado de “diferença” o princípio 

biopolítico que autoriza a usabilidade do corpo da pessoa surda para a 

experimentação da tecnologia intraorgânica denominada implante coclear. A 

pessoa surda, ao subjetivar a condição da diferença – resistindo e rejeitando o 

discurso da deficiência – subjetiva para si o discurso clínico do genótipo diferente 

e consequentemente se sujeita a condição humana da diferença como marca de 

seu fenótipo (Mesmo quando a sua surdez não tem causa genética). Ser 

diferente é ter em sua inscrição genética a diferença como potência: anomalia. 

O código que provoca alterações simbólicas em seu fenótipo. O atual saber 

clínico propõe que quase toda a diferença anatômica ou fisiológica – causadoras 

das patologias – está contida e potencialmente armazenada no código genético. 

A diferença no plano do visível é uma inscrição no plano invisível. Deste princípio 

nascem as práticas da medicina preventiva, pela qual é possível, por meio do 

mapeamento genético, detectar a probabilidade do desenvolvimento de certas 

doenças/patologias em determinado organismo. Prontamente, não há 

contradição entre os discursos que estão em cena na contemporaneidade. O 

que a sócio antropologia enuncia como modelo de oposição, o que para os 

surdos seria o lado contrário do modelo clínico. É outra versão do discurso 

clínico. A sociologia e a antropologia ou a sócio antropologia de modo ativo ou 

passivo promovem a ação necessária para que o biopoder clínico se mantenha 

ativo e tenha o resultado esperado. Não foi por acaso que a pedagogia e seus 

atores, muitas vezes sem refletir sobre o assunto, tenham adotado para si ao 

fazer uso do discurso sócio antropológico, a surdez como marca identitária da 

pessoa surda. Os próprios surdos, muitos deles, foram capturados por este 

discurso e se autodeclaram portadores de surdez.  

           A escola enquanto um dos aparelhos ideológicos do Estado 

(ALTHUSSER, Op.Cit.) submissa ao atual discurso clínico, adota a surdez como 

sinônimo de cultura surda. E acostumada a promover ações educativas, quase 

sempre pouco reflexivas, coloca em circulação em seu espaço a surdez como 

principal característica do surdo. No território da docilização – modo como 

Foucault (Op.Cit.) considera os processos de submissão do corpo as técnicas 
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de normatização e normalização – os surdos, em grande maioria incorporaram 

para si a surdez como termo constituinte de sua identidade. Os bancos escolares 

parecem cumprir sua função biopolítica por meio de seu aparelho. Ensina ao 

surdo seu lugar na sociedade, sua identidade, seus espaços, o que lhe deve ser 

considerado comum, o que cabe como idêntico e o que lhe é intrínseco enquanto 

corpo: a surdez. Constatação de sua diferença na relação surdos/ouvintes. O 

surdo como diferença implica para a medicina a constatação da surdez que, para 

linguagem clínica e seu jargão técnico, se traduz em um variado número de 

CIDs. Sábia produção de linguagem. Eis o indicativo de um problema: O CID da 

surdez, mesmo que na contemporaneidade pareça um código para uso médico 

para fundamentação dos laudos e dos atestados e/ou como meio de condução 

das análises, faz com que o surdo retorne a seu estado anterior, ele é conduzido 

ao sistema que operava no século XIX, no qual a deficiência implicava em 

monstruosidade/anormalidade. A diferença, em nível genético, parece ter o 

mesmo sentido para a medicina que a teoria da degenerescência das espécies 

teve até metade do século XX. É que CID, causa menos espanto que 

anormalidade. E no plano da linguagem, uma sigla acompanhada de um número 

simbólico esconde todo um jogo discursivo de afirmações sobre anomalia e 

anormalidade que não podem aparecer – estar visível a todos. A verdade do 

discurso contido no CID da surdez se mantém visível a um grupo restrito: ao 

corpo clínico. Aqui está o ponto crítico desta tese e talvez a raiz dos ciborgues 

de ouvido biônico: sua origem moral. 

           São as especulações e as descobertas da medicina genética que fizeram 

a ONU em 1997 publicar uma declaração universal sobre o genoma humano e 

sobre os direitos humanos3. Por serem recorrentes na história da humanidade 

os usos do corpo dos considerados “debilitados” para experimentações em 

função do aprimoramento e fortalecimento da vida. E uma vez que, sendo a 

manipulação genética uma possibilidade de erradicação de qualquer “anomalia” 

genômica. A ONU considerou o genoma humano algo no qual não se pode 

mexer e por isso imutável. Frente a este acordo internacional, a condição 

humana é politicamente reconhecida como uma inscrição, ela está no DNA e 

                                            
3 Parte do documento Declaração Universal Sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 
principalmente seus artigos normatizadores, podem ser lidos no Anexo 02, p. 512 do Volume III.  
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presente em qualquer diferença corporal: seja de ordem fisiológica ou seja de 

ordem anatômica. A qualidade humana é uma questão de DNA e 

reconhecidamente um patrimônio da humanidade. É possível dizer que houve 

uma imposição de limites às experimentações clínicas, o que não significa uma 

contrariedade as suas práticas invasivas. É nesse cenário que nasce o ciborgue. 

Na medida em que a condição humana é uma inscrição, será humano aquele 

que tiver em si em seu DNA o gene humano. Para a contemporaneidade, o corpo 

passa a ser entendido como matéria plástica, modificável, modulável, trocável. 

Algo que o cinema já havia mostrado em suas obras de ficção por meio de alguns 

personagens como Robocop, a Mulher Biônica etc. O que se revela por meio das 

atividades da clínica, seja na vida real ou seja como mostrado pelo cinema, é 

que, enquanto corpo o que importa é sua funcionalidade econômica e social e 

não a matéria da qual seus órgãos são feitos. O que Breton (Op.Cit.) trouxe como 

pensamento sobre a fragilidade do corpo porque sinônimo de matéria indigna já 

que vive suscetível a fragilidade e a morte, desperta na medicina a possibilidade 

da ciborguização. O corpo ciborgue é aquele que se fortalece e conquista para 

si a dignidade. O processo pelo qual os órgãos “naturais” são trocados e/ou 

substituídos por órgãos “artificiais” é que provoca a sensação de atingimento da 

desejável durabilidade/dignidade humana pela medicina. Sendo o órgão do 

corpo humano artificial, sua resistência pode ser prevista por meio dos projetos 

e dos materiais usados na prática da fabricação seriada e do seu 

conserto/reabilitação. É a previsibilidade temporal e mecânica que tornam o 

ciborgue significativo para a clínica, pois possibilita a ela o controle da “dignidade 

do corpo” e sua durabilidade por meio de seu produto: as próteses e órteses. 

Contudo, o que ampara todas as possíveis modificações corporais para medicina 

do século XXI, são as afirmações sobre o DNA com o gene humano, cujo 

aparecimento autoriza modificar um corpo em até 99%. A questão moral que se 

instaura aponta que a diferença no plano visível, após sua modificabilidade 

artificial por meio da implantação de próteses, não afeta a qualidade humana 

pois esta está segura ou assegurada por meio de sua inscrição genética: o gene 

humano.  

           Apesar disso, esta tese não se liga apenas nas questões que são 

arbitradas pela ciência clínica. O ciborgue é uma pessoa que nasce por meio de 
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um contrato entre médico, empresa fornecedora de aparelho/prótese para 

implante coclear e pessoa a ser implantada. Entre outras necessidades, as 

contratuais como seguro garantia, garantia estendida, acordos e convênios para 

processos reabilitatórios e de condicionamento para aprender a pensar por meio 

do som devem fazer parte das laudas contratuais para garantirem os direitos 

pós-implante e um possível resultado satisfatório. Por analogia, esta relação 

pode ser comparada com o que Santos, Gibson e Beltrão (2012), em Identidades 

emergentes, genética e saúde vão denominar como “biocapital”. A relação social 

é então modificada pela tecnociência e provoca o que proponho ser entendido 

como seleção artificial das espécies pela qual a tecnologia que constitui o corpo 

permite que uns sejam mais avançados que outros. É o corpo posto como 

dispositivo de compra e venda, a disposição do mercado que marca o biocapital. 

Neste processo, a condição humana se torna similar, produzida em série pela 

qual a reprodutibilidade técnica permite que o designer determinado pela 

indústria seja incorporado e/ou encarnado pela pessoa que faz uso dela: a tem 

em seu corpo. Cada qual, como prova da evolução artificial da sua espécie 

ciborgue, trará em seu corpo a tecnologia segundo o poder aquisitivo do qual 

dispuser. A medicina constrói corpos tecnologicamente evoluídos que com o 

passar dos anos se tornam tecnologicamente ultrapassados quando 

comparados aos modelos mais sofisticados e mais custosos. Quem não faz 

upgrade da sua orelha, passa a ser uma pessoa envelhecida e inferiorizada em 

nível tecnológico. Sendo que, os implantes cocleares, muitas vezes são 

irreversíveis. Upgrade é uma palavra que não se aplica mais apenas a aparelhos 

eletrônicos para uso doméstico, na contemporaneidade seu sentido tem relação 

com a melhora de um dos sentidos humanos, com o próprio corpo ciborgue. A 

problemática que se forma, em função da criação da medicina, e a escolha do 

implante coclear como recorte para esta tese se justifica porque o ciborgue de 

ouvido biônico não tem a mesma representação que os demais ciborgues para 

a ciência clínica. Além da provável irreversibilidade e da necessidade de upgrade 

de tempos em tempos. Quando o órgão biônico é implantado no ouvido, a 

intenção médica não se limita a restauração do ouvido, mas na hipótese de se 

poder modificar a operacionalidade do cérebro no que tange a linguagem. O que 

se pretende alterar é o modo como a pessoa pensa e torna comum seu 

pensamento: se comunica. O implante coclear deve surtir, experimentalmente, 
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efeitos no plano da linguagem humana. Eis o indicativo das recomendações de 

fonoaudiólogos, audiólogos e otorrinolaringologistas, cada vez mais precoces, 

para que crianças sejam implantadas já nos primeiros anos de vida. O que está 

em jogo é um experimento que se baseia na neuroplasticidade cerebral. O 

condicionamento do sistema operacional – em nível mental, o que se acredita 

como cérebro moldável – deve, do ponto de vista clínico, ser estimulado o quanto 

antes. O que nem sempre, como apresentado nesta tese, ocorre ou funciona.  

           Entre tantas possibilidades, o ciborgue de ouvido biônico é uma nova 

identidade que exemplifica um modelo de vida que não representa o modelo 

vivido pelos surdos, tampouco pelos ouvintes. O ciborgue pode, por exemplo, 

desligar-se. O cotidiano dos implantados provoca outras observações de ordem 

epistemológica sobre: angústia, dor, doença, corpo, o que significa ser humano, 

o que é experimentar o som tendo poder sobre ele e sobre o silêncio. Em função 

de toda modificabilidade provocada pelo implante coclear, a dúvida anima 

reflexões: Qual o sentido dado a si mesmo quando uma pessoa se autodeclara 

ciborgue de ouvido biônico? Apesar disso, a contemporaneidade pede uma 

observação atenta do que nos cerca, das relações que invadem o cotidiano e 

seduzem sem deixar vestígios. De tudo que foi possível nesta jornada, com o 

folego que me resta, sinto em dizer que, ainda que no território das aparências 

a diferença presente no não ouvir - a “surdez” - propriamente dita, nem é a 

preocupação clínica. O corpo marcado pelo CID da surdez faz o surdo 

permanecer como espécime teratológica, na qual as experimentações sempre 

foram permitidas. Para que um dia, em um futuro, quando tudo der certo, a 

aplicabilidade de tais tecnologias possa fortalecer o corpo daqueles, que do 

ponto de vista clínico, queiram aprimorar o desempenho de seu órgão auditivo. 

Embora pareça ficção e fantasia, isso já acontece com olhos e outros órgãos do 

corpo humano. Já existem pessoas implantadas, com diversas próteses, sem a 

necessidade de ser clinicamente constatada como “portador” de alguma 

“deficiência”. O fato é intrigante e abarca também, quando se restringe ao 

ciborgue de ouvido biônico, as pessoas que são obrigadas a conservarem em 

seu corpo um aparelho eletrônico que não funciona mais (quando o aparelho do 

implante coclear quebra e/ou para de funcionar e/ou sai de linha deixando de ser 

fabricado), tornando-se ela, a pessoa, um deposito vivo de “lixo eletrônico” 
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           Distante das questões biopolíticas, por último, é preciso dar voz a quem 

vivência e subjetiva toda esta carga do biopoder. Entender como a experiência 

de vida se desdobra em seu cotidiano. Quais são suas dores, suas 

responsabilidades e enfrentamentos. De quem foi à escolha para a realização 

do implante coclear e as razões desta escolha. O que é viver e ser um ciborgue 

de ouvido biônico na contemporaneidade? Portanto, esta tese trata da 

necessidade de investigar o triangulo do poder visuoimperceptual formado pela 

existência espiritual da biopolítica/biopoder/biocapital. 

 

O Método  

            Por uma questão de método. O sujeito que me possibilitou ir ao encontro 

de um “museu de grandes novidades” foram os próprios ciborgues de ouvido 

biônico e/ou seus familiares (pai e mãe ou avô e avó - quando responsáveis 

pelas pessoas implantadas). O encontro com estes sujeitos se deu em três 

espaços virtuais nos quais permaneci, como observador passivo, em média por 

três anos4. Os grupos são caracterizados como comunidades porque neles há o 

compartilhamento de valores, vivências e experiências comuns aos seus 

integrantes. Nestes espaços há a possibilidade do encontro de pessoas com 

implante coclear de todos os estados do Brasil e de alguns outros países como 

Portugal, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina. Ao todo, até o momento em que 

finalizei a observação nas comunidades, haviam mais de 2.000 mil membros 

com idades variadas. Todos, tem em comum o implante coclear ou um membro 

da família que faz uso do implante coclear.  

           Durante o meu período de permanência não interferi e não interagi com 

os membros em nível de questionamentos sobre suas colocações ou o modo 

como discutiam as questões relacionas ao implante coclear5. Apenas observei o 

modo como todos os membros se relacionavam em nível de linguagem e como 

                                            
4 Em um destes espaços minha permanência se deu após autorização da organizadora e 
administradora do grupo porque se tratada de uma comunidade fechada. Ver anexo 3, p.519 do 
Volume III. 
5 Houve interação, quando necessário, com os administradores das comunidades para pedido 
de participação. Ou quando era necessário pedir autorização para um dos membros para fazer 
uso de uma de suas postagens. Não houve interferência em nível e conteúdo ou qualquer 
influência por parte do pesquisador nas postagens das comunidades. 



21 
 

as regras eram estabelecidas entre eles, ou imposta a eles enquanto 

comunidade virtual (quando a comunidade se caracterizava como fechada). Nos 

posts, foi possível ler e analisar suas dores, ansiedades, angústias, decepções, 

esperança e a felicidade/tristeza gradativa, cuja causa era o aparelho usado para 

o implante coclear. Quando necessário, o contato era estabelecido por 

mensagem in box apenas três vezes: 1) para pedir autorização de uso da 

postagem na tese. 2) para distribuição de questionário estruturado quando 

necessário. 3) para agradecer pelo retorno obtido. Quase todos os membros da 

comunidade, quando contatados, autorizaram o uso de suas postagens para fins 

acadêmicos. Todas as postagens coletadas serviram de material para análise.  

           Como é possível verificar nas comunidades, tanto a fechada quanto nas 

abertas de pessoas com implante coclear, elas se caracterizaram como meu 

principal campo de pesquisa e observação. Foram nelas que pude colher muito 

dos elementos para análise em nível de relação interpessoal e possíveis 

silenciamentos. Como já mencionado, entendo campo, como bem o explica 

Tiburi (2011), como sendo o lugar onde um determinado tipo de experiência 

política torna-se possível por estar “circunscrita” dentro dos seus limites 

possibilitadores. Enquanto campo, na comunidade fechada, por exemplo, foi 

possível me deparar com a seguinte frase de abertura: “É expressamente 

proibido postagens com o intuito de denegrir ou falar mal do implante coclear, 

seja pelo motivo que for. Esta é uma comunidade para interessados e usuários 

dessa tecnologia”. A ordem é uma regra imposta pela própria administradora da 

comunidade e seu objetivo parece ser a limitação do discurso alheio6. 

           A norma que se estabelece na comunidade fechada despertou em mim a 

necessidade de observar nos espaços e lugares abertos, no ambiente virtual, as 

diferenças e semelhanças em nível de postagens entre uma e outra. Nas outras 

duas comunidades da rede social, que são abertas, as experiências de 

implantados eram relatadas de modo livre e por este motivo as mensagens 

mesclavam-se entre decepções e satisfação, medo e coragem, implantes bem-

                                            
6 Aqui, não faço uma construção de juízo e não se trata de dizer que as normas estabelecidas 
pela administradora da comunidade são ruins ou boas, mas de uma constatação: há, como 
Michel Foucault (1926-1984) sempre defendeu, um explicito controle do discurso por meio da 
hierarquia que se estabelece.   
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sucedidos e outros malsucedidos, reclamações e angústias. Essas 

características provocam um claro distanciamento em nível de conteúdo que 

está exposto na comunidade fechada e nas comunidades abertas. Foi em função 

dos distanciamentos constatados que senti a necessidade de ir em busca de 

outras fontes. Deste modo, além das comunidades, acompanhei blogs e outros 

endereços eletrônicos entre estes, dando maior ênfase aos que são mais 

seguidos e/ou acessados: a) Desculpe Não ouvi ouvido implantado b) Sun 

Melody. Sou uma ciborgue! Ouvido biônico. c) Crônicas da Surdez. O site de 

reclamação Reclame Aqui. E páginas de perfis de pessoas surdas e Implantadas 

que estão ativos na rede social. É pelo material produzido e postado pelos 

implantados ou por seus familiares (quando seus responsáveis diretos) que 

estabeleci o encontro com os sujeitos dessa pesquisa. Contudo, o encontro com 

o sujeito principal que se autodeclara “ciborgue de ouvido biônico” esbarra em 

questões de caráter epistemológico.  

           Antes do ciborgue de ouvido biônico entrar em cena, há outro sujeito que 

precisa da autorização médica para tornar-se ciborgue. Ciborgue é um ser 

humano que passa a existir por meio de um contrato entre empresa, mercadoria 

e ato médico. Neste cenário, não só o que os ciborgues de ouvido biônico falam 

sobre suas experiências, sejam elas boas ou ruins, prazerosas ou dolorosas, 

cheias de sons ou de silêncios, mas quem a ela é submetido, a empresa que lhe 

fornece o aparelho a ser implantado e o médico que propõe como esperança a 

habilidade de ouvir, compõe sua história7. Por isso a necessidade de levantar 

observar e analisar alguns arquivos históricos como: conteúdo e capa de 

cartilhas para educação de surdos, conteúdo e capa de boletim e grade curricular 

de educandários para surdos, materiais publicitários direcionados a reabilitação 

de surdos, acervo do Museu do Aparelho Auditivo de Franca, arquivo eletrônico 

do Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro – INES, material 

publicitário de encontros de surdos e de implantados, capa de livros sobre 

surdez, site da ADAP e da POLITEC saúde, matéria de jornais, revistas e H.Q, 

e brinquedos que estão no mercado, cujo tema fosse surdos e/ou ciborgues de 

                                            
7 É relevante comentar que, embora haja o enunciado por parte de muitos familiares de pessoas 
com implante coclear sobre processos contra o Estado, ou contra planos de saúde ou contra 
empresa fornecedora de aparelho para implante coclear, quando se faz uma busca pela internet 
sobre seus conteúdos, quase nada se encontra. Mas, os processos não são de ordem pública? 
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ouvido biônico, sendo que, todo e qualquer material deveria estar em cena e em 

circulação no ambiente virtual (em função de sua abrangência). A escolha por 

este tipo de material se deu pelo fato de sua movimentação e atividade estar 

disponível além do tempo e do espaço, provocando maiores interferências nas 

relações interpessoais dos sujeitos que os ilustram como personagens 

principais: surdos, ciborgues de ouvido biônico e seus familiares. 

Constantemente, fragmentos desses materiais disponíveis no ambiente virtual, 

são recortados e remontados para ilustrar a abertura e cabeçalho de blogs, 

comunidades na rede social e páginas pessoais de pessoas implantadas.   

           Para elaboração da análise a teoria aplicada tem como base Michel 

Foucault e Georges Canguilhem. Enfim, o que se recupera como base para 

análise é o pensamento de Foucault sobre: biopolítica e biopoder, o discurso 

como espírito microfísico de controle, a clínica como único e indissolúvel núcleo 

de onde emana todo poder desde o século XIX e sua evolução para o biocapital. 

Como biopolítica, biopoder e biocapital, embora sejam conceitos que podem ser 

analisados separadamente, formam uma espécie de tricotomia e de caráter 

indissociáveis, proponho que ao longo da pesquisa, eles sejam concebidos e 

sintetizados como “triângulo do poder visuoimperceptual”. De Canguilhem trago 

a teoria da arbitrariedade normativa, do princípio contrário de natureza, da 

artificialidade como ideologia médica, dos empréstimos biológicos a sociologia e 

da saúde como objeto primeiro da filosofia a favor da vida. Entretanto, acredito 

ser significativo compreender que todas estas questões são intrínsecas ao 

“triângulo do poder visuoimperceptual” sendo ele uma espécie de espírito da 

verdade. O que se analisa aqui, por meio da teoria, é um certo sujeito objetivado. 

           Por conta da necessidade de organização sistêmica, todo o conteúdo da 

tese e sua exposição é dividido em três volumes: No primeiro volume, serão 

abordados todos os aspectos relevantes e referentes às questões relacionadas 

à identidade. Entretanto, a identidade aqui é revelada como algo que nasce das 

arbitrariedades biológicas, como produto da biopolítica e como meio de controle 

social de modo que pareça inseparável e indissolúvel do ser humano. Os 

subtítulos expõem desde as interpretações biológicas como elemento biopolítico, 

a teoria de Darwin e seus empréstimos a sociologia e finaliza com a orientação 

e formação dos espaços como forma e identidade. O ciborgue é uma criação 
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categórica que acomoda aquele que, nas qualificações identitárias de surdo e 

ouvinte sobra. Ciborgue de ouvido biônico é uma identidade/espaço que se 

forma para representar outra forma de experimentar a vida. Nem surdo, 

tampouco ouvinte, ciborgue - como primeira alocação categórica - de ouvido 

biônico - como subcategoria que o captura. Portanto, ciborgue de ouvido biônico, 

para esta tese, é uma categoria de pesquisa.  

           O segundo volume, parte de uma análise das representações e mostra 

como ficção e realidade misturam-se por meio do cinema para apresentação do 

ciborgue como produto. Apresenta e faz uma análise crítica do conceito de 

diferença na atualidade, e mostra como a engenharia genética autoriza que o 

corpo humano possa ser modificado. Politicamente, exibe que o ciborgue é um 

produto pós-orgânico que procura suprir a precariedade corporal e finita da 

pessoa cuja qualidade humana, no século XXI, se reduz a uma inscrição no DNA 

por meio do seu gene humano. Explana as intenções da fabricação em séries de 

um corpo que se afasta do conceito de semelhante para se tornar similar, um 

designer incorporado. Discute a humanização da máquina e seus dispositivos 

econômicos de aproximação como brinquedos e personagens em quadrinhos. 

Mostra como o cinema faz das modificações corporais uma conduta ética quando 

projeta em sua imagem em movimento o conceito de corpo catástrofe e permite 

que da realidade para a ficção e da ficção para a realidade a sociedade viva na 

contemporaneidade uma experiência elétrico-humana tanto quanto de patente: 

biocapital. As pessoas, podem comprar seus órgãos e membros.  

           No volume três há a exposição de percalços contemporâneos provocados 

pela escolha de ser uma pessoa implantada. Entre os problemas que se 

apresentam estão o ser humano como deposito e/ou aterro sanitário vivo (aterro 

de carne) de lixo eletrônico, dificuldades de serem ouvidos em suas dores; a 

sujeição a discursos que os abandonam, mas que dão a impressão de acolhe-

los. Coisas que vão além da moda, do modelo, da série porque corrompem a 

dignidade humana. No território da existência, todas estas questões podem ser 

tratadas como singular e subjetiva, podem ser consideradas perdas coletivas 

e/ou individuais. O grupo, formado pelas pessoas que vivenciam em seu 

cotidiano estas demandas, estão divididos como ciborgues por indução e 

ciborgues por subordinação. O que é possível perceber por meio destas 
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observações e analise, é que a dor, como a pensava Friedrich Nietzsche (1844-

1900), devém da distância entre aquilo que somos e aquilo que desejamos ser. 

O sonho, movido pela fé à clínica, visto como milagre biônico8 por alguns 

membros da comunidade de ciborgues com implante coclear, possibilita uma 

clara análise sobre a experiência da pessoa implantada. A dor, é uma 

experiência solitária, só lateja na carne que a percebe, e esta condição depende 

da coragem de cada pessoa de coloca-la para fora feito grito ou texto. São estas 

duas condições que os posts das comunidades da rede social permitiram 

analisar, feito grito ou texto as marcas da dor estão no terceiro volume. 

Poeticamente é possível fazer uma síntese do volume três tendo como base a 

letra de uma das canções de Renato Russo (1960-1996): dissestes que se tua 

voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua 

casa, mas a vizinhança inteira. O volume três pode ser considerado o volume 

para acordar a vizinhança porque se trata de relatos de dor que lateja na 

existência de modo visuoimperceptual.  

           Sinto que a jornada não termina por aqui e um caminho extenso e 

inquietante ainda irá tirar muitas madrugadas de sono. Tese parece que tem 

“vida” própria. Hoje a entendo como algo que serve para apontar a ignorância do 

pesquisador que a princípio acredita que muito sabe. Como pôde ser percebido, 

no começo a minha hipótese era que os surdos, ouvintes e surdos implantados 

discordavam entre si, e que esta discordância gerava uma tensão social entre 

duas correntes científicas: a clínica e a sócio antropologia. Triste engano, meu 

caminho foi tão distante do que em princípio havia imaginado. Contrariou a minha 

própria vontade, desvendou os meus próprios olhos e me despertou mais 

dúvidas. No campo simbólico, não pretendo terminar a conclusão desta tese com 

um ponto final. Prefiro, se minha orientadora permitir, encerrar com reticência 

porque a busca permanece e se trata da magia manifestada na vida. 

  

                                            
8 A citação que faz referência ao Implante Coclear como “pequeno milagre biônico” pode ser lida 
na página 465 do Volume III.  
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Introdução 
 Volume I  

 
 
 

           Este volume trata da educação dos corpos, dos espaços organizados 

para sua circulação, da transformação de um conceito em imagem por meio da 

arte gráfica e de toda trama constituída pela indústria cultural da 

normalidade/anormalidade. Fala, como consequência, da saúde e da doença, da 

vida e da existência, do direito e das restrições cabíveis e subjetivadas pelos 

sujeitos envolvidos pela marca biológica da surdez, entre estes, o ciborgue de 

ouvido biônico e seu antepassado remoto e imediato, a pessoa surda.   

           Os capítulos que aqui seguem, são parte integrante da Tese Implante 

Coclear: estudos concernentes à biopolítica, ao biopoder e ao biocapital. Neste 

Volume de número I, serão abordadas - a partir da análise de grupos 

organizados e existentes nas redes sociais formados por pessoas com implante 

coclear - questões relacionadas a formação das identidades de ouvinte, surdo e 

ciborgue de ouvido biônico. Modo pelo qual e com o qual a sociedade e 

comunidade surda vem sendo organizada e/ou desorganizada desde o século 

XIX com o advento da biopolítica. Em função disso, numa tentativa de fazer com 

que o processo de organização social, por meio da biopolítica, seja 

compreendido, apresenta uma série de criações gráficas, materiais de caráter 

jornalístico e códigos de linguagem clinicamente elaborados que tornaram 

possíveis a fixação de modelos para a existência humana e sua 

performatividade: identidades temporais, identidades biológicas, identidades por 

seriação e/ou modelo maquínico. Há de se convir, como apontado nesta tese, 

que toda identidade é o resultado de uma microfísica que repele e consome 

quem por ela é capturado, eis um indicativo do que há nestas páginas: uma 

análise do que atua de modo visuoimperceptual promovendo a ação biopolítica.    

           Por uma questão de organização, o volume I parte da exposição das 

atuais mudanças relacionadas aos problemas de saúde e doença, suas causas 

e frustrações frente a pragmática clínica e chega ao resultado de uma 

investigação sobre o modo como a identidade das pessoas com implante coclear 

tem se formado na contemporaneidade, a que e a quem ela é necessária e seus 

dispositivos construtores. Entre uma das abordagens está a busca médica pela 
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arte e criação tecnológica para modificação da fisiologia humana; e neste 

sentido, a primeira parte deste volume apresenta a atuação e a criação da 

linguagem clínica estruturada em discursos aparentemente múltiplos e narrativas 

de naturezas diversificadas: científica, pseudocientífica, artes gráficas, editoriais 

ou matérias jornalísticas, cartilhas para uso de educandários e escolas, 

conversas em forma de posts na rede social de pais de pessoas implantadas, 

folhetos e panfletos. Deste modo, a clínica põe em circulação e efetua sua força 

de convencimento e a promessa de cura que, quando não alcançada, frustra e 

provoca angústia a quem a ela se submeteu. Para comprovar a relação 

frustração e pessoa implantada frente ao discurso clínico, há a exposição de 

fotos/imagens de pessoas que passaram pelo processo de implantação do 

dispositivo eletrônico intracorpóreo e que não obtiveram sucesso nos resultados. 

Para estas pessoas o milagre esperado não aconteceu. 

           Marcas, inchaços, queloides, inflamação e prurido são algumas das 

reclamações, sob a forma de posts, que acompanham as imagens trazidas no 

primeiro capítulo. Todas elas, embora sejam registros da contemporaneidade, 

são por analogia, por meio dos sintomas e prescrições enciclopédicas que foram 

elaboradas pela medicina, iguais as marcas corporais registradas no início do 

século XX que eram provocadas pelas experimentações do Dr. Jean Itard. Isso 

mostra que as técnicas clínicas para uso do corpo e experimentação do ouvido 

evoluíram, muito embora seus resultados – quando negativos – permaneceram 

provocando consequências análogas. Em função da análise do material exposto, 

é possível dizer que o implante coclear, apresentado como possível solução para 

a surdez, na verdade se caracteriza como um meio experimental e alternativo 

para tentativas de melhoramento da performance da linguagem humana em 

nível de oralização e aquisição da habilidade de pensar de modo silábico sonoro 

(se tratando das modalidades da Língua Portuguesa).        

           Este volume, discorre também, de modo crítico sobre os conceitos de 

saúde e salubridade e sua aplicabilidade na política que organiza e nomina os 

corpos.  Exemplifica a formação dos sujeitos e apresenta os dispositivos 

enunciatários que por eles foram subjetivados. Por meio desta perspectiva 

apresenta as nominações, arbitrariamente postas em cena, para afirmação de 

novas identidades contemporâneas e suas variedades: pessoa com implante 

coclear, implantados, surdo implantado e ciborgue de ouvido biônico. Todas 



29 
 

estas formas de prescrições têm contidas em si uma “origem”, cuja fonte assiná-

la para interesses ligados a economia e a política estabelecida para a 

organização social em categorias: cada grupo indica um conjunto de valores nas 

relações do cotidiano. Não há sujeito sem nominação e a isso se prestam as 

identidades. Entretanto, a tese mostra que não há atribuição de valores sem 

subjetivação das identidades. As identidades de pessoa com implante coclear, 

surdo implantado, implantado, surdo e ouvinte são, mais que uma forma de se 

ver no mundo, meios de autodeclaração pela qual a projeção e introspecção se 

comunicam numa dinâmica formadora da representação social: o valor que 

tenho e sou para o outro está contido na identidade que por mim foi/é 

subjetivada.  Nesta lógica, uma vez compreendido a construção do sujeito e sua 

identidade – ainda que vazia - a tese permanece na busca, e se compromete em 

apresentar os modos e os meios, e os dispositivos usados pelo biopoder para 

dar forma a surdez. Mostra que há um laço imaginário estabelecido entre os 

sujeitos formados segundo o discurso sobre a surdez. Tal laço, torna, contorna, 

deforma e transforma pessoas com experiências diversificadas, em 

grupo/categoria: necessidade para formação do objeto clinicamente observado. 

É a partir de então que se poderá verificar a surdez como criação de linguagem 

capaz de ter valor de espírito – animas – e alimentar politicamente uma relação 

desigual entre ouvintes, surdos, deficientes auditivos e os ciborgues de ouvido 

biônico. A linguagem bem elaborada, as artes gráficas e narrativas publicitárias 

deram à surdez corpo, forma, visibilidade e educaram as famílias a olharem a 

surdez como um mal no corpo. Condicionaram-nas a sinônimo de doença e 

patologia e atribuíram-lhe inúmeros CIDs possibilitando a geração de certo 

capital simbólico sobre a pessoa que vive a sua sombra. Entretanto, ao 

aprofundar-se no que há por de trás da necessidade de prescrições afirmativas, 

este volume expõe como resultado que o projeto de erradicação – de modo 

eugênico – da surdez, atenta e promove, senão de modo violento corporalmente, 

mas simbolicamente, um holocausto surdo: surdicídio. Metáfora do poder e 

ambição médica.  

           Embora o século XXI assista a um crescente movimento a favor do direito 

da pessoa surda, de sua comunidade e de sua identidade como cultural e de 

linguagem, para a medicina e o poder/saber clínico, como apresentado pela tese, 

os surdos permanecem como corpo teratológico no qual experimentações 
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robóticas são permitidas. No corpo surdo, há a possibilidade e consentimento 

moral, para que se rasgue a carne e modifique-se a estrutura anatômica e 

fisiológica com o objetivo de erradicar a surdez: o mesmo que erradicar os surdos 

da sociedade. Contudo, a tese mostra que mesmo quem, por meio da tecnologia 

intraorgânica que compõe seu corpo, deixa a condição de surdo para se 

autodeclarar como ciborgue de ouvido biônico, permanece no jogo da eugenia 

cuja premissa de ação se caracteriza pela seleção natural das espécies tendo 

como dispositivo e representação de avanço a seleção artificial das espécies. 

Por fim, este volume conclui que há uma trama biopolítica, cujas ações do 

biopoder dão conta de controlar o discurso em circulação e que por meio deste 

controle constrói novas identidades. Todas elas, porém, estão ativas sob a 

custódia da surdez e em função disso estão condicionadas a ser objeto da 

medicina durante sua existência. Não há cura, como poderá ser observado, para 

a surdez. O que há, é uma busca clínica, secularmente instaurada, pelo controle 

social por meio de suas interpretações biológicas, sendo estas a cela metafórica 

das existências que por ela é aprisionada. Portanto, este volume trata, por fim, 

dos aprisionamentos promovidos pelo poder/saber clínico que permanece ativo 

na contemporaneidade em função da linguagem clinicamente produzida e da 

tecnologia por ela aplicada ao corpo. Enfim, expõe um modelo discursivo de 

persuasão e suas artimanhas político/econômicas em nome da ambição. 
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I 
Linguagem Clínica e formação da identidade: 
O discurso do implante coclear entra em cena 

 
 
 
 
A medicina é uma das ciências mais 
intimamente ligadas ao conjunto da 
cultura, já que qualquer transformação 
nas concepções médicas está 
condicionada pelas transformações 
ocorridas nas ideias da época. 

Henry Ernest Sigerist 

 

1-Pragmática clínica: 
   Sobre a cura e a saúde  
 

           Disse Foucault em A arqueologia do saber que os enunciados, diferentes 

em sua forma, dispersos no tempo, formam um conjunto quando se referem a 

um único e mesmo objeto (1969). Foucault tem razão e, a priori, pessoa com 

implante coclear, implantado, surdo implantado e/ou ciborgue de ouvido biônico 

são enunciados que se referem a um mesmo objeto da medicina: a surdez.  

           É a partir dos sentidos atribuídos à surdez, enquanto diagnóstico aplicado 

a determinado corpo, que dou início às observações e análises que serão 

trazidas nesta tese. Primeiro, porque diagnóstico implica e provoca como efeito 

o agrupamento de pessoas segundo as características “constatadas” e 

prescritas pelo médico. Só participa do grupo aquele que pertence, pelo encaixe, 

nos determinismos apresentados pela linguagem clínica sob a forma de laudo. 

Diagnóstico, antes de qualquer outra coisa, é criação de linguagem porque 

significa um tipo de discurso que prescreve a pessoa.    

           Partindo do que proponho chamar de atividade “laudica”, “pessoas com 

implante coclear” é o modo como penso, em primeiro momento, que deveriam 

ser chamados todos àqueles que se propuseram ou foram submetidos a 

participar de um processo denominado - pela ciência médica - de ciborguização. 

É por este processo que determinado número, crescente, de pessoas passam a 
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pertencer ao mesmo grupo clinicamente constituído como implantados. Mais que 

um procedimento clínico a ciborguização pode ser concebida, no território da 

cultura, como uma técnica industrial que reinventa o corpo em nível: 

farmacológico, estético, cosmético, cirúrgico, anatômico, fisiológico, de 

linguagem e de marketing sobre a própria pessoa robotizada. No território da 

política, a robotização humana implica em um avanço do que até a pouco tempo 

era concebido como biopolítica e biopoder, torna-se item discutido e polemizado 

sob a forma de biocapital (ambos os termos serão abordados com maior clareza 

neste próprio volume). Torna-se coisa, matéria plástica, produto.   

           Canguilhem, ao analisar a linguagem clínica em nível de diagnóstico e os 

procedimentos médicos, fala que o corpo é um produto e o termo que melhor se 

adequa as práticas que se aplicam a ele é o de “salubridade” ao invés de saúde 

pública. Salubridade é de ordem econômica e se relaciona à prática de 

higienização enquanto que saúde pública trata-se de processos de humanização 

e se preocupa com a gestão da qualidade de vida (2005). Pelo que foi exposto, 

implante coclear não é uma questão de saúde pública e não tem relação com 

cura, mas de salubridade porque preocupa-se em criar um grupo de pessoas 

que atenda a necessidade dos avanços da tecnologia no que tange o 

imbricamento do homem com a máquina. Na medida em que a tese for se 

desenvolvendo será possível compreender que, embora algumas pessoas 

passem a adquirir a habilidade de ouvir por meio do implante coclear, esta 

conquista, na ordem econômica, nem sempre representa uma melhora na 

qualidade de vida. Há percalços provocados pela necessidade de sua 

manutenção, conservação e/ou dependência do mercado. No volume III, por 

exemplo, é possível verificar que a palavra upgrade, com o advento da pessoa 

implantada, se aplica ao corpo humano. 

           Se tratando da pessoa com implante coclear, cura, embora seja um 

conceito em circulação, é um aspecto mítico cuja interdição de seu uso deveria 

ser de ordem ética. Experimentações seria o termo que declara o que se tenta 

fazer com um corpo quando submetido ao implante coclear. O termo 

“experimentação” declararia, entre outras coisas, os perigos do procedimento 

aplicado ao corpo da pessoa diagnosticada com surdez. Há então dois 

elementos que são minuciosamente produzidos no campo da linguagem: saúde 
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no lugar de salubridade e cura no lugar de experimentação. São trocas 

elaboradas com intuito pragmático. Por isso, recorro a Canguilhem para explicar 

a necessidade pragmática da troca de palavras no discurso que está em cena. 

Segundo ele, a cura, considerada como um acontecimento na relação médico e 

doente, é à primeira vista o que o doente espera do médico, embora nem sempre 

a obtenha dele. Contudo, ela alimenta a esperança e emprega a confiabilidade 

na relação, e os médicos sabem disso (2005). Apesar disso, experimentação 

seria um termo que melhor se adequaria a prática médica do implante coclear 

(segue imagem 1 e 2) na medida em que não há exatidão nos resultados obtidos:  

 

   
9 

                                            
9 Os nomes das pessoas que cederam as imagens foram preservados para manter a sua 
privacidade e dignidade. Ambas as imagens tiveram prévia autorização para uso acadêmico e 
foram colhidas de uma das comunidades existentes na rede social. 
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           Como exemplo do que pode ser considerado “experimentação” travestida 

de tentativas de cura, antes da metade do século XIX na França, a medicina 

otológica do Dr. Jean Itard, se propunha a fazer experimentações com seres 

humanos. Crianças surdas do INJS forneciam material de algum proveito para a 

ciência, e em função disso ficavam com o entorno das orelhas cobertas de 

cicatrizes, inchaços e bolhas10 como as apresentadas anteriormente pelas 

imagens. A experimentação, diferentemente dos sentidos atribuídos a cura, 

implica em coleta de informação pela qual se avalia procedimentos possíveis e 

busca-se estudar aperfeiçoamentos para o bem-estar da população: 

salubridade. Mas as imagens ainda a pouco apresentadas, não datam do século 

XIX. Não são registros e/ou arquivos preservados do Dr. Itard. Trata-se de um 

experimento recente na área do ouvido, uma tentativa de implante coclear que 

não deu certo e/ou que apresentou problemas para seu usuário em nível estético 

e de lesão corporal. O que pode ser extraído de proveito destas experimentações 

são anotações e fornecimento de material para que indústria tecnológica e 

medicina-ocidental observem a tolerância de determinados organismos a algum 

produto que está ou estará disponível no mercado de próteses. 

           Quem sofreu as consequências da “não cura” o resultado é dor, frustração 

e sentimento de culpa. Quase sempre este quadro se repete nas camadas 

sociais mais pobres que estão e vivem à espera de ajuda de governos e 

associações filantrópicas e/ou da caridade alheia. Alheia ao sentimento de dor, 

que ocorre na ordem subjetiva, para a linguagem clínica o que se vê na foto são 

possibilidades de leitura para descobertas múltiplas sobre: reações do 

organismo, rejeição/aceitação, quadro e esquadro das doenças (temas que 

serão tratados nos próximos tópicos) e estudos para aperfeiçoamento das 

técnicas de cirurgia e avanços tecnológicos. Se o termo experimentação for 

aplicado, é possível entender que tudo deu certo porque qualquer que seja os 

resultados, suas anotações provenientes da observação de toda reação 

orgânica, constituem e dão base para as enciclopédias medico-clínica escritas 

do século XIX ao século XXI. O que a linguagem esconde são as semelhanças 

estabelecidas entre as palavras experimentação-cobaia. Entretanto, a relação à 

qual me refiro, possivelmente só é descoberta, ainda que silenciada, quando o 

                                            
10 Cf: Lulkin, 2011. 
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papel de se prestar a condição de “objeto experimental” provoca angústia 

existencial em nível subjetivo11, como no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Provavelmente, sob a custódia da possibilidade de reabilitação, o 

diagnóstico – produção de linguagem discursiva para preenchimento do histórico 

do paciente - aponta que os resultados insatisfatórios não estabelecem relação 

com o procedimento clínico. Sua causa está relacionada com as variáveis 

revides produzidas pelo próprio organismo pós cirurgia. Indagações e busca de 

respostas é o que sobra para quem se vê, embora não se reconheça, como 

vitimado de um sistema de linguagem que convence sobre a eficácia do implante 

coclear como uma possibilidade coletiva e abrangente. O fato é que o milagre 

biônico não é para todos. Como verificado na imagem, acreditar na cura, embora 

isso não fique claro para quem se coloca na fé clínica, é assumir riscos. Mas qual 

era a doença que, entre tantos procedimentos, necessitava expor a orelha a 

imponderação dos inchaços e bolhas? A surdez. Como o próprio Foucault 

                                            
11 O Post apresentado foi coletado de uma das comunidades sobre Implante Coclear e teve, por 
parte da pessoa responsável, autorização prévia. Os nomes e a imagem da pessoa foram 
preservados. (A imagem e seu enunciado foram postados na rede social em 2014). 
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explica, a doença mental - que nesta tese serve para uma analogia quando 

comparada à surdez - foi constituída pelo conjunto do que foi dito no grupo de 

todos os enunciados que a nomeavam, recortavam, descreviam, explicavam, 

constatavam seus desenvolvimentos, indicavam suas diversas correlações, 

julgavam-na e, eventualmente, emprestavam-se a palavra, articulando, em seu 

nome, discursos que deviam passar por seus (2008a). O que Foucault parece 

dizer é que a “verdade” da doença mental não passa de um conjunto de 

evidências minuciosamente elaborada (cabe lembrar que pessoas surdas eram 

diagnosticadas como deficientes mentais até meados do século XX). O mesmo 

ocorre com a pessoa submetida ao implante coclear. Há um conjunto de 

evidências que as envolve e convence. Dita como regra no jogo da linguagem 

enciclopédica quem é quem na relação social e submete a pessoa surda aos 

riscos experimentais da medicina-ocidental. 

           Na ordem do discurso, porque todo discurso obedece a uma hierarquia 

que demarca territórios, e ao demarcá-los define quem pode, quando pode e o 

que se pode enunciar, as pessoas com implante coclear ainda estão tendo seus 

papéis definidos. Oscilam entre nomes e atribuições. A reprodução deste 

sistema de linguagem, acaba na relação social parecendo algo que parte da 

própria pessoa: uma escolha. Na prática, este processo, pode ser comparado ao 

que Tiburi propõe como ventriloquacidade. Como explica a filósofa, 

ventriloquacidade é a capacidade de falar por meio de outrem. Esse outro é o 

títere sem o qual a vida do ventríloquo não tem sentido. Entre eles se estabelece 

a dialética reveladora de um fundamental jogo de linguagem (TIBURI, 2011a, 

p.36). Neste jogo, estão em cena dizeres repetidos e silêncios politicamente 

instituídos. As experimentações que dão certo ganham os holofotes e ilustram 

páginas de revistas, contribuem para que haja na sociedade uma cultura pró-

implante coclear. As experimentações que dão errado, parecem ser silenciadas 

pela gestão do medo. Muitas pessoas, membros da comunidade da rede social 

e familiar ou usuário de implante coclear, ficavam reticentes em falar sobre o 

implante que não deu certo. Por que tais silenciamentos? Por que medo? 

           Numa tentativa de provocar a atenção para a seriedade do jogo de 

linguagem estabelecido clinicamente, proponho o seguinte pensamento: a 

clínica tem a função das glândulas mamárias, nas quais se produz o leite do seio 
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do qual atores sociais se alimentam. Se há uma pessoa que vivência o antes, o 

durante e pós processo de ciborguização, esta foi envolvida por uma trama de 

linguagem que a convenceu de que tais procedimentos são necessários (apesar 

dos riscos e das possibilidades de não cura). Houve, de certo modo, controle de 

uma das partes sobre o outro. Ainda que de modo desigual - porque de um lado 

está o homem de ciência na personagem do médico e do outro alguém do “povo” 

que opera seu conhecimento segundo o senso comum – há o desencadeamento 

de uma força visuoimperceptual que apresenta o implante coclear como solução 

plausível. Mas se houve persuasão, ela se deu porque a linguagem aplicada foi 

atraente e escondia por meio de suas artimanhas suas reais intenções como 

propagar uma ideia – fazer propaganda: 

12 
 

           Não se pode negar que a história dos surdos, – daqueles que não ouvem 

ou que embora ouvintes foram ao longo da vida perdendo a audição – o modo 

como foi definida desde o século XIX - assunto sobre o qual falarei adiante - foi 

marcada por um pesado jogo de linguagem na qual e pela qual muitas pessoas 

poderiam encontrar razões para não desejarem ser surdas. Embora os surdos 

representem na relação ouvinte-surdo aquilo que na contemporaneidade se 

define como diversidade humana, e embora Canguilhem tenha esclarecido que 

“diversidade não é doença, mas sim um caráter novo que se apresenta na vida” 

(2009). A clínica e seu discurso continua promovendo suas experimentações 

invasivas, dolorosas e cheias de risco. Suas prescrições e laudos, todavia, 

produzem uma linguagem menos assustadora tanto quanto mais sedutora que 

produzira no início do século XX. Contudo, seu uso pragmático da conta de 

                                            
12 Fonte da imagem: http://www.politecsaude.com.br/produtos/implante-coclear/224/ 
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convencer, muitas pessoas, sobre a necessidade do implante coclear. Por fim, o 

que norteia os interesses sobre o aumento da população usuária de implante 

coclear, parece se configurar como interesse de caráter biopolítico mais que de 

saúde pública: biocontrole. O que está em jogo é o conceito de salubridade e em 

função disso todo discurso pró implante pode ser analisado como construção 

pragmática de caráter econômico. O discurso se propõe a convencer. 

  

2-Salubridade e surdez: 
   O território da economia  
 

           Antes de entender o implante coclear ou a pessoa com implante coclear 

é preciso pôr na mesa uma discussão sobre “quais e/ou quantos” são os 

possíveis interesses clínicos neste jogo de poder/saber que produz uma 

linguagem específica. Afinal é dela que parte toda cultura em torno da pessoa 

com implante coclear e dos surdos, reduzindo-lhes a condição orgânica e 

fisiológica da surdez. O fato é que a surdez é por si só um termo de linguagem 

criada clinicamente, cujo plano simbólico tem em si e faz referência às práticas 

de salubridade. Somente o léxico “surdez” é, ele mesmo, um discurso diminuído, 

a síntese de determinado esquema político e de ordem econômica, de todo um 

histórico constituído no território da salubridade. Como disse em minha 

dissertação de mestrado, fazendo alusão ao Padre Massa (1888), “a palavra já 

se constitui como discurso primeiro”. Nos atentemos, então, a palavra que 

nomina, porque os sujeitos desta tese são pessoas, a priori, com surdez.   

           Sobre a palavra “sujeito” ainda a pouco mencionada, creio ser importante 

explicar que o seu sentido no contexto apresentado precisa ser entendido como 

pensado por Foucault (2014a), sendo concebida como indicativo daquele que 

está sujeitado aos discursos de poder13, o que recupera tudo o que foi dito até o 

presente momento: o sujeito está cheio das intenções do jogo da linguagem. É, 

                                            
13 Para Foucault a forma de poder se exerce sobre a vida cotidiana imediata, que classifica os 
indivíduos em categorias, designa-os por sua individualidade própria, liga-os a sua identidade, 
impõe-lhes uma lei de verdade que lhes é necessário reconhecer e que os outros devem 
reconhecer neles. É uma forma de poder que transforma os indivíduos em sujeitos. Há dois 
sentidos para a palavra “sujeito”: sujeito submisso ao outro pelo controle e pela dependência, e 
sujeito ligado à sua própria identidade pela consciência ou pelo conhecimento de si. Nos dois 
casos, essa palavra sugere uma forma de poder que subjuga e submete. (2014a, p. 123). 
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entre outras possibilidades, sua encarnação. Não se podem negar, pelas 

evidencias que serão apresentadas, que o sujeito “pessoa com implante coclear” 

é antes de qualquer outra coisa uma possibilidade, no jogo da linguagem, de 

requalificação14 das pessoas que desde o século XIX foram clinicamente 

diagnosticadas com surdez: um rito de salvação sob a forma de diagnóstico. 

           Diagnóstico, como bem explica Cunha (2010/2011), é o mesmo que 

tornar discernível. Para a linguagem médica, “discernível” tem o sentido de criar 

uma opinião acerca de; julgar ou avaliar uma circunstância. Não significa atestá-

la, mas compô-la em um histórico que possa evidenciar sua condição e autorizar 

procedimentos. Esta prática consolida a formação de juízo sobre o estado de 

existência de determinada pessoa. Surdez não é apenas um indicativo aplicado 

a fisiologia do ouvido, mas um apontamento sobre a pessoa, o que ela vale na 

relação social, a que ela presta, o que ela pode ou não pode conseguir fazer em 

nível de habilidades. Uma espécie de limitação de sua potência. Mas uma 

limitação fruto da indústria cultural da normalidade/anormalidade.  

           É interessante pensar nas autorizações, dadas pela família, quando se 

tem que tomar uma decisão em função do diagnóstico médico. Na relação de 

linguagem que se estabelece, por uma questão de leitura, quando um médico 

diz “cirurgia” ele pensa em um “procedimento de alto risco de morte”, a família 

entende “possibilidade de cura”. Quando o médico diz “medicação” ele pensa 

“vamos esperar as respostas do organismo associada a este medicamento”, a 

família pensa “procedimento para curar”. Quando o médico diz “implante coclear” 

provavelmente ele pensa “possibilidade de alteração no sistema de 

desenvolvimento da linguagem por meio do acoplamento de um dispositivo 

eletrônico intraorgânico em fase de experimentação”, a família pensa “tornar-se 

ouvinte”. Quando um médico diz que há a possibilidade de uso do implante 

coclear ele provavelmente pensa em salubridade, a família provavelmente 

entende que é necessário o uso do implante coclear para melhorar a saúde 

auditiva da pessoa. A relação é desiquilibrada porque ocorre entre linguagens 

                                            
14 Como explica Flusser à realidade absoluta consiste de substâncias que se modificam, 
transferindo qualidades de si para outras. A situação é, portanto, a seguinte: o objeto, que forma 
o horizonte da situação, é o lugar de onde ou por onde o sujeito aparece, é o húmus do qual 
brota. O sujeito é o efeito do objeto. Cf: Flusser, 2007a. 
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de naturezas diferentes e que confrontam ciência, jargão técnico, senso comum 

e fé. Diagnóstico é produção de linguagem técnica e na maioria das vezes não 

atinge quem opera no coloquial.  

           Tais nomenclaturas, “pessoa com implante coclear” e “surdez”, são 

conclusões diagnósticas, permitem colocar em cena e representam duas 

categorias de corpo utilizável clinicamente. A primeira registra-se como possível 

intervenção, que de modo extraordinário, permite a reparação orgânica sem a 

necessidade de um “doador” de órgão porque a “peça” que cumpre a função de 

fazer funcionar o ouvido trata-se de um componente eletronicamente 

desenvolvido. A segunda registra-se, desde o século XIX, como patologia: mais 

comportamental que do ouvido. É certo que, as pessoas, uma vez envolvidas 

pelo “diagnóstico” passam a ser objetos observáveis cujas respostas coletadas 

dão o suporte necessário para a enciclopédia médica; poderosa criação de 

literatura científica: património de descrições das espécies. Mas não se pode 

negar que estas marcas estão mais no campo da literatura do que da 

constatação científica porque a maioria das normas aplicadas a saúde são de 

caráter arbitrário, político e econômico e se organizam em função da salubridade. 

Embora possa parecer absurdo tal dizer, Canguilhem sempre procurou 

problematizar a norma quando aplicada ao funcionamento do corpo, ele próprio 

sendo médico e filósofo afirmava que “a norma é aquilo que fixa o normal a partir 

de uma decisão normativa, arbitrária, hierárquica, e tal decisão, relativa a esta 

ou àquela norma só pode ser entendida no contexto de outras normas” (2009). 

Uma espécie de pedra sobre pedra. Uma norma orgânica e singular só é anormal 

quando contraria a norma coletivamente compartilhada: disputa de consensos. 

           O que há é uma sobreposição de normas pelas quais a relação se dá na 

medida em que a pessoa comum se adequa a norma do homem da ciência; e 

esse homem, por conseguinte, se adapta a norma do homem do saber/poder 

que está acima da ciência e, quase sempre, a favor do mercado. É com o efeito 

da sobreposição de norma sobre norma que a segunda categoria diz respeito ao 

estado da própria “natureza da pessoa”, simbolicamente determinada pela 

linguagem clínica, e usada pela junta medica como “patológica15”. Patologia já a 

                                            
15 Canguilhem ao fazer referência a Nietzsche, que fez referência a Claude Bernard, expõe que 
o patológico e o normal são homogêneos. A identidade do normal e do patológico é afirmada em 
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um certo tempo deixou de compor o campo da constatação para ser reduzida a 

uma criação de caráter fabulesco. Segundo Canguilhem, existe patologia 

biológica, mas não existe patologia química, nem mecânica (2009). O surdo 

jamais poderia ser portador de patologia em seu corpo, na medida em que a 

“surdez” é de ordem mecânica. Ao contrário, o estado febril é um estado de 

fraqueza e dor, um dado biológico. A dengue é um estado biológico na qual uma 

invasão de um elemento biológico modifica a organização biológica de outro 

organismo, o mesmo ocorre com o HIV. O câncer, como representante da 

desordem celular, é fraqueza. Mas o que tanto não pode fazer uma pessoa 

diagnosticada com surdez que a diferencia dos ouvintes? 

           Nicolelis, por exemplo, relata que curiosamente travestis masculinos (que 

hoje são denominados como transexuais) que optaram por realizar a mudança 

de sexo já não reconheciam seu pênis antes da cirurgia de “remodelação” do 

membro, ele tem um corpo de homem, mas seu cérebro lhe informa que deveria 

ter um corpo de mulher (2011). Há uma disfunção mecânica na medida em que 

o corpo que tenho, na ordem subjetiva, não é o corpo que vejo refletido no 

espelho na imagem material. Esta descrição de Nicolelis aponta que, para um 

transexual, seu corpo, nasce patológico porque seu órgão/membro lhe provoca 

dor (não é reconhecido pelo seu cérebro), sofrimento e angústia. Contudo, a 

adequação de seu corpo material em função de seu corpo “espiritual” não é 

considerada tão fluída pela medicina como a surdez ao implante coclear que 

“transformaria” surdos em ouvintes. Para a clínica, o transexual, não basta 

querer adequar o seu corpo ao modo como a pessoa se vê – curar - é preciso 

ser objeto de análise, observação e prescrição para receber a autorização 

                                            
proveito do conhecimento do normal. No pensamento de Claude Bernard, o interesse dirige-se 
do normal para o patológico, com a finalidade de uma ação racional sobre o patológico. Assim, 
qualquer concepção de patologia deve basear-se em um conhecimento prévio do estado normal 
correspondente, mas, inversamente, o estudo científico dos casos patológicos torna-se uma 
etapa indispensável de qualquer pesquisa das leis do estado normal. Entretanto, a anormalidade 
da patologia é marcada pela métrica do excesso ou da falta. Porém, a imprecisão das noções de 
excesso e falta, seu caráter implicitamente qualitativo e normativo, está apenas dissimulado sob 
sua pretensão métrica. É em relação a uma medida considerada válida e desejável – e, por tanto, 
em relação a uma norma – que há excesso ou falta. Definir o anormal por meio do que é de mais 
ou de menos frequente é reconhecer o caráter normativo do estado dito normal. Esse estado 
normal ou fisiológico deixa de ser apenas uma disposição detectável e explicável para ser a 
manifestação do apego a algum valor. Ser anormal consiste em afastar, por sua própria 
organização, da grande maioria dos seres com os quais se deve ser comparado. Logo, 
diversidade não é doença e patológico implica pathos, sentimento direto e concreto de sofrimento 
e de impotência, sentimento de vida contrariada. Cf: Canguilhem, 2009, p.03-107. 
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necessária e fazer a mudança de sexo. Por que então surdos congênitos, para 

os quais os sons não teria nenhum sentido, estão cada vez mais envolvidos pelo 

jogo da linguagem clínica? Como pode lhe ser necessário, a audição, sendo ela 

algo que nunca por ele foi experimentado? Sua realidade de vida, 

provavelmente, não é a mesma de quem nasce ouvinte e perde a audição porque 

neste caso a pessoa deve sentir falta de suas experiências auditivas 

anteriormente vivenciadas. O fato é que ambas as categorias são duas 

proposições que ilustram as narrativas médicas. E narrativa é uma palavra 

perigosa porque implica “exposição” (CUNHA, 2010/2011, p.446) que parte de 

um ponto de vista e se passa por proposição. Ou seja, toda narrativa é mais que 

um conjunto de palavras linearmente organizadas na ordem do discurso, são 

emaranhados que produzem sentidos múltiplos e que com suas definições 

propõem e fixam juízos. Na tentativa de exemplificar o que propus, sugiro que o 

esquema16 apresentado seja observado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Na raiz da proposição do jogo de linguagem, o que está ativo são as 

possíveis naturalizações17 biológicas e as experimentações biotecnológicas que 

                                            
16 Organograma elaborado segundo o pensamento de Michel Foucault. Cf: Foucault, 1969, p.36. 
17 Segundo Foucault na história do conhecimento, a ideia de natureza humana desempenhou, 
principalmente, o papel de um indicador epistemológico para designar certos tipos de discurso 
relacionados ou contrários à teologia, à biologia ou à história. Já a biologia, há nela conceitos 
que tem a função de classificar, conceitos que tem a função de diferenciar e conceitos que tem 
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atravessam o corpo das pessoas surdas desde o século XIX. Não é possível 

falar das pessoas que optaram pelo implante coclear sem entender como as 

proposições sobre o surdo foram concebidas. No jogo da linguagem que marcou 

os surdos como “afásicos, deficientes ou debilitados mentais e mudos” (SKLIAR, 

2011), que produziu cartazes e publicou matérias de jornais fazendo uso destes 

pressupostos, há a intenção de sucumbi-los a determinismos variados sendo 

estes a corrente que os mantiveram em uma escravidão simbólica durante quase 

todo o século XX.  

           Embora a afasia, a deficiência mental e a mudez tenham se tornado 

adjetivos ultrapassados quando o tema da discussão, na contemporaneidade, 

são os surdos; a surdez permanece, no século XXI, como marca que recupera 

todos estes termos. Afinal, quem a mantém em circulação sob a forma de palavra 

– surdos e familiares/ouvintes de surdos -, embora e provavelmente não tenha 

consciência de sua força simbólica, colabora com seus efeitos. Saliento que, 

médicos, como atores que possuem acesso e o conhecimento da linguagem e 

da bioatividade clínica, compreendem quais são os efeitos da circulação da 

surdez como termo de identificação do corpo da pessoa surda. Posto em cena e 

mantido em circulação na comunidade surda, a surdez cumpre seu papel no 

território da salubridade. Contribui para a circulação e fundamenta uma 

“economia política da verdade18” sobre o significado de anormalidade. 

           Quando, portanto, se fala de normalização e defeituosidade, embora o 

primeiro seja um procedimento e o segundo uma qualidade; ambos são dados 

biológicos que estão contidos na palavra “surdez”. Foucault já havia alertado 

para a questão do uso científico das circunscrições advindas da biologia, e sobre 

isso disse ele que os traços biológicos de uma população se tornam elementos 

pertinentes para uma gestão econômica e é necessário organizar em volta deles 

um dispositivo que assegure não apenas sua sujeição, mas o aumento de sua 

utilidade (1979). No território do capital, em nível de Estado, e da utilidade, a 

                                            
a função de analisar. Alguns deles possibilitam caracterizar objetos. Eis que, em outras palavras 
o que de fato existe são criações possíveis. Em termos de linguagem ou de conhecimento, só se 
pode criar algo novo aplicando determinado número de regras que definirão a aceitabilidade ou 
a gramaticidade das afirmações, ou que definirão, no caso do conhecimento, o caráter científico 
das afirmações. Cf: Foucault, 2014b.  
18 Termo pensado por Michel Foucault em Microfísica do Poder. Cf: Foucault, 1979. 
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extinção dos surdos provocaria uma economia considerável na medida em que 

as escolas e instituições públicas conseguissem, por mérito da medicina, uma 

sociedade de iguais, idênticos: ouvintes.   

            Para isso, a pessoa sujeitada ao implante coclear, aparentemente traz 

em seu corpo dois traços que, para a medicina, possuem extrema importância: 

o biológico (surdo/surdez/anomalia/anormalidade19) e o tecnológico (dispositivo 

eletrônico). São estes traços marcas simbólicas que antes de serem indícios de 

uma prática médica são produções de linguagem que se propõem a definir 

determinado objeto e demarcá-los por analogia. Eis um indicativo do porque 

considero a pessoa com implante coclear o principal sujeito desta tese. Ele 

“nasce” da sujeição do surdo e/ou do ouvinte com perda auditiva ao discurso 

clínico da reparação da surdez. Entretanto, e acredito ser de suma importância 

ressaltar que, não haveria tal sujeito “pessoa com implante coclear” se não 

estivesse em atividade a biopolítica, o biopoder clínico e o biocapital como objeto 

aos quais estes sujeitos estão objetados20. Por isso, o que se mostra é um jogo 

doravante denominado por mim como triângulo do poder visuoimperceptual. 

           Talvez seja por este motivo que Foucault tenha concebido o sujeito como 

objeto passível de manipulação através do discurso que o constitui. Digo isso 

pela necessidade de esclarecer que objeto e sujeito, como ainda pouco 

enunciados, aqui são aplicados como categorias coexistentes. Para que não se 

perca a informação, é inevitável, quando se fala do sujeito “pessoa com implante 

coclear”, é preciso entender o sujeito que o antecede: a pessoa surda e/ou a 

pessoa ouvinte com perda auditiva, que para linguagem clínica são/estão 

acometidos pela surdez. Uma pessoa ouvinte não pode ser submetida ao 

implante coclear. Esta categoria “implantados” é aplicável somente sobre a 

categoria da pessoa com surdez. Uma vez aplicada, permite circular, inaugura e 

mantém a indústria cultural da normalidade dando a impressão de que 

                                            
19 Como explicado por Canguilhem anomalia é um substantivo ao qual, atualmente, não 
corresponde adjetivo algum e, inversamente, anormal é um adjetivo sem substantivo, de modo 
que o uso os associou, fazendo de anormal o adjetivo de anomalia. Portanto, anormal tornou-se 
um conceito descritivo, e anomalia tornou-se um conceito normativo. Isso significa que a 
anomalia é um fato biológico e deve ser tratada como fato que a ciência natural deve explicar, e 
não apreciar. Cf: Canguilhem, 2009, p.90-91.  
20 Objetado é o modo como Flusser explica a necessidade do sujeito ganhar sentido por meio do 
objeto, estabelecendo uma relação de dependência entre sujeito-objeto-sujeito no qual e pelo 
qual um não existe simbolicamente sem o outro. Cf: Flusser, 2007a. 
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transformações corporais são necessárias a saúde. Embora salubridade tenha 

sentido no campo da saúde, seu termo constituinte é de arbitrariedade, economia 

e formação de juízo em detrimento da saúde coletiva. Enquanto que saúde, por 

si só, preocupar-se ia com a qualidade de vida da pessoa em si. Mas a vida 

segue e as nominações existentes e criadas no campo da linguagem clínica 

mantém seus objetos sob controle. Assim foi no século XIX, permaneceu no 

século XX e precisa ser repensado no século XXI. Salubridade não é a mesma 

coisa que saúde pública e/ou coletiva e relaciona-se em sua origem muito mais 

com controle populacional. O jogo da linguagem é perigoso e exige atenção. 

 

3- A necessidade do sujeito nominado: 
    Implantado, surdo implantado, ciborgue e afins 
 

           Mais uma vez, como ocorreu nos séculos XIX e XX, é possível mencionar 

que o discurso e a prática de alguns médicos21 possui grande responsabilidade 

na formação de muitas das concepções sobre as pessoas prescritas 

clinicamente como surdas ou com perda auditiva (deficiente auditivo) e que, por 

meio desta imposição prescritiva, na contemporaneidade, são elas que vivem a 

experiência do implante coclear22. Cabe destacar que, desde a primeira década 

do século XXI23, ser diagnosticado por otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos 

como alguém dotado de surdez é uma das exigências para que uma pessoa 

possa ter seu corpo modificado tendo ele acoplado em seu ouvido e cérebro 

alguns dispositivos tecnológicos intraorgânicos. A responsabilidade atribuída à 

                                            
21 Foucault fala que descrições qualitativas, narrações biográficas, demarcação, interpretação e 
recorte dos signos, raciocínios por analogia, dedução, estimativas estatísticas, verificações 
experimentais, e muitas outras formas de enunciados, eis o que se pode encontrar, no século 
XIX, no discurso dos médicos. (1969, p.56).  
22 Como foi explicado por Michel Foucault em o Nascimento da Clínica um dos aspectos que 
marca a passagem do Iluminismo para o século XIX é a transformação do espaço da experiência 
médica com suas formas de racionalidade que passam a penetrar na espessura da percepção, 
oferecendo, como face primeira da verdade, a tessitura das coisas, sua cor, suas manchas, sua 
dureza, sua aderência. O espaço da experiência parece identificar-se com o domínio do olhar 
atento, de certa vigilância empírica aberta apenas a evidencia dos conteúdos visíveis. O olhar 
médico torna-se o olhar da clareza pela qual se pode pronunciar sobre o indivíduo um discurso 
de estrutura científica. Deste ponto a clínica aparece no século XIX para a experiência do médico 
como novo perfil do perceptível e do enunciável. A máxima clínica, entretanto, consiste no 
entendimento de que nãos e deve tratar da doença sem antes identificar a espécie (1980).  
23 Breton explica que na contemporaneidade a medicina propõe um corpo cuja estrutura seja 
biônica, tornando-se indiferente as antigas formas humanas. Cf: 2013, p.216. 
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medicina é decorrente de sua principal função: a elaboração dos laudos que 

definem quem está acometido pelas deficiências do ouvido. Laudo, por sua vez, 

implica em uma espécie de “carta”, atestada por um poder que define com suas 

palavras o que determinada pessoa passa a ser. Uma vez marcado, um corpo, 

por meio do diagnóstico em forma de laudo, apenas outro laudo é capaz de dar 

a alforria para libertação deste corpo do diagnóstico que o antecedeu. Não há 

outra pessoa a quem conferir tal encargo, pois o próprio Foucault afirma que não 

é o juiz, tampouco a pedagogia quem vai definir o que é saúde ou doença, mas 

que “no discurso clínico o médico é sucessivamente, o questionador soberano e 

direto, recebendo o status do olho que observa” (1969, p.59).  

           Sendo a medicina um exercício para o conhecimento, parece óbvio que a 

ela seja atribuída à incumbência de “observar e descrever e prescrever”, produzir 

a linguagem referente sobre a saúde e a doença. Contudo, o que se pode notar 

é que a partir do discurso médico se constrói uma hierarquia de poder/verdade 

da qual outras formas de regulação social se tornam dependentes. Como 

exemplo, é possível pensar no domínio “jurídico-biológico24”, e no domínio das 

escolas, que muitas vezes sem questionar e sendo um Aparelho Ideológico do 

Estado, reproduz determinados valores. Nesta relação, o primeiro; o poder 

jurídico, está socialmente dependente do segundo. O poder biológico; sendo 

este o segundo, é uma ciência que genealogicamente cria a linguagem clínica. 

                                            
24 Termo usado por Foucault em Os anormais pelo qual o filósofo procura relatar que cabe a 
clínica o laudo para que depois o jurídico defina o que se pode fazer com determinado monstro. 
(2001, p.03-32). Foucault não hesita em falar que na medida em que o perito (psiquiatra) troca 
de papel com o juiz, toda essa forma de controle, de apreciação, de efeito de poder ligado à 
caracterização de um indivíduo tudo isso se torna cada vez mais ativo. (2001, p.48). E 
acrescenta: como médico, sou judiciariamente competente (Ibid. p.49). Sobre o monstro, caso a 
palavra possa causar espanto, Foucault o explica como: o contexto de referência do monstro 
humano é a lei, é claro. A noção de monstro é essencialmente uma noção jurídica – jurídica claro 
-, no sentido lato do termo, pois o que define o monstro é o fato de que ele constitui, em sua 
existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas uma 
violação das leis da natureza. Ele é um registro duplo, infração às leis em sua existência mesma 
[...] e neste sentido o anormal (entre eles o surdo portador de surdez porque deficiente auditivo) 
vai continuar sendo, por muito tempo ainda, algo como um monstro pálido. [...] E o contexto de 
referência do indivíduo a ser corrigido é, enquanto anormal, é a família mesma em sua relação 
com as instituições que lhe são vizinhas ou que as apoiam – a clínica e o judiciário. [...] Nasce 
então, para correção, as técnicas pedagógicas de educação coletiva e de formação de aptidões 
(2001, p. 69-94). Em Vigiar e punir Foucault explica que o aludo psiquiátrico, e de uma maneira 
mais geral a antropologia criminal e o discurso repisante da criminologia, encontram aí uma de 
suas funções precisas: introduzindo solenemente as infrações no campo dos objetos 
susceptíveis de um conhecimento científico, dar aos mecanismos da punição legal um poder 
justificável não mais simplesmente sobre as infrações, mas sobre os indivíduos; não sobre o que 
eles fizeram, mas sobre aquilo que eles são, serão, ou possam ser. Cf: Foucault, 2009a, p.29. 
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O terceiro, alimentado pela pedagogia, curva-se a ambos. Mas dentre as 

ciências é curioso observar que desde o processo de formação e atuação, a 

pedagogia segue, muitas vezes e quase sempre, acrítica, apática, rançosa.  

           Não é à toa que a pedagogia opera, sob o apoio da psicologia e da 

neurologia, disseminando os prefixos a, dis, hiper ou hipo25. Estes compõem os 

diagnósticos que adjetivam pessoas como afásicos, disléxicos, hiperativos, 

hipotróficos, hipotônicos. Sendo a hiperatividade, como recentemente anunciado 

publicamente, uma das grandes invenções da indústria farmacológica. A 

hiperatividade representa uma das grandes invenções de linguagem que, de tão 

bem elaborada, abarcou por meio de sua representação simbólica crianças, 

adolescentes e adultos colocando-os em uma mesma categoria. Pós 

diagnóstico, a medicação indicada cumpria seu papel: assemelhar pelo 

comportamento os elementos em uma mesma classe patológica. Todos 

marcados pelas criações da indústria cultural da normalidade/anormalidade26. A 

própria miscelânea de “falsos distúrbios” de origem otológica quando analisadas 

sobre a ótica do patológico mostra como o discurso clínico pode, ao longo da 

história, fazer de um comportamento variável uma doença27. Foucault (2008a) 

quando se dispôs a pesquisar a “doença mental” analisou a afasia – diagnóstico 

aplicado aos surdos – e concluiu que quando um sujeito não pode nomear um 

objeto que lhes mostram, embora possa reclamá-lo, isso não se deve a um défice 

(supressão orgânica ou psicológica – indício de doença), mas significa 

simplesmente que ele não é capaz de certa atitude perante o mundo, de uma 

perspectiva de denominação que, em vez de se aproximar do objeto para agarrá-

lo (greifen), se distância dele para mostrá-lo e indicá-lo (zeigen)28. Eis o sentido 

de sujeito produzido pela submissão a um discurso, o surdo/afásico é um 

                                            
25 Disse Canguilhem que os fenômenos patológicos nos organismos vivos nada mais são do que 
variações quantitativas; para mais ou para menos, dos fenômenos fisiológicos correspondentes. 
Semanticamente, o patológico é designado a partir do normal, não tanto como a ou dis, mas 
hiper ou hipo. Cf: Canguilhem, 2009a, p.12-13. 
26 Ver anexo 04 na página 520 do Volume III. 
27 Toda anomalia, no ramo da interpretação, pode transformar-se em doença, mas não é por si 
mesma, doença. O problema é que a normalidade advirá da normatividade. Canguilhem, 2009, 
p.85-107. 
28 Apontar já é um meio de desenvolvimento de linguagem que se caracteriza como sinal na fase 
pré-linguística. Logo, caracteriza-se aí o princípio da Língua de Sinais usada pelos surdos. Cf: 
Gesser, 2009. 
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sujeitado29 à produção de linguagem que o arquiteta deste modo, tanto quanto 

as vítimas da hiperatividade. O mesmo ocorre com o Implante Coclear. A pessoa 

que é submetida ou se submete ao Implante Coclear parece não dar conta de 

interpretar as entrelinhas das narrativas médicas.  

           Como explicitado, o problema do surdo/afásico estaria na ordem de não 

se encaixar em determinada norma comportamental dando origem ao que, para 

a linguagem clínica com suas prescrições, se denomina distúrbio. Óbvio que com 

o passar do tempo à medicina elaborou tantos outros laudos, minuciosamente 

refinados com uma linguagem de convencimento, para sujeitar pessoas. Eis o 

poder do diagnóstico: o médico, ao colocar em prática o discurso da doença e 

da patologia otológica, define e autoriza que algumas pessoas participem do 

processo de transformação corporal. E para que não restem dúvidas sobre o 

poder médico e sua responsabilidade na formação do sujeito, Foucault pontua 

que a fala médica não pode vir de quem quer que seja: seu valor e sua eficácia, 

seus próprios poderes terapêuticos e, de maneira geral, sua existência como fala 

médica não são dissociáveis do personagem do médico, definido por status, que 

tem o direito de articulá-lo reivindicando para si o poder de conjurar o sofrimento 

e a morte (1969). São os médicos, aqueles, que possuem o poder sobre a vida. 

           Mas sabe-se também que esse status foi profundamente modificado na 

civilização ocidental. No final do século XVIII e no início do século XIX, quando 

a saúde das populações se tornou uma das normas econômicas requeridas pela 

sociedade industrial30, quem toma para si a produção da linguagem 

normatizadora e normalizadora é a clínica elevada à categoria de governo. 

Norma essa que, no século XXI, aparentemente tem se intensificado a ponto de 

autorizar modificações, substituições e transformações na anatomia e na 

                                            
29 Skliar procura relatar que no jogo clínico e na construção dos discursos médicos os surdos 
acabam finalmente sendo catalogados não apenas como não-ouvintes, mas como autistas, 
psicóticos, deficientes mentais, afásicos e esquizofrênicos sendo estes estereótipos sobre os 
surdos nomenclaturas que não podem ser consideradas inocentes e, seguindo a concepção de 
Stam e Shohat (1995), contém formas opressivas, que permitem um controle social eficaz e 
determinam, exatamente, uma devastação psíquica e sistemática nos surdos. Ser surdo, 
portanto significa não falar – surdo-mudo – e não ser humano. (2011, p.21). 
30 Canguilhem informa que foi em 1759 que apareceu e entrou em uso a palavra normal e em 
1834 foi a data do aparecimento da palavra normalizado. Uma classe normativa conquistou o 
poder de identificar a função das normas sociais com o uso que ela própria fazia das normas. 
Entretanto, a lógica da técnica normativa deve ser conciliada com os interesses da economia. 
Cf: Canguilhem, 2009, p. 208-209. 
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natureza dos órgãos que operam a fisiologia do corpo. A priori, portar um laudo 

médico de natureza otológica é o mesmo que carregar consigo um documento 

que define a categoria necessária para a submissão ao implante coclear. O laudo 

define que os surdos, em grande maioria, podem e devem ser submetidos às 

cirurgias reabilitatórias porque isso lhes possibilitaria a salvação. Surdo, para 

muitos otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos ou audiólogos é, no século XXI, 

uma pessoa com deficiência auditiva31, dotada de um grau de surdez que 

prejudica sua relação social, e que em função de seu prejuízo se submete ao 

processo de reabilitação por meio da tecnologia intraorgânica32. Neste cenário, 

a pessoa que optou pelo implante coclear passa a ser identificada como 

implantado. O implante representa entre outras coisas, para a clínica, o 

progresso na recuperação dos deficientes auditivos. A definição “os implantados” 

que entra em circulação por meio do discurso “clínico” pode ser considerada 

uma, entre tantas outras, das materialidades do “biopoder”. Na prescrição 

médica não há “surdos implantados”, mas “implantados” somente, porque após 

a cirurgia a pessoa não deve se considerar mais surda. E este enunciado já 

exerce certo controle na formação da pessoa implantada. “Implantado” é então, 

mais que o indicativo de um procedimento, torna-se uma identidade. 

           Para Foucault o princípio do biopoder está no exercício do controle para 

a submissão, segundo ele: o poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os 

instintos, uma classe, por meio da verdade produzida (1979). Foucault permite 

que o biopoder seja entendido como uma força simbólica que por evidenciar-se 

como verdadeira invade e consome a existência humana reduzindo-a a um corpo 

                                            
31 A lei Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, em seu capítulo 02, artigo 5º, reza que é 
deficiente auditivo aquele que apresentar: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz. Cf: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. O 
decreto 5.296 regulamenta como dito em seu artigo 1º:  Art. 1o Este Decreto regulamenta as Leis 
10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
32 De um modo geral o implante está indicado para pacientes que tem surdez sensorial e bilateral 
e que não obtiveram resposta satisfatória com o uso de próteses auditivas convencionais. O 
tempo de surdez também é outro fator importante: quanto mais tempo o paciente fica privado de 
escutar, mais difícil será sua reabilitação. Para que uma pessoa saiba se ela é ou não candidata 
é preciso uma avaliação detalhada de um grupo especializado em diagnóstico e tratamento da 
surdez. O implante coclear é uma prótese implantável, feita de titânio ou cerâmica. A unidade 
interna dos implantes cocleares atuais funciona através do uso de rádio frequência para 
abastecimento de energia. A mesma frequência que é usada para transmitir informações para a 
unidade interna, é usada para o funcionamento da mesma. Cf: Grupo de Implante Coclear do 
Hospital das Clínicas de São Paulo e FMUSP. Disponível em http://www.implantecoclear.org.br/t  
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que, estando sujeitado ao enunciado que o captura, perde sua “autonomia”. Toda 

identidade, seja ela qual for, pode ser pensada como uma das materializações 

do biopoder. Isso configura, em outras palavras, aquilo que Foucault denominou 

como sendo “artes da existência”. Prontamente, no jogo da linguagem a 

deficiência auditiva é uma nomenclatura que participa do esquema das “artes da 

existência”. A afirmação “sou deficiente auditivo” ou “você é deficiente auditivo” 

é uma materialidade do biopoder. Tal materialidade só é possível porque a 

prática médica lhe sustenta. Embora a engenharia biotecnológica desempenhe 

papel fundamental no desenvolvimento dos aparelhos intraorgânicos utilizados 

nos implantes cocleares, quem autoriza sua aplicabilidade em processos 

reabilitatórios quando se é surdo ou “deficiente auditivo” são os médicos. Não 

haveria “implantados” se o discurso da surdez não antecedesse sua 

operacionalidade. É preciso estar acometido pela surdez para que se possa ter 

o corpo transformado. Como disse Flusser: à ciência é um jogo com símbolos 

sendo ela criadora de um universo simbólico e sobre todos os aspectos virou 

aparelho e a medicina é o maior escândalo da atualidade (2011a).  

           Desde a revolução industrial33, o corpo, a saúde e a doença, os processos 

reabilitatórios e curativos são objetos da medicina. E em função de seu objeto 

ela aperfeiçoou sua linguagem. Muito embora exista quem discorde desta 

especificidade clínica, o prestigio médico, quando o assunto é a saúde e a vida 

ou a doença e a morte estão dissolvidas na sociedade. Canguilhem, por 

exemplo, como fala em Escritos sobre a Medicina, acredita que o corpo, a saúde 

e a doença, assim como os processos reabilitatórios e curativos deveriam ser 

reconhecidos pela comunidade científica como objetos da filosofia antes de 

serem objetos da medicina (2005). A linguagem que se construiria, vide a própria 

visão de Canguilhem (1904-1995) e Foucault (1926-1984), contrariaria certos 

                                            
33 Como explica Foucault o sistema industrial exigia um mercado de mão-de-obra livre, a parte 
do trabalho obrigatório diminuiria no século XIX nos mecanismos de punição, e seria substituída 
por uma detenção com fim corretivo. O corpo, então está diretamente mergulhado em um campo 
político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o 
dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-nos a cerimônias, exigem-lhe sinais. Toda 
esta ação tem interesses econômicos e o corpo só se torna útil se é ao mesmo tempo corpo 
produtivo e corpo submisso. Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou 
da ideologia; pode muito bem ser uma força direta, física, usar a força contra a força, agir sobre 
elementos materiais sem, no entanto ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente 
pensada, pode ser útil, não fazer uso de armas nem terror e, no entanto continuar a ser de ordem 
física. Cf: 2014a, p.09-33. 
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determinismos. Como exemplo de “contra determinismo”, para Canguilhem, que 

foi médico e filósofo de formação, não é possível exatidões sobre o que se pode 

considerar saúde ou doença, muito menos sobre restauração orgânica (2005). 

Tudo o que existe são especulações que falseiam quando o discurso clínico 

entra em cena e por conta disso a filosofia atenderia melhor as questões que se 

formam sobre os estados de saúde e doença. Como fala o pesquisador, em 

função das flutuações acerca do que se pode considerar saúde ou doença e 

normalidade ou anormalidade orgânica, deveria a medicina, por cautela, fazer 

uso das reflexões filosóficas para depois entrar no campo das experimentações 

empíricas (CANGUILHEM, Op.Cit.). Contudo, isso dificilmente acontece e a 

clínica permanece exata, senão em seus resultados, mas nas decisões para 

possível reabilitação corporal e na sua produção de linguagem.  

           Ora, o próprio Canguilhem em outra publicação intitulada O Normal e o 

patológico já havia postulado - ao fazer menção às artes médicas - que apesar 

de poder haver dúvida sobre o modo pelo qual o corpo foi danificado, não há 

nenhuma dúvida por parte dos médicos sobre a forma segundo pelo qual se deve 

restaurá-lo/repará-lo34 (2009). Canguilhem tem razão quando faz este alerta. 

Apesar disso, é desse modelo clínico de atuação imediatista que nasce o que se 

pode considerar uma prática médica especista. Especismo como a define 

Foucault, em síntese, é o caráter operante de um exercício médico que reduz o 

ser doente a uma relação do sujeito com um nominalismo da doença, ou seja, 

nomina-se cada doença para que terapeuticamente se trabalhe especificamente 

o mal ao invés da pessoa (1980). Por meio deste esquema, o mal do corpo e no 

corpo, a doença e as pessoas passam a ser dissociadas. Na prática do 

especismo, o que provoca interesse para o olhar clínico são os casos isolados, 

localizados em determinada área do corpo ou comportamento, cujo aspecto for 

configurado como “estranho”. Por meio dos escritos de Foucault em seu livro O 

Nascimento da Clínica é possível expor uma síntese do que representa, no 

território da ciência, a produção de linguagem dentro do esquema especista. Em 

primeiro lugar se vê o corpo como um sólido vivo, e se aplica a qualquer desvio 

exorbitante presente neste corpo quando fora da lógica do esquadro, variadas 

                                            
34 O verbete reparo contém quase todos os conceitos utilizados no tratado moderno de 
normalização. Cf: Canguilhem, 2009, p.207. 
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técnicas para normar o que demasiado torto está (1980). Os princípios do 

especismo podem ser percebidos quando a clínica se propõe a “esquadrar” o 

surdo por meio do implante coclear tendo como intuito, corrigir a sua surdez. Não 

é possível negar, e Canguilhem nunca negou a importância dos avanços do 

saber no campo da medicina. Porém, em muitas de suas publicações 

Canguilhem, bem como Foucault procuraram alertar que a saúde e a doença 

com sua dimensão filosófica, deveriam ser o marco inicial para qualquer 

modificação proposta ao corpo pela clínica e seu grupo de médicos. Talvez um 

dia seja possível que haja uma alteração na ordem do conhecimento para que a 

reflexão filosófica, acerca da saúde e da doença e da vida, possa ser levada em 

conta antes que clinicamente se determinem alguns “laudos” e se executem 

algumas práticas médicas reabilitatórias por meio de procedimentos cirúrgicos. 

Eis aqui um claro esboço de como as significações atribuídas às pessoas 

implantadas são construídas; são todas elas, em grande porcentagem, 

edificadas e disseminadas pela visão especista da medicina. É pelo especismo 

médico que cada surdo implantado, pode ser interpretado como criação cultural 

da medicina, produto da indústria cultural da normalidade. Para a clínica e sua 

junta médica, o “implantado” é um termo aplicado às pessoas surdas que optam 

ou optaram, ou que foram induzidas por meio da família a serem normalizadas 

pelo implante coclear; e que por meio da tecnologia intraorgânica que lhes 

constituem experimentam a hipotética possibilidade de se tornarem ouvintes. No 

site da FMUSP e do Hospital das Clinicas de São Paulo, por exemplo, é possível 

encontrar a seguinte definição sobre Implante coclear: 

O implante coclear, ou mais popularmente conhecido como ouvido 
biônico, é um aparelho eletrônico de alta complexidade tecnológica, 
que tem sido utilizado nos últimos anos para restaurar a função da 
audição nos pacientes portadores de surdez. O implante é uma 
tecnologia que estimula diretamente o nervo auditivo através de 
pequenos eletrodos que são colocados dentro da cóclea fazendo com 
que o nervo leve sinais sonoros para o cérebro. Todo equipamento se 
divide em duas partes, uma interna e outra externa. (2014). 

 
           Cientificamente, ao considerar o que diz a medicina sobre a pessoa que 

opta pelo implante coclear ou que é implanta por decisão da família, fica claro 

que o aparelho para implante coclear se aplica àquele que “sofre” de surdez. 

Para a medicina a surdez é um estado transitório na medida em que pode ser 
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alterada por meio do Implante Coclear e por isso, o termo “portador de surdez” 

deixa de ser considerado ultrapassado ou equivocado. No campo da redação e 

na produção de linguagem: ser surdo é diferente de portar a surdez. Contudo, 

clinicamente há a opção para se afirmar que o surdo ou a pessoa com deficiência 

auditiva é um portador de surdez e isso muda toda construção simbólica em 

torno da pessoa com Implante Coclear.  

           Na produção de linguagem há alguns elementos que passam, quase 

sempre despercebidos, mas que, urgentemente, necessitam destaque porque 

são estes que definem o poder relacional entre clínica/médicos e pacientes com 

surdez. A autoridade médica para “normalização” do “sólido vivo” - modo como 

se nomina teoricamente o corpo quando objeto da medicina – implica na 

credibilidade que a ciência clínica possui para propor suas inferências na 

reabilitação da “saúde”. Por meio do implante coclear a medicina dá vida a uma 

personagem que até pouco tempo atrás era de ficção: o ciborgue de ouvido 

biônico (assunto que será abordado no volume II e III com maior ênfase). Há 

então, até aqui a constatação de duas nominações propostas clinicamente: 

implantados e/ou ciborgues de ouvido biônico. Partindo do que é e foi produzido 

em nível de linguagem e o que tem feito a medicina ao longo dos séculos XIX e 

XX no território da prática, os estudos de Regis (2012) sobre imbricamento 

homem/máquina permite que o surdo ou a pessoa com perda auditiva que opta 

ou foi submetida ao implante coclear seja considerada um ciborgue. Esta 

significação é possível porque após a cirurgia, o que se constata sobre o 

implantado é que ele passou a ser um híbrido de homem/máquina (relação que 

será apontada como falsa no volume III). Ou seja, implantados são pessoas que 

tem em seu corpo uma mistura em nível anatômico e fisiológico de carne e silício, 

sangue e eletricidade, animas e ativação elétrica estimulada por baterias. Há 

uma confusão de fronteira quando a nominação define uma nova forma de estar 

na sociedade. A desordem contribuí para o surgimento de duas hipóteses para 

a contemporaneidade: o homem foi coisificado ou a máquina foi humanizada. A 

criatura que se apresenta não é ficção. Qual sua categoria? É a impossibilidade 

de definição categórica que parece provocar a necessidade de criação de 

classes: implantado e/ou ciborgue de ouvido biônico. Cabe então perguntar: 

quando a tecnologia, por meio da medicina, passa a compor o corpo da pessoa 
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implantada tornando-se o próprio corpo da pessoa e, por conseguinte a própria 

pessoa, este ser humano é uma criatura da medicina ou da engenharia robótica? 

Na ordem do discurso e por meio das nominações a engenharia fica em segundo 

plano. Cabe a medicina o papel de agente possibilitador da criação do ciborgue 

de ouvido biônico. Óbvio que esta demarcação categórica é posta em cena por 

meio do discurso clínico e suas narrativas representacionais. No cotidiano, a 

experiência de vida de quem opta pelo implante coclear ou é submetido a ele 

consiste na relação íntima, em nível intraorgânico, do homem com a máquina. 

Independentemente de quem a tornou possível, neste processo, micros 

aparelhos como os mostrados a seguir, constituem o mecanismo de 

funcionamento do ouvido da pessoa implantada: 
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           Pós-cirurgia, músculos, nervos, carne, vísceras, ossos e aparelho 

eletrônico intraorgânico35, sangue e eletricidade, constituem a estrutura corporal 

da pessoa. Há uma profusão de naturezas. Não se trata de um objeto no corpo, 

mas do próprio corpo modificado biotecnologicamente. Não é à toa que as 

radiografias, na contemporaneidade, admitem uma nova configuração 

anatômica e fisiológica do que se pode considerar pela linguagem clinica corpo 

humano. Este corpo, produzido e reivindicado pela medicina, pode, na ordem da 

ciência médica ser dotado de uma fisiologia cuja consistência se estrutura por 

duas naturezas: 1º) sólido vivo 2º) sólido eletromaquínico. Além de visualizar a 

“saúde” dos órgãos da cabeça, a imagem radiográfica no século XXI permite 

“checar” o equipamento eletrônico. A radiografia consente a visualização do que 

significa, segundo a concepção de Regis (2012) tornar-se um ser humano 

híbrido36. A imagem justifica o que foi produzido em nível de linguagem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
35 As imagens da página anterior e estão disponíveis, seguindo a sequência da esquerda para a 
direita, nos seguintes endereços eletrônicos: http://neurelec.com.br/implantes/oque-e-implante-
coclear.html http://rc-vabos.at.ua/index/nucleus_freedom/0-30 http://la.cochlearamericas.copt-
br/nossos-produtos-0 http://www.implantecoclear.org.br/textos.asp?id=3 http://rc-vabos.at.ua/ind  
36 A radiografia exposta foi gentilmente cedida por Gicele Thompsen. Seu uso e exposição, para 
fins acadêmicos, foram previamente autorizados pela usuária de implante coclear bilateral. Ver 
autorização nos anexos 05 e 06, nas páginas 523 e 524 do Volume III. 
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           Se para a medicina a imbricação homem-máquina é uma necessidade 

que se relaciona com o desenvolvimento de técnicas reabilitatórias, para quem 

a vivencia ela pode ser considerada outra forma de estar no mundo. Se a 

máquina é o próprio corpo, ela passa a constituir o próprio sujeito que a 

experimenta em seu corpo. A sociedade está diante de uma nova realidade 

corporal criada pela medicina, a qual a sócio antropologia a denomina corpo, 

catalogado e descrito, como “pós-orgânico” (BRETON, 2013). Contudo, o que se 

apresenta são produções de enunciados, cujos significados, cada qual sob a 

forma de uma palavra, preserva em si as intenções biopolíticas e econômicas do 

saber/poder clínico. Seu uso constante e contínuo “a repetição”, que proponho 

chamar de “roda máthêsis”, faz do aparelho para implante coclear uma prótese 

que representa salvação e cura sendo estas duas proposições um juízo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           O círculo, representa o movimento rotativo e repetitivo cuja força de 

propagação consegue, pelo jogo de palavras, seu objetivo: formar uma espécie 

de metafísica da verdade sobre a pessoa que opta pelo implante coclear. No 

fundo, quase todas as afirmações trazidas são composições narrativas que 

Pessoa 
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agradam porque tem caráter “fantástico”. O que se coloca em prática por meio 

desta produção é o que Canguilhem chama de higiene e cujo significado se 

encontra na prática de entender o corpo como um produto, visto sua atividade 

de inserção em um meio característico, seu modo de vida escolhido ou imposto, 

esporte trabalho e/ou tecnologia37, contribuindo para dar forma a seu fenótipo38, 

ou seja, para modificar sua estrutura morfológica e, subsecutivo, para 

singularizar suas capacidades. É neste ponto que um discurso encontra ocasião 

e justificativa. Este discurso – linguagem – é o da higiene, disciplina médica 

tradicional, doravante recuperada e travestida de ambição sociopolítico-médica 

de regulamentar a vida dos indivíduos sob a ótica da cura. Contudo, saúde não 

é um conceito cientifico, mas um conceito vulgar, é mito elevado à categoria de 

ciência (2005).  

           Sob seus efeitos, entra em cena: pessoa com implante coclear, 

implantados, surdo implantado e ciborgue de ouvido biônico. Todos dizem 

respeito a mesma ambição de higiene: alterar o fenótipo por meio das tentativas 

de cura da surdez da pessoa surda. Por fim, a linguagem criada faz pensar que 

tudo está dando certo. Não poderia ser por menos porque máthêsis, como a 

explica Foucault é a ciência das igualdades, das atribuições de juízo, a ciência 

da verdade (2007). Na contemporaneidade, o implante coclear parece ser uma 

“verdade” que se propõe como a salvação para a surdez. A linguagem seduz e 

seus perigos estão escondidos. Cada qual traz consigo uma intenção travestida 

de nomenclaturas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37 O termo grifado foi inserido pelo pesquisador por analogia as outras propostas de Canguilhem. 
A tecnologia intraorgânica, na contemporaneidade, desempenha a mesma função higiênica que 
o esporte e o trabalho até meados do século XX. Vide medicina alemã e as formações dos 
militares nazifascistas.  
38 O sentido de fenótipo pode ser lido nas páginas de 212 a 216 do Volume II.  
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           Ao observar as nomenclaturas, sinto a necessidade de duvidar dos seus 

sentidos e por meio do questionamento chego a hipótese de que a revolução 

biotecnológica coloca o homem do século XXI frente a uma eugenia liberal sem 

precedentes na história do século XIX e XX: seu corpo é industrializado, 

comprado, possui seriação (Assunto minuciosamente tratado nos Volumes II e 

III). Trago então problema semelhante apresentado por Habermas (2010): frente 

as práticas da eugenia liberal, para onde caminha o futuro da natureza humana?  

Não se trata de uma débil prevenção, mas de entender que enunciados estão 

em cena e estes marcam quem por eles é nominado. O alerta que se faz 

necessário está na ordem das denominações na medida em que nominar é o 

mesmo que prescrever pelo discurso o que determinado sujeito deve ser e/ou 

deve aceitar para si como meio de subjetivação. A palavra que nomina, define e 

por isso identifica. Por meio deste cenário, torna-se cabível a questão: Que 

espaço sobra, na relação social, para a pessoa ciborgue de ouvido biônico? Para 

onde caminha o seu futuro? O que as nominações que marcam seu corpo 

escondem? Quanto vale um corpo ciborgue para a economia mundial?  
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II 
Publicidade e jornalismo: 

Surdez em evidência 
 

 
 
 

No mundo realmente invertido, a 
verdade é um momento do que é 
falso [...] O espetáculo é o capital em 
tal grau de acumulação que se torna 
imagem. 

Guy Debord 
 

1-Da palavra ao desenho: 
   A construção da forma 

 

           Diante do jogo de linguagem clinicamente elaborado, como explicado no 

capítulo anterior, desde que me propus investigar o universo do surdo implantado 

me senti entrando em um labirinto. A surdez não é meu mundo porque sou 

ouvinte. E embora tenha participado de inúmeros processos reabilitatórios 

propostos clinicamente tais como terapias medicamentosas e procedimentos 

ortomaquínicos, e ainda que, do ponto de vista da filosofia, eu possa ser 

considerado um ciborgue metafórico pelo fato de ter desenvolvido certa 

dependência das máquinas que me circundam: computadores, celulares, 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos (REGIS, 2012) sem os quais não teria, 

sequer, sido possível a elaboração desta tese, mesmo que toda maquinaria me 

seja necessária, minha experiência de vida não se iguala ao da pessoa com 

implante coclear: principal sujeito/colaborador desta tese. A diferença, em nível 

de experiência de vida, entre o ciborgue metafórico e o ciborgue híbrido está 

ancorada no fato do primeiro ter uma vinculação com as máquinas sendo elas 

bens não duráveis e descartáveis (assunto que provoca problema em nível 

existencial de ordem moral e que está exposto no primeiro capítulo do volume III 

desta tese), já o ciborgue hibrido tem com a máquina uma relação de corpo 

mesmo, muito embora não escape da descartabilidade do aparelho.  

           Mas a linguagem falseia e não deixa vir a público o que há como intenção 

biopolítica: os abusos e usos do corpo. Produz, no território da economia, 
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atributos que dão nome e forma a seu objeto. Cria uma imagem para o discurso 

e torna “concreto” o conceito. A arte de criar, vai além das palavras, e engana 

porque inventa um corpo com surdez, declara suas necessidades sob a 

perspectiva gráfica, e articula desenho, imagem e enunciados para formação de 

juízo. É este conjunto de articulações que compreende a possibilidade de pôr 

em atividade o que Foucault (2007) denomina como “domínio de memória”. O 

desenho, a imagem, os enunciados e a perspectiva gráfica, se considerados 

como unidade de produção de determinado objeto/sujeito, define o papel de cada 

qual na relação social. Todo projeto criativo aplicado de modo racional opera na 

produção do determinismo biológico, da moda (cria uniformização) e na estética 

do comportamento. O próprio Foucault (2009b) lembra que o discurso, completo 

e bem elaborado sob uma ordem estruturada por meio de vários elementos é 

que detém o poder de constituir. Como exemplo do poder prescritivo “da arte de 

construir forma, corporificar o verbo” é possível observar toda adjetivação 

atribuída aos judeus produzida no período da segunda guerra, que tinha como 

base os estudos da medicina Alemã: 

39 

                                            
39 Anti-semitic pamphlet from France, 1930s.  Fonte da Imagem: http://www.chgs.umn.edu/histori 
es/otherness/images/judaicajewishpostcard3m.jpg  Outros materiais produzidos pela Alemanha 
Nazista contra os Judeus podem ser vistos no Volume III desta tese, anexo 07 da página 525 a 
530. As produções estavam espalhadas por boa parte da Europa. 
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           Da palavra ao desenho, do desenho à forma, a linguagem permite que 

grupos sejam alocados cada qual em sua categoria: ciborgue metafórico e 

ciborgue híbrido, surdos e ouvintes, normais e anormais, naturais e artificiais. De 

modo análogo ao que aconteceu com os judeus, cada qual passa a ser e/ou 

subjetiva para si a produção do discurso que lhe reinventa. Mas não são as 

separações classicistas que deveriam provocar a atenção, elas são superficiais 

e “toscas”. A intenção, a aplicabilidade da comparação que faz cada um ser 

colocado em determinado grupo, os interesses econômicos e a arbitrariedade 

que se estabelece pela linguagem é o que pode revelar a intenção do controle.  

           Por mais que exista semelhança, ao fazer comparação, ser um 

dependente da máquina de modo metafórico é diferente de ser um dependente 

da máquina de modo híbrido. Ser hibrido é ter como parte de si uma 

máquina/aparelho exercendo certa função fisiológica ou vital. No território 

dominado pela biotecnologia, as experiências ciborguicas metafóricas são 

comuns na contemporaneidade, estão consumidas e dissolvidas sobre aspecto 

de tecnocultura. Já a experiência híbrida é outra face, outra forma de viver, outra 

pessoa, pode ser considerada a diferença na experiência do comum do que a 

ciência denomina ciborgue. O ciborgue híbrido é objeto da medicina em 

experimentação. Fruto da ambição clínica de recriar o homem e o conceito de 

humano. Como resultado, ele vive suscetível às decisões clínicas e as oscilações 

do mercado de próteses e de todas as intenções da biotecnologia (toda esta 

intenção será exposta e analisada no volume III).  

            Pelo aspecto exposto, falar de outra pessoa, ou falar do outro requer uma 

dose de sensibilidade e cautela. Neste momento, quem eu proponho ser 

pensado como “o outro” é a pessoa com surdez. Gostaria de denominar como 

“o outro” as pessoas surdas e confesso que para mim a qualidade de “pessoa 

surda” - como categoria - se bastaria para agrupar um grande número de 

pessoas diversas, mas a comunidade surda não se autodeclara deficiente 

auditivo, e tampouco muitos dos deficientes auditivos se consideram surdos. Por 

este motivo é preciso dar nomes aos sujeitos. No entanto, e já que falei sobre 

categoria, ambos “surdos e deficientes auditivos” concordam, ou subjetivaram 

para si o termo de linguagem clinicamente criado: surdez. São, aos olhos da 

ciência, prescritos e enunciados nas enciclopédias médicas: pessoas portadoras 
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de surdez (algo do qual já comentei no primeiro capítulo e que será 

problematizado nos próximos tópicos, capítulos e volumes).  

           Por isso, a sensibilidade e a cautela devem emergir de um princípio ético: 

Silva (2012) explica que em hipótese alguma eu posso habitar a consciência do 

outro da mesma maneira que habito a minha. O que há como possibilidade, ao 

aproximar-me do outro de quem falo, é uma multiplicidade de imagens que 

permite a compreensão de uma unidade como representação de determinada 

realidade. A medicina, dentro do contexto mostrado, possivelmente comete 

falhas porque parte do olhar de pessoas ouvintes sobre as pessoas surdas. A 

linguagem que marca o outro não marca do mesmo modo, quem a produz. O 

que se pode verificar é um quadro, formado por médicos ouvintes, de onde 

partem as determinações arbitrárias para configuração do conceito atuante na 

relação médicos/ouvintes e pessoas com surdez na qual, o surdo e o deficiente 

auditivo sempre são os “anormais” a serem normalizados e normatizados. A 

arbitrariedade, aliada a prática médica especista e a visão mercantilista40, 

posiciona estas pessoas como sendo o outro de quem a medicina fala. Pessoas 

com implante coclear escapam da surdez, mas não de seu princípio patológico. 

Sobre a fala de Silva, cabem duas observações: 1º) ser na sociedade um 

                                            
40 Quando se discute possíveis avanços e entraves relacionados ao implante coclear, fica claro 
que sua aplicabilidade está em um período de experimentação. Seus resultados nem sempre 
são satisfatórios ou como esperados pela pessoa implantada e questões relacionadas a indústria 
nacional vem à tona. Tefili explica que no âmbito tecnológico, mostrou-se que o aprimoramento 
dos ICs representa um desafio eminentemente multidisciplinar, envolvendo profissionais de 
áreas como microeletrônica, neurociência, vibração, acústica, psicoacústica, radiofrequência, 
etc. Como maiores desafios identificados na literatura para os ICs na atualidade tem-se: obter 
uma melhor definição do sinal elétrico aplicado ao meio líquido da cóclea, o que permitiria 
focalizar a excitação elétrica em uma região específica da membrana basilar e assim obter uma 
maior resolução na frequência; a incorporação da estrutura fina do sinal e sua fase nas 
informações repassadas através da excitação elétrica da cóclea, o que abre a possibilidade de 
um ganho de qualidade no entendimento da fala em ambientes ruidosos e um aprimoramento da 
percepção musical; aprimoramento dos sistemas bilaterais, cuja eficácia ainda é questionada em 
alguns casos, mas cujo potencial é grande principalmente no caso de ambientes ruidosos, e 
desenvolver implantes cocleares totalmente implantáveis, ou seja, invisíveis, o que permitirá a 
utilização do IC em tempo integral e reduziria os problemas associados à discriminação dos 
deficientes auditivos, principalmente no caso de crianças e adolescentes. No caso, as principais 
barreiras a serem transpostas para o desenvolvimento do IC totalmente implantável residem em 
obter baterias com vida suficientemente longa e o desenvolvimento de transdutores 
(acelerômetros e/ou microfones) que possam ser implantados e permitam captar os sinais do 
campo acústico externo com qualidade suficiente. Finalmente, deve-se destacar a importância 
do desenvolvimento de tecnologia nacional na área de implantes cocleares, de forma a permitir 
o surgimento futuro de uma indústria local, além de assegurar o domínio de tecnologia que deve 
se tornar cada vez mais importante com as perspectivas de surgimento de novos dispositivos 
biomédicos cujo funcionamento ocorre através do acoplamento direto com o sistema nervoso 
central. Cf: Tefili et al, 2013. 
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ciborgue metafórico implica em uma categoria de consciência do próprio corpo 

e da sua relação com as invenções tecnológicas que são puramente aparelhos 

descartáveis e bens não duráveis, pelos quais o homem se torna “escravo” da 

tecnologia que ele cobiça. 2º) ser na sociedade um ciborgue híbrido implica em 

uma categoria de consciência do próprio corpo e de sua constituição maquínica 

como sendo o seu próprio corpo. O primeiro é consumo. O segundo é uma 

possível necessidade clínica para manutenção e/ou regulamentação da vida, 

seja ela na relação com seu próprio organismo, seja na relação social por meio 

da tentativa de possíveis reconstruções fisiológicas. Estas duas formas de 

relação entre homem e máquina acabam constituindo representações diferentes. 

Ciborgue metafórico e ciborgue híbrido são termos constituintes que se aplicam 

na formação de identidades diferentes entre si, mas que, performaticamente são 

incorporadas. 

            Na contemporaneidade, como em outros tempos, não há ninguém nas 

relações sociais que consiga existir sem tomar para si uma representação. Sua 

incorporação lenta e gradativa, sua encarnação e posse é o que pode ser 

entendido como identidade41. O problema da identidade, aparentemente estável 

e necessária, é o inevitável aparecimento do não idêntico. Deste ponto, falar 

sobre ouvinte, surdo, deficiente auditivo e pessoa com implante coclear ou 

ciborgue de ouvido biônico começa a fazer sentido. Ao pensar o “não idêntico” 

como sinônimo de algo que antecede até mesmo o “diferente” na relação social, 

ser um ciborgue metafórico ou um ciborgue híbrido de ouvido biônico, ser um 

ouvinte, um surdo ou um deficiente auditivo, ou implantado, provoca toda uma 

desestabilidade na relação entre os sujeitos que vivem tais experiências. Isso 

ocorre porque a diferença, como a define Derrida (2011a), é uma representação 

de valor negativo que se forma por meio de determinada qualidade e intensidade 

– vide toda produção de linguagem produzida sobre os judeus -  não é uma 

diferença pela forma que se tem, mas pela existência e pelo sentido do que se é 

                                            
41 Woodward (2009) explica que as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos 
sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. Muito embora sua construção seja tanto 
simbólica quanto social. Envolve reinvindicações essencialistas sobre quem pertence e quem 
não pertence a um determinado grupo identitário, nas quais a identidade é vista como fixa e 
imutável. Estas reinvindicações estão baseadas na natureza; por exemplo: na raça, etnia e nas 
relações de parentesco. Mais frequente, entretanto essas reinvindicações estão baseadas em 
alguma versão essencialista da história e do passado como verdade imutável. Cf: Woodward, 
2009, p. 07-72.   
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para o outro, é estabelecida pela relação. Eis um problema causado pela 

identidade/diferença: nas relações sociais ser um ciborgue metafórico ou híbrido 

de ouvido biônico, um ouvinte ou surdo, deficiente auditivo, implantado, surdo 

implantado, ciborgue de ouvido biônico ou apenas ciborgue, indica diferenças e, 

consequentemente valores. Derrida permite que a diferença como categoria seja 

pensada como simuladora de desvalor em detrimento do valor que é a identidade 

(2011a). Ninguém nasce com determinada identidade ou diferença, as pessoas 

simplesmente nascem. O tempo, a narrativa, o discurso, a relação interpessoal 

torna a identidade e a diferença uma necessidade para demarcação de espaços, 

para o reconhecimento, e para o cuidado de si42.  

           O que ocorre não é apenas uma relação de linguagem na qual ouvinte, 

surdo, surdo implantado, ciborgue metafórico e ciborgue híbrido de ouvido 

biônico, são nominados e prescritos como sujeitos. O idêntico, a diferença e o 

não idêntico estabelecem uma relação antitética. Todos, sem exceção, estão na 

composição do que se denomina pela atual forma de organização social, 

diversidade. Silva, por exemplo, defende a ideia de que na perspectiva da 

diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas, cristalizadas 

e essencializadas. Diferença é a posição do outro nas relações sociais. As 

afirmações sobre diferença também dependem de uma cadeia, em geral oculta, 

de declarações negativas sobre identidades-outras. A diferença é um produto 

derivado da identidade (2009). No cenário narrado por Silva, a identidade e a 

diferença têm que ser nomeadas - como abordado anteriormente.  

           O pensamento exposto mostra que as declarações, tais como: ciborgue 

híbrido de ouvido biônico, surdo implantado, deficiente auditivo em processo 

reabilitatório; externam modos de identificação para agrupamentos sistêmicos. 

Estas novas formas de diferenças para a cartografia de grupos funcionam do 

mesmo modo que os demais grupos já existentes. O que se cria são preceitos 

para identificação, sendo que todos partem do discurso clínico e de sua produção 

de linguagem.  As categorias identidade e diferença são incorporadas pelas 

                                            
42 Foucault (2010) chama de cuidado de si uma espécie de aguilhão que deve ser implantado na 
carne dos homens, deve ser cravada na sua existência. Chama de epiméleia heautoû certo modo 
de encarar as coisas, de estar no mundo, de praticar ações, de ter relações com outro. É uma 
atitude para consigo e para com os outros. Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar 
do exterior para o interior. Cf: Foucault, 2010, p.03-39. 
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pessoas que participam de um jogo biopolítico sem se dar conta de sua atuação. 

Neste jogo o não idêntico, exótico e estranho é atravessado pela narrativa da 

diferença para que, gradualmente, se encaixe nela. De modo crítico, Tiburi viu a 

diferença como aquilo que sobra (2011a). Para a filósofa, por trás de toda 

representação há um irrepresentado, algo que não contempla que escapa que 

fica de fora no esforço de exposição e de demarcação daquilo que se tem a dizer 

por meio da representação. Concordo com Tiburi (Op. Cit.) quando diz que a 

sobra é o real. Cabe aqui eu explicar a relação que faço: se no território das 

representações os surdos e os ouvintes reivindicam suas identidades como 

legítimas e normais, quem opta pelo implante coclear acaba se tornando sobra 

porque não é mais surdo, tampouco ouvinte e passa a ser uma vida que habita 

o interstício. O implantado vive como uma sobra, aquele que está à margem dos 

limites comportamentais impostos pela ditadura da identidade ou pelo dever de 

submissão a condição de diferença. Representa o além da governança. 

           A priori, os implantados podem ser pensados como sobra porque estão 

deslocados do espaço que se instituiu pela identidade/diferença e embora eu 

tenha dito que “o não idêntico”, aqui empregado, funciona como aquele que 

antecede a condição de diferença, ele não participa desta classe num primeiro 

momento. Ressalto que sua posição é sustentada porque “o não idêntico”, 

também como a diferença, faz oposição à identidade. Contudo, o “não idêntico” 

é oposição a diferença também. Isso ocorre porque o “não idêntico” está fora do 

jogo da diferença sendo, ele mesmo, o que matematicamente se denomina o 

zero à esquerda. Na relação biopolítica, o não idêntico é um estágio anterior ao 

da diferença. O não idêntico não se encaixa em nenhuma das duas categorias: 

identidade e diferença. Não há um lugar para ele: sobra. Este é, possivelmente, 

o lócus da pessoa com implante coclear, para a cultura da identidade ele, sem 

espaço definido na sociedade de surdos e ouvintes, é a sobra.  

           A hipótese primeira é que a pessoa com implante coclear não incorpora 

para si as ações e as representações relativas ao modelo de vida dos surdos, 

tampouco dos ouvintes e por isso entra em cena a possibilidade da 

autodeclaração ciborgue de ouvido biônico. Quem opta pelo implante coclear ou 

é submetido a ele não pretende ser uma pessoa idêntica a nenhuma das 

identidades: surdo e ouvinte. Quer para si um espaço próprio no qual possa 
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registrar e narrar sua própria história. Construir da sobra outra identidade, 

construir da quimera, seu castelo. É bem possível que a identidade “ciborgue” 

entre em cena para resgatar a pessoa que optou pelo implante coclear da 

condição de sobra realocando-o na sociedade sob a condição política da 

diferença. Sobra, embora pareça uma palavra grosseira, é a própria 

representação de todo aquele que no espaço e no tempo não foi ao encontro de 

condições para serem subjetivadas. Uma quimera no tempo.  

           Em 2013, ano em que solicitei aos meus alunos de Fundamentos e 

Práticas em LIBRAS I - disciplina que lecionava até o primeiro semestre de 2015 

em uma universidade em São Paulo – um trabalho de entrevistas com pessoas 

surdas, foi possível observar que todos os surdos que se dispuseram ser 

entrevistados consideravam o implante coclear uma negação a cultura surda43. 

Na concepção dos entrevistados, quem opta pelo implante coclear se torna não 

idêntico, deixa de ser surdo porque tem em si vergonha de sua condição de 

surdo. Tem vergonha da língua dos surdos. Para denominada comunidade surda 

o implantado, sobra. Não é à toa que, como abordarei mais adiante, os médicos 

nominaram os surdos que se propuseram ao implante coclear como 

“implantados” intencionando desvinculá-los da categoria de surdos logo após o 

processo cirúrgico. Tenho comigo que o implantado é uma pessoa fragilizada 

pelo sistema da identidade. Isso implica em certo cuidado na análise das 

informações coletadas porque o não idêntico é aberto e suscetível, sua 

vulnerabilidade permite que se construam possibilidades a seu respeito. Permite 

que teorias sejam edificadas e seus enunciados se tornem uma matriz identitária 

a ser incorporada. Algo que não tenho como intenção, muito menos a pretensão 

em fazê-lo. Contudo, abro aspas para uma fala de Tiburi “pode haver enganação 

na representação quando alguém tenta representar aquilo que não é” (2011a).  

           O fato é que surdo e ouvinte são identidades propostas e os implantados, 

veem recebendo o status de diferença. Sobre esta afirmativa proponho uma 

reflexão partindo dos estudos culturais. Hall, teórico jamaicano e expoente em 

pesquisas que envolvem estudos culturais, em um de seus textos sobre 

                                            
43 Foram coletadas, ao todo, 50 vídeos com entrevistas. Nos trabalhos, não foi discriminado se 
a pessoa era surda congênita ou se sua condição foi adquirida. A única regra aplicada era a de 
que os surdos deveriam estar em fase escolar, independentemente de sua idade.  
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identidade e diferença fez a seguinte pergunta: “Quem precisa da identidade?” 

(2011, p.103). E a questão é exatamente esta porque não se trata de descobrir 

qual a melhor identidade no jogo da diferença, mas de entender quem precisa 

dela quando se trata de biopolítica.  

           A resposta é dada pelo próprio pesquisador. Em síntese, Hall, fala que a 

identidade é uma criação política, que implica na prática da localização. Pode 

ser observada nos movimentos populares e suas reinvindicações de grupo nos 

quais estão ativas fantasias para incorporação (2011). Hall me possibilita dizer 

que na contemporaneidade, a cartografia do idêntico, propõe duas fantasias: a) 

identificar-se como ouvinte b) identificar-se como surdo. Estas se cruzam e se 

deslocam ao mesmo tempo. Qualquer pessoa que se coloque na contramão e 

que negue a incorporação e/ou as batalhas provocadas por estas identidades 

para si, pode se tornar estranha e ser repudiada pelos grupos socialmente 

organizados e politicamente articulados de surdos e ouvintes.  

           Na rede social, por exemplo, é possível tornar-se membro de um grupo 

que protesta contra o implante coclear. O grupo formado por surdos usuários de 

LIBRAS e ouvintes que apoiam o uso da LIBRAS rejeitam e elencam uma 

campanha contra a proposta do implante coclear, principalmente quando a 

cirurgia “reabilitatória” é recomendada ou aplicada às crianças surdas ou aos 

deficientes auditivos com idade abaixo de 12 anos: 

44 
 

           Os ouvintes que se colocam contra o implante coclear em bebês e em 

alguns adultos, advogam a favor da cultura surda, do uso da Língua de Sinais 

                                            
44 Fonte: https://www.facebook.com/DeafRevolutionStopCochlearImplant?fref=ts 
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Brasileira em substituição a modalidade oral da Língua Portuguesa e da 

valorização e reconhecimento da comunidade de surdos como legítima e de 

direito45.  

           Normalmente este grupo é formado por intelectuais que pesquisam a 

história dos surdos ou ouvintes e surdos usuários da LIBRAS. Em relação aos 

surdos e sua aparente posição hostil sobre o implante coclear, ela pode ser 

entendida de duas formas: 1º) No passado os surdos foram submetidos a 

proibições e tratamentos que desconsideravam sua “identidade surda”. Surdo 

como identidade cultural ou como marca de comunidade surda ou como 

indicativo de povo usuário da Língua de Sinais Brasileira, era um conceito 

inexistente no Brasil até o ano de 2002.  

           Do século XIX - sem precisar um ano marco - a 2001, surdo era sinônimo 

de surdez e a surdez indicava determinada patologia auditiva e/ou deficiência 

mental como já exposto. O jogo da linguagem havia encontrado aquele que 

continuamente seria educado por meio de um termo científico que indicava 

desvalor: surdos-mudos. Muitos surdos no século XX, como explica Skliar, 

participaram de um doloroso jogo de ficção, no qual a escola e muitas famílias, 

impressionadas com o discurso biomédico de cura e recuperação da surdez, 

acreditavam que no futuro seus filhos, familiares e/ou alunos surdos se tornariam 

hipotéticos adultos ouvintes (2011). Do mesmo modo como ocorreu em relação 

aos judeus, a surdez precisava ganhar corpo, forma, ser desenhada, apresentar-

se pelo discurso de modo exemplar e consentir analogias. O surdo, talvez sem 

se dar conta, entrava num jogo biopolítico delicado e perigoso formado por 

representações arbitrárias e ambição econômica. O desenho definiria a sua 

forma. Doravante, segundo Foucault (2007), as figuras visíveis, seus liames, os 

brancos que as isolam ou contornam seu perfil não mais se oferecerão ao olhar 

senão totalmente compostos e já articulados, fomentados pelo tempo. Cabe 

ressaltar que tempo indica a qualidade do que se torna linear. Sob esta 

perspectiva enunciados em jornais, cartilhas escolares, propostas educacionais 

especializadas e clínicas médicas cometiam a todo instante uma violência 

simbólica que transformava todo surdo em quase nada: 

                                            
45 Como explicitado pela lei 10.436/2002. Ver anexo 08, página 531 no Volume III. 



69 
 

46 

                                            
46 Íntegra da matéria exposta: “A natureza negou-lhes a voz, mas o homem não se deu por 

vencido”. O Instituto Santa Terezinha, onde noventa meninas surdas-mudas aprendem a 
expressar-se — religiosas da Congregação de Nossa Senhora do Calvário mantêm o 
estabelecimento. Reportagem de José Tavares de Miranda. Fotos de Antônio Pirozzelli. Meninas 
surdas e mudas aprendem a expressar-se, aqui mesmo em São Paulo, no Bosque da Saúde, 
Instituto Santa Teresinha, Rua Samambaia, 571. O Instituto Santa Teresinha foi fundado nesta 
capital em 1933, por religiosas da Congregação de Nossa Senhora do Calvário, que se haviam 
especializado na Europa para o ensino de surdos-mudos. Mas, a história desse educandário 
deve começar a ser lembrada quando D. Francisco de Campos Barreto, então bispo de 
Campinas, recorreu às irmãs de Nossa Senhora do Calvário que dirigiam o Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, a fim de que elas fundassem um estabelecimento destinado à educação de 
crianças surdas-mudas. Acedendo ao pedido, a madre Maria Santa Inês, decidiu enviar à França 
duas irmãs brasileiras, a fim de se especializarem no ensino de surdos-mudos, no 
estabelecimento que a Congregação possui em Bourg-la Reine (Paris). Após quatro anos de 
estudos, regressaram as duas irmãs (irmã Susana Mariá e irmã Madalena Cruz) ao Brasil, 
acompanhadas de mais duas irmãs francesas e sob o nome de Instituto Santa Terezinha 
inauguraram em Campinas, a 15 de abril de 1929, em casa situada na Rua Lusitana, 543. A este 
tempo ignoravam-se no Brasil, quase completamente as possibilidades de instrução da criança 
surda-muda. Para desenvolver-se, o Instituto parecia reclamar um centro maior e as irmãs 
resolveram transferir o colégio para São Paulo. Nesta capital, o número das alunas aumentou 
muito e atualmente noventa alunas, quinze irmãs e seis irmãzinhas habitam o edifício da Rua 
Samambaia; situado numa área de 13 mil metros quadrados. Para o estabelecimento convergem 
alunas de todo o Brasil, até do Amazonas, Pará, e Rio Grande do Sul. Fonte da imagem e da 
matéria: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit411.shtml 
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47 

                                            
47 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit44.shtml 
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48 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit46.shtml 
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49 

 
           A imprensa escrita divulgava possíveis práticas educacionais de “cura” 

para a surdez. Colocava em circulação e atingia as pessoas promovendo uma 

ação cultural de massa. Deste modo davam forma a surdez. Seus enunciados 

se aplicavam cotidianamente na educação dos surdos e provocava a construção 

simbólica do que significaria ser uma pessoa surda na sociedade. Em função de 

                                            
49 Fonte: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit43.shtml É possível ver outros 
documentos sobre surdos no anexo 09, da página 533 do Volume III.   
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toda maquinaria alegórica, no cotidiano escolar, a base do exercício educacional 

partia da linguagem clinicamente criada e dava a impressão de ter a 

preocupação de reparar os surdos dos seus “males”. Por meio dos dizeres 

clínicos, pós massificação cultural, os educandários para surdos propunham o 

exercício da articulação vocal para o desenvolvimento da fala oral50. O objetivo 

era permitir que surdos articulassem socialmente o seu pensamento e pudessem 

desenvolver o seu cognitivo por meio da oralidade. Surdos brasileiros em fase 

de escolarização estavam submetidos, com ou sem o próprio consentimento, a 

aparelhos e terapias corretivas que entravam em ação para fazer dele um 

alguém encaixado na cultura ouvinte. A linguagem clínica objetou o seu sujeito, 

encontrou seu produto e definiu sua verdade sobre o surdo. Fez do ouvintismo 

um projeto cultural e o colocou em prática. Deu forma a seu objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                            
50 Os documentos expostos pertencem ao arquivo do Estadão e do INES. Cf: 
http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit411.shtml 
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           A articulação vocal - princípio da cultura ouvinte - mais que um método, 

era uma disciplina curricular pela qual, aquele que alcançasse os objetivos 

propostos pela técnica aplicada, poderia se considerar a “caminho da 

recuperação”. Óbvio que estas intenções corretivas, como já explicitado, 

estavam ocultadas por uma linguagem que operava por meio de projetos gráficos 

conciliados a enunciados bem elaborados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

                                            
51 Fonte da imagem: http://www.ines.gov.br/wp-content/uploads/2015/02/Doc-INES-01.jpg 
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           Na capa do boletim do Instituto Educacional São Paulo, estava impresso 

todo direcionamento curricular da educação dos surdos. A proposta se 

assemelhava ao que Skliar (2011), ainda hoje, define como mecanismos da 

Pedagogia Corretiva, cujo século XX havia adotado como método a ser aplicado 

à educação escolar de todos os surdos em quase todo ocidente: 
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52 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit58.shtml  
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           Dentro da proposta corretiva, crianças surdas recebiam mérito e nota na 

medida em que desenvolviam a fala oral. Sua adaptação terapêutica à 

vocalização era considerada um avanço e índice de retorno à normalidade: 

   
53 

                                            
53 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit59.shtml 
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           Para comprovação dos avanços no processo de normalização, as notas 

eram registradas em boletins e sinalizavam para a família, médicos e demais 

membros da sociedade que os surdos poderiam se tornar ouvintes quando 

submetidos a tratamento médico e educacional adequado. O que Skliar 

considerou uma “hipotética possibilidade de transformação de surdos em 

ouvintes” (2011), pelas escolas especializadas, era exposto como constatação:  

54 
 

           Os surdos que não conseguiam desenvolver a fala por meio da habilidade 

articulatória oral eram considerados “deficientes da linguagem e 

consequentemente deficientes mentais, autistas, psicóticos e esquizofrênicos” 

(SKLIAR, 2011, p.21). Sua deficiência mental era em decorrência da sua 

impossibilidade, assim diziam os médicos e assim as escolas pensavam, de não 

poder socializar seu pensamento. Como Lev Vygotsky (1896-1934) afirmava que 

o pensamento é algo que se constrói por meio das relações sociais, sendo o 

surdo uma pessoa muda, não teria ele a possibilidade de participar do processo 

de interlocução. Não ouvia para estimular seu plano sígnico e não oralizava para 

                                            
54 http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit59.shtml 
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expressar seu pensamento; logo, não pensava. Para estes surdos havia o 

espaço reservado na escola para retardados55: 

 

 

 

 

 

 

           Para assegurar a aplicabilidade do método oralista na educação dos 

surdos, as cartilhas traziam como proposta atividades de comunicação orofacial 

que eram aplicadas pelos educandários por meio da utilização de tecnologias 

eletrônicas para estimulação sonora: 

56 

                                            
55 O fragmento do anúncio pertence ao arquivo do jornal Estadão. 
56 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit49.shtml 
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           Quadros, ao fazer uma análise crítica sobre a educação dos surdos, 

define este método como uma ação para “recuperação das crianças surdas” 

(2011) na qual a cultura ouvinte deveria ser entendida como natural e necessária 

a todo ser humano. Neste modelo estão presentes o audismo e o oralismo: 

57 

                                            
57 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit36.shtml 
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           Ao observar algumas cartilhas e “o jogo doloroso e ficcional” (SKLIAR, 

2011) de toda produção de linguagem produzida sob a supervisão do olhar 

clínico, do qual o surdo era vitimado, é possível entender que o sistema que 

cercava a educação dos surdos operava, a todo tempo, como uma espécie de 

ouvinteocracia no qual ser ouvinte era o ideal e ser surdo, um desvalor: 
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58          

                                            
58 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit37.shtml 
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59   
       

           Esta história, como foi apresentada, não se apaga da memória de quem 

é surdo. Como consequência, muitos surdos parecem discordar de inúmeras 

possibilidades propostas pela clínica na contemporaneidade. Não é à toa que 

numa primeira impressão, os surdos parecem colocar em exercício, na sua 

                                            
59 Fonte da imagem: http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit61.shtml 
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relação com as pessoas que optaram ou foram submetidas ao implante coclear, 

o que no passado os ouvintes praticaram contra eles: a hostilização. A proposta 

exagerada, como pode ser observada, dos ouvintes para impor aos surdos à 

cultura da oralização, produziu o que Quadros (2011) e Skliar (2011) chamam 

de ouvintismo. Como define Skliar (Op. Cit.), ouvintismo é um conjunto de 

representações dos ouvintes, criada pela instituição clínica, a partir do qual o 

surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte.  

           Do século XIX a 2002, a identidade humana era monocromática, 

monofônica e não tolerava outra representação identitária além da ouvinte. A 

negação de muitos surdos ao implante coclear parece esbarrar na 

desubjetivação de um possível repaginamento do ouvintismo, que na 

contemporaneidade, configura-se como ouvintismo tecnoeletrônico. Uma forma 

pop de impor o audismo as pessoas surdas. Em contrapartida, a rejeição da 

comunidade surda ao implante coclear, pode ser entendida como uma espécie 

de “surdismo60”. Surdismo pode ser percebido como uma ação biopolítica, cujo 

ponto de partida são obrigações aplicadas ao comportamento de toda pessoa 

com surdez, para configuração da identidade surda. Neste contexto, o surdo 

deve se orgulhar de sua identidade e demonstrar este orgulho por meio do uso 

social de sua Língua de Sinais e por frequentar e se relacionar com pessoas 

surdas, por pertencer e lutar em nome de sua comunidade. Surdismo como um 

sistema contemporâneo de controle pela identidade impõe que todo surdo deve 

aceitar para si as condições culturais e as imposições da comunidade surda: 

pedagogia visual, pensamento imagético, Língua de Sinais Brasileira, escola 

bilíngue. Quem a nega, sofre as consequências e as ações coercitivas de um 

grupo que defende sua identidade.  

           De outro modo, como foi sinalizado, é possível entender que os surdos 

não se posicionam contra as pessoas que optam pelo implante coclear. A 

comunidade de surdos se coloca contra a representação que o implante coclear 

tem em nível de possível cura e erradicação da surdez. Prática que desde o 

século XIX vem provocando o que Skliar (2011), já citado, considera “holocausto 

linguístico” aplicado aos surdos. Talvez o que muitos surdos temem é que toda 

                                            
60 Neologismo proposto pelo autor da tese. 
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campanha dos ouvintes contra a concepção da palavra “surdo como indicador 

de identidade” vivenciada no passado, possa se renovar com mais uma proposta 

de cura da surdez por meio do implante coclear. Mais uma vez, a clínica se 

articula para convencer de que ela tem razão: ser surdo é uma condição que 

pode ser alterada por meios e técnicas biotecnológicas cujos resultados podem 

transformar surdos em ouvintes. Se colocada em uma linha do tempo, o implante 

coclear é a evolução das práticas médicas que a todo sempre tentaram 

transformar todo surdo em ouvinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombeta auditiva collapsible 1830 

 

Trombeta auditiva telescópica 1880 

 

Trombeta auditiva Summers 1890 

 

Trombeta auditiva H. rubber 1890 

 

 

Trombeta curta Lafont Sonor 1920 

 

Trombeta curta Londres Dome 1820 

a 1920 
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Otophone 1880 a 1920 

 

Parabólica 1890 a 1920 

 

Small miss greene 1910 

 

Faux 1920 

 

Acousticon 1910 

 

Western electric 1925 

 

Akustik 1930 

 

Ardente Phanton 1930 
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Gem 1930 
 

Sonote 1932 

 

Acosticon 1937 

 

Sonotone 1937 

 

Ortho technic 1938 

 

Acustic C12 A 1941 

 

Bonochord 1940 
 

Aurex 1944 
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Zenith 1944 

 

Zenith Radionic 1945 

 

Beltone 1946 

 

Acousticon 1947 

 

Atomeer 1947 

 

Microtone lifetime 1948 

 

Constellation 1948 

 

Acousticon a-160 1950 
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Melody 1950 

 

Acousticon A-152 1950 

 

Bik 1952 
 

Zenith Royal 1953 

 

Beltone Allegro 1954 

 

Maico V 1955 

 

Zenith Crest 1956 

 

Zenith Crusader 1958 
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Lafayette 1959 

 

Bernaphon 1960 

 

Super Extended Range 1962 

 

Lloyd 51 1963 

 

Vocalizer II 1968 

 

 

Bernaphon G220 1974 

 

Starkey 1975 
 

Widex 1980 
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61 Todas as imagens de aparelhos auditivos de 1830 a 1985, expostas nesta tese, foram 
gentilmente cedidas pelo Museu do Aparelho Auditivo de Franca. Visitação eletrônica pelo 
endereço: http://museudoaparelhoauditivo.com.br/ 
62 Os modelos da Hormann Aureus, Interton Scope, Microson e Interton Cosmo, estão 
disponíveis no endereço eletrônico: http://direitodeouvir.com.br/linha-de-aparelhosauditivos/hor 
mann-aureus 

 

Danavox 1985 

 

Hormann Aureus Rie e Alegro 

  

Interton Scope 

 

  

Interton Cosmo – Conectividade 

 

Microson M4 
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63 

            Ao considerar o significado histórico e a representação política do 

“ouvintismo” sobre o surdo, o aparelho intraorgânico representa o topo 

tecnológico de experimentações para erradicação da surdez ou, de modo mais 

humilde, sua reparação mecânica. O que não se percebe muitas vezes, e esta 

                                            
63 As imagens do aparelho eletrônico para uso intraorgânico estão disponíveis no endereço 
eletrônico: http://www.audibel.com.br/implante-coclear-audibel-processo.asp  
A imagem da cirurgia para colocação do dispositivo eletrônico está disponível no endereço 
eletrônico: http://ouvidobionico.files.wordpress.com/2011/05/implante-coclear-enxerto.jpg 

 

 

 

 

Aparelho auditivo intraorgânico 
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não percepção atinge a própria comunidade de surdos, é que os aparelhos 

anteriores aos intraorgânicos já faziam de quem os usava, protótipos ciborgues. 

A dependência funcional de aparelhos para detecção de restos sonoros, já 

alocava os surdos e as pessoas com deficiência auditiva na categoria de 

ciborgues metafóricos. Portanto, o implante coclear ou o micro aparelho 

intraorgânico, possivelmente soa para os surdos como representação de derrota 

das reinvindicações de sua comunidade contra o modelo clínico/ouvintista que 

mais uma vez convence e controla ao fazer uso de sua linguagem para reafirmar 

o surdo como alguém portador de surdez. Quando os surdos dizem: 

64 
 

           Sua intenção é se colocar contra a técnica de normalização por meio da 

tecnologia intraorgânica. Ainda que surdo, após 2002, seja um termo que indique 

uma forma cultural de viver e de se relacionar socialmente, as observações 

clínicas permanecem na busca da possível transformação de surdos em 

ouvintes. O fato é que a forma dada à surdez e o desenho criado para definir a 

imagem da pessoa surda desde o século XX, permanece ativa na 

contemporaneidade e permite que no cotidiano, exista a necessidade de buscas 

constantes para que os males da patologia alegórica sejam erradicados. 

Contudo, de toda formação sobre a surdez, da palavra ao desenho e do desenho 

a construção da forma, o que sobra é a continuidade de um projeto de 

                                            
64 Cf: https://www.facebook.com/DeafRevolutionStopCochlearImplant 
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erradicação da surdez. Com ele, tenta-se erradicar a cultura surda, sua 

comunidade e valores como o próprio povo surdo. Surdez tornou-se assunto 

lucrativo e objeto do capital pelo qual, e em torno do qual, milhões são 

movimentados em todo o mundo: síntese do biocapital. Se no começo da 

revolução industrial os surdos foram vítimas das necessidades sociais da época, 

a contemporaneidade parece repetir a mesma condição por meio da revolução 

biotecnológica.  Afinal, a surdez ganhou forma, desenho, corpo e identidade. 

 

2- Da forma e do desenho à identidade surda: 
    Delimitação de espaço  

            Entre pós e contras, entre toda invenção de linguagem sobre a pessoa 

surda, após a lei 10.436/2002 conhecida como lei de LIBRAS, entre suposições 

e reinvindicações, na atualidade, as identidades politicamente propostas e 

socialmente aceitas e culturalmente difundidas como normais são: surdo e 

ouvinte. A estrutura e a forma, o desenho dado à surdez e a pessoa surda, ao 

longo do século XX, vem sofrendo certo abalo. Os surdos, que se opõem ao 

implante coclear, reivindicam novas atribuições de significados para reconstruir 

sua história. Rejeitam a forma e o desenho constituído clinicamente para eles. 

Buscam pertinências de linguagem de ordem cultural em torno na palavra que 

nomina seu grupo: surdo. Não é à toa que estas formações lexicais estão 

presentes na configuração da lei e elencam toda propaganda em nome da 

diversidade humana. Após anos subalternos – embora não pacíficos – ao 

discurso clínico, tentam alterar a simbologia que os cercam. No plano da 

linguagem, entre outras conquistas, o século XXI presencia a crescente 

afirmação, sobre forma política, de que a normalidade é uma categoria que 

abrange os surdos. Hoje, ser surdo é legal e normal.  

           Por meio de uma nova ordem sígnica, presente sob a forma de lei e de 

decretos e tradados, mesmo os grupos politicamente identificados como 

minorias - discurso contemporâneo para localização das diferenças - como 

cegos, cadeirantes, Down, homossexuais, bissexuais, transexuais, gays, 

transgêneros, negros, índios, brancos, pardos, mulheres e homens etc. estão 

encaixados nas fantasias de surdo e ouvinte porque a linguagem os capturam: 
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65 Fonte da imagem: http://www.4cnisns.com/ 
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66 Fonte da imagem: https://turismoadaptado.files.wordpress.com/2010/08/deaf-gay-pride.jpg  
67 Fonte da imagem: http://paroquiadobomjesus.blogspot.com.br/2012/09/ii-encontro-da-pastoral 
-dos-surdos-de.html 
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68 Fonte da imagem: http://www.vendovozes.com/2012/08/sorteio-do-livro-indios-surdos.html 
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           A questão é biopolítica e as adequações da diversidade humana nas 

identidades de surdo ou ouvinte, embora pareça de caráter fisiológico, se dão 

pela mesma lógica do pertencimento pátrio: nasci na cidade de Mogi das Cruzes, 

logo sou paulista porque nasci em uma cidade do estado de São Paulo, logo sou 

brasileiro porque nasci em um estado do Brasil. O laço estabelecido, no exemplo 

apresentado, é geográfico e de linguagem. Mas há outra possibilidade: minha 

família paterna é de Guaíba, município que fica no estado do Rio Grande do Sul. 

Em função deste laço, sou tradicionalmente gaúcho, e a questão cultural é 

identificada pela árvore genealógica. A diferença, se é que há alguma diferença, 

está na consagração das identidades surdo e ouvinte como marca biológica. 

Indicação do ouvido que funciona e do ouvido que não funciona: índice de 

normalidade ou surdez/anormalidade. A contradição a ser analisada reside no 

fato de a nomenclatura “surdo” indicar normalidade, sendo a surdez uma 

patologia que habita o corpo da pessoa surda. O surdo passa a ser uma pessoa 

normal adoentada, portador de um mal que lhe acomete o ouvido. Nesse 

processo, ambas as identidades são fantasias constantemente reforçadas por 

narrativas que definem o modo de ser e de estar no mundo. Reivindicam espaço 

e lugar: demarcam território. O não idêntico – aquele que contraria a identidade 

surda ou a de ouvinte - metaforicamente, é uma pessoa nua de fantasias. E todo 

nu, simbolicamente, implica na vergonha. O nu, no contexto em que é exposto 

tem a intenção de estar além de uma metáfora. Segundo o pensamento de 

Derrida (2012) estar nu implica em uma dimensão cultural, na medida em que 

representa simbolicamente, e só existe simbolicamente, como contrário da 

percepção de estar vestido. Estar nu só provoca vergonha a quem se percebe 

nu. Todo animal é nu, porém não sente vergonha de sua nudez na medida em 

que não há o conceito simbólico de nudez. A nudez e a vergonha se aplicam 

pelo olhar. Pela cultura que a constrói, como valor que define papeis. Em síntese, 

a identidade pode ser concebida como valor de pele. Ela envolve, dá forma e 

define a face. Mas pele feito roupa, segunda pele, cuja intenção se condiciona 

em tapar as vergonhas. Segunda pele é o que, aparentemente, somos enquanto 

imagem e símbolo para o outro. Eis o princípio da identidade: ela veste. 

Entretanto, a vestimenta não se caracteriza apenas pela roupagem ou modos de 

ser, é uma captura pelo poder do Estado e sua prática de controle: biopolítica e 

biopoder.  
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           Na composição das duas palavras apresentadas no final do parágrafo 

acima, chamo atenção para o prefixo “bio”, que aparentemente tem relação 

direta com o significado de biológico. Mas é por meio de Agamben (2010) que 

se pode ir ao encontro de uma interpretação mais aprofundada para o significado 

de “bio”. “Bio” ou “bios”, ambas são a inscrição da vida na ação política de modo 

relevante, sendo ela e estando ela juridicamente amparada porque, ao contrário 

da “vida nua”, está vestida pela ordem do Estado. Em função disso, é protegida 

por ele: sua via tem valor. O próprio Agamben (2010) fala que uma das 

características da biopolítica moderna é a sua necessidade de redefinir 

continuamente, na vida, o limiar que articula aquilo que está dentro daquilo que 

está fora. Isso implica em alocação, definição de território e construção de 

espaço e lugar. Ainda que estes sejam abstratos ou visuoimperceptuais 

são/estão demarcados pela identidade que funciona como dispositivo de 

localização: surdos e ouvintes.   

            O fato é que a lógica da localização, embora pareça estável, falseia. 

Bauman (2005) em seu livro Identidade conta um pouco de sua trajetória de vida. 

Ao dar uma entrevista a Benedito Vecchi fala sobre o momento de sua 

expatriação pela Polônia e seu acolhimento pela Grã-Bretanha. Este fato de sua 

história faz com que o pesquisador experimente uma condição conturbada em 

nível de identidade: para Grã-Bretanha Bauman é estrangeiro e para Polônia ele 

é expatriado. Bauman, ao considerar a sua identidade pátria, sobra. 

            O relato exposto por Bauman é um claro exemplo da desestabilidade da 

identidade. Se o país de origem de Bauman não o reconhece como “filho”, e a 

Grã-Bretanha o recebe como estrangeiro. Qual sua identidade, polonês ou 

britânico? Não bastasse a relação trazida pelo sociólogo, em uma celebração 

solene na Universidade de Praga, pela qual receberia o título de Doutor Honoris 

Causa, Bauman explica que entrou em crise ao se deparar com a condição de 

ter que escolher entre os hinos da Polônia ou da Grã-Bretanha. A solenidade 

exigia que o hino nacional do país do homenageado fosse tocado durante a 

outorga. Eis o problema identitário: a Polônia não o reconhecia como filho e a 

Grã-Bretanha não era seu país. Qual hino o representaria? Toda esta 

experiência vivida por Bauman serve como exemplo do que ele chamou de vida 
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deslocada69. A representação simbólica e cultural, a marca geográfica como 

título de pertencimento, tornou Bauman alguém que vivia em uma espécie de 

vácuo existencial. Quem era ele na ordem política? A necessidade de 

fundamentar o pertencimento o excluía.  

           Tiburi (2011b) quando falou sobre adolescentes, jovens e adultos – que a 

meu ver representam identidades temporais – disse que elas significam 

necessariamente sucumbir ontologicamente a um modo de ser. O mesmo se 

aplica a qualidade de ser surdo ou ouvinte porque ambas necessariamente 

sucumbem ontologicamente a um modo de ser. A diferença é que ser surdo ou 

ouvinte denota uma identidade permanente e linear que acompanha a pessoa 

durante toda sua vida. Neste cenário, quem é a pessoa com implante coclear? 

A que ela sucumbe? Ela rompe com a linearidade da identidade surda? Qual 

identidade ele incorpora? Talvez as duas, ou nenhuma delas. Talvez a pessoa 

com implante coclear, por analogia, tenha sido “expatriada” pelos surdos e 

ouvintes e por isso seu “lócus“ a faz sentir-se tão deslocada quanto Bauman. 

Talvez a pessoa com implante coclear seja uma “vida nua”. Este é o significado 

de desvalor proposto por Derrida (2011a). O desvalor é um deslocamento para 

o lado negativo. Mas a pessoa com implante coclear, no início do século XXI, 

parece habitar um espaço neutro, o interstício, o crepúsculo do embrião.  

            Ao considerar o que disse Derrida, Agamben, Tiburi, Hall e Bauman, 

dimensionar os efeitos da identidade não é tão complicado. Confuso é conceber 

uma sociedade que consiga organizar-se sem sua presença. Pardo (1996) até 

propôs o princípio da outridade, cujo significado implica na existência do outro 

como eu não sou, que não precisa ser outro eu, que seja desgarrado da 

mesmidade e constitua uma pessoa absolutamente diferente sem a necessidade 

de uma matriz como modelo. A proposta soa como inimaginável e desacomoda 

a percepção porque a cultura do idêntico tornou-se uma necessidade na relação 

social. Não poderia ser outro o efeito. Fantasia é um dispositivo que possibilita 

pôr em prática o que Foucault (2008b), em termos de biopolítica, definiu como 

abstração para regulação interna do Estado, sendo ela uma limitação de fato, 

                                            
69 A proposta de Bauman após conversa com a esposa, foi que a Universidade de Praga tocasse 
o hino da Europa. Muito embora, Europa, seja uma denominação genérica a expatriação e a vida 
de estrangeiro não mudavam sua “natureza” europeia. Cf: Bauman, 2005. 
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pela qual se determinam fronteiras. Na ordem da biopolítica as identidades de 

surdo e ouvinte são autorreguladoras ao mesmo tempo em que autolimitadoras: 

bios da ordem jurídica. A pessoa com implante coclear rompe as duas fronteiras: 

aparentemente diz não ao silêncio como cultura e parece não ter a intenção de 

ser considerada ouvinte. A autorregulação e os limites impostos pelas 

identidades de surdo e ouvinte se diluem com a pessoa implantada. Em função 

desta diluição os implantados desacomodam a percepção do que cada um pode 

e deve ser na contemporaneidade em nível de vida juridicamente inscrita na 

ordem do Estado. Causa polêmica. Sobre a formação das identidades citadas, 

surdo e ouvinte e a diferença nua representada pela pessoa com implante 

coclear, elas são construídas pela intersecção de práticas de controle, nas quais 

ações disciplinares estão microfisicamente ativas. Como exemplo, retomo as 

cartilhas que foram usadas para educação dos surdos que impunham a eles a 

identidade ouvinte. Até meados do século XX, no tempo em que as cartilhas 

escolares não reconheciam “surdo” como identidade inscrita na ordem jurídica 

do Estado, por mais que se quisesse, não era possível se autodeclarar surdo 

sem sofrer as coerções do ouvintismo. Ainda hoje, toda produção cultural sobre 

a surdez, marca a pessoa de modo negativo. Seu legado, é de desvalor:  

70 

                                            
70 Fonte: http://psicopedagogafernanda.blogspot.com.br/2010/08/surdo-sim-mudinho-nao.html 
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           Entretanto, para que as coerções tivessem o efeito desejado, a ação 

deveria ser visuoimperceptual e gradativa para aos poucos penetrar e promover 

a docilização dos surdos: pela linguagem, pela tecnologia, na vida em comum, 

nos projetos econômicos, na relação de consumo que formam os grupos sociais, 

nas delimitações dos espaços nos quais determinados grupos podem circular, 

no ritual da incorporação e na colocação da palavra surdo como algo que denota 

vergonha ou o submete a primitividade humana.  

           Ainda hoje é pela incorporação que as identidades são naturalizadas e 

passam a constituir em espírito e símbolo o corpo que a sustenta. Surdos e 

ouvintes estão neste jogo. Ao contrário das cartilhas que circulavam nas escolas 

para surdos em boa parte do século XX, o início do século XXI é marcado por 

uma insistente campanha em prol da cultura e da identidade surda. Agora, os 

surdos estão inscritos como vida juridicamente valiosa. Surdos, em grande 

número, com intuito de demarcar seu espaço e conquistar seu respeito e 

reconhecimento na sociedade, promovem e participam de palestras, festividades 

e shows, eventos religiosos e movimentos políticos nos quais a “cultura” surda 

se torna evidente e necessária. Ao contrário de toda vergonha do passado, as 

ações políticas e identitárias na contemporaneidade levam inúmeros surdos a 

uma campanha a favor do orgulho surdo: 

71 
                                            
71 Fonte da imagem: http://www.misssurdabrasil.com.br/2014/principal.htm 
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72 Fonte da imagem:  http://www.fpeds.org.br/?p=188 
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73 Fonte da imagem: http://www.cultura.ba.gov.br/2011/11/03/curso-de-teatro-para-surdos-na-
biblioteca-anisio-teixeira/ 
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           Perante toda propaganda/linguagem que se cria em torno da identidade 

surda, o problema do surdo implantado esbarra na não identificação, de quem 

opta pelo implante coclear, com o espirito e símbolo das identidades de surdo ou 

ouvinte. Quem opta pelo implante, incorporar as identidades citadas acima, 

parece não fazer sentido. A microfísica, de imediato, não os atinge.  

           Para elucidar o que foi dito, microfísica, em síntese, é um termo proposto 

por Foucault (1979) que engloba em seu significado a ação do poder e o modo 

como ele capilarmente está difundido por toda rede social. Isso sinaliza que 

quem precisa da identidade e faz uso dela, é a biopolítica. Biopolítica, se é que 

existe a possibilidade de explicar complexo conceito em poucas palavras, como 

a esmiúça Foucault (2008b) em seu texto Nascimento da biopolítica, se configura 

pela racionalidade prática para o exercício da governança: dos filhos, das 

famílias, da casa, dos mortos, das almas, das comunidades. Nela se apoiam os 

aparelhos ideológicos do Estado74. Por meio dela, se garante a tutela à vida.  

           Embora popularesco e rejeitado pela elite acadêmica, o refrão funk “cada 

um no seu quadrado75”, representa bem uma síntese deste modelo biopolítico. 

Identidade é enquadrar-se: tornar sólido. Limitar-se a sua solidez constitutiva. 

Quem não encarna uma identidade para si torna-se, segundo Bauman (2005), 

simbolicamente deslocado76. Por entender a função da biopolítica, se torna 

inevitável que algumas inquietações não apareçam. A pergunta a ser feita é: que 

quadrado está destinado a pessoa implantada? 

                                            
74 Para Tiburi (2011b), aparelho é um objeto cultural capaz de produzir bens culturais. Sua 
intenção é modificar o mundo. Seu posicionamento ontológico é o de dominar, programar, 
controlar. Na teoria de Althusser o Estado tem seus aparelhos para governança e esses se 
configuram como meios de produção econômica e de controle do Estado. Para ele cada aparelho 
forma um sistema único e complexo a favor do Estado, sendo o próprio Estado e tendo poder de 
Estado. Cf: Althusser, 2010. Foucault (1979), ao analisar a teoria de Althusser, compreende que 
os Aparelhos Ideológicos de Estado se concretizam na medida em que o poder produz verdades 
sendo ela submetida a uma constante incitação econômica e política; é objeto, de várias formas, 
de uma imensa difusão e de um imenso consumo. Circula nos aparelhos de educação ou de 
informação, cuja extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante algumas 
limitações rigorosas. É produzida e transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de 
alguns grandes aparelhos políticos ou econômicos, tais como universidade, exército, escritura e 
meios de comunicação. Cf: Foucault, 1979, p. 01-14.      
75 Letra e música do grupo Porto.  
76 Para Bauman (2005) a qualidade de deslocado indica estar totalmente em lugar algum. Pode 
ser uma experiência desconfortável, por vezes perturbadoras. Sempre há alguma coisa a 
explicar, desculpar, esconder ou, pelo contrário, corajosamente ostentar, negociar, oferecer e 
barganhar. Cf: Bauman, 2005, p. 19. 
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           Logo de início, antes de ter falado sobre microfísica, algumas palavras 

que considero chave foram enunciadas: localização, incorporação e espaço. 

Entre essas, dou atenção maior ao significado atribuído a “espaço”. Ela é 

significativa para entender o sentido de sobra pensado por Tiburi, de localização 

e incorporação como pensado por Hall e o sentido de deslocamento pensado 

por Bauman. A palavra “espaço” justifica o uso da expressão “quadrado”. O vai 

e vem dos surdos e seus encontros com datas marcadas nos shoppings, sua 

matrícula nas escolas bilíngues, na escola regular com salas polos, sua 

dependência de um interprete de Língua de Sinais, as comemorações no dia 26 

de setembro – dia nacional dos surdos (Anexo 12, p. 568 no Volume III) - e suas 

frequentes visitas ao fonoaudiólogo ao otorrinolaringologista e ao otologista 

demarcam o seu espaço. Nestes espaços é possível entender que a circulação 

do surdo se mantém controlada na medida em que são ambientes destinados 

para comunidade surda. Neles a “cultura surda” parece ter valor positivo. Neles, 

os surdos assumem para si a condição de idênticos e participam da lógica da 

mesmidade. Nestes espaços a Língua de Sinais e a oralização se tornam o meio 

pelo qual “muros” são levantados. Participa da comunidade quem conhece a 

língua do outro e compartilha das mesmas formas de comportamento. Na 

comunidade, fica claro o que cada um deve fazer para ser reconhecido como 

membro. Quem não compartilha não pertence e como consequência, sobra.  

           O próprio Bauman (2005) postula que a ideia de identidade nasceu da 

crise do pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de 

transpor a brecha entre o “deve” e o “é”. Ela eleva a realidade ao nível dos 

padrões estabelecidos pela ideia – recria a realidade à semelhança da ideia. Não 

se pode negar que espaço é poder, e poder é uma força simbólica que ofusca o 

saber. Quando se deve ser ouvinte ou surdo, quando se alcança o nível de 

afirmar que se é ouvinte ou surdo, o espaço assegura a sensação de 

pertencimento. Para desacomodar as certezas proponho o seguinte 

pensamento: como ouvinte não poderia eu escolher a Língua de Sinais como 

minha primeira língua, ou um amigo surdo optar pela língua oral como sua 

primeira língua. Ou ambos optarem pelas duas línguas sem a necessidade de 

formação de comunidade ou de alguma determinação hierárquica?  



106 
 

           Parece que não. Para a identidade e seu fortalecimento, o ideal é que 

cada um crie seu mundo/espaço segundo sua língua. Que cada um permaneça 

em seu quadrado. Que a língua se mantenha na responsabilidade de demarcar 

os limites da cultura pela qual se define o que pode e o que deve ser feito. Que 

em cada quadrado esteja prescrito o que não pode e o que não deve ser feito. 

Em função disso, reservo um espaço para Flusser: “não pode é a proibição de 

realização; também em sentido ético, significa quase não deve. Poder e dever 

são conceitos ligados entre si” (2007a, p.121). Nesta linha de raciocínio, o 

espaço acaba definindo o que pode e o não deve. O que pode e o que não deve 

é a força simbólica que demarca o sentido de comunidade. No centro, como eixo 

e referência, para dar sentido à comunidade surda, estão às línguas de sinais.   

           Considerando o surdo na contemporaneidade, seu espaço é demarcado 

pelo encontro, pelo aglomerado, pela normatização que se forma quando os 

surdos idênticos se encontram. O que compartilham em comum além da Língua 

de Sinais é a “realidade” identitária de poder se autodeclarar surdo. Ser surdo é 

uma marca que opera como termo constituinte da pessoa e de seus espaços. O 

espaço define o que o surdo deve fazer e como ele deve ser: sua língua, sua 

escola, sua forma de pensamento, seu cotidiano. Entre tantos dispositivos a 

favor da identidade, o que opera com mais força, é o sentido de comunidade: 

comunidade surda. A comunidade surda permite ao surdo tornar-se visível a ele 

mesmo: princípio de seu espaço. 

 

               

BiocapitalBiopoderBiopolítica

Surdo

Linguagem

Identidade

Comunidade

Espaço
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           Foucault (1984a) define que na sociedade contemporânea o espaço é 

caracterizado pelo posicionamento. Explico: na medida em que determinado 

grupo se posiciona e promove sua visibilidade ele faz emergir seu espaço em 

comum: comunidade surda. Apropria-se dele ao mesmo tempo em que por ele 

é incorporado.  Esta relação explica porque muitos dos espaços destinados aos 

surdos têm como constituição a Língua de Sinais, elementos visuais e toda uma 

pedagogia da imagem77. A leitura de mundo dos surdos por meio da imagem é 

claramente difundida como um dever. Surdez e Língua de Sinais tornaram-se 

termos determinantes e docilmente naturalizados pela e na comunidade de 

surdos. O movimento dos surdos e a formação de sua comunidade, sua força e 

determinação, parece um avanço em relação a sua realização como pessoa. O 

problema, se é que existe um problema, entra em cena quando comunidade 

pode ser percebida como campo.  

           É o sentido de campo que assombra a aparente harmonia da comunidade 

de surdos. Como explica Tiburi (2011c), campo é o lugar onde determinado tipo 

de experiência política torna-se possível por estar circunscrita dentro de limites 

possibilitadores. Eis aí a indicação de minha preocupação com o significado de 

“comunidade surda”. Óbvio que não me preocupo com seu sentido genérico, mas 

com sua dimensão na política que define o papel de cada um e o espaço que 

cabe a cada qual. É sobre isso que eu explico a seguir. 

           O poder em um campo sempre emana do mais forte. Embora a palavra 

comunidade tenha o poder de aconchegar os surdos, seus limites 

possibilitadores são determinados pela surdez. Genealogicamente, surdez é um 

conceito criado pelos médicos ouvintes para definir o surdo como um ser humano 

patológico. A banalização do significado de “surdez” permitiu que um elo estético 

se formasse tornando-a “audível” pelos próprios surdos. Na comunidade surda 

a Língua de Sinais, a leitura de mundo pela imagem e a surdez como 

representação de uma cultura se tornaram proposições a serem incorporadas 

pelos surdos. Algo que ao ser negado por alguém o desvincula por completo do 

projeto de comunidade surda. Talvez este seja o problema dos implantados. 

                                            
77 Cf: Portaria 5.707 de 12 de dezembro de 2011. Decreto 52.785 de 10 de outubro de 2011. Lei 
10.436/2002. Decreto 5.626/2005. 
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           Uma das pessoas que fez opção pelo implante coclear, quando convidada 

por mim para contribuir com esta tese sobre pessoas implantadas, em seu 

primeiro e-mail de resposta ao meu convite escreveu: pelo que você está 

dizendo, seu trabalho envolve LIBRAS e cultura surda, algo que não tem nada a 

ver com a minha realidade78. A resposta da colaboradora e a análise dos vídeos 

de surdos entrevistados pelos meus alunos – como comentado anteriormente - 

mostra que, na relação social, surdos e pessoas implantadas não se 

reconhecem. Há um afastamento explicito da comunidade surda em relação a 

quem opta pelo Implante Coclear. Há uma negação explicita da pessoa 

implantada pela sagração dos constituintes identitários da comunidade surda. O 

que permite, no sentido de organização e controle, alocar cada um no seu 

quadrado. Cada grupo forma e toma para si seu capital simbólico. 

           Os surdos permanecem, em seu campo nominado como comunidade, 

sendo controlados pelos determinismos que constituem sua identidade surda: 

silêncio, Língua de Sinais, pensamento pela imagem e a surdez. Na contramão, 

os implantados seguem em busca de seu espaço e não agarram para si o 

propósito de comunidade dos surdos. Prova desse determinismo absorvido 

“pelos surdos” pode ser comprovada por um post que circulou em uma das redes 

sociais, na qual após o pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff, sem a 

presença de interprete, gerou indignação na comunidade de surdos. Os surdos 

questionaram: ela diz que falou a todos brasileiros, mas não fez uso de uma das 

línguas oficiais do país, a LIBRAS. 

 

                                            
78 O nome da pessoa que contribuiu com a pesquisa foi omitido para manter em sigilo sua 
identidade.  
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           A reinvindicação é um claro exemplo do dissolvimento do espaço. Embora 

o Brasil seja o país, o território dos surdos, a negação ou o esquecimento do uso 

de sua língua por meio de interprete descaracterizou seu espaço. O espaço, no 

momento do pronunciamento, foi reservado aos ouvintes. O mesmo exemplo 

pode ser aplicado à escola, aos hospitais, à família, aos locais públicos e 

privados. A ideia de Foucault, apresentada anteriormente, sobre espaço, e a 

reinvindicação da comunidade surda permitem que o espaço não seja entendido 

apenas como um lugar, muito menos como uma extensão ou uma forma 

material: o espaço é uma constituição relacional e de representação. Por esta 

perspectiva a identidade pode ser pensada como espaço. Isso exemplifica o que 

Hall (2011) chama de política da localização. A minha localização na sociedade, 
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meu espaço, minha posição depende da identidade que assumo: ouvinte ou 

surdo ou implantado ou qualquer outra forma que possibilite uma autodeclaração 

delimitadora e/ou limitadora. Na contemporaneidade, há um claro espaço 

reservado para os surdos e ouvintes. Ainda que desproporcionais em termos de 

possibilidades e circulação, eles existem, se formam, se afirmam, se 

autorregulam. Estes estão sustentados pelas leis e pelas interpretações 

biológicas que transforma a identidade em verdade. Abro aspas novamente, 

neste momento, para destacar um pensamento que considero significativo para 

explicar o que entendo como função das leis e das interpretações biológicas a 

favor da identidade. Segundo Silva “é necessário criar laços imaginários que 

permitam ligar pessoas que, sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, 

sem nenhum sentimento de terem qualquer coisa em comum” (2011, p.85). Os 

laços definem as identidades e por sua vez o espaço. Comunidade é, em sua 

forma genérica, sempre um esboço de controle e, comunidade surda é o controle 

em atividade. Este é um sinal de que o espaço da pessoa implantada não é o 

mesmo espaço do surdo, muito menos o mesmo espaço do ouvinte. Os laços 

imaginários não são os mesmos. Se autodeclarar implantado é ser definido como 

não idêntico pela comunidade surda e não idêntico pelos ouvintes. É permitir se 

passar pela mesma crise vivida por Bauman em outro contexto. Portanto, resta 

uma observação sobre o implantado: sua identidade está em construção e com 

ela seu espaço. Para a biopolítica há de ser importante que os implantados 

estabeleçam seu espaço e de certo modo subjetivem para si um enunciado. 

Como disse Macherey: a linguagem é mais do que um meio na gênese de um 

pensamento cientifico, é a condição de seu movimento. Por trás do conceito, a 

palavra garante as transposições do sentido. É a presença contínua da mesma 

palavra que permite a passagem do conceito de um domínio a outro (2009). Eis 

o princípio e fundamento da identidade. Ela demarca, convida, abrange, captura, 

engana, acolhe, ofusca, aprisiona, condena, sacia, demarca, expulsa, limita, 

possibilita. Qual a sua identidade? A que ela te convida ao mesmo tempo que te 

engana? Identidade, segundo o planejamento da biopolítica e a ação do 

biopoder, relaciona-se com subjetividade ou com superficialidade? Qual o papel 

do biocapital? E quando o espaço, pré-definido da identidade, é invadido por um 

dispositivo eletrônico desestruturando-o? Quais são as possíveis respostas?  
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3- Um CID para todo surdo: 
    Linguagem e produção de capital simbólico 
 
 
          Ao definir identidade como espaço, fica claro que sua formação parte de 

estratégias biopolíticas. E não é possível que estas estratégias se fixem sem que 

exista certa linguagem bem elaborada. Em síntese, o que foi dito no tópico 

anterior se resume com uma pequena frase: identidade é espaço e espaço 

possibilita visibilidade por meio do discurso que o constitui. Neste tópico, por 

meio das relações que serão estabelecidas, em nível de descrição e análise, 

será possível avaliar o que está implícito na estabilidade das identidades surdo 

e ouvinte e como a pessoa implantada compromete esta estabilidade ao entrar 

em cena. No território da linguagem, a pessoa com implante coclear corrompe o 

discurso de verdade das identidades de surdos e ouvintes e isso parece um 

problema para a estabilidade do controle. Mas qual a raiz do problema gerado? 

           Começo então pela biologia. A proposta de colocar em evidência a 

“interpretação biológica” tem a intenção de gerar dúvida79 sobre a verdade da 

biologia. Ela existe? Seu discurso é verdadeiro? Acredito que sim. A identidade 

surda e ouvinte e a condição de implantado partem de uma verificação biológica. 

Seu discurso mostra a veracidade sobre corpos capturados pelo espírito de 

governança do Estado: estão dentro do esquema porque subjetivaram a 

linguagem clinicamente idealizada sob a forma de afirmações sobre si mesmo.  

           Surdos e ouvintes, no discurso biológico, são identidades que marcam 

aquilo que está no corpo, seu modo de funcionamento, sua potencialidade 

orgânica e as experimentações biotecnológicas. É a biologia - anatomia e a 

fisiologia do surdo – quem permite constatar que ele possui deficiências em 

algumas áreas do conhecimento em função do seu ouvido clinicamente 

verificado como defeituoso. Uma destas possíveis deficiências pode ser 

examinada no âmbito da linguagem na modalidade escrita. O surdo tem, entre 

tantos outros problemas biologicamente diagnosticados, distúrbios múltiplos. 

                                            
79 O conceito de dúvida trazido neste texto tem como referência o pensamento de Flusser 
(2011b). Segundo o filósofo, a dúvida é um estado de espírito polivalente. Pode significar o fim 
de uma fé, ou pode significar o começo de outra. Pode ainda, se levada ao extremo, instituir-se 
como “ceticismo”, isto é, como uma espécie de fé invertida. A dúvida, aliada à curiosidade é o 
berço da pesquisa e, portanto, de todo conhecimento sistemático. Cf: Flusser, 2011b, p.10.  
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           Tendo em sua fala reflexos da biologia, Perlin afirma que a produção 

escrita do surdo não vai se aproximar da escrita ouvinte, portanto não há que se 

exigir do surdo uma construção simbólica tão natural como a do ouvinte (2005). 

Isso aponta, mesmo sem ter consciência, para a necessidade de interferências 

médicas no modo operante da pessoa surda: o aparelho intraorgânico ao 

interferir na linguagem processada pelo cérebro, talvez melhore sua habilidade 

de escrita. A pesquisadora sinaliza que a potencialidade do surdo, segundo sua 

natureza, para a escrita, não é a mesma potencialidade do ouvinte. O primeiro, 

o surdo, não consegue alcançar o outro, o ouvinte, no desenvolvimento desta 

habilidade acadêmica, e esta diferença está registrada na “natureza” biológica 

de toda pessoa surda em função da surdez: interpretação biológica. 

           A afirmação de Perlin é arriscada, mas convence em grande número 

quem a lê. Se a análise da escrita for feita em algumas produções escritas de 

pessoas que optaram pelo implante coclear, talvez se tenha aí uma informação 

importante porque estas pessoas parecem dominar a escrita da Língua 

Portuguesa80 sem maiores problemas. Neste sentido, parece que pessoas com 

implante coclear, biologicamente apresentam diferenças em nível de 

desenvolvimento de linguagem se comparadas a pessoas surdas usuárias da 

Língua de Sinais. A natureza de ambos parece ser diferente. Mas é necessária 

cautela quando o assunto é a natureza. Seria a habilidade da escrita da pessoa 

implantada algo decorrente da tecnologia que altera seu organismo? Porque há 

surdos que dominam a escrita da Língua Portuguesa e não são implantados. 

Natureza é uma palavra perigosa quando entendida segundo o senso comum. 

Principalmente quando seu uso demarca certos determinismos sobre modos de 

ser: o surdo é deficiente auditivo e por isso não escreve a Língua Portuguesa tão 

bem quanto os ouvintes, ou a pessoa com implante coclear se aproxima dos 

ouvintes e por isso desenvolve bem a escrita da Língua Portuguesa. Falar sobre 

natureza biológica surda, dotada de deficiência e dificuldades, ou de 

potencialidade linguística provocada pela tecnologia intraorgânica, é o mesmo 

que trazer de volta para o século XXI um conceito antigo que circulava nos 

                                            
80 Foram analisadas 1000 postagens de pessoas com implante coclear que participam de 
comunidade fechada e aberta da rede social Face Book. Nenhuma delas apresentava deficiência 
na escrita da Língua Portuguesa. Óbvio que no ambiente virtual há a possibilidade do uso do 
corretor ortográfico eletrônico, mas ainda assim seria possível perceber tal diferenciação.  
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séculos XIX e XX que vinculada a surdez à degenerescência humana. Diante 

desta representação, as tecnologias médicas passam a ser a salvação dos 

surdos. Seu princípio, medição da orelha e observação do tubo auditivo era uma 

prática constante pela medicina Alemã e por médicos Norte Americanos81 para 

construção de seu “dicionário” biológico sobre o ouvido: 

 

                                            
81 Inicialmente com pouca repercussão na Inglaterra, a doutrina começou a ganhar espaço nos 
meios intelectuais e acadêmicos mundiais a partir do início do século XX. Foi nos Estados Unidos 
e na Alemanha que as palestras e conferências de divulgação realizadas por Galton tiveram 
maior repercussão e os princípios da nova ciência começaram a ser colocados em prática. Hoje, 
quando pensamos em eugenia, é inevitável a associação imediata à Alemanha nazista, mas 
foram os Estados Unidos que implementaram o mais bem-sucedido e organizado plano de 
eugenização social da história, que segue ativo até os nossos dias. Entre o ano de 1905 e a 
década de 20, instituições eugênicas proliferaram por todo o território americano. A principal 
delas, o Eugenics Record Office (ERO), foi dirigida pelo geneticista Charles Davenport, o maior 
representante da eugenia americana. A primeira lei de esterilização americana foi aprovada em 
1907, no estado de Indiana, e estima-se que mais de 50 mil pessoas tenham sido esterilizadas 
entre 1907 e 1949 em todo o país, considerando que a última lei do gênero foi revogada somente 
na década de 70. Os estudos médicos apresentados pelo Comitê de Imigração contribuíram para 
a aprovação do Johnson-Reed Immigration Restriction Act of 1924, lei que restringiu a imigração 
e acabou com a política open-door (portas abertas) nos Estados Unidos para impedir o “suicídio 
da raça”. Um gigantesco aparato institucional financiado por grandes corporações industriais 
divulgou a eugenia aos quatro cantos do mundo. Com o dinheiro do petróleo, a Fundação 
Rockefeller financiou e apoiou a prática na França, na Suécia e na Alemanha. Apesar de o 
prestígio da teoria ter entrado em declínio depois dos excessos do nazismo, as instituições 
eugênicas sobreviveram, ainda que com outros nomes, e muitas delas funcionam até hoje. Cf: 
Diwan, 2014. Fonte da imagem: http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/eugenia_a_biol 
ogia_como_farsa.html 
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           Natureza é uma palavra que oscila e por este motivo o seu conceito, e 

sua real significação, proporia uma concepção de normalidade sobre a condição 

orgânica dos surdos. Logo, não seria necessário que experiências para 

reabilitação do ouvido continuassem sendo realizadas no século XXI. A natureza 

surda, se levada a sério, extinguiria a necessidade das experimentações por 

meio do implante coclear ou de qualquer outra técnica invasiva de reabilitação.  

           O conceito médico de natureza contraria não só o que diz Perlin (Op. Cit.), 

mas também o que fazem os médicos com o corpo de alguns surdos na 

atualidade. Como conta Canguilhem (2005) é Hipócrates quem recebe a glória 

legendária de ter introduzido à medicina o conceito de natureza. Para Hipócrates 

“as naturezas são os médicos das doenças, ela por si só toma as providencias82”. 

Segundo estudos, do médico e filósofo, a natureza encontra por si mesma as 

vias e os meios curativos sendo que sua atuação deveria fazer a medicina 

“artificial-alopata” renunciar (CANGUILHEM, 2005). De fato, foi o que aconteceu. 

Se os surdos não dependem do som como meio de instrução e formação do 

pensamento, a “natureza” possibilitou o desenvolvimento da Língua de Sinais 

pelos surdos como habilidade equivalente a oralização dos ouvintes. 

Considerando o que pensou Hipócrates, a natureza cumpriu seu papel na 

medida em que desenvolveu por si só o modo como a linguagem de ambas as 

naturezas – surda e ouvinte - podem ser externadas. Uma vez cumprido o papel 

da “natureza” deveria, por meio do seu princípio de atuação, a medicina 

“alopática” recuar. 

           Mas ela não recua. E não recua porque segue tentando fazer de sua 

ideologia – a possível cura do surdo e sua transformação em ouvinte – uma 

prática que atenda seus interesses políticos e econômicos. Com o pretexto de 

que é possível modificar a natureza da linguagem do surdo – seu modo operante 

- a medicina se contrapõe a seu próprio princípio. Propõe um sistema de ideias, 

de cura e transformação, e convence muitas pessoas de que o seu preceito é 

realizável. Mas a deficiência não é uma criação cultural? Perlin, por exemplo, é 

pesquisadora, escritora e surda. Se ela não se autodeclarasse surda, pela sua 

escrita não seria possível diferenciá-la de um pesquisador, escritor/ouvinte. 

                                            
82 Cf: Epidemias VI apud. Canguilhem, 2005, p.12. 
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Aquilo que ela diz sobre si mesma se contradiz por ela mesma. Enquanto autora, 

ela sendo surda, escreve muito bem. Detém o domínio da Língua Portuguesa 

escrita. Tenho alguns amigos surdos, entre eles a professora Adriana Horta de 

Mattos83, sua escrita em Língua Portuguesa também não se encaixa na 

deficiência linguística enunciada como marca intrínseca e natural do surdo. 

Relacionar as habilidades e as potencialidades de uma pessoa a sua 

constituição biológica é algo perigoso. Atrelá-la ao conceito de natureza sem 

conhecer seu real significado também. A biologia tem seus fundamentos, sua 

razão e suas constatações – principalmente as que se prestam a política dos 

corpos. O que não se pode negar é que seus enunciados e certezas antes de 

serem biológicas, como explica Silva (2009), são interpretações.  

           Muitas afirmações sobre os surdos circulam socialmente, o mesmo ocorre 

em relação aos ouvintes e as pessoas que optam pelo implante coclear. As 

declarações, que se fundamentam em uma interpretação biológica, colocam 

cada um no seu quadrado. Quando uma afirmativa entra em cena e 

repetidamente é enunciada, muitas vezes sem prévia reflexão ou 

questionamento, o que se tem operando é um claro exemplo da ação biopolítica. 

Assis Silva, recentemente em seu livro Cultura Surda, esclarece a importância 

para a política da criação e sustentação da identidade surda. Para ele, esta 

criação reforça o estatuto de minoria e sustenta a LIBRAS como capital simbólico 

dos surdos. Na comunidade surda, para o pesquisador, o que se pode ver é uma 

intervenção direta da política sobre o corpo do surdo no qual normatividades 

contemporâneas os qualificam como grupo étnico-linguístico (2012). O anúncio 

e transformação de surdos, de patológico a grupo étnico-linguístico, coloca quem 

opta pelo implante coclear como um transgressor. O implantado que nega e 

“foge” da condição patológica empregada aos surdos é o mesmo que não aceita 

sua etnia e isso passa a parecer um problema. 

           Por razões políticas, acostumou-se afirmar que: surdos – que formam um 

povo étnico-linguístico - não possuem o mesmo grau de escrita que os 

ouvintes84. Biopoliticamente, esta convenção anula qualquer responsabilidade 

do Estado em relação à educação dos surdos. A marca biológica de um surdo 

                                            
83 Adriana Horta de Mattos autorizou que seu nome fosse citado.   
84 Cf: Perlin, 2005, 51-73.  
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deficiente exime o Estado de qualquer dívida moral relacionada a eles segundo 

os modelos educacionais que foram implantados para atendê-los nas escolas e 

educandários durante os séculos XIX e XX. Ainda assim, muitos pesquisadores 

saem em defesa de que surdos não escrevem bem. Para estes pensadores, a 

falha na escrita deve ser compreendida porque ela perpassa por uma questão 

de operacionalização da linguagem. Enquanto que a hipótese a ser levantada 

deveria ser: os surdos não aprenderam bem a modalidade escrita da Língua 

Portuguesa porque seu ensino foi negligenciado. A responsabilidade é do 

Estado. O peso das interpretações biológicas na relação entre surdos e ouvintes 

e implantados talvez não seja possível mensurar, mas é possível entender que 

a interpretação biológica é um dispositivo biopolítico que põe em circulação o 

valor e o desvalor contido em cada identidade fixada socialmente. A 

interpretação biológica como dispositivo de controle biopolítico coloca em cena, 

na contemporaneidade, o surdo como sujeito dotado de deficiência e o implante 

coclear como sua salvação.  

           Agamben fala que dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual 

se realiza uma pura atividade de governo sem nenhum fundamento no próprio 

ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar um processo de 

subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito (2012) – isso sintetiza quase 

tudo o que foi exposto até o presente momento. É do pensamento de Agamben 

que extraio a razão para pensar a interpretação biológica como dispositivo 

biopolítico sendo sua ação, puro biopoder. A biologia demarca os espaços na 

medida em que condiciona o ser humano a aceitar sua natureza biológica como 

constitutiva de si mesmo: subjetivação por meio do biopoder.  

           Tiburi define Biopoder como uma decisão que, de fora do corpo, agindo 

sobre ele, eviscera-lhe a autonomia própria e constitutiva num gesto sempre 

simbólico ou fisicamente violento (2011b). Não se pode esquecer que “bios”, ao 

contrário da “vida nua”, é a inscrição da existência na ordem jurídica do Estado: 

vida capital, com valor econômico e consequentemente juridicamente tutelada e 

protegida. Nestes termos a identidade como já abordado anteriormente, seja ela 

qual for, é por si só a materialidade do biopoder: síntese da “bios”. Nesse 

aspecto, a identidade surda tem à sua frente, como anteriormente comentado, 

uma série de proposições para subjetivação: Língua de Sinais, escola bilíngue, 
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sala polo em escola regular, data comemorativa em nível nacional, interprete de 

LIBRAS, aparelhos auditivos, fonoaudiólogo, a sombra da deficiência auditiva e 

a autoafirmação da surdez como marca constitutiva. Todas estas relações fazem 

do surdo o que ele representa socialmente. Contudo, a surdez como nome 

clínico que representa a deficiência auditiva parece ser um dispositivo para 

subjetivação dos surdos que permanece ativo a décadas. Está disposto “in illo 

tempore85” na ordem do Estado como inscrição de sua “bios”: 

  

                                            
85 Termo usado por Vilém Flusser que significa “sempre-sempre”. Cf: Flusser, 1996. 
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86 
  

           Contudo, as proposições identitárias para o ouvinte também são de 

ordem biológica e interpretativa. Segundo o saber clínico a natureza ouvinte tem 

                                            
86 http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/br/anexo1/audit47.shtml 
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como centro do seu desenvolvimento o som. Não obstante a prática médica para 

diagnosticar doenças e patologias se baseia na cultura sonora. Como exemplo, 

a prática da auscultação, como analisada por Foucault (1980), é a possibilidade 

da aplicabilidade da analogia entre o som característico de cada órgão e a 

identificação de alguma doença. Todo barulho “fala” porque indica agito e 

dinâmica.  

           Da importância dada ao som, devém a preocupação médica e sua 

atenção ao ouvido, suas análises biológicas e as técnicas de normalização. Ao 

colocar em prática o exercício das analogias, pode o médico concluir que o 

desenvolvimento da fala oral é um sinal de que a audição funciona em perfeita 

harmonia. Ouvido e fala são, para a ciência, intimamente relacionados. É desta 

hipótese que nasce a vigilância em relação ao desenvolvimento da oralidade. O 

distúrbio no ouvido, para a medicina, é a causa de inúmeros males cujas 

manifestações podem ser identificadas pela falha na linguagem oral: “afasia87, 

                                            
87 Wernicke elaborou um esquema simplificado para explicar o fenômeno da consciência e onde 
poderiam ocorrer as falhas de conexão que causariam as afasias. A palavra “afasia” vem do 
grego aphasia e significa “enfraquecimento ou perda da faculdade de transmissão ou 
compreensão das ideias em qualquer de suas formas, sem lesão dos órgãos vocais, por 
perturbação nervosa central”. Cf: Campos-Filho, 2003. Como explicado por Mineiro os tipos de 
afasia são: Afasia de Broca Esta afasia é aquela cujo quadro clínico possui uma descrição mais 
antiga. Neste caso, o discurso dos doentes restringe-se praticamente ao uso de nomes e muitas 
vezes ao uso de uma única palavra (existente ou não) e que se chama estereótipo (ex. tan). 
Afasia de Wernicke O quadro de afasia de Wernicke resulta de uma lesão na parte posterior e 
superior da face externa do lobo temporal do hemisfério esquerdo. Esta afasia caracteriza-se por 
uma grande perturbação da compreensão auditiva havendo uma fluência discursiva normal. Para 
além do defeito mencionado os afásicos de Wernicke apresentam ainda perturbações ao nível 
das capacidades de nomeação e de repetição. Afasia Global: A afasia global é a forma mais 
grave de perturbação da linguagem. Resulta de uma extensa lesão do hemisfério esquerdo 
envolvendo a rede neuronal que suporta e trata toda a informação verbal. O discurso é não-
fluente podendo estar limitado a um estereótipo. Afasia Anómica: Neste quadro afásico, existe 
uma clara perturbação nos mecanismos de evocação. O doente substitui a palavra por 
paráfrases explicativas, descrevendo, meronimicamente, as funções ou partes do objeto que 
pretende nomear. O defeito principal nesta afasia reside na dificuldade de acesso aos nomes 
estando poupadas as restantes capacidades. (Cf. Castro Caldas: 1999:181). Afasia de 
Condução: O defeito saliente neste tipo de afasia centra-se na incapacidade para repetir palavras 
e frases, independentemente de a compreensão auditiva ser relativamente boa. A linguagem 
expressiva oral é fluente embora os doentes com afasia de condução cometam numerosos erros 
fonológicos e substituam palavras por outras que lhe sejam fonologicamente próximas. A 
nomeação, a leitura e a escrita encontram-se geralmente alteradas. Afasias Transcorticais: As 
afasias transcorticais (sensorial e motora) caracterizam-se pela preservação da repetição 
associada a um defeito de compreensão auditiva, no caso da afasia sensorial, e pela existência 
de um discurso não fluente, no caso da afasia motora. Se apresentar ambos os defeitos, será 
uma afasia mista (cf. Castro Caldas: 1999: 183). Surdez Verbal Pura: Trata-se de uma situação 
relativamente rara em que se verifica a incapacidade de descodificar auditivamente a linguagem. 
O doente comporta-se como um surdo que não consegue compreender o que ouve, nem 
consegue produzir discurso normal e dar nomes aos objetos, não podendo naturalmente repetir. 
Cf: Mineiro Et al, 2014.  
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síndrome do miado de gato88, surdez” (SKLIAR, 2011). Males que se aplicam 

comumente aos surdos. Biologicamente o que foi dito se configura como verdade 

sobre aquele que ouve e sobre aquele que não ouve. A vigilância do som é uma 

espécie de obrigação que se repete no processo de educação e que implica em 

outras constatações. Por exemplo, o ouvinte deve ser uma pessoa silábica 

sonora, linear, e flexional, cujos resultados da vigilância da fala devem estar 

satisfatórios quando comparados a matriz médica de ouvido. A aproximação da 

audição de um ouvinte com o modelo de ouvido desejável pela medicina faz dele 

uma pessoa que pode se autodeclarar biologicamente normal89. A identificação 

com a qualidade de ser normal depende da interpretação médica que parte da 

biologia. É a medicina quem atesta a normalidade para a vida em família, para a 

circulação em locais públicos, para o estudo e para o trabalho. É o médico, como 

porta voz90 da biologia quem vai definir os espaços. No entanto, a constatação 

da normalidade não passa de uma interpretação. O estado normal daquele que 

ouve, e sua posição como modelo desejável é uma conclusão médica em 

consonância com a economia e a política. A reparação do surdo por meio do 

implante coclear para que, supostamente, alcance a normalidade tornando-se 

um ouvinte, também. Não vejo melhor exemplo de evisceração da autonomia do 

que o jogo entre o que se pode considerar normal e anormal. São identidades 

naturalizadas que definem toda existência do ser humano e sua relação social. 

           A condição que exponho assemelha-se ao que Foucault (2009a) entende 

como “disciplina” pela qual se exercita a docilidade. Para o pesquisador, em 

síntese, disciplina e docilidade são marcas do poder e do controle manifestadas 

pelo corpo educável tanto quanto manipulável. A crença de que ser ouvinte é 

pertencer a um estado normal é algo naturalizado disciplinarmente. Sua 

condição de verdadeiro está sustentada pela cartilha médica que a prescreve. 

                                            
88 A Síndrome Cri-Du-Chat foi originalmente descrita em 1963 pelo Dr. Lejeune na França. Esta 
Síndrome recebe esse nome pelo fato de seus portadores possuírem um choro semelhante ao 
miado agudo de um gato. Esta síndrome é uma anomalia cromossômica, causada pela deleção 
parcial (quebra) do braço curto do cromossomo 5, apresentando um cariótipo 46, XX, 5p- e 46, 
XY, 5p-. Por isso é também chamada de síndrome 5 p - (menos). A estimativa é que esta 
síndrome afeta cerca de 1 em 50.000 casos de crianças nascidas no mundo, e 1% dos indivíduos 
com retardamento mental. Cf: Leite, 2015. 
89 Em termos legais é possível verificar o que está prescrito e, partindo de uma constatação 
clínica, pode ser considerado normal. Ler no anexo 10, página 538 do Volume III. 
90 A palavra voz tem sentido político. Tiburi (2011f) explica que a voz é corpo e o mais 
fundamental dos fatos culturais. Da articulação da voz, diz desde Aristóteles, devém a política. 
Cf: Tiburi, 2011f, p.39.  
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No ato prescritivo, coube ao surdo o espaço das minorias, sendo ele reduzido, 

segundo a interpretação biológica, a seu ouvido que não funciona: surdez.  

           Surdez é uma palavra perigosa tanto quanto o conceito de natureza. No 

território das interpretações biológicas ela define a categoria e as subcategorias 

do surdo. Faz dele uma amostragem de corpo patológico que pode ser 

submetido, ainda no século XXI, a experimentações em função da cura e de 

inúmeras técnicas para normalização. Entre suas variações é possível observar 

uma multiplicidade de diagnósticos: H.90.0 Surdez Bilateral, H.90.8 Surdez 

Sensoneural Mista, H.91 Outras Perdas de Audição, H.91.3 Surdo-mudez, 

H.93.0 Surdez devida à isquemia transitória, F.44.6 Surdez emocional. Cada CID 

traz consigo um histórico patológico e uma proposta de tratamento. Esconde em 

seu código toda simbologia da anomalia, defeituosidade e anormalidade. 

           Para clínica e suas interpretações biológicas e sua linguagem minimizada 

por meio do CID é assim: para cada dessemelhança há um diagnóstico. Para 

cada diagnóstico uma proposta terapêutica91. Em cada proposta terapêutica há 

o direito de experimentar o corpo do diagnosticado como objeto. A subjugação 

do surdo ao seu ouvido que não funciona, sendo esta falha representada pela 

incorporação da surdez, é um ato biopolítico. A arbitrariedade do poder clínico 

que faz a surdez se tornar audível tendo seu sentido ôntico banalizado pelo uso, 

representa a voracidade do biopoder. Surdez, como disse ainda a pouco, embora 

seja um produto das interpretações biológicas, se tornou termo constitutivo da 

identidade surda e palavra corrente na comunidade de surdos. Quem opta pelo 

implante coclear parece não querer a surdez como constituinte de si. Muitas 

publicações acadêmicas que defendem a cultura “surda” trazem em seus títulos 

a surdez como referência. Cartazes de congressos e alguns informativos 

também contribuem para a naturalização da surdez como termo constituinte da 

identidade surda. Como pode haver em nível legal92 o reconhecimento do surdo 

                                            
91 Como explica Canguilhem terapêutica tem relação com o cuidar. Entretanto a ação do cuidado 
tem diferenças no plano conceitual. A terapêutica técnica, que a atualidade faz seu uso 
demasiado, tem como base o desvario e a descontinuidade. O termo biológico para o cuidado 
tem relação com a maturação e a duração. O primeiro é intervenção direta sobre a natureza e o 
segundo está na ordem da observação, espera e reação da própria natureza. Todavia, 
terapêutica é em sua essência, em algum grau, decidir e empreender, em proveito da vida, 
alguma experiência. Cf: Canguilhem, 2012, p. 419-429. 
92 O dia Nacional dos surdos, como data comemorativa da libertação e das amarras sobre os 
surdos do Brasil, é assegurado em nível legal. Ver anexo 10, página 535 do Volume III. 
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como identidade e, ainda assim, a surdez permanecer como marca constituinte 

de seu corpo? As palavras surdo e surdez seriam sinônimas?   

           Triste engano: como se pode defender o surdo, sua cultura, sua 

comunidade, sua Língua de Sinais quando se faz uso da principal simbologia 

médica de patologia que é a surdez. É possível falar de cultura surda quando o 

que se emprega a seu corpo, ainda no século XXI, é a principal marca de sua 

histórica subalternidade à cultura ouvinte? A surdez permanece e atua feito um 

rastro que a todo tempo permite que vultos do passado se façam presentes no 

cotidiano de muitos surdos. A surdez, como marca biológica de um corpo 

conseguiu atravessar o tempo e permanecer latente. É o principal dispositivo que 

prescreve os surdos na ordem jurídico-política. Em função de seu poder 

simbólico, ela circula por vários setores institucionais e é empregada por 

inúmeras áreas do conhecimento como marca natural de todo surdo. Entretanto, 

a linguagem oscila porque cria uma alegoria, que embora comumente é aplicada 

no cotidiano, deixa vazar certa incoerência no plano conceitual. Surdo e surdez 

não significam a mesma coisa, não definem o mesmo objeto, não pertencem a 

mesma corrente de pensamento. No entanto, a palavra falsa pretere a verdade: 
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93 

                                            
93 Fonte das imagens: Surdez e cinema - http://cursolibrasnet.blogspot.com.br/2012/09/1-mostra-
de-cinema-surdez-em-cena.html  I Seminário: Educação, Surdez e Cidadania - http://www.tocnoti 
cias.com.br/ler_noticia.php?idnoticia=1160 
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         O embaralhamento dos conceitos do que significa a surdez quando se 

nasce ouvinte e se perde a audição, quando se nasce surdo ou quando uma 

pessoa se autodeclara surda, faz de todo surdo o mesmo objeto da medicina: 

biologicamente uma pessoa com deficiência e digna de tratamento. As 

publicações confundem o real significado da surdez e permite que a clínica 

aplique “conceitos que são diferentes” como justificativa para suas práticas 

reabilitatórias. Surdos congênitos e ouvintes que se tornaram surdos são 

reduzidos à surdez sendo ela, clinicamente, registrada como um mal do ouvido. 

           O que não se comenta nas publicações elencadas é que a afirmação “sou 

ouvinte”, também é uma redução do homem a um órgão: o ouvido. É dessa 

redução que nasce a identidade do deficiente auditivo. Não basta ouvir, é preciso 

ouvir bem, estar de acordo com as regras estabelecidas como normais para 

percepção e alcance dos decibéis94 possíveis. O problema do deficiente auditivo 

e do surdo se encontra na percepção que a biologia tem sobre a normalidade do 

ouvido. Há uma normatização que se impõe e cria a marca da deficiência 

auditiva. Mesmo quando não há marca da deficiência porque se é surdo, cria-se 

a surdez como meio de explicar a ausência do som. 

           O MEC (2006), em um de seus documentos, classifica que pessoas 

surdas são aquelas que vivem com surdez severa e profunda e deficiente 

auditivo são as pessoas que vivem com surdez leve e moderada95. Obvio que 

na ordem das comparações a mensuração do que pode ser considerado severo, 

profundo, leve e moderado tem mais relação com a economia e com a política 

do que com a biologia ou a “natureza” do surdo. Se a analise fosse puramente 

biológica, em uma cidade como São Paulo, boa parte da população teria certo 

“nível de surdez”. A própria poluição sonora acomete e afasta o ouvido de seu 

funcionamento desejável. Neste cenário, todos seriam surdos leves e no campo 

da biologia deveria o surdo ser a matriz para identidade e não os ouvintes. Mas 

como já foi abordado anteriormente, toda identidade é um dispositivo. 

                                            
94 Decibel (dB) é uma unidade de medida da intensidade ou volume do som. Ele está presente 
em qualquer fonte sonora, até nas mais imperceptíveis ao ouvido humano. Em uma conversa 
normalmente os decibéis podem estar em torno de 40 a 60 dB. Cf: CARMOZINE; NORONHA, 
2012. p.26-27. 
95 Cf: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf 
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           Quando se consideram alguns surdos severo ou profundo, a pergunta que 

faço é simples: se não há som, como pode caracterizar-se em tal corpo a surdez? 

Uma pessoa que nasce surda poderia ao longo da vida, caso começasse a 

detectar ruídos, reivindicar a ausência de som sob a justificativa de estar 

sofrendo de ouvintez96? Poderia alguns ouvintes desejarem ser surdos? Tais 

perguntas não são fáceis de serem respondidas. Elas trazem consigo certo nível 

de complexidade. Mas é possível entender que há uma imposição das 

interpretações biológicas na qual ser ouvinte é normal e ser surdo é ser alguma 

outra coisa. O fato é que a anormalidade do surdo não é uma constatação 

fisiológica inscrita na biologia, mas uma proposição biopolítica. Mas poderia ser 

diferente? 

           Canguilhem (2009) permite dizer que sim. Em seu livro O normal e o 

patológico, o pesquisador explica que a norma de vida de um organismo é 

fornecida pelo próprio organismo, e está contida na sua existência. O equilíbrio 

e o desequilíbrio são constantes e variáveis e tem por função indicar as 

flutuações do organismo no seu meio. O problema está na configuração da 

anormalidade, que se caracteriza pela mensuração do normal partindo do que é 

mais frequente. O mais frequente acaba, na ordem médica, colocado como 

matriz. A avaliação arbitrária, que assume como normalidade o mais frequente, 

passa a ser o sentido biológico – presente na cultura simbólica - para o controle 

da vida. São estas relações que, ainda acima, propus ser pensadas como 

“econômica e política” mais que biológica.   

            Para a biologia propriamente dita, sem a interferência política e 

econômica, a perda auditiva ou a ausência de som por completo ao serem 

consideradas flutuações do organismo não indicam anormalidade. O que há é 

uma nova regulação do próprio organismo no meio em que vive: outra norma 

revelada. Canguilhem (2009) também explica que toda flutuação possível leva o 

organismo ao desenvolvimento de habilidades, quando não iguais, equivalentes, 

sendo esta uma lei da natureza – sobre isso já comentei anteriormente. Eis aí 

um testemunho vivo de que as habilidades de leitura de escrita e de fala dos 

surdos e ouvintes em nível fisiológico e cognitivo, embora diferentes, são 

                                            
96 Neologismo para pensar o conceito contrário, porém equivalente à surdez no contexto da 
patologia.  
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equivalentes entre si. Não há anormalidade. Podem muito na ordem do 

desenvolvimento das aptidões os ouvintes falarem com a estrutura buco-facial e 

os surdos com as mãos. O mesmo pode ser constatado em relação à 

interlocução da fala e seu recebimento: o ouvinte captura a linguagem por meio 

do som, os surdos por meio da imagem. Isso mostra, na prática, o que 

Canguilhem propôs como “habilidades diferentes, porém equivalentes”. 

Sinalização e oralização são equivalentes e a imagem e o som em nível de 

desenvolvimento cognitivo de surdos e ouvintes também97.  

           Ao invés de normal e anormal seria ético indicar as variações humanas 

como mais ou menos frequentes ou como flutuações. E neste caso, poderiam os 

surdos, quando detectarem algum ruído, reivindicar a volta a seu estado normal 

no qual há a ausência de som. Parece que uma discussão ética sobre 

normalidade não seria viável para uma sociedade, cuja organização depende da 

identidade. É neste contexto que a identidade do normal se fortalece. O normal 

é a marca política, porém entendida como biológica, da qual nascem todas as 

outras diferenças apresentadas como anormais. Esse parece ser o fundamento 

da indústria cultural da normalidade/anormalidade. Em contrapartida, se as 

interpretações para formação identitária fossem nascidas da filosofia, talvez 

houvesse uma inversão de valores entre o que significa ser surdo ou ouvinte. 

Talvez houvesse uma inversão substancial do que se pode considerar normal. 

Plutarco, por exemplo, trata a tagarelice - mal de quem oraliza e ouve – como 

uma doença. Vê no silêncio – presente no surdo - a sabedoria e o poder de 

contemplação. Segundo o filosofo o ouvido engana e a língua condena aquele 

que faz mau uso dela (2008). Mas não é da filosofia a responsabilidade de 

sustentar identidades opressoras, ela não se prestaria a tal insanidade. O 

pensamento filosófico dissolveria qualquer identidade. Para a filosofia pensar 

numa sociedade organizada por meio de identidades soaria blasfêmia. Portanto, 

somente à interpretação biológica é possível atribuir responsabilidade em 

                                            
97 Diderot, no século XVIII, já apresentava em seu texto Carta sobre os surdos e mudos 
endereçada àqueles que ouvem e falam que os gestos elaborados pelos surdos eram tão 
sublimes quanto a fala. Segundo ele, para o pensar filosófico o silêncio do surdo–mudo o permitia 
a uma vida de contemplação. Como dito pelo próprio Diderot: seria necessário ainda que a ordem 
dos sinais da tradução correspondesse fielmente a ordem dos gestos do original [...] há gestos 
sublimes que toda eloquência oratória nunca haverá de transmitir. [...] se havia um ser no mundo 
que devesse sentir algum prazer em música ocular e que pudesse julgá-la sem prevenção, esse 
seria um surdo-mudo de nascença. Cf: Diderot, 2006. 
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relação às criações identitárias: de raça, de gênero, de condição humana, da 

normalidade, das deficiências. Quando a igreja era o poder na Idade Média, ela 

fez do leproso um desumano, cujo espaço reservado a eles eram as cidades 

malditas. Do mesmo modo a stulfirae navis, a deriva, era o espaço destinado aos 

loucos e aos insensatos – Vide Foucault (2005). Toda análise da doença e sua 

consequência estava inscrita no Cânone da medicina medieval, uma 

enciclopédia na qual a biologia instituía os espaços. 

           Se a biologia, desde a idade média definia a ordem das doenças quando 

pelas flutuações fazia determinado corpo doer ou sofrer ou fragilizar-se ou ir a 

óbito, é dela a responsabilidade da criação da identidade “doente”. O fato é que, 

embora pareça comum e constatável, a doença como identidade daquele que 

sofre e se fragiliza é mais complexa do que se pode imaginar e a partir do século 

XIX ganha status biopolítico. Sobre isso, Canguilhem (2009) e Foucault (1980) 

concordam que não haveria pessoa doente se seu estado não estivesse 

marcado pelo olhar especista do médico. Eis aí uma figura que me interessa e 

que me permite anunciar seu papel: o médico é a personagem que representará 

o conhecimento biológico e dele construirá seu discurso clínico, do qual a 

economia e a política se beneficiarão no exercício do controle e organização da 

sociedade sob o aspecto de bios. É do enunciado médico que nasce às 

categorias: normal e anormal, saúde e doente, surdez e patológico. Patologia, 

como marca de um corpo anormal, significa deformidade. Sua origem, pathos, 

segundo Tiburi, em sua terminologia afirma o poder de algo externo ao qual 

alguém é sujeitado (2011d). Entretanto, o elemento externo aqui referido não se 

trata de vírus, bactéria ou protozoário. Trata-se de processos simbólicos de 

caráter exoendógeno pela qual, a política que domina, define a doença.  

           Embora não seja essa a intenção da filósofa, atrevo-me a dizer que a 

sujeição à patologia se explica de dupla forma: há uma natureza estranha que 

invade o corpo e lhe sujeita ao estado de fraqueza, mas há também a 

arbitrariedade biopolítica que propõe o comportamento diferente como índice de 

fraqueza para elaborar o diagnóstico e constatar a anormalidade: exoendógeno. 

O diagnóstico acaba sujeitando à pessoa a condição e vida em deformidade e a 

interpretando como doente. Nesse cenário, ao médico é dado o poder do 

diagnóstico e todo diagnóstico traz consigo uma sentença que implica na 
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correção do mal que invade o corpo ou toma posse dele. É do poder médico que 

nasce a ordem para construção de vilarejos de hansenianos, hospícios para 

loucos, clínicas e escolas especializadas para surdos. É do discurso médico-

clínico que se constata a necessidade da construção de hospitais98. É o discurso 

médico que autoriza o implante, transplante, enxerto como forma de cura. Mas 

quem é doente? A biologia dá conta de responder esta questão por meio de suas 

interpretações? Quando se define que um corpo está acometido por alguma 

doença a responsabilidade sob a ansiedade relacionada à espera da cura é de 

seu anunciante ou de quem recebe determinado laudo de anormalidade?  

           Canguilhem postula que não existe estado normal completo, nem saúde 

perfeita, isso significa que não existem doentes ou que todos, de certa forma, 

estão doentes. O doente nasce desta certeza: é possível conceder um 

diagnóstico a quem quer que seja (2009). Ao médico foi dado o legado dos 

conhecimentos biológicos que caracterizam o doente. Como foi dito 

anteriormente: sem a cultura médica da doença, seria possível mensurar a 

surdez? Seriam moralmente aceitas as terapias corretivas para surdos? Haveria 

a necessidade da invenção do implante coclear? Para Foucault (2006) o doente 

se torna verdadeiro porque há em toda sociedade a docilidade necessária em 

relação à ordem médica. O surdo como doente entra em cena pela docilidade, 

de seus familiares e da escola com seus agentes, ao discurso clínico99. Ser surdo 

se torna um mal porque a narrativa médica elege o ouvido que escuta como 

modelo de normalidade. O surdo como doente nasce do mesmo discurso que, 

segundo Foucault (1982) institui o masculino e o feminino como verdade do sexo 

e condenou Herculine Barbin, por ser hermafrodita, a não existência. O louco, o 

insensato, o anormal, o hermafrodita, e o dotado de surdez representam o 

resultado biopolítico cujo dispositivo de maior valia são as interpretações 

biológicas elaboradas por médicos desde o século XIX. O implante coclear 

possivelmente representa, no terreno da prática médica, mais uma técnica de 

uso do ouvido como objeto clínico. Seu objetivo é a tentativa experimental de 

                                            
98 Cf: FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 1980.  
99 Na comunidade da rede social de pessoas com I.C foi possível observar que muitas crianças, 
entre 1 ano e 7meses a 12 anos de idade e adolescentes entre 12 anos a 17 anos de idade foram 
implantados por decisão dos pais, em nível de influência médica e pela busca da cura e 
reabilitação do seu filho “portador de surdez”. Os surdos foram, por serem considerados pessoas 
com deficiência auditiva submetidos ao implante coclear pela decisão de terceiros: pátrio poder.  
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reparação da surdez, o retorno do surdo a normalidade simbólica representada 

pelo status de ouvinte. Uma espécie de técnica, pós-moderna, para expulsar do 

corpo da pessoa surda a atividade metafísica do pathos/maladies des l’oreille et 

de l’audition que a possui. Por meio de um olhar crítico o implante coclear 

representa um meio, entre tantos outros, de “provar” que toda criação discursiva 

em forma de prescrição médico-clínica, elaborada no passado, tinha razão: 

  
100 

 

                                            
100 Fonte: National Archives and Records Administration, College Park, Md. Disponível em: http: 
//www.ushmm.org/outreach/ptbr/media_list.php?MediaType=ph&page=2 
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101 Fonte imagem: https://archive.org/stream/traitdesmaladies02itar#page/n4/mode/1up Para ler 
as primeiras páginas do livro ver Anexo 13, página 569 do Volume III.  
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           É, então, o aparelho usado para implante coclear, um dispositivo 

eletrônico que tem a intenção de modificar, não somente a surdez e seu grau, 

mas a relação da pessoa implantada com os outros surdos não implantados e 

com os ouvintes. Grosso modo, o implante provoca uma tensão. Mexe no espaço 

que desde 2002, após a normalização da identidade surda pela lei 10.436 estava 

definido e demarcado para surdos e ouvintes.  

           A priori, a pessoa implantada é quem ocupa o lugar de “outro”. Alguém 

sem um espaço definido no quadrado da política da biologia e suas 

interpretações. A condição de outro, não se restringe ao fato de estar na 

sociedade como pessoas de “naturezas” diferentes: ouvinte/surdo e/ou 

implantado. Mas na cultura das interpretações biológicas que são estabelecidas 

pelo biopoder. O que está em jogo não é mais o estado da saúde ou da doença, 

mas a identidade e a diferença, o mesmo e o outro como objetos nascidos a 

partir das interpretações biológicas. O quadro que se expõe até o presente 

momento é um exemplo de que a biologia tem o poder de naturalizar as 

afirmações constantemente postas em circulação na sociedade. Suas 

interpretações, no curso da história, acabam essencializadas.   

           São as essencializações - tomar para si como termo constituinte aquilo 

que é uma interpretação biológica - quem estabelece certa hierárquica social: o 

surdo é para o ouvinte a diferença; o implantado é para o surdo outra diferença. 

Essa relação hierárquica faz do implantado o outro tanto na relação com os 

ouvintes quanto na relação com os surdos. Acaba ele sendo, na relação que se 

estabelece, a diferença na diferença: o outro. O que se sustenta é uma 

organização social delicada: surdos são idênticos aos surdos quando agrupados 

– são os mesmos entre eles – comunidade. Surdos entendem que os 

implantados são diferentes e por isso ocupam a posição de outro - estão fora da 

relação. A repulsão - o mesmo e o outro – está no âmago, como disse Derrida, 

da cultura simbólica que se mantém ativa no cotidiano (2011b). Cultura nascida 

das interpretações biológicas.  

           Derrida tem razão. Há uma cultura simbólica que mantem ativo no 

cotidiano a relação o mesmo e o outro, cujo poder de representação é o mesmo 

que permite existir a saúde e a doença, o normal e o anormal, o surdo e o ouvinte. 
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Mas em que implica esta relação? Para Woodward implica na formação de um 

sistema gerativo no qual os significados são produzidos. Estes determinam a 

posição dos sujeitos e constroem os lugares a partir dos quais podem se 

posicionar ou falar (2011). As posições se configuram como espaços instituídos 

que definem o sujeito dentro de uma política das convenções. Ser surdo é ser o 

outro para o ouvinte. Ser implantado é ser o outro para quem é o outro na relação 

com o ouvinte. O problema, se olhado com cautela, provoca uma triste realidade: 

todo aquele que está sob a mira do olhar de outrem, é para o outro na relação, 

em nível de valor, estima e apreço, o outro.   

           Por ter alguns amigos surdos, inúmeras vezes em roda de conversas 

informais foi possível perceber o quanto os “surdos naturais” – usuários da 

Língua de Sinais Brasileira – rejeitam os implantados. Nas redes sociais é 

possível verificar manifestos de hostilização parecidos com os apresentados 

anteriormente. A campanha contra o implante coclear, aparentemente, se torna 

uma companha de hostilização contra aqueles que aceitam para si o processo 

de modificação corporal por meio do implante coclear: 

 

           Repetidas vezes a fala de muitos surdos usuários de LIBRAS 

desqualificam os implantados colocando-os como alguém que nega sua 

natureza biológica e toda cultura provinda desta “natureza”. Por outro lado, 

considerando um razoável número de pessoas – que vivem a experiência de ser 
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implantados - aquilo que para os surdos tem tanto valor – sua cultura e 

comunidade surda, sua natureza linguística – para eles não tem a mesma 

estima. Lak Lobato, (publicitária e usuária de implante coclear) por exemplo, não 

se identifica com a natureza biológica do surdo muito menos com sua cultura 

surda e parece não consumir esta interpretação biológica para si. Não faz uso 

da Língua de Sinais Brasileira e relata em inúmeros posts que vive muito feliz 

com seu implante coclear. Ela não se considera surda102. 

           Na política das interpretações biológicas, simbólica e cotidiana, o 

implantado é o foco de um problema. Ele não se encaixa nas proposições 

biológicas prescritas para o ouvinte, tampouco para as que são prescritas para 

os surdos. Silva, por exemplo, observa que as relações humanas são 

constitutivas: o que venho a ser depende do modo como vivo com os outros, do 

modo como à experiência se desdobra em amor, amizade, conflitos e 

divergências (2012). Mas quem não se “esquadra103” como vive estas 

experiências? Quem é esse outro que habita o interstício? A pessoa implantada 

é surda? A pessoa implantada é um surdo que se torna ouvinte? A pessoa 

implantada é ouvinte? Deficiente auditivo reparado? Pessoa com surdez em 

busca de cura? É ele um anormal ou doente que precisa se normatizar segundo 

os critérios da medicina? Que espaço a cultura simbólica reserva para a pessoa 

implantada? É ele outro sujeito cuja natureza foi modificada por meio da 

artificialidade maquínica? 

           Estas perguntas também são complexas e difíceis. Causam dúvidas, 

desacomodam a percepção. Desestabilizam as certezas. É possível respondê-

las? Entre tantas questões, neste momento pretendo responder apenas uma: de 

onde vem à verdade que qualifica a “natureza” surda e ouvinte e a artificialidade 

do implantado? A qualificação, qualquer que seja se constrói pela ação 

biopolítica e se fortalece pela interpretação biológica que a escreve em uma 

cartilha da verdade. Embora exista todo um movimento social em defesa das 

                                            
102 A afirmação trazida neste parágrafo tem como base respostas dada a um questionário 
estruturado. O nome da publicitária é citado mediante a sua autorização. Ver anexo 14, página 
572 do Volume III. 
103 Fazendo referência ao termo usado por Foucault (1980) no qual esquadro é o modo como se 
definem os parâmetros de normalidade e anormalidade. Entre uma possibilidade e outra quem 
está dentro é normal, acima ou fora, abaixo ou além é anormal.  
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diferenças contemporâneas, todas elas não passam de práticas de controle e 

poder: a materialidade do biopoder. Cada interpretação biológica materializada 

sob a forma de uma nova identidade, em sua estrutura, é uma síntese de toda 

narrativa biopolítica que a sustenta. Por conta disso, no cenário contemporâneo 

é possível verificar que o “espaço” do implantado, por meio da interpretação 

biológica que o cerca, começa a se formar. Do mesmo modo que a biopolítica 

procurou propor um sistema para a estruturação da identidade ouvinte no século 

XIX. Do mesmo modo que os surdos estruturaram seu espaço e reivindicaram o 

reconhecimento de sua cultura no final do século XX. Os implantados começam 

a reprodução necessária – de um modelo de organização - para estabelecer sua 

identidade no século XXI: 

104        

          O discurso clínico, sua linguagem e a narrativa dos cartazes como 

“chamativo” para pessoas que optaram pelo implante coclear criam uma 

atmosfera de pertencimento. Todos parecem estar evolvidos pelo mesmo 

processo biopolítico aplicado aos surdos, cuja produção de linguagem fez da 

surdez uma espécie de corpo, do surdo uma identidade étnico-linguística e dos 

                                            
104 Fonte da imagem: http://desculpenaoouvi.laklobato.com/2012/08/01/encontro-de-implantado 
s-no-rio-de-janeiro-25-de-agosto/  
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ouvintes aqueles que representaram a normalidade durante todo o século XX, 

entra em cena para formação da identidade dos implantados: 

105 

                                            
105 Fonte da imagem: www.gestacsjc.blogspot.com.br 
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106 Fonte da imagem: www.gauchaogrill.com.br 



137 
 

 
 

107 

                                            
107 http://www.politecsaude.com.br/produtos/espaco-tecnologico/350/ 
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           Como disse Tiburi, a narrativa é exemplar da estrutura que sustenta o 

biopoder108 (2011b). Se tratando das interpretações biológicas e suas narrativas 

surdo/ouvinte o que sobra é o desencaixe dos implantados. Por meio das 

interpretações biológicas, cada qual incorpora para si aquilo que possivelmente 

mais rejeitava: sua redução ao ouvido e sua subjetivação a normalização da 

potência de ouvir como um devir humano. Quando se é diferente perante o outro, 

formar grupos possibilita a constituição simbólica da “igualdade/semelhança”. 

Entre os implantados, ao considerar sua “natureza biológica” modificada 

clinicamente, em seus encontros todos são idênticos porque participaram do 

mesmo processo histórico de transformação do corpo.  

           Como é possível verificar nas campanhas a favor dos implantados, a 

narrativa que os constituem desvincula todos eles da condição de surdo porque 

os identifica como implantados. Por meio do implante, a pessoa rompe com as 

condições identitárias de ser surdo, deficiente auditivo ou ouvinte. Uma nova 

condição identitária para ser essencializada entra em cena: implantados. 

           Woodward (2009) deixa claro que o essencialismo identitário pode se 

fundamentar em afirmações produzidas tanto pela história quanto pela biologia. 

Segundo ela, o idêntico se forma na medida em que há possibilidade de alguma 

certeza sobre a verdade partilhada no passado, ou pela verdade biológica como 

marca do corpo. No contexto exposto, o corpo define o que se é. Serve como 

                                            
108 Cf: Filosofia Pop, 2011. 
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fundamento para as interpretações biológicas e suas criações identitárias. Neste 

cenário, o implantado é um sujeito que historicamente nasce surdo congênito, 

ou ouvinte que perde a audição e após o implante coclear se torna “reabilitado”. 

Sua história esbarra na transformação do corpo.  

           Biologicamente, a pessoa implantada é um ser humano que se constitui 

por homem e máquina. Entretanto, a história não daria conta de criar os laços 

entre os implantados, porque alguns poderiam nascer surdos e outros se 

tornarem surdos ou deficientes auditivos e isso modificaria a história de cada 

grupo. Eis que entra em cena um dispositivo biopolítico: a surdez. A surdez da 

conta de ser a marca imaginária que abarca em sua simbologia todo aquele que 

não é ouvinte. Independente de uma pessoa ter nascido surda, ou ter se tornado 

surda ou se autodeclarar deficiente auditiva, ambas são ou estão acometidas 

pela surdez. A surdez permite que se crie um laço simbólico e imaginário que 

torne comum algumas experiências de vida que são distantes. O que sobra, é o 

desejo de quem opta pelo implante de fugir da surdez. Tirar de seu corpo o CID 

que o impregna de patologia. No curso da história, o que é possível de 

entendimento é que ambas as identidades de surdo e ouvinte e implantado, são 

objetos produzidos no laboratório das interpretações biológicas. Retomo a fala 

de Silva (2011): as interpretações biológicas, antes de serem biológicas são 

interpretações. Isso mostra que não há verdade biológica fora da moral.   

           O pensamento de Silva (Op. Cit.) pode provocar certa indignação e 

negação pelo fato de suas pesquisas partirem de um olhar sociológico. Por este 

fato, como reforço ao fragmento de seu texto, proponho observar o que diz o 

médico e filósofo Canguilhem (2009): sendo os cientistas – e ele se refere ao 

homem do conhecimento clínico: biologia, anatomia e fisiologia – homens que 

vivem sua vida em um ambiente e um meio que não é exclusivamente científico, 

a história das ciências não pode negligenciar a história das ideias. É a cultura 

quem, na ordem da formulação de teses, permite deformações na revelação da 

significação essencial109.  Para Foucault (1979) a verdade é deste mundo, sua 

produção se dá pelas múltiplas coerções tendo como finalidade efeitos 

regulamentados de poder. Silva (2011), Canguilhem (2009) e Foucault (1979) 

                                            
109 Cf: Canguilhem, 2009, p.15.  
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me dão o fôlego necessário para dizer que a verdade da biologia é uma 

interpretação, porque é deste mundo. Mais ainda, se é deste mundo é uma 

prática política no âmago da indústria cultural da normalidade/anormalidade. A 

identidade que presume a patologia e sua recuperação, surdo e implantado, 

podem ser compreendidos como ato da “policia médica”, ideia proposta por 

Foucault que se resume na seguinte prática: os traços biológicos de uma 

população se tornam elementos pertinentes para uma gestão econômica e é 

necessário organizar em volta deles um dispositivo que assegure não apenas 

sua sujeição, mas o aumento constante de sua utilidade (1979). No território das 

interpretações, para cada identidade uma utilidade.  E entre tantas, qual a 

biologia propõe para o implantado? Qual seria a real intenção da biologia quando 

modifica a estrutura de um corpo tornando-o híbrido homem-máquina? 
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III 
Biopolítica e linguagem: 

O espírito de Darwin que nos assombra 
 
 

É necessário escolher se devemos 
ser santos ou designers. O mais difícil 
será, no entanto, reformular, no fim 
do milênio, o adjetivo bom. 
 

Vilém Flusser   
 

1-Tecnologia e linguagem: 
    Práticas contemporâneas de eugenia 
 

           Acredito que não seja possível responder de imediato o que foi 

perguntado no final do capítulo anterior. Muito menos comprovar qual a real 

intenção da biologia110 quando se trata de interpretar o corpo. Mesmo porque o 

corpo é um abstrato envolvido por uma atmosfera política, econômica e 

discursiva. Como disse Tiburi, o corpo é o mais íntimo e o mais estranho, é o 

que não sabemos, seu caráter intangível se dá na multiplicidade das verdades 

que o compõem em instância subjetiva e política (2004). Mas é aceitável pensar 

em uma possibilidade. Por enquanto é possível afirmar que os implantados estão 

espalhados pelo mundo e cada qual que opta pelo implante coclear, em função 

da tecnologia a que tem acesso, forma um grupo que vivencia experiências 

diferentes111. Sua salvação e/ou condenação depende de questões econômicas 

e da categoria de classe ao qual a pessoa pertence. Embora compartilhem três 

laços em comum “o diagnóstico de surdez”, “o dispositivo eletrônico 

intraorgânico” e “a condição de implantado”, fica claro (ao analisar as discussões 

e postagens nos grupos de pessoas com implante coclear na rede social) que a 

mesma tecnologia que os une, também os separa. Isso, certamente ocorre 

porque os recursos biotecnológicos nem sempre são os mesmos para todas as 

                                            
110 Como explicado por Foucault na biologia encontram-se conceitos que tem a função de 
classificar, conceitos que tem a função de diferenciar e conceitos que tem a função de analisar. 
Alguns deles possibilitam caracterizar objetos, por exemplo, o do tecido; outros, isolar elementos, 
como o do traço hereditário; outros, a estabelecer relações, como a do reflexo. Cf: Foucault, 
2014b, p.06. 
111 Estima-se que no mundo já existam mais de 100.000 pessoas implantadas. Cf: 
http://www.implantecoclear.org.br/textos.asp?id=5 
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pessoas que foram implantadas. E por este motivo a identidade que os une se 

torna frágil e imaginária. Quase matéria dissolvida. Um abstrato morto. 

           O que resta em nível de laços é a história que os une. História, são os 

antecedentes processuais que se assemelham: a busca pelo ouvir. Mas há um 

problema que se apresenta sob a forma de ruído moral: a realidade de ser um 

implantado depende do poder aquisitivo e do modelo que está no mercado no 

momento em que o implante coclear é feito. Fora da história que os antecedem, 

cada um sofre segundo seus males. Esse fato torna contemporânea uma 

discussão que no passado provocou dor, medo e polêmica: a seleção natural 

das espécies e sua intenção biopolítica. Na contemporaneidade, é possível 

pensar numa seleção artificial das espécies em termos de procedimentos e de 

pessoa. O implante coclear possibilita que a “seleção” se torne objetiva.   

           Canguilhem em um de seus textos deu atenção especial a Charles Darwin 

e a sua teoria sobre a Seleção Natural das Espécies. Num ato crítico, antes de 

explorar os escritos de Darwin, faz uma observação: a biologia forneceu muitas 

vezes as ciências sociais modelos, frequentemente, modelos falsos (2012). Aqui 

tenho um reforço ao que eu disse sobre as interpretações biológicas: “antes de 

serem biológicas são interpretações” (SILVA, 2011). Essa frase é citada pela 

terceira vez neste Volume porque lhe considero um pensamento significativo. 

Embora a biologia e suas interpretações tenham a força necessária para serem 

incorporadas como identidade, suas afirmações falseiam. É essa falsidade que 

Canguilhem desvela. Sobre a evolução das espécies e sua seleção natural 

Canguilhem (Op.Cit.) explica que para Darwin havia duas classes de seres: os 

eleitos que naturalmente melhoram sem parar e os abandonados que a 

concorrência vital está sempre pronta para exterminar.  

           O que se coloca no território da biologia sobre fortes e fracos, evoluídos 

e atrasados sustenta uma falsidade que à política serviu como base para uma 

história de horror. É da teoria de Darwin, como conta Cornwell (2003), que a 

pseudociência sociobiológica denominada Darwinismo Social, colocou em 

prática suas certezas: higiene racial, esterilização em massa, constituição de 

subclasse psiquiátrica, hereditariedade da cegueira e da surdez e a eutanásia. 

O modelo exposto indica uma clara relação, na qual, a interpretação biológica 
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constrói a moral social que autoriza a tortura, a dor, o medo, a segregação e o 

genocídio. Possivelmente não há sentimento de culpa quando a discriminação é 

amparada moralmente112. O próprio Agamben discorre sobre o termo 

“incuravelmente perdidos” e “idiotas incuráveis” e explica que algumas vidas, 

amparadas por uma moral jurídico-política (cuja base é clínica) são, do ponto de 

vista social indignas de viver. Entre outras questões, não são capazes ao menos 

de distinguir sobre a vida e a morte, quanto mais o direito de ter autoridade sobre 

si mesmo (2010). Como consequência sofrem as ações do Estado que autoriza 

desde a prática da segregação, à tomada de decisões arbitrárias sobre o corpo 

de outrem. Como exemplo de uma “vida sem valor”, de um corpo que respira, 

mas cujo animus é ignorado pela força política que o domina é possível pensar 

nas pessoas com deficiência mental. Suas vidas, mortas politicamente, ficam à 

mercê do laudo médico. Todo e qualquer procedimento parte da vontade de um 

outro alguém, além do seu espelho, que define e autoriza as ações sobre sua 

carne banida de cidadania. Vive, como rato em gaiola, sendo observado, e entre 

grades e muros sob a custódia de toda simbologia de cura determinada ao 

sanatório, espera por sua morte misericordiosa. É ele um segregado. Uma vida 

entregue ao limbo, sombria, manipulada, sem voz ao menos para gritar sua dor.  

           O direito à prática da segregação e do genocídio parte do olhar especista 

no qual o mais fraco é o alvo. Porém, quem é o mais fraco? Como se mensura 

a fraqueza de uma pessoa ou de uma categoria? Segundo Canguilhem (2012) 

Darwin era convicto de que todo homem descende de um tipo inferior, e desta 

certeza caracteriza-se sua identidade, naturalmente baseada, nas relações de 

anterioridade e posterioridade de inferioridade e superioridade. É deste 

paralelismo que surge a identidade do mais frágil. A estes cabem o fascismo 

visuoimperceptual que permanece ativo no cotidiano da contemporaneidade. A 

vida “inferior” é alvo de olhares que a condenam sem ao menos perceber sua 

                                            
112 Como exemplo de discriminação amparada moralmente exponho o discurso do presidente 
dos Estados Unidos: Abraham Lincoln, em 14 de agosto de 1862. Preocupado com a “felicidade” 
e com o “bem-estar” dos africanos que estavam em território norte-americano, suas palavras 
propunham a seguinte intervenção: “Nós e vós somos raças diferentes. Existe entre ambas uma 
diferença maior do que aquela que separa quaisquer outras duas raças. Pouco importa se isso 
é verdadeiro ou falso, mas o certo é que essa diferença física é uma grande desvantagem mútua, 
pois penso que muitos de vós sofreis enormemente ao viver entre nós, ao passo que os nossos 
sofrem com a vossa presença. Por este sofrimento, penso que todos devam ser reenviados à 
África. Cf: Banton, 2010. 
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qualidade humana. Sua suscetibilidade provoca dor. Mas como fugir deste olhar 

condenatório quando não se tem força política institucional? Dele não se escapa 

com facilidade. Como no passado, ainda há, pessoas que acreditam que “o viver 

em sociedade” deve ser um privilégio destinado aqueles que produzem, são 

economicamente abastados e nascem sob a marca da normalidade. Na falsa-

certeza produzida por algumas pseudociências, uns saem de seu estado de 

anterioridade/inferioridade e se tornam evoluídos e outros permanecem, quando 

comparados aos evoluídos, no mesmo estágio de anterioridade/inferioridade. 

Estes são os fracos. Mas o que é a fraqueza quando se aplica aos modos de ser 

senão uma “liquida” construção cultural. Ela vaza. Toda fraqueza é relacional 

quando produto da norma:  

113 

                                            
113 Crianças diagnosticadas como Deficientes Mentais, entre os que a tinham estão os surdos. 
Foto do Internato de Rosenharz, 1930. Fonte da imagem: http://www.dw.com/pt/exposi%C3%A7 
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114 

                                            
%C3%A3o-aborda-programas-nazistas-deeutan%C3%A1sia-e-esteriliza%C3%A7%C3%A3o/a-
4059302 
114 Pessoas com deficiência como peso para o trabalhador Alemão. Fonte da imagem: 
http://fotonahistoria.blogspot.com.br/2013/01/cartaz-nazista-contra-deficie ntes.html 
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116 

                                            
115 Fonte da imagem: http://ww2gravestone.com/people/brack-victor/ A cópia do documento 
oficial que autorizava, na Europa, o extermínio de pessoas com deficiência (Eutanásia) pode ser 
visto no Volume III, anexo 15, página 576.  
116 Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=y8wVM88SxQo 
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           A teoria de Darwin e suas concepções sobre “fraqueza” como exposta por 

Canguilhem (Op.Cit.), foi aplicada inúmeras vezes para produzir a verdade dos 

“retardamentos” e inferioridades. Wallon (2007), por exemplo, fez uso 

indiretamente da teoria de Darwin em sua tese de doutorado intitulada A criança 

turbulenta: estudo sobre os retardamentos e as anomalias do desenvolvimento 

motor e mental defendida em 1925. Nela, ele descreve a evolução cognitiva e 

neuromotora de pessoas entre 02 a 15 anos de idade. O que Wallon entende 

como retardamento é o afastamento de alguns sujeitos, em nível cognitivo, de 

outros sujeitos que apresentam considerável diferença em seu processo de 

desenvolvimento na modalidade da inteligência. Os retardados, para Wallon, são 

“biologicamente” inferiores porque estacionam em determinada idade mental – 

anterioridade. O tecido sociobiológico que define a inferioridade como um dos 

constituintes da identidade é o mesmo que decide o que se pode fazer com quem 

traz em seu corpo esta marca. Cornwell (2003) relata que a morte misericordiosa, 

dirigida aos menos evoluídos, foi ironicamente um ato amoroso. Morte 

misericordiosa é um termo adotado, inclusive, pelas organizações hospitalares: 

“Santa Casa da Misericórdia”. O lugar, contudo, esconde na sua nominação seu 

significado originário: Santa Casa da morte Misericordiosa. Lócus de 

depauperamento para os fracos/adoentados e de experimentações sobre o 

corpo de pessoas cuja a existência se qualifica como “vida sem valor”. No Brasil, 

houve a realização de congresso médico em função de práticas eugênicas: 
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117 
 

           Com intuito semelhante aos das Santas Casas de Misericórdia, nos 

campos de concentração a esterilização, experimentações diversas, injeções 

letais, valas, paredões e incineradores representavam o sentimento de 

                                            
117 Fonte da imagem: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-5970200900 
0300012 
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misericórdia para com os hereditariamente inferiores da espécie humana. Foi 

negado as “vidas indignas” o direito de procriar para que não houvesse, em um 

futuro próximo e misericordiosamente amparado, vidas em sofrimento. Na trama 

que se formava, o surdo trazia consigo a surdez, prova médica de que seu 

estágio evolutivo era anterior ao dos ouvintes. O CID é a representação simbólica 

da marca posta em um corpo para denominá-lo deficiente, algo que está 

intrinsecamente relacionado ao pathos, elemento humanamente degenerado. 

Não é à toa que na ata do congresso de Milão, como destaca Lulkin (2011), o 

surdo aparece narrado como semelhante ao homem primitivo sem palavra, e 

nessa ordem tudo o que é humano para ele se torna estranho. A primitividade 

“constatada”, pela inumanidade presente no surdo, é o indício de sua 

anterioridade/inferioridade humana; sua degenerescência. Para o Darwinismo 

Social, a fraqueza do surdo era evidente porque estava evidenciada pela 

“linguagem de sinais”, e precisava ser corrigida. Considerada pela medicina 

Alemã como um mal hereditário, a primeira medida a ser tomada sobre as 

pessoas surdas, foi a esterilização de sua espécie: 

118 

                                            
118 Fragmento da publicação da Lei de 1933 - No dia 14 de julho de 1933 os nazistas aprovaram 
a lei que autorizava a esterilização forçada de pessoas com doenças consideradas hereditárias. 
Mais tarde, estas mesmas pessoas quando deficientes eram exterminadas. A lei para a 
prevenção de doenças hereditárias "Erbgesundheitsgesetz" foi aprovada pelo Reichstag 
(parlamento) em Berlim. Os defensores da eugenia, ciência da "melhoria" das especificidades 
genéticas do ser humano, saudaram a publicação normativa, que impedia a "multiplicação" de 
seres supostamente "inferiores". Entre os alvos do regime estavam: portadores de esquizofrenia, 
cegueira, deformidades físicas e surdez hereditárias. A lista também incluía pessoas com 
deficiência no desenvolvimento mental e dependentes de álcool. Cf: http://www.ghente.org/bioeti 
ca/historico.htm Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=y8wVM88SxQo 
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           Para muitos surdos o implante coclear representa um novo experimento 

da medicina para tentar evoluir o que por ela é considerado linguagem em estado 

de anterioridade/inferioridade. Não se trata apenas de alterar o funcionamento 

do ouvido, mas de modificar a estrutura operante do/no cognitivo. É por meio 

deste princípio, que na atualidade, a medicina propõe que é possível transformar 

a natureza, e seu estado de equivalência em nível de linguagem, por meio de 

interferências artificiais: 
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Organograma baseado nos estudos de Canguilhem (2012), (2009) e 

(2005), Foucault (1980), SKLIAR (2011) e Quadros (2008). 
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           O organograma exposto é um breve esboço do olhar da medicina sobre 

as possibilidades de alteração da “natureza” humana: seleção artificial. Embora 

os surdos tenham uma forma equivalente de desenvolvimento para linguagem, 

como pode ser observado no esquema proposto, clinicamente ainda se entende 

que os sinais são a representação da inferioridade e anterioridade da espécie 

humana. Uma marca de paralisação cognitiva que pode ser modificada por meio 

dos avanços tecnológicos. Nesta ordem, o implante coclear representa uma 

possibilidade de interferência para evolução da linguagem e melhoramento do 

cognitivo da pessoa com deficiência auditiva ou dos surdos congênitos e não 

congênitos. Por meio desta perspectiva, podem os surdos atingir a mesma 

modalidade linguística que os ouvintes e operar seu pensamento por meio da 

sonorização. Dada toda representação social sobre a deficiência auditiva, a 

proposta do implante coclear agrada alguns familiares de surdos e muitos 

ouvintes119. Funciona como uma afirmação biológica sobre a espécie humana.  

           Foram as certezas biológicas sobre a evolução das espécies, sua teoria 

sobre a seleção natural, quem possibilitou à biopolítica pôr em prática a seleção 

artificial. Quando o animal humano se deu o direito de fazer uso do extermínio e 

de outras técnicas a favor da seleção de sua espécie, o que a biologia acreditava 

ser uma ordem da natureza, passou a ser objetividade aplicada a favor da 

biopolítica: seleção artificial.  

           Talvez, a seleção artificial que se realiza no século XXI, não tenha tanto 

aspecto de horror como se deu no período da segunda guerra. Mas permite que 

permaneça em atividade o ato de misericórdia, senão pela morte, pela tentativa 

de reparação do organismo biologicamente interpretado como deficiente e 

anormal. O surdo, biologicamente marcado como inferior, é alvo de práticas 

médicas que a todo custo, pela misericórdia da família e da ciência, tem a 

intenção de torná-lo ouvinte e provar a eficiência dos avanços biotecnológicos. 

A ciência contemporânea permite que, organismos biologicamente considerados 

inferiores possam, por meio da biotecnologia, se tornar mais evoluídos. A essa 

prática, Habermas deu o nome de eugenia liberal (2011).  

                                            
119 A informação apresentada tem como base a análise da comunidade formada por pessoas 
implantadas e familiares de implantados. O grupo se mantém ativo na rede social Face book. 
Endereço eletrônico da comunidade: https://www.facebook.com/groups/178882225559190/ 



152 
 

           Na rede social é possível, ao observara a comunidade de pessoas com 

implante coclear, ler postagens nas quais pais e mães relatam seus 

contentamentos em relação às modificações ocorridas em seu filho surdo após 

ter sido implantado. Por meio da tecnologia intraorgânica, o estado de 

inferioridade e anterioridade que aflige todo surdo, é hipoteticamente rompido: 

XXXXXXXXXX Meu pequeno com o seu IC. Não tira mais. Graças a Deus ele aceitou o IC... 

muuuuito feliz com os resultados.120 Curtir ·  · 25 de fevereiro às 01:28 

 

XXXXXXXXXX. Meu filho é um usuário do Implante Coclear 3 anos e 3 meses e hoje no 

grupo de psicologia e serviço social do XXXXXXXXXXX, onde nós pais e usuários trocamos 

histórias de experiências e superação, hoje me emocionei muito! As vezes só nós pais 

entendemos a dificuldade que cada um passa e nada melhor que compartilhar isso. Mas diante 
de cada dificuldade, esse aparelho só nos traz alegria a cada resultado, Feliz dia do implante! Pro 

meu filho XXXX também! Curtir ·  · 25 de fevereiro às 17:52 

 

XXXXXXXXXX. O implante mudou nossas vidas está aí a prova, XXXX se divertindo com os 

bichinhos *-* Dia 25 de Fevereiro uma data muito especial na vida de todos os Usuários do 
IC...Parabéns a todos!!! Curtir ·  · 25 de fevereiro às 18:43 
 

XXXXXXXXXX Olá pessoal, gostaria de compartilhar esse importante momento na vida da minha 

família. Segunda e terça-feira minha filha terá exames o dia todo para dar o primeiro passo para 
o implante coclear dela. Ela tem 2 anos (vai fazer na semana que vem). Nós faremos a cirurgia 

dela no Hospital Mayo Clinic em Minnesota nos Estados Unidos. Nosso audiologista nos 
recomendou o implante bilateral. Enfim, estamos felizes que a nossa pequena vai voltar a falar e 

a ouvir em alguns meses. Ela já nasceu com a perda auditiva e no momento do nascimento até 
1 ano e 5 meses ela tinha perda moderada e foi progredindo e hoje se encontra no grau 

severo/profundo nos dois ouvidos. Enfim, enviem energias positivas para nós! 
Curtir. 9 de fevereiro às 16:57 próximo a Roseville 

 

XXXXXXXXXX   27 de junho às 22:18  Eu normalmente só tenho coisas boas pra compartilhar, 

mas me senti perdida, e não me sentia assim desde que soube da surdez da XXXX, hoje percebi 

que minha filha não está preparada para lidar com sua surdez, e eu menos ainda, sou separada 

do pai dela e ele tem uma enteada que mora com ele, a algum tempo a XXXX tem reclamado 

muito de ter que ir pra lá, mas achei que fosse ciúmes de uma outra criança, porque aqui ela é 

única, e é o centro das atenções. Hoje ela estava no carro com meu marido (que é mais que um 

amigo pra ela) e ela quis se abrir com ele, disse que não gosta de ir pra casa do pai porque a 

menina apresenta ela pra outras crianças como surda, ela não admite ser surda, por ter 

implantado muito cedo ela não conviveu com a surdez, fica pouquíssimo sem IC apenas quando 

não pode usá-lo, e ela diz algumas vezes que não gosta de ser uma "menina que ouve com 

aparelho" e que queria ouvir normalmente, eu tento explicar pra ela a importância do IC, mas 

hoje percebi que não estou conseguindo. Essa semana ela conheceu a XXXX, e foi o exemplo q 

meu marido deu a ela, foi fundamental para aquele momento. — se sentindo perdida. Curtir · 

 

           Os perigos de uma pedagogia/clínica, da correção, implicam na 

configuração de uma nova forma de se definir o que é anterioridade e 

                                            
120 As postagens e as imagens foram citadas e expostas para fins acadêmicos após prévia 
autorização da família. A foto da criança, por opção do pesquisador, não foi exposta. As imagens 
e os nomes também não foram expostos para manter preservada a identidade dos membros da 
comunidade.   

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590509371036538&set=gm.554132778034131&type=1
https://www.facebook.com/OuvidoBionico
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202561841025465&set=gm.554480184666057&type=1
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/546037312177011/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/pages/Roseville/108540099170234
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/623727657741309/
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inferioridade e o que é posterioridade e superioridade. Os pais que submetem 

seus filhos, ainda crianças, ao implante coclear, estão convencidos de que houve 

um avanço, uma melhora no desenvolvimento da linguagem e da relação 

interpessoal entre implantado, família e sociedade. A “linguagem de sinais” 

entendida por muitos médicos como estágio “deficiente” deixa de ter seu valor 

reconhecido em função da possibilidade da reabilitação por meio da tecnologia 

intraorgânica. Cabe lembrar que, embora muitos médicos e fonoaudiólogos 

orientem as famílias para que seus filhos, ainda que implantados, façam uso da 

LIBRAS, a intenção parece não ser de reconhecimento à língua dos surdos, mas 

de manter o discurso clínico dentro da lei – o que não faz nenhum sentido.  O 

fato é que, e isso pode ser constatado por meio dos posts, para a família de 

muitos implantados a surdez está sendo gradativamente reparada e coloca seus 

descendentes em um estágio de superioridade. Segundo alguns médicos a 

recusa da tecnologia intraorgânica faz com que muitos surdos permaneçam em 

estado de deficiência, anterioridade e inferioridade. Sendo esta responsabilidade 

atribuída à família ou a pessoa que nega o implante coclear.  

           Ao considerar o pensamento de algumas famílias que optaram pelo 

implante coclear a favor de seus filhos, e a relação que se estabelece entre 

família/consumidor e implante/fornecedor, se instaura um problema de ordem 

política: a identidade pode estar sob o controle da biotecnologia e da robótica e 

do liberalismo que sustenta o seu consumo. O território é controlado pelo 

mercado, e a saúde fica em segundo plano. O consumo de implante coclear não 

representa apenas uma aquisição de biotecnologia intraorgânica, tampouco a 

compra de um aparelho, o que se consome é o ritual da reparação. O que se 

consome é um “sonho arbitrário”, um pacote de “esperança” proposto pelo 

discurso de convencimento. A seleção artificial das espécies está ativa, e novos 

modelos de práticas eugênicas se colocam a disposição. Quais serão as 

consequências? O que estas práticas provocam no organismo e na relação da 

pessoa com as demais pessoas em seu entorno? O implante coclear salva as 

pessoas que se submetem ao processo de implantação de um possível 

estacionamento, de seu cognitivo, ao estágio de inferioridade e anterioridade? O 

que isso provoca em nível de subjetividade? Em uma das postagens, a criança 

usuária de implante coclear, diz, segundo sua mãe, que gosta de ouvir, mas que 
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não gosta de ouvir por meio de um aparelho implantado. O implante coclear, 

entre outras coisas, provocaria certa crise subjetiva em nível de reconhecimento 

do que a pessoa é para si mesma? Crise de identidade? 

 

2- A tecnologia que salva, também pode condenar: 
    Cada um no seu quadrado 

 

           Considerando tudo que foi delineado até o tópico anterior, certa confusão 

sobre a necessidade da existência da “cultura surda” entra em cena. O implante 

coclear parece ser uma solução eficiente para que toda batalha médica ocorrida 

nos séculos XIX e XX contra a surdez tenha, no século XXI, um final feliz. Mas 

há um problema que se apresenta: nem toda pessoa “amparada” pela tecnologia 

que a constituí pertence ou vive a mesma realidade de salvação. Ainda que 

“superiores” aos surdos – se aplicado, por analogia, a teoria da evolução de 

Darwin – o próprio acesso a determinados modelos oferecidos pelo mercado 

divide o grupo de pessoas com implante coclear em subgrupos. Estes subgrupos 

estão marcados pela ordem e série de fabricação e modelos oferecidos pelo 

mercado. A relação de “classe” é estabelecida pelo artefato tecnológico que 

compõe a fisiologia do seu corpo.  O corpo passa a ser consumido pelo Estado 

neoliberal. Apesar disso, para que o “ritual da reparação” seja atrativo, na 

atualidade encontram-se disponíveis no mercado diversos tipos de dispositivos 

tecnológicos para uso intraorgânico. Cada modelo tem seu preço. 

           O objetivo principal dessa objetividade mercadológica tanto quanto 

neoliberal é normalizar o organismo que não funciona direito transformando-o 

pela tecnologia a ponto de modificar a sua “natureza”. Para tal função é possível 

comprar modelos resistentes a água clorificada, a água do mar, a água quente, 

a chuva; dispositivo de grande porte, médio porte ou compacto; dispositivos 

coloridos, metalizados, com estampas, personalizados; com autophone – função 

que permite detecção e conexão com telefone por aproximação; com 

smartsound – função que regula automaticamente a captação sonora e suas 

variações no ambiente; conexão direta via fio ou Bluetooth à televisão, ipods, 

tabletes, aparelhos de som, MP3 e MP5, computadores, ultra books, vídeo 
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games e telefones. Tanta disponibilidade e suas possibilidades de conexão 

causam confusão na hora da escolha e as agências de publicidade, criativas e 

sedutoras, provocam a sensibilidade dos consumidores: 

XXXXXXXXXX  17 h Boa Noite, tenho uma filha de 9 meses com surdez profunda bilateral, 

o médico que nos acompanha é o Dr. XXXX, vamos colocar implante nos 2 ouvidos e estou 

por decidir entre os implantes. Alguém pode me ajudar? Estou verificando o Cochlear que é 

resistente a água e o Advanced a prova d´água, mas esse a prova d´água vem uma caixinha, 

que me desanimou, ver que essa caixinha pode incomodar um pouco. Por favor se puder 

compartilhar experiência ficarei grata. Obrigada Mamãe da XXXXXXXXXX121. 

 

 
 

 
122 

                                            
121 Os nomes e a imagem da pessoa que postou a mensagem foram mantidos em sigilo para 
preservar a identidade e garantir o anonimato. 
122 Fonte das imagenes: Nucleus 05 -  http://www.politecsaude.com.br/produto/nucleus-5/224/  
Nucleus 06 - http://www.politecsaude.com.br/produto/nucleus-6/225/ No início da tese o 
dispositivo intraorgânico, mais avançado, disponível no mercado era o Nucleus 05. Porém, antes 
de seu término, passados 3 anos, já havia sido lançado no mercado o Nucleus 06.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=826772687341954&set=gm.625297330917675&type=1
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           Para a família, muitas vezes o aparelho intraorgânico parece ser um meio 

de reparação da surdez, a busca pela melhora e cura ou aprimoramento e/ou 

resgate da audição. Parece haver um esquecimento, ou não assimilação, de que 

o implante coclear é permanente e constituirá o corpo de quem o receber. É um 

dispositivo de função fisiológica e operacional que permanecerá no corpo 

durante toda a vida da pessoa implantada123. Entretanto, ao ser tratado como 

mercadoria a tecnologia é vasta, mas nem sempre é acessível. Existem modelos 

mais antigos e sem tantos recursos como os citados. Estes são mais baratos e 

atendem a população mais pobre. Dentre os modelos de “baixo custo” estão os 

que não são resistentes a água, os que causam interferência quando 

aproximados de aparelhos telefônicos, os que não possuem tecnologia de 

conexão a fio ou Bluetooth e não possuem autorregulagem para capitação 

sonora. Há uma clara diferença entre ser implantado com alta tecnologia e ser 

implantado com uma tecnologia mais simples – o que provoca em termos 

práticos ações depreciativas e de desvalor sendo estas relacionadas a evolução 

artificial das espécies. Isso me coloca frente a realidades desiguais de ordem 

socioeconômica e biotecnológica. Chamo a atenção para um fato: uma vez 

realizada a cirurgia, o paciente permanecerá com o dispositivo intraorgânico do 

seu implante até o final da sua vida124. Quando o I.C não é bem-sucedido, as 

sequelas são desastrosas. O que torna esta escolha algo muito sério.  

           Todavia, o que se pode extrair dessa experiência são as relações 

estabelecidas entre a pessoa implantada e o modo como ela se relaciona com o 

mundo. A operacionalidade do ouvido, após o implante coclear, transforma toda 

rotina da pessoa. Cada recurso tecnológico provoca uma forma diferente de 

viver. Como disse anteriormente, não é a mesma experiência dos surdos, 

tampouco a mesma experiência dos ouvintes. A experiência de vida de quem 

opta pelo implante coclear é outra experiência. Os laços são outros e estão 

sendo estruturados. Em seu cotidiano, a pessoa implantada deve ter alguns 

cuidados com seu órgão robótico, o que significa ter zelo com o seu próprio 

                                            
123 Até a data do término da tese, o implante coclear era uma tecnologia que, segundo seus 
usuários e participantes do grupo da rede social, é irreversível. Entretanto, como abordado no 
Volume III, é possível fazer upgrad para mantê-lo atualizado. Quando o I.C é removido porque 
há rejeição do organismo, os resultados de sua retirada perecem ser dolorosos.  
124 Cf: http://www.saudeauditiva.org.br/novo_site/index.php?s=implante_coclear.php 
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corpo: calibração, troca das baterias, atenção a possíveis tombos e umidade. 

Quem tem recursos financeiros para manter um aparelho a prova d’agua o 

possui, quem não tem esta possibilidade, faz uso da criatividade para poder 

desenvolver algumas habilidades esportivas aquáticas ou de lazer: 

XXXXXXXXXX  14 de janeiro às 13:34 · Editado Proteção contra transpiração, para próteses 
auditivas feitas com o bico de balões... testei e aprovei125 

 

 
     

           Outros cuidados, relacionados a possibilidade de quebra ou danificação são 

essenciais: troca de baterias, manter distância de micro-ondas em 

funcionamento, não fazer uso de ultrassom terapêutico, desligar o componente 

externo ao ser exposto a raio X, não fazer uso em hipótese alguma de 

ressonância magnética, nem permanecer no local onde o equipamento estiver 

ligado. Não fazer uso de bisturi elétrico ou eletro cautério em caso de cirurgia126. 

A tecnologia intraorgânica implica em algumas restrições. Metáfora da doença 

pós-moderna. Desafios para uma outra forma de experimentar a vida.  

           Estes desafios, por exemplo, estão expostos em blogs da seguinte forma: 

não sei se cheguei a comentar contigo, mas minhas baterias recarregáveis (as 

duas) tinham um pequeno e chato defeito de fabricação, elas estavam 

descascando127. Como é possível notar não é apenas a pele que “descasca” 

                                            
125 O nome e a imagem do responsável pela foto foram omitidos para preservação da identidade 
da pessoa com implante coclear. 
126 Cf: www.implantecoclear.com.br Ver anexo 16, na página 577 no Anexo III. 
127 Cf: http://desculpenaoouvi.laklobato.com/2011/07/27/troca-a-pilha-minha-filha/ 

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/745067498940657/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749087098513529&set=gm.745067498940657&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=749087098513529&set=gm.745067498940657&type=1
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quando se é implantado, as baterias também podem passar por este processo. 

Na rede social, no grupo formado por pessoas que optaram pelo implante 

coclear, há anúncios para possíveis “barganhas” tecnológicas. Frases como: 

Tenho uma bateria quase nova que quebrou o encaixe, se alguém tivesse uma 

que já não usa mais poderíamos negociar para eu aproveitar somente a capa 

dela. É da bateria maior, cor bege. Em outra postagem: O dia em que eu temia 

chegou. Alguém tem um backup da Medel para emprestar a minha filha? Ela é 

bilateral, um está no conserto e não sei quanto tempo pode demorar[...]. Ou: 

Tenho uma filha que faz uso do implante coclear... ela perdeu e a ADAP mandou 

um inferior para ela. Tinha o fridom e eles mandaram um inferior... e vejo que ela 

não gosta pela estética e acho que ela está regredindo na fala e escuta... gostaria 

de saber se tem como conseguir pelo SUS o freedom, núcleos 5... por favor me 

ajudem ela tem 19 anos e vejo que ela tira quando não estou junto... e o FM e 

só até os 17anos... pelo sus. Mas como adquirir por outras formas sem precisa 

pagar o preço real que é muito alto... estou com todo os equipamentos do 

freedom sem usar pois não se adapta neste antigo que é mais caro e cor de 

creme... achei um absurdo eu pagar o seguro na ADAP e eles fazerem isto com 

o implantado. Por favor preciso de uma luz. Obrigada128.  

           Vê-se aí um claro modelo do que Tomaz Tadeu (2009) denomina como 

eletrificação do humano e subjetivação da máquina provocada por implantes, 

transplantes, enxertos e próteses, pela qual entra em cena uma criatura 

tecnohumana. As angustias do ciborgue são outras porque “outra” e a forma 

como ele experimenta a vida. A eletrificação do humano consiste em uma 

experiência de vida diferente. Uma pessoa com implante coclear pode adoecer 

de duas formas: por algum problema em seu organismo natural ou por alguma 

defeituosidade no sistema de seu dispositivo tecnológico.    

           Segundo Moulin (2009), a definição de saúde no século XXI compreende 

um completo estado de bem-estar físico, mental e social, assim a define a OMS 

– Organização Mundial da Saúde. Partindo desta definição, qualquer defeito no 

dispositivo eletrônico que cause mal-estar, depressão ou estresse, ansiedade 

                                            
128 O grupo formado por surdos implantados – comunidade do Face book – foi observado e 
analisado de 01 de julho de 2013 à 01 de julho de 2015. A minha entrada e permanência foi 
consentida pela criadora da página Lak Lobato. Os nomes das pessoas que postaram as 
mensagens, aqui expostas, foram omitidos por questão de privacidade.   
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excessiva ou nervosismo pode ser caracterizado como pathos de causa 

biotecnológica. Em um dos blogs129 que sigo, o que parece ficção é um relato 

real de experiências de um implantado, prova da fraqueza causada pela 

metáfora da doença pós-moderna: foram 28 dias de silêncio, o implante coclear 

estava com o controlador rachado, e esta rachadura estava fazendo o implante 

desligar sozinho. Fui à empresa e eles fizeram uma gambiarra até conseguir 

fazer a troca130.  

           Se o relato acima fosse para fins de anamnese, nele estão todos os 

componentes de um corpo doente: mal-estar, possível ansiedade, estresse e 

decepção. A indústria cultural da doença tem em seu poder a possibilidade de 

novos diagnósticos. A identidade do pathos não tem mais a natureza como 

referência, mas também a biotecnologia e a eletroeletrônica. Seja qual for o 

modo como cada implantado vivência seu corpo eletrificado, sua experiência 

ocorre no interstício: homem/máquina, cura/concerto, sangue/eletricidade, 

som/silêncio. As consequências desta relação, ainda não são possíveis de 

mensurar, vive-se o vislumbre da tecnologia e a promessa de seus possíveis 

avanços. Mas é possível pensar sobre.  

           Relacionado ao que comentei ainda a pouco, seria mais simples ter usado 

a palavra fronteira ao invés de interstício – embora já a tenha aplicado 

anteriormente - ambas são sinônimas. Mas minha intenção foi provocar pela 

palavra. Cutucar a curiosidade por sua estranheza gráfica. Retomo então: 

interstício. O surdo implantado pode ligar e desligar seu dispositivo segundo sua 

necessidade, vive a percepção sonora ou a natureza do silêncio segundo sua 

vontade. Torna-se ele um ser humano tecnologicamente avançado na medida 

em que seu dispositivo lhe permite optar pelo modo como quer estar no 

mundo131. Algumas de suas doenças não são doenças, são falhas. Não é surdo, 

mas também não é ouvinte. O fato é que a tecnologia permite que o implantado 

experimente viver na fronteira entre o som e o silêncio. Também permite que a 

                                            
129 Cf: http://marceloic.blogspot.com.br/ 
130 O nome do implantado que publica no blog e o nome da empresa que faz a manutenção do 
dispositivo foram preservados por questões de manter a privacidade de ambos.  
131 Nota do autor: Óbvio que, por mais que um ouvinte tampe seus ouvidos a sensação de silêncio 
não será a mesma do surdo implantado, e por mais que um surdo estimule seu ouvido com um 
aparelho externo a sua sensação também não será a mesma do surdo implantado. 



160 
 

pessoa esteja entre a deficiência e a alta evolução tecnológica. Em termos de 

experiência corporal o implantado é único. Como fala Kunzru (2009), a 

biotecnologia está construindo corpos. Neste processo é possível entender a 

pessoa implantada com seu ouvido biônico, como lembra Tomaz Tadeu (2009), 

como um humano-elétrico. Os posts abaixo é um exemplo prático da experiência 

de pertencer à esta categoria: 

 
XXXXXXXXXX  28 de junho às 18:31 Hoje o XXXXXXXXXX tirou os ICs acredito que 

pela gritaria do jogo, ele sempre tira quando tem muito barulho e eu respeito, considero 
como vantagem poder se desligar porque eu também me incomodo com muito barulho. 
E quando soltaram rojão perto de casa ele se virou para rua, olhou para mim e sorriu, 
sem ICs, acho que até ele ficou surpreso! Quer dizer que ficou com o resíduo auditivo 
preservado mesmo com os eletrodos inseridos132.Curtir. 
 
XXXXXXXXXX 26 de dezembro de 2014 às 12:31 Papo de ontem com amigos: Se você 
ganhasse na mega da virada qual a primeira coisa que compraria? - 2 kits de Nucleus 
6 + alguns kits do novo Aqua! Coisas que só os cyborgs entendem.  Curtir  

XXXXXXXXXXX há 34 minutos Conversa com o marido:  

Eu: - Você pode abaixar o volume da televisão, que preciso fazer uma planilha aqui?  

Ele: - Posso, mas... ah, eu estava assistindo.  

Eu: - Então, se você não se importar, eu posso tirar o implante...  

Ele: - Hummm... o que você prefere?  

Eu: - Pra mim, tanto faz. Você que reclama quando eu desligo o IC, porque não 
consegue me chamar...  

Ele: - É, mas o programa está legal! Se importa de desligar?  

Eu: - Ok, se precisar me chamar, me cutuca... 
Hahahaha Dialogo nonsense... Desligamos a televisão ou a sua orelha? 

 
 

          Talvez no futuro ouvintes possam optar pelo implante coclear para ter o 

mesmo poder de controle sobre o som e o silêncio que os implantados possuem. 

Se a medicina “estética133” permite a incorporação de próteses de silicone, a 

colocação de fio búlgaro para levantamento da flacidez da face e dos glúteos, 

enxerto de gordura para modificação da estrutura de algumas partes do corpo – 

lipofilling e abdominoplastia; se a biorrobótica tornou realidade o joelho 

                                            
132 Os nomes e a foto foram omitidos para preservar a identidade do colaborador. 
133 Não há, no Brasil, a possibilidade em especialização em medicina estética. Esta modalidade 
não consta na lista de formação nas especialidades clínicas. Entretanto o termo é usado, de 
modo corrente, por inúmeras clínicas de estética (cosmética corporal). O termo “estética” também 
foi banalizado, sendo que o mais correto seria a aplicabilidade da palavra cosmética. Contudo, é 
possível visualizar inúmeros anúncios sobre especialização e/ou prática em medicina estética. 
Ver anexo 17, página 580 no Volume III. 

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/624179484362793/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/732011556912918/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/lak.lobato/posts/731451340221872?stream_ref=10
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eletrônico, o eyeborg – dispositivo implantado no olho do britânico Neill 

Harbisson para ampliação de sua capacidade visual sem justificativa 

reabilitatória; se a bio-impressão 3D de órgãos e tecidos humanos está a cada 

dia mais próximo da realidade – já foram impressos células do fígado, células do 

rim, tecido muscular e veias: seria imoral um ouvinte optar pelo implante coclear 

para ter controle e poder sobre o som e o silêncio? A pergunta se torna pertinente 

na medida em que médicos afirmam que a eficácia do dispositivo eletrônico 

depende da memória auditiva da pessoa ou do seu tempo de terapia, para que 

através da neuroplasticidade consiga desenvolver a linguagem oral. Um ouvinte, 

tem toda sua memória constituída pelo som, seu input linguístico se deu pelo 

som, logo: haveria perdas por meio do implante coclear ou uma potencialização 

de sua habilidade auditiva?  

134 
 

           Óbvio que minha intenção é ser irônico. O implante coclear é autorizado 

pela medicina sob o pretexto de reparação e reabilitação da surdez após 

“criteriosa” analise otológica. Não é um procedimento estético – a considerar a 

banalidade que se atribui a palavra estética na contemporaneidade. É um 

procedimento para “reabilitação” intimamente pertinente à observação clínica 

                                            
134 http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/us/home/treatment-options-for-hearing-loss/cochl 
ear-implants/nucleus-6-features 
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sobre a necessidade e urgência de reparação do ouvido. Antes de qualquer 

possibilidade de implantação, fichas e questionários são respondidos: 
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           Não quero tecer um juízo positivo ou negativo sobre o implante. E minha 

ironia não tem a intenção de satirizar um assunto tão delicado. Concordo com 

Haraway (2009) quando explica que a ironia tem relação com contradições que 
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não se resolvem, intenciona manter juntas coisas incompatíveis porque todas 

são necessárias, e desta forma sustenta o humor no jogo sério. Meu tom irônico 

acredita nesta possibilidade trazida por Haraway. É o jogo sério que causa certa 

inquietação. Há uma relação biopolítica e bioeconômica, subjetiva e objetiva, 

humano e tecnológico na constituição das pessoas com implante coclear: a 

biotecnologia é capaz de pôr em cena surdos implantados tecnologicamente 

mais evoluídos e surdos implantados tecnologicamente ultrapassados. Nesse 

cenário, a evolução humana não é apenas uma questão de corpo, mas de 

hardware: modelo, ano de lançamento, upgrade, série, patente e poder 

aquisitivo. O ser trocado pelo ter numa relação objetiva e prática. 

           O jogo é sério, e coloca no centro das atenções a biotecnologia e as 

consequências da objetividade médica e comercial. A seleção artificial volta à 

cena. Para as pessoas que optaram pelo implante, a falta de medicamento não 

seria o único problema na relação saúde e qualidade de vida ou doença e dor. 

Os implantados dependem do tempo de garantia do seu dispositivo 

intraorgânico, o que implica em relação comercial entre cliente/fornecedor. O 

controle da qualidade de vida de quem opta pelo implante, a manutenção de um 

dos seus sentidos, vai além de uma relação médico e paciente. A relação se 

estabelece em um campo mais frio, que deixa evidente o corpo como objeto 

tutelado pelo capital cuja categoria, na contemporaneidade, mais precisa para 

explicar sua realidade seria “corpo neoliberal”. Nesse campo, o código que 

possivelmente movimenta uma conduta ética deixa de ser o da medicina para 

dar espaço ao código do consumidor. PROCON, por exemplo.  

           Para a ADAP – Associação dos deficientes auditivos, pais, amigos e 

usuários de implante coclear135 – o problema da garantia é algo que preocupa e 

muito quem vive sob a custódia das empresas responsáveis pelo aparelho usado 

para implante coclear. Em seu site, a discussão alerta para uma questão política, 

mais de consumidor do que de saúde pública. Em função da relação comercial 

                                            
135 Fundada em 1998 para suprir as deficiências do governo em manter a manutenção do 
implante coclear, uma vez que o SUS beneficia o deficiente auditivo custeando a cirurgia, a 
prótese e equipamento externo (processador, microfone e antena) não prevendo desgastes, 
quebras e atualizações de tecnologia, a ADAP tornou-se referência nacional na assistência de 
seus associados no trato de manutenção dos acessórios que compõe o Implante Coclear 
externo, fazendo o trâmite entre associados, empresas fornecedores das soluções e centros de 
implante. Cf: www.adap.org.br/site/ 
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estabelecida entre implantados e empresa fornecedora de aparelhos para 

implante, a associação fez a seguinte publicação em seu site: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ainda que seja uma solução, ela é temporária e custosa, e sua assistência 

é estendida e não permanente. O final da garantia representa para a pessoa 

implantada, não tendo recursos financeiros próprio, o retorno à surdez. Sua volta 

a condição anterior, pode ser considerado, do ponto de vista clínico, como seu 

estágio de inferioridade. O princípio de anterioridade ressurge na cena 

contemporânea sob a forma de um aparelho implantado que não funciona mais. 

O hardware “morreu”. Quem sente é o corpo da pessoa que permanece viva. 
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           O que foi dito, pode parecer roteiro para cinema, mas não é. No mesmo 

blog citado anteriormente, sobre o qual falei do problema com o controlador, há 

um claro exemplo do que está em jogo. Uma das pessoas que vive a experiência 

de ser um ciborgue de ouvido biônico, em um de seus posts desabafa: Em 

dezembro fui à empresa para fazer a troca do controlador, mas como a garantia 

do implante tinha acabado, bastava esperar a manutenção sair por meio de ação 

judicial, nada mudou ainda, e um controlador novo custa 3.400,00 reais136. Ao 

que se refere à doença, no caso exposto, seu diagnóstico não depende de uma 

avaliação bio-orgânica, sua causa é a defeituosidade no hardware. Diagnósticos 

possíveis: desgaste de peça, defeituosidade de fabricação, oxidação de 

dispositivo interno, falha biomaquínica, quebra de equipamento. Habermas 

(2010), ao escrever O futuro da natureza humana, faz uma crítica à objetivação 

encarnada, cuja prática compreende a concretização do ato técnico. Segundo 

ele, ato técnico é a intervenção direta das tecnologias sobre a natureza humana 

tendo como consequência uma confusão entre o que evolui naturalmente e o 

que foi fabricado137. Embora a pessoa com implante coclear goze de sua 

identidade tecnologizada, na seleção artificial das espécies, quem será forte e 

quem será fraco?  Como estes dois conceitos poderiam ser mensurados? 

           Provavelmente essa reflexão não tenha sido proposta. O implante 

permanece sendo tratado como produto/consumidor, tecnologia/benefício, 

deficiência/reparação, patologia/cura, surdo/ouvinte. Há um escondimento de 

toda trama biopolítica e comercial que envolve a colocação do implante coclear 

em um ser humano. Quais seriam as reais intenções desses escondimentos? 

Em 08 de maio de 2008 o jornal de Portugal Correio da Manhã, publicou a 

seguinte matéria sobre médicos que indicavam e faziam a cirurgia de implante 

coclear. O texto exposto ao público, possivelmente, provoca sentimento de 

indignação. A frieza da objetividade frente a acordos econômicos ilícitos que 

                                            
136 Cf: http://marceloic.blogspot.com.br/ O valor aqui exposto representa uma cotação feita em 
20013. Os valores já foram alterados em função do mercado que o regula: taxa do dólar, 
impostos, valores de importação ou produção etc. 
137 Embora Habermas fale em seu texto sobre algumas tecnologias e suas interferências na 
natureza humana, seu texto tem como objeto, de modo crítico, a manipulação genética como 
escolha arbitrária. Para ele, certas escolhas implicam em questões de ordem moral, nas quais 
se deve fazer um debate bastante significativo e cauteloso sobre quem pode escolher sobre o 
que eu posso vir a ser? Habermas sempre traz a palavra natureza entre aspas, porque sua 
intenção não é advogar a favor de um puritanismo essencialista, mas criar tensão entre a 
manipulação estética e a ética da vida. Cf: Habermas, 2010.  
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colocam a qualidade de vida em segundo plano, eleva “a necessidade” do 

implante coclear a uma discussão de categoria ética. Por que há, uma 

miscelânea de propagandas pró implante coclear? Qual sua razão? Intenção? 

Quem se beneficia com o implante? Muitas pessoas implantadas declaram que 

vivem sob a luz dos seus benefícios biotecnológicos, mas nem todas138: 

 
 

                                            
138 Pela primeira vez em Portugal uma multinacional estrangeira e a sua representante no País 
são acusadas de um crime de corrupção activa com prejuízo do comércio internacional, no 
âmbito de um processo que envolve também três médicos do Centro Hospitalar de Coimbra 
(CHC), que respondem por corrupção passiva. Os clínicos, que integram o único centro nacional 
de implantes cocleares [próteses auditivas] em crianças, são acusados pelo Departamento de 
Investigação e Acção Penal de Coimbra de fazerem viagens, dois deles com familiares, pagas 
por empresas que forneceram próteses. Em causa está a escolha de uma empresa, com sede 
na Austrália e representações na Suíça e em Portugal, para fornecer implantes cocleares no 
âmbito de um concurso público internacional aberto em 2004 por 1,2 milhões de euros. Os 
médicos e dois funcionários do CHC faziam parte do júri que decidiu comprar o equipamento ao 
grupo australiano. O valor pago pelas próteses corresponde ao número de intervenções 
realizadas num ano. Segundo Marta Temido, do conselho de administração do CHC, cada 
prótese custa vinte mil euros e o hospital implanta mais de meia centena por ano em crianças e 
adultos. Marta Temido acentua que o CHC “não é parte activa” no processo judicial mas 
reconhece que a acusação, “a provar-se, é de enorme gravidade”. Do ponto de vista técnico, 
estes médicos “são profissionais de renome, que muito prestigiam o CHC”, concluiu. DETALHES 
VIAGENS Estão em causa as viagens dos médicos a Itália, a França e aos EUA, tal como as 
estadas, pagas pela empresa vencedora do concurso público. 
CIRURGIA A cirurgia consiste na aplicação de uma prótese que permite que crianças surdas 
mudas comecem a ouvir e também a falar. INVESTIGAÇÃO O caso foi investigado pela Polícia 
Judiciária de Coimbra, que chegou a deslocar uma equipa de inspectores à Suíça para fazer 
buscas e constituir os arguidos. Cf: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ saúde/c 
orrupção-atinge-médicos  
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           Óbvio que a matéria representa um problema local. Mas assusta quando 

se trata de saúde pública. No Brasil, o programa do Fantástico, exibido no dia 04 

de janeiro de 2015 - embora não tenha tratado ou citado o envolvimento de 

médicos e fonoaudiólogos responsáveis pelo implante coclear em algum 

esquema de corrupção - mostrou o mercado das próteses. Entre as denúncias 

estão a prática de profissionais que se vendem. Recebem de empresas 

credenciadas propinas em função de algumas cirurgias desnecessárias e o uso 

de próteses de forma indevida: 

Edição do dia 04/01/2015 

04/01/2015 23h38 - Atualizado em 05/01/2015 21h39 

Máfia das próteses coloca vidas em 

risco com cirurgias desnecessárias 

Médicos chegam a faturar R$ 100 mil por mês em 

esquema que desvia dinheiro do SUS e encarece 

planos de saúde. 

139 

                                            
139http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/01/mafia-das-proteses-coloca-vidas-em-risco-com 
-cirurgias-desnecessarias.html Toda a reportagem com sua transcrição pode ser vista no anexo 
18, página 583 do Volume III. 
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           O que sobra é a esperança. A seleção artificial das espécies está ativa, o 

ato de misericórdia também.  Neste quadro, quem é quem na sociedade: 

forte/fraco. A superficialidade faz de um jogo sério algo banal, na qual a 

biopolítica propõe que estas questões sejam simplificadas e diluídas na forma 

de uma nova identidade. Afinal, o biopoder em atividade, pode provocar uma 

agradável sensação de estabilidade causando escondimento da objetividade 

clínica e sua atuação na seleção das espécies. Retomo então, a mesma 

pergunta que fiz antes de iniciar este tópico: nesta trama, que sujeito é a pessoa 

com implante coclear? A quais discursos a pessoa implantada está exposta e 

quais desses discursos, por ela, é subjetivado? Quem escapa? 

 

3-Biopoder, subjetivação da linguagem e identidade: 
   Ciborgues e ciborgues de ouvido biônico  
 
 
           Ao navegar pela internet é possível se deparar com um blog que 

provavelmente provoca inquietação. Com o pseudônimo de Sun Melody, uma 

portuguesa, que pode ser comparada a tantos outros implantados que vivem e 

estão espalhados pelos estados do Brasil, se autodeclara ciborgue140. Seus 

posts retratam tudo o que foi apresentado até o presente momento sobre a 

formação do espaço/identidade do ciborgue e todo consumo performativo que 

está subentendido nesta identidade. Mas o que significa ser uma ciborgue ou um 

ciborgue? O que significa ser uma ciborgue de ouvido biônico? Na concepção 

da blogueira a surdez lhe foi um mal, uma patologia, algo que lhe provocou 

sofrimento durante a vida e que lhe manteve confinada a uma condição de 

silêncio. Para ela, o implante coclear representa um resgate, uma espécie de 

salvação que permitiu seu retorno ao universo ouvinte – a pessoa que posta os 

textos não é surda congênita. Entretanto, segundo seus posts ela não é nem 

surda (enquanto identidade étnico linguística e membra da comunidade surda), 

tampouco ouvinte (não tem a intenção de se declarar ouvinte para ser 

reconhecida como pessoa normal), muito menos surdo implantado (como os 

surdos chamam quem opta pelo implanta coclear) ou simplesmente implantado 

                                            
140 Cf: http://ouvido-bionico.blogspot.com.br/p/sun-melody.html 
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como declara a medicina: ciborgue é sua forma de identificação. Seus relatos 

em forma de narrativas, para contrariar a ordem político-identitária, sempre 

procuram afirmar o modo como a biotecnologia lhe provoca os sentidos, e por 

fim, se autodeclara uma ciborgue.  Para Sun Melody, ciborgue não é uma palavra 

de ficção, mas uma experiência a ser vivenciada no cotidiano que implica em 

responsabilidades com o aparelho que compõe seu corpo. Sem problema algum, 

sua autodeclaração a coloca na sociedade como alguém que já definiu sua 

identidade: 

141 
 

           Sun Melody não é a única a se autodeclarar ciborgue. Na página da web 

Crônicas da Surdez, outra blogueira e usuária de implante coclear publicou a 

seguinte experiência familiar: dia após dia vai ficando mais fácil de entender o 

que a família diz sem ajuda da leitura labial. Aliás, se há alguém que não 

consegue se acostumar comigo na versão cyborg é meu irmão142.  Na rede 

social, os grupos formados por pessoas com Implante Coclear, constantemente 

colocam em circulação a palavra ciborgue como identificação do modo de viver 

de seus membros. Saudações como: “Bom dia ciborgues, pais, mães...”, ou 

“nossa atriz ciborgue”, “Boa tarde cyborgs, estou vasculhando a internet em 

busca de um programa ou atividades que ajudem a reaprender a ouvir”, são 

comuns entre os membros da comunidade. Ao observar e analisar as 

comunidades da rede social durante certo período de tempo foi possível verificar 

                                            
141 Fonte da imagem: http://ouvido-bionico.blogspot.com.br/p/sun-melody.html 
142 Fragmento extraído do blog Crônicas da Surdez. Cf: http://cronicasdasurdez.com/dois-meses-
de-implante-coclear-ativado/  
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que a palavra ciborgue aparece, em média, 96 vezes a cada ano nas postagens 

de seus membros e o termo ouvido biônico 09 vezes. O termo ciborgue é 

adotado, tanto por quem vive com o implante coclear, como pela família de quem 

é implantado. Como é possível notar, ciborgue parece ser a palavra indicada 

para referenciar quem tem dentro de si um dispositivo eletrônico. Na rede social, 

o grupo formado apenas por pessoas implantadas ou pais cujos filhos são 

implantados, o espaço do ciborgue com ouvido biônico começa a ser definido. 

Contudo, quase todo espaço constitui-se como campo e tem como condição as 

implicações normativas. Não fugindo a regra, no início da página de uma das 

comunidades formada por pessoas e familiares de pessoas com implante 

coclear, lê-se a seguinte informação como cabeçalho de abertura: 

143 
 

           Se a maioria dos surdos naturais não acolhem em sua comunidade quem 

opta pelo implante, em uma das comunidades ciborgue, se pronunciar contra a 

tecnologia intraorgânica, como mostra o fragmento exposto, não é tolerável. A 

formação do seu espaço permite que certas determinações sejam estabelecidas 

e que proibições sejam impostas. O controle se instaura por meio de permissões 

e negações que aparentemente geram uma espécie de código de ética pautado 

no silêncio. Mas por que ciborgue? A resposta pode estar na necessidade 

política de criar categorias de pertencimento e construir um campo simbólico no 

qual passe a existir uma identidade para todo ser humano. Nem anormal 

tampouco doente: ciborgue. No território das representações, a identificação 

com o ciborgue parece agradar quem decide pelo implante coclear. O problema 

                                            
143 O nome e a fotografia do colaborador foram omitidos para preservar a sua identidade 
e privacidade.  
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identitário de quem opta por ter um aparelho intraorgânico em seu corpo se 

resolve pela subjetivação do que significa ser um ciborgue. Na medida em que 

uma pessoa se autodeclara ciborgue não há mais a necessidade de ser aceito 

pela comunidade de surdos ou pelos ouvintes e seus costumes. Sua identidade 

é outra. Sua forma de ver o mundo é outra. Sun Melody, por exemplo, em sua 

página na rede social, deixa claro que ser ciborgue a faz ter uma experiência 

única, nada próximo do conceito de silêncio ou de som trazido pelos ouvintes e 

surdos: 
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144 Fonte da postagem: https://www.facebook.com/pages/Sou-uma-Cyborg-Ouvido-Implantado/ 
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           A experiência do ciborgue de ouvido biônico é singular, algo pessoal, 

íntimo. Ele opõe-se as normatizações ouvintes e surdas porque cria sua própria 

forma de se relacionar socialmente. Suas normas são outras. No entanto, 

embora o ciborgue pareça muito com o que Haraway entende como “consciência 

de oposição” (2009, p.49), porque aparentemente é uma identidade que se 

contrapõe as imposições da comunidade surda e dos valores ouvintes, sua 

enunciação como categoria pode causar dúvida: o ciborgue nasce para opor-se 

a todas as imposições da comunidade surda e dos costumes ouvintes? Luta pela 

sua liberdade de escolha a favor da audição e do silêncio tendo controle sobre 

ambos? Quebra o paradigma da deficiência auditiva e rompe com a surdez? Ou 

ele é outro produto do discurso clínico?  

           É bem possível que o ciborgue se entenda como oposição. Mas é bem 

possível que ele represente, no território da economia, mais uma realidade 

biopolítica transcodificada pela clínica em um modelo de corpo manipulável tanto 

quanto controlável145. Não é possível negar – como será abordado no Volume III 

desta Tese – que o controle sob o corpo da pessoa ciborgue está ancorado nas 

tendências do mercado: biocapital. Controle, ao considerar seu uso pelos 

games, indica que o objeto virtual, um avatar, está sob a gerência ou 

dependência da ordem de comando para execução de tarefas. Os ciborgues de 

ouvido biônico, distantes da tela de cinema – como será abordado no Volume II 

desta Tese – não são personagens virtuais, tampouco avatares, mas vivem sob 

a espera, sob a administração do biocapital ao longo de toda sua existência.  

           Habermas propõe uma reflexão, ao mesmo tempo intrigante quanto 

fascinante, sobre o homem entregue ao controle das multinacionais. Disse ele: 

o corpo repleto de próteses, destinadas a aumentar o rendimento, ou a 

inteligência dos anjos, gravada no disco rígido, são imagens fantásticas. Estas 

apagam as linhas fronteiriças e desfazem as coerências que até o momento se 

apresentaram a nosso agir quotidiano como transcendentalmente necessárias. 

De um lado o ser orgânico que cresceu naturalmente se funde com o ser 

produzido de forma técnica, de outro, a produtividade do intelecto humano 

separa-se da subjetividade vivenciada e tudo isso serve para uma tecnicização 

                                            
145 Os termos manipulável e controlável são meios constituintes usados por Michel Foucault em 
Vigiar e Punir para exemplificar o resultado da docilização do ser humano. Cf: Foucault, 2009a. 



176 
 

da natureza. O que há são novas variedades de uma Science-fiction-Science 

(2010). Embora pareça desconexo o que foi exposto antes do pensamento de 

Habermas com sua fala, o fato é que, quando a ciência se mistura com a ficção 

e torna possível que suas criaturas existam nas dimensões da imaginação 

projetada e do cotidiano vivido, o que acontece parece ser uma tentativa insólita 

da técnica e da máquina tornarem-se a identidade matriz para todo e qualquer 

corpo. Ser ciborgue é bom, necessário, preciso. Os possíveis percalços são 

consequências inevitáveis como quaisquer outras da vida. No cenário posto, 

comprar um corpo é possível e assunto de mercado, e por que não o fazer?             

           Nos sites em que há anúncios sobre o implante coclear, e não são 

poucos. Não se relaciona diretamente a pessoa implantada com a figura do 

ciborgue. O ciborgue, nestes sites, é uma insinuação. Ele aparece sob a forma 

de ouvido biônico: uma peça. Regis (2012) descreve o ciborgue como um 

produto da imbricação entre humanos e autômatos, as misturas entre corpos 

biológicos e artefatos mecânicos, membros naturais e componentes artificiais, 

sendo também identificados como seres biônicos146. Segundo o que diz Regis 

(Op. Cit.), as palavras ciborgue e ser biônico são em termos científicos 

equivalentes. Contudo, parece que ciborgue refere-se a pessoa, ao sujeito 

propriamente dito, e biônico refere-se a peça, ao órgão robótico. O primeiro é 

uma identidade no território do biocapital e o segundo a justificativa para o 

pertencimento a uma categoria. Sem acoplamento de peça robótica e carne, 

eletricidade e sangue, metal e nervo, não há ciborgues. Como identidade, 

ciborgue parece ter sido a palavra eleita, ao mesmo tempo oferecida pela ciência 

e insinuada pelas empresas de dispositivos eletrônicos otológicos, para acolher 

quem opta pelo implante coclear com o intuito de representá-lo socialmente. 

Nem surdo, tampouco ouvinte, muito menos surdo implantado: ciborgue. E por 

que não? Haraway quando analisou criticamente a condição ciborgue, concluiu 

que ser ciborgue não tem relação com quantos bits de silício ou quantas próteses 

uma pessoa tem em seu corpo. A experiência ciborgue tem relação com a vida 

                                            
146 Um dos primeiros ciborgues do mundo surgiu nos anos 50. Era um rato de laboratório de um 
programa experimental do Hospital Estadual de Rockland, Nova York. Tinha o intuito de provocar 
mudanças biológicas necessárias a adaptação do sistema homeostático dos seres vivos às 
condições de ambientes exógenos, os cientistas implantaram sob a pele do rato uma bomba 
osmótica que injetava continuamente doses controladas de substâncias bioquímicas no 
organismo sem qualquer intervenção deste. Cf: Regis (2012, p.193-194).  
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e a ficção, na qual ambas mesclam-se e condensam-se (2009). Afirma que o 

ciborgue é uma realidade política que transgride a fronteira entre o animal e a 

máquina. Para a pesquisadora, todo aquele que faz da máquina sua 

necessidade e a incorpora, mesmo sem perceber, é um ciborgue. Portanto, todos 

os aparelhos de uso extra orgânicos que foram expostos na “linha do tempo” 

anteriormente, já faziam dos surdos protótipos ciborgues. A sociedade em si 

caminha para um tipo programável de evolução da espécie que a qualifica e a 

subjetiva como “homo robot147”.      

           A visão de Haraway e o termo homo robot provoca uma discussão muito 

abrangente. Colocam a identidade humana como ato plenamente político. 

Cabível de análise crítica e negação. Segundo esses pensamentos, toda 

identidade pós-moderna é fruto do confronto com identidades já existentes e 

determinantes. É isso que se pode entender por consciência de oposição como 

proposto por Haraway. De modo irônico, Haraway advoga a favor do ciborgue 

porque o considera um meio de oposição ao gênero, à raça e as determinações 

heteronormativas que assolam de preconceito a sociedade dos séculos XX e 

XXI. Provoca, quando diz que: “o conceito de biopolítica de Michel Foucault é 

uma débil premonição da política-ciborgue” (2009, p.37). 

           Haraway tem razão. Se a comunidade surda nega ao implantado de 

ouvido biônico a condição de surdo, se ao mesmo tempo a condição de ouvinte 

não o acolhe, se a medicina entende que o surdo pode ser reparado de sua 

surdez por meio dos avanços biotecnológicos, o ciborgue preenche a lacuna 

identitária nas quais muitos implantados se percebem. Ele se opõe as 

determinações da comunidade surda e aos padrões do ouvintismo. Sua 

consciência faz emergir uma identidade completamente diferente das que o 

rejeitaram. Ao concordar com Haraway, o ciborgue pode ser interpretado como 

a materialidade do protesto contra surdos e ouvintes: consciência de oposição. 

Se isso for comprovado, o conceito de biopolítica de Foucault se torna uma 

previsão sem força, debilitada, perde seu sentido porque a consciência de 

oposição é subversiva.   

                                            
147 Termo proposto por Vilém Flusser em seu livro Uma Filosofia do Design. Cf: FLUSSER, 
2010a. 
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           Entretanto, a subversão dura pouco. Ela está prevista pela “economia 

política da verdade” (FOUCAULT, 1979). O que, a priori, se entende como 

consciência de oposição, pode ser gradativamente manipulado biopoliticamente 

e transformado numa identidade sendo regida pelo mesmo sistema de 

mesmidade que a todo sempre propõe uma matriz como modelo. Foucault 

(Op.Cit.) usa a expressão “economia política da verdade” para designar o poder 

do discurso científico e seu uso para o controle social. Deixa explícito às 

instituições que o sustentam e os aparelhos de educação e informação, como 

universidades e meios de comunicação, que lhe coloca em circulação – eis a 

necessidade do próximo volume de abordar o ciborgue, sua imagem, o conceito 

em si, e críticas a respeito de sua constituição corporal por meio das produções 

cinematográficas. O ciborgue é um corpo surrado pela política neoliberal.   

           Se a sócio antropologia procurou problematizar o ciborgue e ampliar sua 

significação. A clínica como um dos aparelhos ideológicos do Estado, seu 

discurso biomédico como dispositivo, e o médico como meio comunicador, 

colocam em cena a sua definição de ciborgue. Para os médicos, não há 

ciborgues metafóricos, apenas híbridos. Sua lógica, como mostra Gonçalves 

(2012), parte do princípio pensado por La Mettrie: o homem inteiro é uma 

máquina. Tudo é lei natural, tudo se vê redutível à ordem mecânica. Como é 

possível notar, na esfera clínica, é irrelevante propor uma discussão sobre a 

natureza da matéria que forma a estrutura dos órgãos do ciborgue, tal discussão 

provavelmente não provocaria interesse para a clínica. Órgão, seja ele 

natural/biológico ou artificial/biotecnológico, é órgão. Significativo é sua 

funcionalidade mecânica: seu enquadramento em nível fisiológico.  

           Para a medicina, cada órgão é uma peça, cabível de reparo e troca. 

Moulin (2009), pesquisadora contemporânea, de modo crítico, expõe que para a 

medicina do século XXI tudo aquilo que é possível sobre o corpo deve ser logo 

executado sem medir consequências. Nessa prática, o corpo se joga a força de 

argumentos ao mesmo tempo sociais, econômicos e científicos. O que fica 

evidente são os órgãos como produto. A própria Moulin (2009) esclarece que a 

confecção de chips eletrônicos, próteses e órgãos artificiais sob a tutela médica 

tornam-se realidade porque a escassez de doadores naturais os concebe como 

necessário. Há um princípio moral que o justifica. O implante, numa leitura atual, 
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é um ato técnico em substituição aos enxertos. E deste princípio clínico, nasce 

o ciborgue. Longe de uma concepção filosófica e sócio antropológica o ciborgue 

para a ciência médica não pode ser aplicado de modo metafórico. Não 

representa, na ordem das ideias, uma forma de relação entre homem e máquina, 

é necessário acoplamento direto, orgânico, funcional, mecânico. A medicina em 

si parece desconsiderar o pensamento filosófico considerando-o como um 

devaneio sem fundamento. Para os clínicos, que se distanciam de uma reflexão 

sobre o sentido de “humanidade”, o que se aprimora não é a tecnologia, mas a 

busca incessante de recriar o humano, tornar órgãos biotecnológicos cada vez 

mais próximos, em nível mecânico funcional, dos órgãos naturais. Na linguagem 

clinicamente criada e posta em circulação, ciborgue é um significado que possui 

um significante especifico. Não autoriza devaneios tolos como os propostos pelo 

saber sócio antropológico ou as divagações dos filósofos. Pelo menos assim 

parecem pensar os médicos. 

           Segundo Gonçalves (2004), ciborgue é um termo que identifica a fusão, 

conexão, plugagem entre máquina e homem, cujo processo operatório 

denomina-se ciborguização. Cybernetic organism é um conceito que nasce para 

explicar o significado de homem ampliado tecnologicamente. Denota, para a 

fisiologia, a funcionalidade biomaquínica do corpo humano na execução de suas 

funções mecânicas. Segundo Canguilhem (2012) para a biologia não importa se 

determinado órgão é um objeto natural ou fabricado, o que tem valor é sua 

estrutura e seus equivalentes formais. 

            Embora Foucault (2007) em seu livro As palavras e as coisas tenha se 

referido apenas à linguagem e sua forma arbitrária de impor legendas a tudo que 

existe, um de seus pensamentos exemplifica bem o que a medicina fez com o 

significado de ciborgue. A medicina construiu o discurso necessário para 

estabelecer analogia entre palavra e coisa. Transformou, pelo discurso, a coisa 

em um objeto. Para Foucault (Op.Cit.), o discurso é que constrói a evidencia para 

a enciclopédia. O ponto axial a ser considerado aqui é o fato de uma prática, 

como ciborguização, necessitar de uma justificativa teórica148 para se tornar 

ética. Por meio dessa observação, faz todo sentido que nas enciclopédias para 

                                            
148 Sobre o ponto axial, Allamel-Raffin; Leplège; Martire Junior falaram a mesma coisa fazendo 
de referência a antissepsia. Cf: Allamel-Raffin, 2011. p.118.  
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uso clínico, o ciborgue seja um objeto estritamente para apreciação médica, 

experimentação laboratorial e manipulação técnica. 

           Quando trago esta proposição, penso no ato de dicionarização da palavra 

ciborgue que ao entrar em circulação traz consigo as intenções objetivas e 

especistas da medicina e do poder clínico. Não se pode considerar o ciborgue 

uma consciência de oposição sendo sua construção algo tão articulado nos 

planos: da linguagem, da robótica, da biotecnologia, da ciência médica, da 

biopolítica e da biologia. Mas também não se pode descartar seu caráter de 

oposição aos sistemas de comportamento dos ouvintes e dos surdos. Mais uma 

vez o ciborgue de ouvido biônico encontra-se alocado numa zona de interstício.  

           Dentre contradições, o ciborgue representa, segundo minha análise, o 

que Keck (2009) chama de corpo “objeto/sujeito”. O ciborgue ao ser analisado 

como identidade pode ser considerado um objeto da medicina porque por ela é 

inventado, manipulado, experimentado, observado e prescrito. O ciborgue é uma 

prescrição médica. Depende do atestado médico e de laudos clínicos que 

comprovem a necessidade de determinado implante: mesmo o coclear. 

Enquanto sujeito, pode ser entendido como passivo ou apassivado - se analisado 

segundo uma das leituras de sujeito pensadas por Foucault (2010) no qual 

sujeito é aquele que está sujeitado aos discursos de verdade. Olhado como 

sujeito passivo sua condição é a mesma do objeto porque ele existe a partir de 

um discurso que foi estruturado pelo poder clínico. Essa leitura afasta qualquer 

possibilidade de “consciência de oposição” proposta por Haraway e revela a 

atuação do biopoder e da biopolítica sobre o corpo da pessoa implantada.  

           De outra forma pode o sujeito ser entendido, como explorado por Foucault 

(1999) em outro momento, como alguém que se opõe ao disciplinamento e de 

modo ativo segue no jogo político lutando e estabelecendo contestações 

reciprocas. O não aceitar passivamente as imposições discursivas e colocar-se 

contra as determinações das comunidades de surdos e das tradições ouvintes, 

encaixar-se em uma identidade que não reivindique para si uma matriz já 

existente, fazer-se compreender como ciborgue, se torna uma afronta às 

identidades ouvinte e surda. Neste sentido, a identidade ciborgue pode ser 

compreendida como fruto da consciência de oposição. Muito embora Foucault 
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(2011), ao fazer uma leitura de kant, diga que não há sujeito sem objeto. Ser 

alguma coisa é tornar-se objeto de si mesmo na medida em que subjetividade 

pode implicar naquilo que, embora subjetivado, já tenha sido manipulado por 

outro alguém. No entanto, todo objeto tem seu estatuto e é isso que faz da 

identidade a síntese da objetivação/subjetivação. Essa condição, penso, pode 

ser traduzida como consciência e ainda que seja uma consciência de oposição 

o ciborgue estará sujeito à objetivação do discurso que lhe mantém. Seja qual 

for o fulcro que mantém o ciborgue, ele é para a contemporaneidade uma 

identidade. Nasce pelo avanço tecnológico e entra em cena para suprir a dor 

existencial do não idêntico: pessoa que opta pelo implante coclear. Em uma 

sociedade acostumada a ser organizada por meio de relações identitárias, o 

ciborgue cumpre sua função. Todo aquele que se considerar semelhante ou 

similar entre si, terá sua matriz identitária, encarnará sua identidade, sua tribo, 

seu grupo, sua comunidade. Operando por esse princípio, a “semelhança e a 

similitude149” de todo ciborgue está em seu corpo formado e transformado 

biotecnologicamente. Não se sente na fronteira quem encarna para si uma 

identidade, e em função disso, torna-se objeto de si mesmo.  

           Como explica Derrida, seja no plano da linguagem, na sociedade ou no 

jogo do discurso das ciências humanas, é preciso organizar a estrutura. Não se 

deve permanecer no limbo (2011b). A identidade ciborgue cria um novo espaço, 

o espaço dos ciborgues. Enquanto identidade, quem opta pelo implante coclear 

e participa da comunidade ciborgue, não vive na fronteira, tampouco no limbo, 

entre ser surdo e ouvinte. Quem se autodeclara ciborgue vive outra experiência, 

sua própria experiência. Portanto, um novo espaço/identidade se constituiu. A 

pessoa com Implante Coclear deixa de ser um não idêntico para assumir o seu 

papel de diferença na sociedade. Quem opta pelo implante coclear entra em 

cena, não como surdo ou ouvinte, e se autodeclara em grande maioria, ciborgue 

de ouvido biônico. Contudo, qual a fronteira entre a realidade e a ficção? Até 

onde a objetividade humana pode querer chegar? Qual o limite para a ambição 

                                            
149 Segundo Foucault a semelhança tem um padrão: elemento original que ordena e hierarquiza 
a partir de si todas as cópias. Assemelhar significa uma referência primeira que prescreve e 
classifica. Similar se desenvolve em séries que não tem nem começo nem fim, que é possível 
percorrer num sentido ou em outro, que não obedecem a nenhuma hierarquia, mas propagam 
de pequenas diferenças em pequenas diferenças; a similitude faz circular o simulacro como 
relação indefinida e reversível do similar ao similar. (1988, p.60-61). 
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humana e sua objetividade? Por enquanto é possível observar que os ciborgues, 

entre esses os de ouvido biônico, estão entre nós. Mas quem estará salvo desta 

condição? Não somos todos, de algum modo, ciborgues? Então, o que consente 

olhar para esta criatura tecnocientífica como se fosse outro alguém que habita 

um além que não pertence ao mundo que os séculos XIX e XX criou? Quem não 

é ciborgue num mundo em que a objetividade toma conta? Difícil é definir o limite 

entre a ficção e a realidade a ser vivida:  

150 

151 

                                            
150 Cf: https://www.facebook.com/pages/Sou-uma-Cyborg-Ouvido-Implantado/13502825991 
151 Fonte da imagem: http://sempreupdate.org/wp-content/uploads/2015/05/20150525180705_6 
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Conclusão: 
Volume I 

 

           Desde o século XIX, quando se instituiu o poder e controle para 

governança em nível de planejamentos estratégicos de ordem jurídico-política, 

a identidade passou a ser um dispositivo do Estado para o domínio populacional. 

Por meio do domínio, identificado por Michel Foucault (1926-1984) como 

governança, é possível marcar as pessoas e ter o controle sobre a vida nua e a 

vida juridicamente tutelada pelo poder estatal: bios. A esta prática deu-se o nome 

de biopolítica. Por meio deste sistema, o homem passou a fazer parte de um 

esquema de cidadania, cujo “direito” – como área do conhecimento jurídico 

político - lhe abarca na medida em que seu corpo, comportamento e moral 

estiverem inscritos na normatividade prevista em contrato, que na maioria das 

vezes é arbitrário tanto quanto convencional. É neste e deste território que brota 

a normatividade e os imperativos necessários para imposição da normalidade. 

Há uma indústria cultural da normalidade/anormalidade cujos princípios e prática 

vão além dos propostos pela indústria cultural da doença. As produções de 

normalidade esbarram na penetração do corpo e no direito deste mesmo corpo 

de viver em liberdade ou ser proibido dela. Ser normal, ouvinte ou surdo, é ter 

como garantia os termos da lei que lhes afiance este direito. Na história da 

cultura da normalidade é possível expor que a condição ouvinte a todo sempre 

foi a matriz de normalidade desejável, e que ela, na ordem política, serviu como 

modelo de oposição aos surdos. As pessoas surdas começam a trilhar seu 

caminho de direito a normalidade a partir de 2002 com o advento da lei 10.436 

– Lei de LIBRAS. Portanto, derivado da biopolítica, estão as ações, cuja origem 

se encontra no poder/saber clínico, de criações de categorias para 

agrupamentos sistêmicos, quase todos evisceradores da autonomia própria e 

constitutiva da pessoa, que pode ser concebido como biopoder. De tal maneira, 

tanto a biopolítica quanto o biopoder são dispositivos que estão em cena para 

manter a ordem e o progresso idealizado.   

           Desde então, as pessoas passaram a ser cidadãos de direito e como 

consequência, no jogo do valor, vidas dignas de viver e/ou vidas indignas de 

viver. Embora o termo “jurídico-político” possa parecer algo que faça referência 
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ao território do direito, restrito e ativo ao legislador, sua raiz se encontra na 

atividade clínica, suas enciclopédias, práticas, prescrições e criações de 

linguagem. Seu poder e saber e o palavreado criado por ela é que coloca em 

atividade todos os aspectos relacionais do que se pode conceber como valor 

positivo e/ou negativo tendo como ponto de partida uma mesma matriz: o sujeito 

ideal e o sujeito rejeitado. Estas duas categorias determinam, quem pode circular 

livremente pelos espaços públicos e quem deve ser segregado e confinado a 

sanatórios, clínicas e manicômios, quem pode ter seu organismo alterado ou 

modificado por meio de dispositivos eletrônicos intraorgânicos e quem não pode 

transformar seu corpo. O corpo passa a ser concebido como matéria plástica, 

sendo suporte da pessoa. No cenário descrito, a dicotomia entra em campo para 

promover a ação biopolítica que sugestiona grupos a lutarem em nome de suas 

identidades vazias. O corpo passa por uma travessia de engano travada no 

amago do vácuo identitário: humano/inumano, branco/negro, racional/irracional, 

normal/anormal, indeficiente/deficiente, bom/mau, bem/mal, homem/mulher, 

adulto/criança, heterossexual/homossexual, fortes/fracos, saúde/doença, 

ouvintes/surdos, avançados/retardados etc. Todas elas estão na ordem do que 

significa biologicamente anterioridade e inferioridade ou superioridade. 

           Nestas matrizes há um claro afastamento de valores. Cada qual traz 

consigo, contido em si, certa gradação simbólica, caracterizada por meio de 

valores econômicos e políticos. De um lado, a atuação de um modelo 

institucionalmente desejado e de outro o contrário do modelo. São estes os 

categorizados pelo biopoder clínico como “corrigíveis” ou passiveis de 

normalização e normatização: inumanos, negros, mau, mal, mulheres, crianças, 

homossexuais, fracos, doentes, surdos, cegos, retardados e toda uma gama que 

tenha como origem a diferença e/ou compreendam o seleto grupo denominado 

diversidade. Diversidade, em si, embora soe bem aos ouvidos e aos olhos, não 

passa de um léxico que define quem pertence ao avesso da matriz. Estas formas 

de vida estão para medicina como objeto, cujo corpo pode ser explorado e 

experimentado. São, pela constituição simbólica que os cercam, a imagem da 

degenerescência ou a encarnação da antinatureza: vidas indignas de viver. 

           Contudo, há aqueles que, em função da subjetividade, organizam-se no 

território do interstício, não se encaixando nem do lado da identidade 
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institucionalmente desejada, nem do lado da diferença que é institucionalmente 

prevista. São estes, todos aqueles que, a priori, escapam do controle: o DNA do 

macaco por exemplo coloca em dúvida o que se pode considerar humano, a 

miscigenação obrigou a biopolítica inventar a categoria parda para explicar a 

simbólica tonalidade da pele, algumas religiões questionam o que se pode 

considerar bom ou mau ou bem e/ou mal, a transexualidade recupera toda 

condenação posta ao corpo hermafrodita na Idade Média e questiona o gênero 

na medida em que dúvida se ser homem e/ou mulher é uma questão de genital 

ou de espírito e por isso não transforma o corpo mas transcodifica e critica a 

política de gênero, a criação da adolescência tem como objetivo resolver e 

nominar um período de transição do que não é nem criança e tampouco adulto, 

a bissexualidade questiona as regras de comportamento sexual e indaga a 

sexualidade quando esta se normatiza de modo monofônico – reafirma o ser 

humano como pessoa sexuada e transgride uma possível ARS erótica 

heteronormativa ou homonormativa. Os denominados e autodeclarados 

ciborgues de ouvido biônico transgridem a fronteira, as normatividades e tudo o 

que a indústria cultural colocou em circulação sobre ouvintes e surdos. São e 

formam um grupo de sujeitos próprios. Objetos de si mesmos.         

           Os surdos, antecedentes dos ciborgues de ouvido biônico, dentro de tudo 

o que foi exposto, é um dos representantes da condição posta biopoliticamente 

para constituição da identidade humana. Enquanto identidade contemporânea, 

nasce de conflitos e acordos institucionais que se opõem ao discurso normativo 

clinicamente definido como verdadeiro. Não somente colocado como contra 

discurso, mas “surdo” representa no território da biopolítica uma oposição a 

identidade ouvinte: sua representação negativa, indesejável e patológica. No 

jogo do “verdadeiro” todos são consciência de oposição até que a biopolítica os 

capture. Em função de uma hierarquia sólida, o século XXI vive uma verdadeira 

tensão quando o assunto são os direitos dos surdos enquanto cidadãos e os 

direitos dos ouvintes como sujeitos de poder. É neste cenário que, clinicamente 

permanece em atividade a surdez como marca constituinte da condição humana 

de toda e qualquer pessoa surda. Como código secreto da medicina ocidental, 

sua criação de linguagem minimizada, “o CID” se mantém como elo entre o poder 

clínico e a pessoa surda que se acredita emancipada pela lei que lhe “protege” 
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(10.436/2002). Falsa ilusão, prevista e intencionalmente fabricada pelo jogo 

político e econômico da indústria cultural da normalidade/anormalidade. 

           A surdez, através dos tempos foi incorporada, após sua invenção, pelos 

aparelhos ideológicos do Estado. Marcou os surdos no século XIX e 

transcodificou seu status de monstruosidade humana para a condição de 

deficiente, cuja analise simbólica permite entendê-lo como vestígio de “doença 

hereditária”, qualidade de degenerescência da raça humana e vida indigna de 

viver. O século XXI vê o surdo celebrar a diferença como termo constituinte de 

sua comunidade, parecem não perceber que ambas as palavras são sinônimas 

semanticamente: surdez-diferença-deficiência-monstruosidade-anormalidade-

degenerescencia. Por estes atributos pseudocientificamente produzidos é a 

surdez como imperativo categórico, aplicado a todo surdo, fez dele um objeto 

clínico para analises, experimentações e sacrifício. O século XX, assistiu, um 

verdadeiro surdicídio, uma catástrofe linguística, e porque não, um holocausto 

humano e/ou cultural das pessoas surdas. Escolas, famílias e hospitais 

influenciados por certo “tratado clínico” sobre a surdez, desenvolveram técnicas 

e formas de dar ao surdo tratamentos terapêuticos cada vez mais refinados com 

o intuito de devolver-lhes a dignidade humana. Desde então, instituições – de 

caráter reabilitatório -  foram erguidas. Concentravam, dentro de seus muros, a 

prática pedagógica ortopédica e a todo tempo coletavam material para estudos 

clínicos. Não que estas instituições fossem más em suas condutas, afinal 

operavam sob a ordem do sistema de governança que lhes havia educado o 

olhar, mas talvez intensamente acríticas e irreflexivas. Desta incessante prática, 

nasceu parte da teoria dos retardamentos, da deficiência e das 

doenças/patologias do ouvido. Os surdos, segundo observações clínicas, foram 

reclassificados: quando congênitos – surdos, quando adquiridos – pessoas com 

deficiência auditiva.  

           Sob a ótica da prescrição, as enciclopédias médicas registraram a surdez 

como um mal que poderia ser, na medida em que a tecnologia avançasse, 

erradicado. Desde então, todo um movimento em função da busca de 

alternativas para “cura” da surdez recebeu o apoio moral necessário. Escola, 

família, hospitais se propuseram a normalizar e normatizar os surdos. Para tanto, 

era preciso dar forma a surdez e apresentá-la – como produção de massa – a 
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toda sociedade. Formulários, atividade e criatividade gráfica, livros didáticos, 

livros paradidáticos, cartilhas, cartazes, anúncios e matérias jornalísticas 

ilustravam e davam corpo a surdez. Tornava-se então, a surdez um conceito que 

abarcava em seu plano simbólico: a defeituosidade do ouvido das pessoas 

surdas ou deficientes auditivos, que entre tantas outras sequelas provocava – 

pela falta da linguagem funcional de modalidade oral – a deficiência mental. 

Durante décadas ser surdo e/ou deficiente auditivo era sinônimo de patologia 

que acometia não apenas o ouvido, mas indicava a causa, era o próprio 

diagnóstico da deficiência mental.  

           Em 2002, o Brasil muda o cenário biopolítico e propõe a pessoa surda 

como sujeitos constituídos por uma cultura linguística própria. Classifica-se o 

surdo como grupo ou povo étnico linguístico. Tal quebra de paradigma mexeu 

em toda estrutura social porque esbarra na reorganização das identidades de 

normal e anormal. Uma vez reconhecida pela lei 10.436/2002 os sinais de fala 

produzidos pela comunidade surda como equivalente a modalidade oral da fala 

produzida pelos ouvintes, todas construções históricos-políticas sobre os surdos 

tendem a se modificar. Na contemporaneidade ser surdo significa, entre outras 

coisas, ter uma comunidade unida por uma língua própria, ter uma identidade 

cultural surda, ter acesso a espaços que demarquem seu território e lugares de 

representação institucional – ainda que débil – para lutar pelos seus direitos 

como cidadão. O século XXI, acostumado com as organizações identitárias, 

começam em sua primeira década a compreender que a normalidade 

compreende duas “naturezas” – com todas as ressalvas ao sentido de natureza 

– humanas tanto quanto sua qualidade de normal. É normal ser ouvinte tanto 

quanto é normal ser surdo e estas qualidades estão inscritas na ordem da 

natureza da normalidade. Escolas, famílias, hospitais, em nome de uma 

normalidade “diferente” modificam suas estruturas em nível de funcionamento, 

atendimento e entendimento – ou pelo menos seria o ideal e desejável. 

           Todavia, para a ciência, o poder/saber clínico parece ser inquietante 

frente ao projeto político que admite que os surdos são normais. Sua ambição 

de dominar a vida, ser dona da saúde e da doença e exercer o controle sobre a 

salubridade social, não permite que suas experimentações cessem. Perspicaz, 

em relação a sua própria história no tempo, suas criações de linguagem e 
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especismos múltiplos, os médicos – cuja concepção de corpo é reduzida a ordem 

mecânica – fizeram com que a surdez fosse incorporada pela comunidade surda 

como termo constituinte de sua identidade. Provocou nos ouvintes certo medo 

da surdez. Criou e fez permanecer, no século XXI, um elo estético entre surdos, 

pessoas com deficiência auditiva e a doença/patologia. A surdez – cuja criação 

traz consigo, cada tipo, um CID – é enunciada por muitos surdos, em sua 

comunidade, como qualidade de si. O discurso clínico, sua criação de linguagem, 

atravessou o tempo e foi subjetivado por muitos surdos, sua comunidade e 

identidade. A pessoa surda acredita, em grande maioria, que a surdez seja sua 

característica mais intensa, tanto quanto presente em seu corpo.  

           Surdez é então uma criação de linguagem que representa e preserva 

antigas alegorias do século XIX. A autodeclaração da “surdez”, permite que a 

medicina proponha a todo aquele que a “porta” em sua ordem mecânica 

tratamentos tecnologicamente avançados sob a perspectiva de que só 

permanece com a surdez quem quer. Eis que surge no cenário da 

contemporaneidade um outro sujeito: a pessoa implantada. Pessoas que se 

autodeclaram pessoa com deficiência auditiva ou surdos podem “optar” por 

tratamento – experimental – invasivo denominado implante coclear. Seu objetivo 

é alterar, na medida em que atua no estimulo do cérebro, o modo operante da 

linguagem humana. Se surdos nascem, e como propõe a sócio antropologia, 

com um potencial linguístico denominado visual-motor, imagético, que culmina 

na produção de linguagem sinalizada, o dispositivo eletrônico intraorgânico tem 

a intenção de transformar a operacionalidade de seu modo de pensar. Almejam 

comprovar que, por meio da neuroplasticidade cerebral, ativado por um 

dispositivo eletrônico, é possível estimular o cérebro humano e adequá-lo aos 

padrões de linguagem dos ouvintes.  

           Algumas pesquisas, todas de cunho clínico, apontam que a erradicação 

da surdez vem sendo possível. Seu objetivo, gradativamente, vem sendo 

atingido. O que faz do implante coclear uma representação do avanço 

biotecnológico tanto quanto da medicina e da engenharia biorrobótica. Pessoas 

ouvintes, responsáveis por pessoas surdas optam, em grande número, pelo 

implante coclear. Sua crença, entre outras questões, esbarra na esperança da 

inclusão de seu familiar à sociedade culturalmente desenvolvida pelo som. 
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Alguns surdos e muitos deficientes auditivos aceitam ter em seu corpo um 

aparelho eletronicamente programado para cumprir a função fisiológica que a 

sua “natureza” não deu conta de fazer funcionar. São estas pessoas, nominadas 

pela medicina como implantados; pela comunidade surda como surdos 

implantados; pela própria comunidade de pessoas que vivem esta experiência, 

de ciborgue de ouvido biônico; pelas relações cotidianas como pessoa com 

implante coclear. Pessoa, porque se o corpo é suporte da sua existência 

conceitual, o aparelho implantado é uma peça que compõe o suporte da pessoa. 

Pessoa passa a ser um objeto-conceitual que abarca o plano da realização, no 

qual se pode ver reverberado boa parte da subjetividade transbordante. Nesta 

ordem, o corpo pode ser transformado segundo os desejos da pessoa porque 

seu suporte é matéria plástica cuja função deve ser a de realizar suas vontades 

no que corresponde a sua imagem socialmente apresentada: a identidade torna-

se neoliberal e todos podem ser aquilo que o seu poder aquisitivo lhe permitir. 

Longe de uma análise profunda, o grupo, como representação de toda crise 

ocorrida no cotidiano, como quimera do excesso de organização pela identidade 

vive o que a pedagogia – inocente, burra e acrítica – propõe como diversidade. 

           Mas não basta nominar os sujeitos criados pelos discursos que por eles 

são subjetivados. Entre debates, luta por direitos, busca de identidade quem 

sempre perde são as pessoas que vitimadas pelo entusiasmo se entregam as 

criações da “política econômica da verdade” - como já criticava Michel Foucault 

(Op. Cit.). Os ciborgues de ouvido biônico – modo como as pessoas implantadas 

a cada dia mais se autodeclaram – reivindicam, por meio de estratégias de 

fixação e performatividade, o mesmo lugar dos surdos e ouvintes. A batalha, se 

configura pela busca dos seus direitos enquanto pessoa humana constituída de 

vasos, fluidos e tecnologia intraorgânica. Está em construção uma nova 

identidade na contemporaneidade, um outro sujeito, uma possibilidade de vir a 

ser, uma pessoa cuja experiência de vida não é a mesma dos ouvintes tampouco 

a dos surdos. O além se incorpora. A nova identidade – ciborgue de ouvido 

biônico – é, nas relações sociais a diferença da diferença, aquilo que se pode 

entender como “não idêntico”: a sobra da relação entre identidade e diferença.  

           É na condição de “não idêntico” que ciborgues constituem laços 

imaginários para, em um futuro próximo, poder ocupar seu lugar político como 
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participante da diferença social. Entre suas batalhas estão os percalços 

provocados, em nível econômico, pelo dispositivo intraorgânico que constitui seu 

corpo, o controle sobre o som e o silêncio, a compreensão do que significa o 

ruído na medida em que para ele tudo é adequação. Calibração, eletrificação, 

liga e desliga, baterias, ativação e modelo/série são atributos do seu cotidiano. 

Sua forma de viver, provoca rupturas relacionadas aos conceitos de doença, 

patologia, criatura de ficção e realidade. Gostaria de fazer uma análise mais 

simples e talvez agradável a quem lê, contudo, ouvintes e surdos e ciborgues de 

ouvido biônico são/estão todos capturados pelas técnicas da biopolítica e pela 

força do biopoder. Da qual eu não escapo. O jogo é sério e precisa de atenção 

da filosofia, sociologia, enfim, das ciências humanas. A sociedade está em 

transito, e permitir que apenas a medicina tome conta das discussões sobre as 

identidades contemporâneas de modo especista faz do século XXI um tempo de 

perigo: o espirito neoliberal está construindo possíveis falsas verdades sobre o 

corpo. Entre os séculos XIX, XX e XXI, houve muita mudança em termos de 

tecnologias aplicáveis e técnicas de normalização. A objetividade se refina. A 

natureza não é mais apenas o conceito que constitui o homem, o ser humano, a 

humanidade. A máquina tem se naturalizado porque está acoplada à carne. No 

entanto, algo permanece de modo visuoimperceptual: a necessidade biopolítica 

de firmar identidades. O biopoder cumpre seu papel: provoca subjetivação, 

constrói seu sujeito. Entre suas edificações, a de se atentar a aqueles que serão 

mais e menos evoluídos. Toda identidade constituinte do sujeito, traz consigo em 

seu plano simbólico, marcas de seu valor nas relações interpessoais. A 

tecnologia está construindo corpos, e permite entrar em atividade um modelo de 

seleção artificial das espécies. Quem será forte ou fraco por meio deste processo 

só será possível avaliar, talvez, em um futuro. A atualidade, apenas permite dizer 

que, é preciso atribuir sentido ético às pessoas envolvidas na trama do novo 

sujeito. A moral que o autoriza, já tem seu juízo vibrante. Quem se responsabiliza 

pelos resultados que nem sempre são, do ponto de vista da pessoa implantada, 

positivos? Portanto, o que sobra é a constatação de que a sociedade vive e 

viverá uma diversidade cujas diferenças não pertencerão ao campo da genética, 

mas da biotecnologia. O novo objeto teratológico da medicina é uma criatura 

produzida pela tecnociência. Seu aparelho, não é mais um objeto no seu corpo. 

É seu próprio corpo. E que pessoas não se espantem quando for possível, a 
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cada dia mais, outras pessoas ligarem-se e desligarem-se, plugarem-se e 

desplugarem-se, conectar-se na tomada ou trocar a bateria do seu órgão, e 

porque não se conectarem com seu corpo a outros aparelhos. Contudo e 

portanto, que as pessoas sejam atentas aos percalços provocados por toda a 

possibilidade que se apresenta no mercado: a escravização bioeconômica em 

nível de corpo robotizado. O ciborgue de ouvido biônico está em cena, sua vida, 

sua existência a cada dia inscreve-se no território do poder jurídico-político. 

Logo, o cidadão ciborgue de ouvido biônico estará previsto nas normatividades 

que regem toda sociedade: bios entre nós. Fecho, então, meu computador e 

compartilho, ainda que de modo metafórico, um instante ciborgue porque este 

Volume I terminou, e pelo menos por alguns instantes não necessitarei de uma 

máquina para pôr em prática minha coordenação motora fina. De fato, se fosse 

manuscrita esta Tese, as letras não seriam tão legíveis. O computador substituiu 

e aperfeiçoou o desenho imperfeito que minhas mãos frágeis, insanas, limitadas, 

fariam ao escrever “letras”. A máquina aperfeiçoou minha técnica ou ela roubou 

minha habilidade? Enfim, fecho o computador e como uma pessoa implantada 

que desliga sua orelha, eu desligo momentaneamente minhas mãos. Enfim, 

ciborgue desligado! O Volume I termina aqui...              
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Volume II 

 
 
 
 

 
           Este volume trata das questões relacionadas ao corpo enquanto produto 

e/ou conceito projetado pelo cinema. Dando continuidade ao volume I, aqui em 

especial, será possível fazer uma ponte entre a ficção – onde tudo começa – e 

a realidade. Se o ciborgue de ouvido biônico é, no século XXI, uma identidade – 

entre tantos outros subtipos de ciborgues – sua gênese se encontra no berço da 

Science Fiction como personagem de literatura e sendo uma criação de 

linguagem ficcional. Com o advento da fotografia que, ao ganhar movimento, 

migra para as grandes telas de cinema, o ciborgue se caracteriza como uma 

instância apresentada à sociedade. É entre outras possibilidades um modelo de 

corpo que promete em sua performance durabilidade à carne que até então era 

um suporte dotado de indignidade porque trata-se de matéria orgânica/mortal. O 

século XXI, como mostrado nesta Tese, vive a busca desenfreada da 

imortalidade pela qual tudo vale. Tenta pôr em prática as ambições do passado. 

           É em função desta relação que as personagens ciborgues dos cinemas 

provocam certa necessidade de investigação. Não se trata apenas de uma 

criatura para o entretenimento, mas de uma experimentação que, por meio da 

imagem cinematográfica, revela conceitos que operam, ainda que de modo 

visuoimperceptual, no desejo humano. A imagem do ciborgue cinematográfico 

quando subjetivada provoca o efeito necessário para que determinados 

conceitos sejam consumidos. O cinema, e falo isso concordando com alguns 

teóricos, é explorado nesta Tese como um dos Aparelhos Ideológicos do Estado 

que, no território de atuação do biopoder, mascara certas intenções comerciais. 

É entre outras possibilidades um dos principais dispositivos da indústria cultural. 

Um aparelho programador que atrai e determina certos comportamentos. Como 

mostrado no primeiro capítulo, a indústria cinematográfica é responsável pela 

apresentação do modelo de corpo ciborgue a população de modo geral: 

massifica seu conceito. Mas o que está em jogo, não é apenas uma forma de 

gerir modos de vir a ser: novas identidades. O cinema, explora o corpo em 

movimento em dimensões que confundem o olhar entre a realidade e a ficção. 
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Nas suas personagens fantásticas tanto quanto significativas para a história das 

ciências, estão encravadas inúmeras possibilidades simbólicas. São estes 

conceitos que este Volume II tem a intenção de desvelar. Por exemplo, o 

ciborgue que tanto provoca fascínio em uma plateia vislumbrada com seu poder 

corporal e as possibilidades tecnológicas que transformam seu corpo, é a 

imagem pós-moderna de seu antecessor mais assustador: os monstros. Os 

monstros, como abordado neste volume, são fenótipos que assustam pela sua 

face disforme, cuja inscrição de sua monstruosidade está sob o registro de uma 

marca nanoscópica em seu gene anômalo. O cinema explorou o universo da 

anomalia com uma gama de personagens: The Fly (A mosca), Freaks (Os 

monstros – atores circenses) entre tantos outros. O que se pode constatar, após 

fazer uma análise de algumas produções cinematográficas, é que não há face 

monstruosa sem que ela já esteja inscrita em seu código genético. O monstro é 

uma questão de devir. Mas monstro é um nome dado pela ciência para explicar 

o feio, a antinatureza que ao invés de bela e harmoniosa, permitiu o erro torna-

se carne, implica em anomalia, deformidade, deficiência e diferença, é a forma 

aberrante revelada em toda sua potência. Mas o mesmo gene que condena um 

corpo a ser uma aberração da natureza, pode preservar em sua sequência 

genética o gene humano. Embora monstro, diferentemente dos séculos XIX e 

XX, não tenha mais conotação de inumanidade, no século XXI por preservar em 

si o gene humano, ainda provoca curiosidade. A atualidade vê e esconde a 

anomalia, na medida em que a reorganiza sob a forma de inscrição genética. 

           O fato é que a dicotomia proposta pela ciência atual, já vinha sendo 

projetada pelas produções cinematográficas. O mostro não é mais um inumado 

em função de sua aparência. Sua qualidade é e está assegurada pela sua marca 

genética que o inscreve no território da biopolítica como humano. Como 

reivindicado pela ONU, a categoria humana é uma marca visuoimperceptual, 

uma inscrição, um gene, um atestado oculto que assegura à pessoa, 

independentemente de sua face, sua qualidade humana. O gene humano torna-

se um patrimônio da humanidade: imutável e protegido por uma moral de 

governo. É deste princípio que nasce o conceito de diferença, cuja circulação 

social procura amenizar os impactos provocados pelas palavras 

monstruosidade, aberração da natureza, deficiência e deficiente. Contudo “a 

diferença” não desconstrói o que no passado “o sentido de inumanidade” 
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permitiu as práticas de higienização e eutanásia. A “diferença” está na ordem do 

fenótipo, mas é provocada pela anomalia genética que por apresentar 

combinações desordenadas permite sua revelação. O princípio é, genes 

anômalos criam criaturas humanas diferentes. Contudo, este volume trata destes 

sentidos que estão estrategicamente ocultados pela força do biopoder clínico.  

           Embora pareça grosseira tal afirmação, ela assusta mas revela que para 

a biopolítica o que há é uma nova forma de manter em atividade o mesmo poder 

e as mesmas práticas do passado. A “diferença”, permanece como objeto da 

medicina, uma peça teratológica na contemporaneidade. Mas quem escapa da 

condição de diferente. No território do biocapital é a “diferença”, quando 

naturalizada por certos grupos de pessoas, quem permite que o corpo – 

geneticamente anômalo tanto quanto humano – seja modificado em até 99%. O 

corpo é suporte da pessoa e por isso a tudo pode ser submetido. Como exemplo 

de submissão, entra em cena, por exemplo, Robocop com sua célebre imagem 

na qual cérebro, face e pulmões são acoplados a um emaranhado robótico. A 

pessoa permanece no corpo que a suporta e mesmo que desfigurado, estranho 

a ele mesmo, um Freak da atualidade, seu gene humano o mantém “seguro” na 

condição de pessoa humana. A personagem deixa escapar uma condição pós-

moderna sobre os significados atribuídos a qualidade humana. Embora seu 

corpo seja quase todo constituído de próteses e órteses, ele permanece humano 

porque há em suas partes preservadas o gene que a ele garante esta qualidade. 

Em torno da “diferença”, a questão é exatamente esta: não se pode mexer, 

alterar, modificar a estrutura do DNA, muito menos o gene humano. Mas é 

possível modificar um corpo fazendo uso de qualquer material, desde que se 

preserve imaculado o gene humano. A condição humana, é então, como 

abordado pelo cinema e endossado pela ciência, uma inscrição protegida sob a 

forma da lei.  

           Sendo a qualidade humana uma inscrição de nível genético é ela quem 

autoriza que um corpo seja transformado em ciborgue. A doença e a patologia, 

passam a ser uma inscrição que provoca fraqueza e preanuncia o devir da 

monstruosidade. Entretanto, a medicina preventiva tenta, com sua objetividade, 

ocultar o monstro, destruí-lo e erradicá-lo. Mais uma vez, como fez a medicina 

no passado, tenta-se destruir o monstro e sua potencial degenerescência pela 

raiz. Surgem na cena da contemporaneidade técnicas e meios para curar o 
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sofrimento preanunciado. Como exemplo, o CID passa a ser o discurso que 

revela ao médico a potencialidade de uma doença que habita o silêncio. Por 

meio da genética e seu texto inscrito no DNA a deficiência, a degenerescência, 

a monstruosidade e as aberrações passam a ter o mesmo sentido. Ser humano 

é uma inscrição. Suas dores, também. Como exposto, é possível verificar que 

ao longo do século XX, não somente a qualidade humana está no gene, mas 

todo trajeto da vida se torna um texto oculto pela sequência genética. A dor é um 

fato da doença, mas na contemporaneidade ela pode ser uma reação presumida, 

contida no DNA. É desta concepção que partem as experimentações da 

denominada medicina preventiva: especista, imaginativa, um verdadeiro efeito 

xamã tecnológico. Parece ser em nome da prevenção que a robotização humana 

se torna uma prática atraente tanto quanto “ética”. Neste cenário, o cinema 

reconfigura a licença para um cibernético novo show da autópsia: vivissecção e 

abertura dos corpos. Fundamenta no plano da linguagem cinematográfica, em 

substituição ao que se fazia no teatro da anatomia, o corpo catástrofe. Sua 

criação, necessária e fascinante, tem relação com construções morais que 

devem penetrar na sociedade de modo que convença o quanto, “toda e qualquer 

catástrofe” existente num corpo torna a intervenção médica uma necessidade. 

Contudo, as catástrofes podem ser de inúmeras naturezas sendo elas desde 

uma falha no percurso de formação da vida (inatas) ou acidentes no percurso da 

vida (fatalidades).  

           Mas as questões trazidas são provocativas porque este volume mostra 

que o jogo dos símbolos, que em muitas vezes passam despercebidos, cria e 

associa objetos como brinquedos, cartazes, jogos, fotografias com as 

necessidades humanas. Para isso, apresenta um “montante” de objetos 

manipuláveis que estão no mercado e funcionam como dispositivos para 

subjetivação. Enfim, os ciborgues e suas subcategorias são criaturas que se 

descolaram da tela de cinema para tornarem-se uma das realizações humanas, 

não mais objeto ou personagem de ficção, mas pessoa, parte da família, aquele 

outro que segue e permanece de modo ativo no cotidiano. O conceito do que é 

humano está mudando, e com ele, nossos corpos mudam também. A 

contemporaneidade experimenta o doce e o amargo de suas invenções. Cabe 

pensar sobre tudo que nos fascina: até onde um corpo suporta toda bricolagem 

que o transpassa?  
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I 
Industria Cultural e imagem em movimento:  

Cinema e corpo ciborgue 
 

 

A nossa herança mítica habitou-nos à 

noção de uma existência e de um mundo 

regidos pelo destino, e as ciências da 

natureza despertaram em nós a noção de 

uma existência e de um mundo regidos 

pela causalidade. A atualidade exige que 

repensemos tais noções, a do destino, a da 

causalidade, e a do programa. 

Vilém Flusser 

 
1-Cinema e genética: 
   Mito, Ficção e o discurso oculto 
 
 
           Quando Foucault (2001), em seu livro Os anormais, falou sobre o 

monstro, procurou defini-lo de duas formas: o monstro pode ser natural e/ou 

jurídico. Para Foucault (Op. Cit.) o monstro nasce de toda contrariedade à lei, 

seja ela da natureza ou socialmente criada. O monstro que rompe com a lei da 

natureza é aquele que contraria a harmonia natural das coisas e acaba sendo a 

prova viva da antinatureza. Este tipo de monstro se mostra ao olhar da sociedade 

de modo distorcido, defeituoso, desarmônico. Seu corpo disforme lhe denúncia. 

O monstro social é aquele que contrária à lei jurídica, que se coloca contra um 

juízo, que não segue em consonância com o que foi estabelecido moralmente, 

que se desvirtua e rompe com as normatividades sociais podendo ser imoral, 

subversivo ou violento. Em síntese, ser um monstro é habitar o território da 

anormalidade. Papel atribuído pela ciência na contemporaneidade, a priori e 

como mostrado no Volume I desta tese, ao ciborgue de ouvido biônico. Tal 

afirmação pode provocar espanto, mas compõe o cenário atual do que se pode 

entender como corpo pós-orgânico. Embora o ciborgue de ouvido biônico, como 

explicado no volume anterior, “fuja” da sua possível relação com a surdez e com 

as identidades de surdo ou ouvinte, ainda assim ambas as três condições lhe 

captura. O ciborgue de ouvido biônico, ainda que uma criatura humana, traz em 

sua intimidade as marcas da surdez, da anormalidade e da monstruosidade 
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humana. É um devir da anomalia. Entre tantas possibilidades para analise desta 

relação estranha que proponho, o cinema permite entendê-la. 

           No ano de 1986, o diretor de cinema David Cronenberg, trouxe para a 

grande tela um filme intitulado The Fly. A história mostra um físico que inventa 

uma máquina de teletransporte cujos testes finais necessitavam de uma 

experimentação com humanos. A máquina desfragmentava molecularmente 

determinada estrutura colocada em uma das cabines e a recompunha – lhe 

teletransportando – para outra cabine a metros de distância. Em dado momento, 

o próprio físico se propõe a ser cobaia de sua invenção. No entanto, no ato do 

teletransporte uma mosca, imprevisivelmente, entra em uma das capsulas 

juntamente com o cientista e provoca uma junção em nível estrutural molecular.  

           Como mostra o filme, a modificação nas combinações genéticas provoca 

no plano visível – no corpo do cientista – a revelação da monstruosidade, cuja 

origem do hibridismo, sua inscrição silenciosa, só é possível ser detectada de 

modo nanoscópico. As “diferenças” que começam a aparecer no corpo de Seth 

Brundle – personagem principal do filme - são provocadas por mutações 

genéticas que foram causadas artificialmente. Pela objetividade do cientista o 

cinema faz surgir uma terceira criatura, meio humana meio drosóphila: 

152 

                                            
152 Fonte da imagem: http://www.grindhouseproject.com/2012/05/critica-22-mosca.html 
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           Após a experimentação, o cientista passa a ter, gradativamente, uma 

imagem monstruosa. É um ser hibrido cuja composição genética se estrutura 

como metade humano e metade mosca. Sua imagem distorcida está inscrita em 

seu DNA que se configura como um código secreto de sua monstruosidade. No 

ato da hibridização houve uma recombinação molecular, princípio do que se 

pode vir a ser. Há em Seth Brundle genes de humano tanto quanto o de uma 

mosca provocando uma reconfiguração no seu DNA. Embora o filme não use o 

termo transgênico, o que ocorre por meio do acaso, foi o processo de transgenia 

pelo qual DNAs diferentes, mas possivelmente compatíveis se recombinaram 

para produção técnica de outra forma de vida: 

153 
 

           The Fly chama atenção para um assunto bastante presente na 

contemporaneidade e que se relaciona com a realidade dos surdos e das 

pessoas com implante coclear: “a diferença” apresentada no plano visível é uma 

consequência da combinação genética que está no território do que só pode ser 

verificado de modo nanoscópico. O monstro e sua face estranha e antinatural é 

um reflexo da combinação genética. Como mostrado na produção 

cinematográfica, o gene é a inscrição do que se é ou do que se pode vir a ser 

enquanto corpo e imagem. Antes de ser uma aberração encarnada, The Fly, com 

sua estranheza e diferença já estavam presentes de modo crônico em seu DNA. 

                                            
153 Fonte das imagens: http://cinefilos.jornalismojunior.com.br/a-mosca-a-melhor-experiencia-sur 
real-dos-anos-80/ 
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           O problema apontado pelo filme é recorrente, e uma analogia com as 

experimentações que são elaboradas com os surdos e os ciborgues de ouvido 

biônico se torna possível. Seth Brundle, apesar de sua exterioridade monstruosa, 

permanece humano porque em seu mapeamento genético há a qualidade de 

humano. Sua monstruosidade corporal é a revelação de seu DNA que uma vez 

fundido em nível molecar com uma mosca, o faz primitivo, degenerado e 

monstruoso, ainda que humano. Meio homem, meio mosca, nem uma coisa nem 

outra, qualquer outra coisa: diferente ainda que humanamente semelhante por 

trazer em seu genótipo a inscrição humana. A mosca, modo como a personagem 

é identificada, é uma criatura dicotômica que convida a todos pensar em duas 

qualidades antagônicas habitando o mesmo corpo: mosca e homem. Na 

personagem há o princípio da vida em sua forma primitiva, anterior e inferior 

fundida com o topo da escala evolutiva, o homem. Contudo, há um alerta, na luta 

entre a anomalia e a evolução, o resultado é a degenerescência humana. Em 

função disso, o anômalo precisa ser erradicado para não pôr em perigo a raça 

humana. Nesse cenário, qualquer vestígio de diferença deve ser observado.  

           Ironicamente, alguns surdos, adeptos e defensores da Língua de Sinais 

Brasileira que se colocam contra o implante coclear adotaram para si o discurso 

da “igualdade” na “diferença” como meio de se representar para a sociedade. 

Muitos surdos se autodeclaram orgulhosos por serem igualmente diferentes. O 

que provavelmente os surdos não se deram conta é que a igualdade atestada 

pelo DNA humano não os coloca longe da condição de monstruosidade atestada 

pela qualidade da “diferença”. A “diferença” é um valor simbólico para anemizar 

a robustez e impacto causado pela palavra monstro. No território do simbólico, 

para a linguagem clínica, diferença e monstruosidade são sinônimos. 

Tecnicamente ambas representam a mesma coisa: 

154 

                                            
154 Fonte da imagem: http://igualmentediferentes.com/ 
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           Ainda que seja um filme de terror e suas cenas exageradas coloque toda 

ficção distante da representação proposta por alguns surdos, o enredo de The 

Fly gira em torno de uma única questão: somos aquilo que a nossa combinação 

genética determina. Ainda que suas determinações estejam em um “mapa” 

invisível a olho nu, a qualquer tempo elas podem se tornar visíveis e fazer o 

monstro aparecer. Do mesmo modo, os Freaks, por exemplo, são protótipos do 

que o discurso clínico denominaria, na atualidade, uma aberração “genética”. 

Uma anomalia que tem em si a qualidade humana apesar de toda sua 

estranheza anatômica. Não é à toa que alguns donos de circos, em meados do 

século XVIII, incentivavam as misturas amorosas entre seus atores. Sua 

intenção era poder expor possíveis formas de vida tão diferentes quanto 

estranhas. Quanto mais diversa a anatomia, maior a lucratividade. Como disse 

Courtine, em síntese, os monstros e suas relações sexuais representaram as 

primeiras experiências genéticas (2009). Os Freaks, para a ciência, foram uma 

preciosa forma de vida. São o que são porque sua genética, anômala e disforme, 

lhes faz assim. Antes de sua corporeidade, o silêncio do seu DNA os revelam: 

155 

                                            
155 Fonte das imagens: http://www.sammyrinha.net84.net/show-de-aberracoes/ 
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156 Fonte das imagens: http://menteflutuante-up.blogspot.com.br/2013/04/filme-freaks 
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157 
 

           O determinismo genético, presente nas fotos que foram expostas, 

provoca uma reação: onde estão estas pessoas que, no passado, 

representavam a diversidade anatômica e fisiológica? Se havia neles o gene 

                                            
157 A foto desta página, das pessoas Down, é da artista e fotografa norte americana Diane Arbus. 
Fonte da imagem: http://lounge.obviousmag.org/luciana_chardelli/2013/12/camera-escura-o-
espelho-que-nosrevel a.html  
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humano por que sua existência quase se extinguiu? A resposta pode ser 

encontrada em publicações que falam sobre a medicina alemã no período da 

segunda guerra: foram exterminadas. Vítimas da eutanásia como prática da 

morte misericordiosa e sujeitados a ação higienista sofreram tortura e morte. 

Como relata Cohen, as monstruosidades e as aberrações da natureza foram os 

primeiros a serem incinerados e a terem seus corpos como objeto da medicina 

na Alemanha nazista (1989). Os monstros, como eram chamados, foram artefato 

de observação, descrição, experimentação e extermínio. Constituíram o seleto 

grupo escolhido para um cruel ritual que pode ser denominado como monstricídio 

científico. Para a ciência, os monstros não representavam nada além de 

elementos manipuláveis: vidas sem valor, indignas de viver, vidas nuas.   No 

filme The Fly a aberração que se forma é uma obra de ficção, mas retrata o 

mesmo horror e realidade que os Freaks vivenciaram: todo monstro deve ser 

exterminado, extinguido, ou geneticamente modificado. O monstro deve ser 

extinguido pela causa de sua origem. Em sua raiz daninha. Por meio deste 

princípio, The Fly deixa de ter valor apenas de ficção e passa a compor algumas 

intenções da ciência genética na contemporaneidade. A surdez como revelação 

de um gene anômalo, entendido como uma patologia que autoriza o aparecer da 

monstruosidade, é uma das representações que circulam no meio acadêmico. 

Monstricídio pode ser entendido aqui como uma prática clínica que procura 

erradicar as diferenças existentes por meio da manipulação do DNA que causa 

toda e qualquer “diferença”. Não é o corpo humano que deve ser morto, mas a 

causa de sua diversidade: a origem. As monstruosidades, hoje consideradas 

menos aberrantes, sua análise e erradicação, depende da manipulação 

genética158: 

 

 

 

 

                                            
158 Cf: Pupo et al, 2008. (Heredograma). Para entender sobre heredograma ver anexo 19, 
página 592 no Anexo III.   
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           A surdez passa a ser uma evidência, quando hereditária e de causa 

genética, por sua potência, de um fenômeno que pode ser chamado de 

monstruosidade surda. Para a medicina, o monstro é uma marca existente no 

DNA que independe da aparência da pessoa porque é entendido como uma 

“inscrição” no biológico. Monstro e humano são inscrições. Tiburi, sem fazer 

referência a esta questão, já havia dito que “sistema e monstro são análogos” 

(2011a). Eis a razão de seu pensamento fazer sentido para esta tese: o monstro 

silencioso e guardado pelo gene que o define, nasce do sistema clínico genético. 

São as práticas de investigação do DNA que vão detectar o monstro invisível. A 

questão é, o monstro não precisa mais aparecer e assustar com sua face 

disforme, suas características estão sendo detectadas por meio de 

especulações de caráter preventivo. De fato, se não aparece, não surge no 

horizonte do convívio social, o mostro detectado passa a ser uma probabilidade: 

digna de extermínio e misericórdia.   

           Do ponto de vista da medicina o gene da “surdez” é tão indesejado 

quando o gene da mosca que faz do corpo de Seth Brundle uma 

monstruosidade. O que era apenas ficção em 1986, no século XXI é assunto 

discutido pela ONU, pela filosofia, pela medicina e pelo poder judiciário. O projeto 

genoma e a teoria pós-moderna da hereditariedade entram em cena na 

contemporaneidade para problematizar uma questão: onde está à qualidade 

humana, animal, da monstruosidade, da anormalidade/normalidade e da 

diferença? Todas estas marcas estão na combinação do genoma? Existem 

seres hereditariamente mais fracos e outros mais fortes que impulsionam a 

seleção natural das espécies? A medicina alemã colocada em prática na 

segunda guerra, fazendo uso do darwinismo social, tinha razão? Algumas 

formas de vida precisam ser exterminadas para erradicação de alguns males? 

Observar o gene anômalo e erradicá-lo por meio de manipulação é um direito da 

medicina genética?  

           Embora as afirmações sobre a hereditariedade não sejam, 

aparentemente, mais as mesmas que foram aplicadas no período da segunda 

guerra, cujas certezas estavam fundamentadas no Darwinismo Social, o que ela 

discute na atualidade, ainda é a descendência da raça e a normalidade do ser: 

a monstruosidade que pode a qualquer momento se colocar em evidência 
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porque está inscrita no genoma humano. O mesmo princípio se aplica a 

qualidade de ser um humano ouvinte, surdo, cego, cadeirante, homossexual etc. 

Para a genética não há surdos, ouvintes ou ciborgues. Há quem traga no silêncio 

do seu genoma a marca da surdez ou de qualquer outra anormalidade. No 

território da ciência genética, ouvir é uma herança hereditária e geneticamente 

desejada, a surdez uma contrariedade. O avesso da identidade.   

           Na contemporaneidade, a hereditariedade é vinculada aos estudos da 

genética. O visível é quase sempre a revelação do código genético. Trata-se de 

uma busca cientifica que pode ser entendida como genealogia do meu. Sou 

aquilo que em meu gene está inscrito. Nele está a potencialidade do que eu 

posso vir a ser. Nestas condições a doença e a patologia passam a ser 

interpretadas como uma inscrição constituinte do ser humano porque está 

registrada em seu gene. Em nível de descobertas, não é leviano falar que o 

mapeamento do gene teve a mesma significação para a biologia que o átomo 

para a física. E esta condição não se trata de uma construção poética, ela é fria, 

objetiva e técnica.             

           Os avanços nesta direção implicaram na elaboração de uma declaração 

que regulamenta a atuação de médicos geneticistas e engenheiros em possíveis 

pesquisas ou manipulações genéticas com seres humanos. Embora não pareça, 

o Darwinismo Social encontra na teoria genética sua fonte mais segura tanto 

quanto ameaçadora para a população. Seu objeto – a seleção natural das 

espécies - enfim se torna consideravelmente comprovado: alguns são fracos e 

suscetíveis a transformações patológicas e doenças e outros são fortes e 

evoluídos. Aos fracos o biopoder deliberou uma nova forma de misericórdia: o 

corpo se presta a bricolagens experimentais. Breton, por exemplo, chama a 

atenção para uma condição que recai sobre o corpo: no discurso 

contemporâneo, ele é pensado como uma matéria indiferente, simples suporte 

da pessoa. Ontologicamente distinto do sujeito, um objeto à disposição sobre o 

qual se pode agir afim de melhorá-lo, uma matéria prima (2013). Isso parece 

assustador, quase enredo para roteiro de cinema. Entretanto, a genética e sua 

decifração anula a necessidade da seleção artificial das espécies. Fraco e forte, 

deficiências e patologias estão inscritas nas combinações da genética e isso 

representa uma seleção natural que permite a interferência artificial para anular 
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as monstruosidades. É preciso salvar o humano do monstro que o dominaria. 

Talvez por isso, como metáfora da dicotomia humano/monstro, os vampiros e 

lobisomens do cinema, não assustam mais. Ao contrário, incitam e excitam 

paixões. O vampiro, ainda que um monstro frio e pálido, uma carne morta ainda 

que animada pelo sangue alheio, pode vencer sua parte aberrante e tornar-se 

humano. De modo análogo, o que a genética propõe é permitir que a qualidade 

humana prevaleça sobre a monstruosidade. 

159 
 
            Distante da ficção, metáfora da ciência pós-moderna, e preocupada com 

o modo como as pesquisas genéticas avançavam e com os possíveis 

determinismos em função das descobertas sobre o DNA, em 1997 a ONU 

publica A Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos. Em 

seu artigo 6º determina que nenhum indivíduo deve ser submetido a 

discriminação com base em características genéticas que vise violar sua 

liberdade ou dignidade humana160. Não haveria necessidade de tal acordo se 

não fosse recorrente na história da humanidade a exploração e abuso de poder 

sobre o corpo considerado menos evoluído.   

           Nesse “novo” cenário da ciência, embora a ONU tenha promovido uma 

interferência significativa contra possível prática de discriminação, entra em cena 

“a diferença” como marca humana. Atua como indicativo de um genoma desigual 

                                            
159 Fonte da imagem: http://estrenosok.com/twilight-saga-2008-2011lat-eng-brrip 
160 Como já apontado no Volume I, as proposições do documento podem ser lidas no anexo 2, 
página 512 do Volume III. 
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que provoca alterações no corpo visível, mas que conserva em si o gene-matéria 

da igualdade. Na proposição que se cria o surdo e o ciborgue de ouvido biônico 

passam a ser compreendidos como os diferentes na igualdade. Abbagnano, a 

princípio, propõe que as coisas só podem diferir se tiver em comum a coisa em 

que diferem: a cor, a configuração, a forma (2007). Entre surdos, ouvintes e 

ciborgues a marca do “comum” é o gene humano e “a diferença” é o todo que 

sobra. Contudo, é a sobra que parece provocar curiosidade e interesse para a 

medicina. O resto em torno do gene é carne, osso, pele, uma carcaça valiosa e 

necessária. Mais que matéria prima, uma espécie de matéria plástica. Sob esta 

ótica, os vampiros têm muito a oferecer a medicina porque são a própria 

metáfora do corpo na contemporaneidade: uma peça cadavérica de onde emana 

vida dotada de desejo, afeto, relação.  

           Mas não se trata de vampiros, lobisomens ou qualquer outra criatura 

morta ou sobrenatural, o assunto da genética é o ser humano. A cartografia 

daquilo que o ser humano é, está em uma combinação de genes. Não há mais 

lugar para os mapas anatômicos ou para o atlas fisiológico. Estes tratam do 

visível, mas não dão conta de explicar o que realmente há por de trás do visível, 

o núcleo que deu origem a tal forma ou funcionamento normal ou anormal. Tudo 

que há no corpo visível em nível de anatomia ou fisiologia está registrado no 

núcleo nanoscópico denominado genoma. A monstruosidade apresentada em 

The Fly (1986), antes de ser um corpo deformado é uma combinação genética 

diferente que determinou a sua monstruosidade. Na medida em que o gene 

anormal se potencializa o monstro se torna evidente. A imagem humana vai se 

perdendo e permitindo a revelação das aberrações da sua natureza: o mostro é 

um devir. Contudo, sua promessa de surgimento permite entendê-lo segundo o 

pensamento de Cohen: O monstro é a diferença feita carne; ele mora no nosso 

meio. Em sua função como “outro” dialético ou suplemento que funciona como 

terceiro termo, o monstro é uma incorporação do Fora, do Além — de todos 

aqueles loci que são retoricamente colocados como distantes e distintos, mas 

que se originam no Dentro. Qualquer tipo de alteridade pode ser inscrito através 

(construído através) do corpo monstruoso, mas, em sua maior parte, a diferença 

monstruosa tende a ser cultural, política, racial, econômica, sexual (2002). O 

monstro é um dispositivo político que alimenta e provoca o medo e por isso 
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exerce controle sobre quem o teme. O medo mantém os monstros. E eles 

mexem com os sentidos e com a percepção humana. Convidam a pensar 

quando provocam o nojo que ignora a possibilidade de seu vir ao mundo: 

161 
 

           Próximo do cinema, a ciência pós-moderna faz da ficção realidade. Keck 

e Rabinow explicam que à cartografia do genoma humano tem como alvo 

identificar os genes responsáveis por doenças cuja transmissão hereditária já 

era conhecida sem que fosse possível uma intervenção. Mesmo a não 

resistência imunológica, ou as variações de resistência imunológica a 

determinados vírus, bactérias ou protozoários dependem do fator genético. Toda 

condição humana está vinculada a combinação genética (2009). Entre as 

doenças/patologias encontra-se a surdez, inscrita geneticamente no surdo e no 

ciborgue de ouvido biônico. Mas é o gene quem permite dizer que o surdo e o 

ciborgue de ouvido biônico são diferentes na igualdade. Parece confuso o que 

foi dito ainda pouco. Como podem o surdo e o ciborgue de ouvido biônico serem 

diferentes na igualdade? Não só pode como assim eles nascem. A ONU define 

que o genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os 

membros da família humana, sua dignidade e diversidade. Num sentido 

simbólico é patrimônio da humanidade (1997). O que a ONU define é que por 

meio do gene, e somente ele, é assegurado à determinada espécie animal a 

qualidade humana. Patrimônio de todos os homens. O ser humano não é 

                                            
161 Cf: http://digboston.com/boston-movies-film/2012/02/reel-talk-movies-rated-by-reasons-why-i 
was-alone-on-valentine%E2%80%99s-day/ 
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humano pela sua aparência, pela sua forma de se relacionar com o mundo, mas 

por aquilo que nele está inscrito em seu núcleo nanoscópico: o gene. A afirmação 

proferida pode parecer repetitiva, mas é fundamental que seja. Ela precisa 

marcar, ser compreendida, frisar as intenções do biopoder. Provocar a leitura 

como se fosse uma “letra” monstro” que atormenta pela sua insistência. Eis o 

indício da necessidade, culturalmente criada, da circulação da “diferença” como 

meio de identificação. No discurso genético há a legitimidade humana do surdo 

e do ciborgue de ouvido biônico, o que fundamenta socialmente, toda biopolítica 

que afirma o surdo e o ciborgue como cidadãos diferentes: culturalmente, 

linguisticamente, psicologicamente, anatomicamente, no modo de existir, 

fisiologicamente e biotecnologicamente. A “diferença” do corpo visível e seu 

modo de se relacionar com o mundo a sua volta, seja essa “diferença” natural ou 

artificialmente constituída por um aparelho bioeletrônico, são toleráveis porque 

a qualidade de igual está em sua intimidade constituinte: seu gene humano. 

           A hereditariedade, na contemporaneidade, pode ser entendida de duas 

formas: 1º A qualidade de ser humano é herdada geneticamente porque seres 

de determinada família descendem da mesma família genética porque possuem 

um gene que assim os qualifica – são humanos. 2º O gene humano passa a ser 

entendido como um patrimônio da humanidade – a identidade genética humana 

passa a ser um juízo de valor sobre o que significa ser humano, um direito 

assegurado universalmente. Esta qualidade tão íntima, também assegura o 

direito à diferença, qualidade que se aplica ao visível: surdos e ciborgues de 

ouvido implantado e qualquer outra forma – visível – de vida são diferenças. As 

duas proposições trazidas acima mostram que a hereditariedade é 

compreendida como biológica ao mesmo tempo em que uma herança cultural. 

O surdo é geneticamente alguém cuja surdez está, na maioria das vezes, 

escondida em sua condição íntima e é por este motivo que sua cultura surda 

deve ser respeitada. Ela é, possivelmente, consequência de seu gene. O sentido 

de natureza surda parte da potencialidade herdada geneticamente. Sua forma 

de ver o mundo e interagir sobre ele são registros contidos no seu gene. 

            Do mesmo modo, o ciborgue com ouvindo biônico é geneticamente um 

ser humano que traz em seu genótipo, na maioria das vezes, a surdez. Por isso 

suas modificações corporais – ciborguização – devem ser respeitadas. Não 
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importa as alterações em seu corpo, mas a sua qualidade humana preservada. 

Antes de ser um fenótipo surdo ou ciborgue, ambos são igualmente humanos no 

seu íntimo e nanoscópico gene. Mas se há a certeza de que, geneticamente, 

todos são humanos. Qual a razão da circulação da identidade e da “diferença”? 

Por que o surdo e o ciborgue de ouvido biônico são “a diferença” na sociedade 

da identidade? Já não basta determiná-los, intimamente, humanos? Por que a 

ONU precisou publicar um documento que garantisse a liberdade e a dignidade 

de determinados seres humanos quando visivelmente diferentes? 

           No final do século XX a qualidade humana, como definido pelo saber 

clínico-genético está no gene. A aparência, o corpo, a vida em sua diversidade 

é humana porque o gene a define assim. Em síntese, a grande descoberta do 

século XX declara que é o gene quem define a qualidade e as características 

daquilo que somos: determinismo genético. Em certo ponto o genoma passa a 

ser a marca da igualdade: surdos, cegos, Down, disléxicos, homossexuais, 

transexuais, negros, loiros, morenos, índios, judeus, hermafroditas, ciborgues – 

todos são humanos porque trazem consigo, em seu código genético, esta 

inscrição. Tempos atrás, nos séculos XVIII, XIX e até por volta da década de 80 

do século XX, cada pessoa era considerada, quando diferente pela sua 

aparência corporal, um ser inumado, marca da degenerescência162 da espécie. 

Resquício do nazi-fascismo da segunda guerra. Todo corpo que não se 

encontrasse em determinada norma estética, cosmética, anatômica ou 

fisiológica era por analogia um ser inumano. A desqualificação ou a classificação 

do que poderia ser categorizado como ser humano, dependida da aplicabilidade 

arbitrária de acertos biopolíticos para fortalecimento da normalidade como regra 

aplicável. Surdos, cegos, Down, homossexuais, transexuais, hermafroditas, 

amputados, disléxicos e muitos outros, estavam na ordem de um corpo que 

apresentava uma imagem ou um comportamento degenerado/inumano. Ser 

degenerado/inumado implica em não poder ter sobre o próprio corpo autonomia 

para tomar decisões. No território da biopolítica é uma existência sem cidadania. 

A comentada vida nua do volume I. Nos campos de concentração nazistas, por 

exemplo, os inválidos eram marcados com um triangulo preto. Este símbolo 

informava, aos soldados alemães, que a vida que ali se apresentava não tinha 

                                            
162 Assunto tratado em minha dissertação de mestrado. 
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valor algum, não tinham consciência de si, tampouco condições de constituírem 

laços e como consequência eram considerados como antissociais: 

163 
 

           Na contemporaneidade, a palavra “diferença”, como criação de 

linguagem, embora assegure a dignidade humana em termos legais, ainda 

marca o corpo que lhe tem como legado. No jogo de palavras, a “diferença” é a 

marca simbólica aplicada a pessoa que geneticamente não é tão “desejável”. 

Substitui, em termos de poder e símbolo, o efeito dos triângulos. O gene 

determina o valor. Segundo Keck e Rabinow a aparência visível do corpo 

humano fica ligada a uma estrutura invisível cujas ínfimas modificações 

produzem corpos radicalmente diferentes: fenótipos diferentes, genótipo análogo 

(2009). No genótipo está a marca da identidade, pela qual se elimina o desvio, 

as anormalidades e monstruosidades que a estrutura visível possa apresentar. 

Eis um claro exemplo de repetidas vezes, do ponto de vista legalista, vir a público 

o discurso de que “a diferença” é legitima. Não é mais as aparências que definem 

as essências. Ser aparentemente surdo ou ciborgue de ouvido biônico, compor 

o grupo das diferenças ou dos diferentes é ser intimamente humano e nesta 

afirmação está o direito à liberdade e a dignidade assegurada pela ONU. A teoria 

genética permite que a forma mais diversa aos olhos de quem a vê preserve, 

dentro de si sua qualidade de humano. Isso parece bom. É a estrutura invisível, 

                                            
163 Fonte da imagem: http://eduexplica2gm.blogspot.com.br/2010/0triangulos-do-holocausto.html 
A tabela completa pode ser observada entre os anexos 07, página 529 do Volume III. 
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que permite, por exemplo, que o Robocop, com seu corpo constituído com 90% 

de organismo maquínico, permaneça humano: 

164 
 

           A redução da qualidade humana ao registro genético permite que o corpo, 

e aquilo que dele é visível, seja modificado em sua estrutura e em sua aparência 

em até 99,99%. Seu gene o faz permanecer humano. Se existe algo positivo nos 

estudos genéticos ele se encontra na diluição do anormal. O genoma, à primeira 

vista, dissipa o anormal. Dá espaço para “a diferença”. Se é que existe espaço 

para “a diferença” na sociedade da identidade. Mas não se pode apenas louvar 

os avanços da genética. Há uma relação muito perigosa entre genética, 

identidade e diferença. No território das experimentações genéticas, ser 

geneticamente branco, ouvinte, heterossexual e homem é o reflexo de um gene 

concebido como “normal”, cuja aparência é exatamente o espelho de um gene 

saudável tanto quanto desejável. Nestes termos, o espírito ariano ronda a 

ciência. Como constatação desta afirmação, há uma clara predileção pela 

“inscrição genética” branca, ouvinte e heterossexual etc. quando se pensa em 

concepção in vitro. O genótipo desejável constituiu o fenótipo idêntico ao 

desejável. Em contraposição: negro, surdo, homossexual são reflexos da 

igualdade humana refletida como diferença no corpo visível. O genótipo humano, 

por algum motivo, formou um fenótipo diferente embora igualmente humano: não 

                                            
164 Fonte: http://www.itsartmag.com/features/robocop-2014-vfx-breakdown-by-method-studios/ 
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muito desejável165. Nestes termos, e por este viés, a “diferença” pode ser 

pensada como um fóssil das práticas antigas do Darwinismo Social. Mais uma 

vez o discurso clínico com suas certezas experimentais, dita e regula o discurso 

que circula na sociedade. A “diferença”, como discurso sociológico e sócio 

antropológico para explicar a diversidade humana, não passa de uma 

manipulação clínica para identificação de um parecer genético. Ela não salva a 

pessoa da condição de “existência com menor valor”: vida nua. Pelo contrário, 

ela sinaliza os agrupamentos sistêmicos e facilita a observação, permite a coleta 

das informações sobre modos de vivência, problematizações, organizações de 

luta e reinvindicações de grupos. O controle, por meio da “diferença”, se mantém 

ativo porque designa uma “cartografia” do diverso, uma espécie de campo, ainda 

que aberto, lócus da observação. Mesmo o surdo mais politizado cuja 

consciência lhe faz protestar contra às afirmações médicas sobre seu corpo, cai 

nas garras do discurso clínico ao se autodeclarar diferente. A fuga é cíclica na 

medida em que se escapa de um ponto para chegar a ele mesmo. O ponto de 

fuga, de sua partida, torna-lhe, ele mesmo, como referência final: deficiência–

diferença. As explicações trazidas possibilitam entender porque, no século XXI, 

o discurso da “diferença” circula socialmente. Diferença é o modo como a clínica 

vai propor definir todo aquele que, embora geneticamente igual porque humano, 

revela-se uma vida esteticamente fora do padrão: diferente. Embora tenha o 

direito de viver, deverá aceitar a sua condição de diferente. Sua “diferença” é 

resultado de sua potencialidade genética que está inscrita em sua combinação 

genômica. A própria Perlin, pesquisadora que se autodeclara surda, afirma que 

o surdo não é deficiente, o surdo é diferente (2005). A afirmação de Perlin 

exprime o poder do discurso clinico, que de modo visuoimperceptual, segue 

controlando o sujeito. Muitos surdos se autodeclaram diferentes como sinônimo 

                                            
165 Óbvio que homossexualidade não é uma causa genética, não há está afirmação por parte da 
ciência. Mas o exemplo citado, tem como intenção provocar a reflexão sobre as escolhas que 
poderiam ser feitas caso houvesse certo controle genético, por meio da manipulação: branco, 
heterossexual entre outras possibilidades, tais como olhos claros. O próprio Habermas (2010), 
já citado anteriormente, critica as possíveis escolhas sobre as características de um ser humano 
antes mesmo de sua fecundação. Ele questiona: Como é viver e saber que sua formação não é 
fruto de certa causalidade, mas da técnica, do cientificismo, do objetivismo humano. Tudo o que 
foi dito, sob a forma de síntese do que Habermas aborda em seu livro “O futuro da natureza 
humana” pode ser melhor compreendido com uma simples frase escrita por ele: a técnica 
genética circulou em torno da questão do status moral da vida humana pré-pessoal. E embora 
pareça um diagnóstico, necessário e preventivo, vincula-se de modo perigoso à metáfora da 
criação de humanos. Cf: Habermas, 2001.  
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de liberdade e de dignidade. Ciborgues de ouvido implantado também. Não 

percebem que ao se autodeclararem diferentes seguem sob o controle arbitrário 

do discurso clínico. Por de trás da “diferença”, como marca de dignidade, há toda 

uma certeza sobre sua marca genética. Longhitano, médica e geneticista, afirma 

que pacientes com causa indefinida de perda auditiva podem apresentar 

alterações genéticas determinantes de sua patologia. O pai transmite em 50% 

dos casos a anormalidade para seus filhos sendo que, genes anômalos são 

responsáveis pela degeneração de funções da orelha (2008). Ainda que num 

discurso restrito, a palavra anomalia permanece pungente. Em nível de 

contradição, a segurança de que o gene certifica a qualidade de humano aos 

surdos e ciborgues de ouvido biônico começa a se desconstruir. Sim, o surdo e 

o ciborgue em sua diferença degenerada são humanos, mas seu código humano 

apresenta em seu genótipo alguma anomalia ou alteração. A “diferença” – no 

corpo visível - passa a ser indicação da anomalia genética. São estes tipos de 

especulações genéticas que podem ser comparadas ao que Habermas chamou 

de teoria deontológica porque elas fundamentam moralmente as modificações 

produzidas artificialmente sobre o corpo (2010). O discurso genético, definido 

por engenheiros clínicos e médicos geneticistas – do qual parte a deontologia 

contemporânea – define o que o surdo e o ciborgue são e representam para o 

discurso clínico. Não é exagero afirmar que identidade e diferença, mais que 

uma relação de linguagem, é a materialidade “microfísica do biopoder” (Foucault, 

1979). Um aprimoramento, uma espécie de “refinação do discurso” (Foucault, 

2009a) que esconde sua real intenção. Mas qual seria a real intenção? 

           A intervenção da ONU, sobre os avanços na área da genética, permite vir 

à superfície sua preocupação com a possível facilidade de “cura” por meio de 

transmutação genética. Se as mazelas do homem estão registradas em seu 

genoma, manipulá-lo solucionaria o problema. Se a surdez está inscrita em um 

gene, manipulá-lo extinguiria a condição de ser surdo e a necessidade de 

transformar um corpo que “sofre” com a surdez em ciborgue de ouvido biônico. 

Transmutar seria uma forma de silenciar ou tornar crônico todo e qualquer 

monstro. A ONU, frente ao fascínio laboratorial e a possível eugenia liberal, 

procura normatizar a relação: manipulação do gene, modificabilidade genética e 

corpo visível. Define que “nenhum indivíduo pode ser reduzido as suas 
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características genéticas” (1997). Entretanto, não salva a população de se tornar 

vulnerável à diferença. A direção futura, ancorada na teoria genética, parece não 

modificar o status quo, secularmente negativo: patológico, anormal, deficiente, 

diferente, híbrido. Se a ONU protege o corpo visivelmente diferente de lesões 

corporais, discriminação e segregação, este mesmo corpo permanece 

desprotegido, como disse Habermas (2010), de uma possível lesão interna ou 

simbólica. Habermas (Op.Cit.) esclarece que por meio da genética a 

autocompreensão do que significa “seres da mesma espécie” não se trata mais 

da relação cultural, que é diferente de um lugar para outro, mas da imagem que 

diversas culturas fazem do homem, que na sua universalidade antropológica é o 

mesmo em toda parte. Não só o gene humano é reconhecido como patrimônio 

da humanidade, mas o gene da surdez passa a ser um saber universalizado. Se 

há uma representação que prevalece, desde o século XIX, entre surdos e 

ciborgues de ouvido biônico é a surdez como marca constituinte, não mais de 

algo incorporado, mas como registro do que há no código interno da pessoa: 

sábia construção simbólica para o controle da vida. Não há fuga quando o código 

genético “prova” “a diferença” que na sociedade pode existir.  O que cada um é, 

em estrutura e símbolo, é uma marca comprovável, factível, resultado do 

empirismo clínico e laboratorial: o corpo visível, diferente e diversificado é 

resultado da combinação genômica que embora humana, clinicamente nunca foi 

desejável. Sequer concebível.   

          Nesse cenário, certamente “a diferença” é uma vida em dor provocada 

pela representação do genoma. Do século XIX ao século XXI o que muda são 

as aparências, o discurso que circula em nível de senso comum. Esse produz o 

efeito do alivio e o sentimento de conquistas. Na verdade, se é que ela existe, o 

poder clínico permanece no controle da sociedade: manipulando as 

representações, na normalidade, na seleção natural e artificial das espécies, nas 

interpretações biológicas, na prática da ciborguização, na educação e 

docilização dos corpos, no discurso pedagógico e sócio antropológico da 

diferença, do gene humano, na hereditariedade, no genoma, e pelo CID. 

Entretanto, enquanto a manipulação genética é proibida em humanos, as 

alterações do corpo por meio de aparelhos bioeletrônicos e intraorgânicos 

seguem com o mesmo objetivo: restaurar o que visivelmente não agrada. Como 
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observado em Robocop, é permitido à ciência na contemporaneidade modificar 

o corpo em até 99,4% ou 99,99%, como já citado anteriormente, desde que se 

mantenha preservado em seu DNA o gene humano. Por conta desta visão os 

implantes passam a ser autorizados sob o aspecto de necessidade. Eles 

modificam o corpo e seu funcionamento no plano visível. Não alteram o DNA, 

não modifica o genótipo que traz em si o gene humano. O homem, enquanto 

único animal humano pode ser entendido como alguém, cujo corpo se tornou 

uma matéria plástica modificável, experimentável e manipulável. Sua 

indissolúvel dignidade, como regulamentado pela ONU, está registrada em seu 

gene. Após todo projeto de “subjetividade” desenvolvido e posto em prática por 

meio dos Aparelhos Ideológicos do Estado no século XX, a condição humana é 

reduzida à uma configuração técnica. Como disse Habermas, ainda que seja 

pelo diálogo ou seja de modo monológico, a história e a cultura são uma imensa 

variedade de formas simbólicas (2007). Neste século, o que nos marca e nos 

salva ao mesmo tempo em que nos condena, é o gene com toda sua simbologia 

objetivante quanto técnica. 

 

2- O que era verbo se fez carne: 
    Provocações, o signo da diferença  
 

          O campo da alta tecnologia clínica, com sua proposta de reparação da 

surdez de “raiz nanoscópica”, propõe uma nova forma de viver em sociedade: 

espécie ciborgue. Para Foucault, em síntese, espécie é o modo como o 

conhecimento clínico vai desconsiderar as individualidades e propor uma leitura 

por meio das analogias que se estabelecem através das reproduções constantes 

ocorridas em determinado grupo. No grupo observa-se, para demarcações, um 

pequeno número de elementos indefinidamente repetidos (1980). No discurso 

sanitário, o processo de ciborguização passa a ter um grande valor para a 

ciência: o ciborgue é a evolução tecnológica a favor da melhoria humana. O 

ciborgue de ouvido biônico está inscrito na história da ciência, pela medicina do 

século XXI, como espécie tecnohumana. Todavia, a classe configurada 

representa a ascensão da própria medicina na busca, brutalmente estabelecida, 
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por um corpo imortal: a ficção se confunde com a realidade. O cinema, de esboço 

e proposta, passa a ser matriz para identidades outras: 

 
166 

 
           Mas é preciso subjetivar as novas possibilidades de relação com o corpo 

desde cedo. Por meio do ouvido “supersônico” as crianças podem ser 

submetidas a condição, ainda que mítica e fantástica, de transformarem a 

categoria de super-heróis, até então existente no mundo das brincadeiras, em 

um ilusório fato real. Por meio da medicina, o super-homem se aproxima da vida 

cotidiana, deixa de compor o universo lúdico, para ser uma condição para 

subjetivação. O homem-máquina, a cada dia amplia – quando possível 

economicamente – o seu poder de conexão com outros aparelhos. Talvez em 

um futuro, como mostrado pelo cinema por meio de seus personagens ficcionais, 

seja possível a conexão com outros homens-máquinas: princípio da telepatia na 

contemporaneidade. O sonho de uma relação íntima entre aparelhos e homem 

tem se tornado uma possibilidade de realização na atualidade. Muito além de um 

ser humano plugado ao computador, estamos todos próximos de uma conexão 

intertemporal, intraorgânica, reorganizado no espaço físico. Quem sabe, num 

                                            
166 Fonte da imagem: http://plenilunia.com/portada/dia-internacional-del-implante-coclear-25-de-
febrero-2014/27053/ 
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futuro, será possível acionar uma impressora por meio da força do pensamento 

e enviar a ela as imagens que são formadas ou estão armazenadas na memória 

humana. Todavia, se esta possibilidade ainda parece distante e/ou uma 

absurdidade, para quem é implantado já é possível se considerar um 

homem/máquina com Wi Fi:  

167    
 

           Santos (2011) explica que o homem-máquina é a possibilidade de 

rompimento com o conceito de natureza humana. Sua função social passa a ser 

a de proclamar a pós-natureza não permitindo que a qualidade de humano seja 

somente empregada ao conteúdo biológico, mas a um todo que vai além de 

                                            
167 Modelo. Rondo, conectividade por meio de um único aparelho: O Automatic Sound 
Management (ASM) permite que os usuários ouçam de acordo com o seu melhor, 
independentemente da situação ou do nível dos ruídos de fundo. O ASM dispõe de Dual-Loop 
AGC e de controle automático do volume para garantir conversas tranquilas com ruído de fundo. 
O controle automático do volume garante que sons baixos sejam ouvidos com clareza e os altos, 
sem desconforto. Graças à conectividade sem fio e às opções de entrada direta de áudio, o 
RONDO pode se conectar a quase todas as fontes externas de áudio. A tele bobina integrada 
permite que se conecte sem fio a uma variedade de sistemas de transmissão de áudio. Um mini 
conjunto de baterias disponível FM inclusa permite a conexão com dispositivos FM padrão de 3 
pinos. O mini conjunto de baterias com um cabo acessório de 3,5 mm possibilita a entrada direta 
de áudio de qualquer dispositivo que disponha de uma tomada de fone de ouvido. O controle 
remoto FineTuner permite ajustar com facilidade as configurações e selecionar programas com 
o simples apertar de um botão. O compacto FineTuner cabe confortavelmente em seu bolso, e 
seus botões grandes o tornam fácil de usar. As alterações feitas por controle remoto permitem 
que você mantenha o RONDO ligado por horas, garantindo-lhe a audição sem interrupções. Um 
único FineTuner pode ser usado para controlar ambos os processadores em usuários bilaterais, 
o que o torna um dispositivo especialmente conveniente. Cf: http://www.medel.com/br/rondo  
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reducionismos. Segundo os estudos de Santos, o ciborgue representa para a 

medicina duas evoluções: 1º) evolução corporal e biológica. 2º) evolução 

conceitual de corpo e homem. Abro aspas para o pensamento de Keil quando 

diz que “somos todos dominados pelos mitos e por sua significação ideológica” 

(2004). Com o implante coclear, sua significação sob o formato de ciborgue de 

ouvido biônico, não é diferente. O mito captura o senso crítico, e em função 

disso, a fronteira entre imaginação e mundo real se rompe. Mas é isso mesmo, 

Foucault, já havia chamado a atenção para uma questão bastante delicada: a 

medicina dita liberal invoca, por sua vez, em prol de um mercado aberto, os 

velhos direitos de uma clínica compreendida como contrato singular e pacto 

tácito de homem para homens (1980). Nada, ao meu ver, serve melhor como 

exemplo, do que ocorre entre médico e pessoa com implante coclear. Seu 

contrato é de cunho, e se bifurca, nas instâncias moral e econômica.   

           Se para a medicina o DNA humano é um patrimônio que não pode ser 

alterado, e ao observar a lentidão como o processo de reabilitação natural de 

determinada espécie acontece – seleção natural - a artificialidade se torna uma 

possibilidade atraente na qual o “objetivismo técnico168” (HABERMAS, 2010) 

ganha espaço no fértil território do saber/poder clínico. Mexer no visível, no corpo 

material, em sua constituição biológica, na matéria plástica excitante e moldável, 

concebendo-a como peça orgânica “apodrecida”, sem funcionamento, indigna; 

substituí-la por meio de outra peça maquínica, pode se tornar uma possibilidade 

de ordem prática: objetivismo objetivante e subjetivante.  

           Por meio da lógica que se instaura no atual cenário biopolítico, trocar um 

ouvido-natural que “não funciona” por outro ouvido-artificial que “funciona” 

representa uma evolução para a biotecnologia. As próteses, entre essas os 

“aparelhos auditivos intraorgânicos” usados nas cirurgias de implante coclear, 

representam para o poder/saber clínico a evolução da ciência, a possibilidade de 

cura vinculada ao mercado da engenharia robótica, a reprodutibilidade técnica 

                                            
168 Para Habermas, em síntese, objetivismo técnico são as ações que se aplicam com o intuito 
de modificar a natureza do corpo encaixando-o em uma normatividade sem que a pessoa possa 
decidir por si mesma. Para o filosofo, quando o indivíduo em crescimento passa a saber do 
design que outra pessoa projetou para ele, afim de alterar características em sua constituição 
genética, a perspectiva de ter sido produzido pode sobrepor-se àquela de ser um corpo vivo que 
cresce naturalmente. De todo modo, fomos capturados pelo entusiasmo da ficção científica. 
Vivemos em tempos de uma eugenia liberal. Cf: Habermas, 2010.  
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de órgãos para o mundo real - o que antes só era possível nas criações 

cinematográficas ou em fotografias que imaginavam o futuro da pessoa humana. 

O fato é que a anatomia do corpo humano já não é mais como antes. Sua 

estrutura a cada dia ganha novos elementos, materiais e possibilidades. E por 

que não constituir o suporte da pessoa com estes aparelhos? O que não falta 

são anúncios propondo as mutações do corpo: 

169 
 

           Anúncios semelhantes podem ser vistos em páginas pessoais de pessoas 

com implante coclear. O efeito é típico e característico e previsto pela ciência 

política porque põe em prática o exercício da exomologese. Foucault, explica 

que a exomologese depende, não apenas de afirmar o fato de uma crença, mas 

fazer do ato de afirmação um objeto de afirmação, e, então, autenticá-lo seja 

para si mesmo, seja diante dos outros. A exomologese é uma afirmação enfática, 

cuja ênfase diz respeito, antes de tudo, ao fato de que o sujeito se liga ele próprio 

a essa afirmação e aceita suas consequências para si (2014a).    

           A sugestão parece boa. Sun Melody, em seu blog, se refere ao seu 

implante como “pequeno milagre biônico170”. E é deste modo que ela divulga – 

representa socialmente - sua experiência como implantada com ouvido biônico. 

Com o termo “milagre biônico” é possível pensar que Sun Melody assim 

                                            
169 Fonte da imagem: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/eb/f4/cc/ebf4cc63b968a16 
170 Cf: http://ouvido-bionico.blogspot.com.br/p/sun-melody.html post do dia 04 de abril de 2013. 



227 
 

expressa suas impressões porque passou por um processo de evolução: seu 

corpo que estava acometido pela surdez, por meio da biotecnologia, passou a 

ser um corpo que ouve. De surda marcada pelo desvalor da surdez Sun Melody 

passa a se sentir representada como ciborgue de ouvido biônico, e deste modo, 

está marcada pelo “prestigio” da alta tecnologia robótica. Para a medicina “um 

ato técnico” que deu certo, para Sun Melody um milagre. A prática narrativa de 

Sun Melody, como o de tantos outros ciborgues de ouvido biônico perpetua, de 

modo constante e continuo, o exercício da exomologese.  

            Mas toda história tem dois lados e os lados normalmente se formam por 

contradições. Nem toda pessoa implantada, considera seu implante coclear um 

“milagre biônico”. Tampouco um meio de salvação. O site “Reclame aqui” 

permite que pessoas usuárias de implante coclear, ou seus familiares, 

exponham os problemas ocorridos em suas vidas após o implante coclear. Se 

exomologese é uma forma enfática de produzir a “verdade” do sujeito, 

promovendo certa interlocução em forma de eco, as reclamações podem ser 

entendidas como ruído no processo. A reclamação, sob a forma de narrativa 

contrária as afirmações do “milagre biônico”, funcionam como dispositivo de 

oposição ao biocapital. Mostra seu lado mais medonho e cruel. Deixa vir à tona 

seus percalços. Provoca uma ferida no corpo “espiritual” e socialmente 

consumido do ciborgue. Entre algumas denúncias, às de ordem funcional do 

dispositivo tecnológico parecem ser as mais frequentes: baterias que vazam, 

oxidam, implantes que depois de ativados não funcionaram, falta de manutenção 

e de atendimento por parte de algumas empresas responsáveis pelo aparelho, 

retirada de modelos do mercado sem prévia comunicação a seus usuários. 

Todos estes problemas estão presentes nos relatos171. Embora não seja um 

recapitulo sobre o que já foi dito em relação à “nova configuração da doença”, 

para estas pessoas a tecnologia deu início a um pesadelo e em nada se compara 

a um exercício milagroso. Mas as denúncias e desabafos não estão dotadas do 

fôlego necessário para se fazer perceber. Como Foucault explica, as relações 

de comunicação implicam atividades finalizadas e certo funcionamento correto 

                                            
171 As informações trazidas neste paragrafo podem ser confirmadas, entre outras, nas seguintes 
páginas: http://www.reclameaqui.com.br/5793885/phonak-do-brasil-sistemasaudiologicosltda/f    
http://www.reclameaqui.com.br/3479313/governo-federal/sus-nao-faztroca-de-implante-coclear-
prejudicando-as-crianc/ 
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dos elementos significantes e, somente no fato de modificar o campo informativo 

dos parceiros, elas induzem efeitos de poder (2014b). A questão que pretendo 

suscitar por meio do fragmento citado é: se os ciborgues de ouvido biônico já 

são, por si só enquanto espécie, um “espirito” cuja construção simbólica circula 

no interior de seus adeptos, o ruído provoca ou tem força para promover um 

sentido contrário ao já idealizado?    

 

           Entre realizações bem-sucedidas e experiências dolorosas o ciborgue de 

ouvido biônico permanece causando inquietação. Sun Melody em uma de suas 

postagens desabafa: é cansativo ter que confrontar à intolerância sem 

cabimento. Fica mais difícil quando o confronto se torna direto e tem que lidar de 

frente com intelectuais sádicos e sem sabedoria que afirmam que a surdez é 

uma coisa maravilhosa. Só me apetece vomitar (Exclama)172. O texto é crítico, 

                                            
172 O texto foi adaptado para o português do Brasil para facilitar seu entendimento. O texto original 
segue para conferencia: É cansativo ombrear a intolerância sem qualquer cabimento, e ainda 
mais extenuante quando o confronto se torna directo em ter lidar frente a intelectuais sádicos na 
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pode soar grosseiro, mas exemplifica uma realidade. Nos últimos dez anos a 

surdez se tornou termo constitutivo do surdo. Assim a interpretação biológica a 

concebeu. Em muitos momentos ser alguém com surdez é o mesmo que aceitar 

para si a “anormalidade”. Em contrapartida, estar no mundo como representação 

de alta tecnologia por meio de um implante coclear, parece ser melhor do que 

trazer consigo a marca da surdez. Ciborgues com ouvido biônico, em grande 

maioria, não aceitam a surdez como termo para representar o seu corpo. Os 

surdos, sim. Para os ciborgues de ouvido biônico, cartazes e propagandas como 

os exibidos a seguir, representam o passado antes da tecnociência reinventar a 

fisiologia e a anatomia humana. Um capítulo que ficou para trás e que em nada 

parece deixar saudades: 

 
173 

                                            
falta de sabedoria sem menosprezar esforços de que a Surdez é uma coisa maravilhosa. A sério, 
só me apetece vomitar! Cf: http://ouvido-bionico.blogspot.com.br/ 
173 Fonte da imagem da esquerda: https://br.pinterest.com/pin/327707310356101767/ Fonte da 
imagem da direita:  https://br.pinterest.com/pin/113012271872970573/ 
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174 
 

           A tecnologia intraorgânica possibilita um afastamento da surdez em 

termos práticos. Provoca uma discussão social complicada na qual a medicina 

insinua que só permanece na surdez quem quer. Embora não se possa 

manipular geneticamente um ser humano para erradicar a surdez, a tecnologia 

aplicada ao corpo visível permite “burlar” o que a natureza fez “anormal”. Alguns 

ciborgues de ouvido biônico, como podem ser observados em blogs, 

comemoram aniversário de ativação de seu implante175. Momento que para eles 

significa “nascer” para outra forma de estar no mundo. Uma celebração que o 

inscreve, sob a forma de ritual, no mundo dos ouvintes. Em uma de suas 

postagens O.S escreve: 

Boa noite, domingo fara um mês de ativada e confesso que estou bem 
positiva em minha recuperação, apesar de no dia da ativação fiquei muito 
deprimida em ouvir todos aqueles barulhos, sinto que tenho mais controle 
de tudo, como disse ouço os barulhos, na cozinha, meus passos, as vozes 
das pessoas, e por ai, estou treinando todo dia os sons do alfabeto, e os 
sons das palavras e a cada dia sinto que estou prestes a entender sem 
leitura labial, já ouvi a rizada da minha filha e fiquei assustada kkkk, ouvi um 
barulho hoje e quando virei foi a minha filha que deixou cair o controle remoto 

                                            
174 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/294634000594375145/ 
175 A informação trazida neste parágrafo, sobre a comemoração do aniversário de ativação do 
implante, parte da observação e da análise de alguns blogs. Cf:http://marceloic.blogspot.com.br/ 
http://kuhne1.wordpress.com/page/2/ http://cronicasdasurdez.com/ http://cronicasdasurdez.com/ 
http://igualmented iferentes.com/page/2/ http://ouvido-bionico.blogspot.com.br/  
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da mão, hoje mesmo eu estava de costas e sabia que ela estava falando 
comigo, pois ouvi sua voz. Sinto que os sons estão ficando cada vez mais 
intensos até da tv, e as vezes tenho vontade de tirar e não ouvir nadinha, 
deve ser porque fiquei muito tempo sem ouvir. Espero ouvir mais coisas para 
continuar a minha saga aqui no grupo do I.C. Abraços176.  

 

           A necessidade de uma representação que dê conta de exemplificar um 

modo de vida é uma questão técnica. Da necessidade de se ver projetado 

socialmente, quem opta pelo implante coclear define sua representação: 

ciborgue de ouvido biônico. A praticidade que está posta, não opera apenas na 

relação entre os ciborgues. Toda vida ciborgue, sua existência, seu modo de 

estar no mundo, sua forma de operar a linguagem lhe torna objeto de importância 

econômica. A construção de seu corpo não esbarra apenas numa escolha 

concebida no laboratório da cura. Mas de toda industrialização da cultura que 

permitiu emergir socialmente o conceito de normalidade. Entretanto, 

normalidade relaciona-se diretamente com interesses do biocapital. Robocop é 

um dos possíveis exemplos que podem ser citados da importância econômica 

dada e representada pelos ciborgues: 

 

                                            
176 Postagem feita no dia 18 de fevereiro de 2014 às 19h57 minutos. O nome da autora foi omitido 
por questão de privacidade, porém o uso do seu texto teve prévia autorização. 
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177 
 

           Na sequência das imagens é possível ver Robocop com sua face 

humano-robótica frente a frente com seu criador e Sullivan frente a frente com 

seu terapeuta. Robocop, enquanto personagem de ficção é uma das 

representações cinematográficas da evolução humana e tecnológica via ato 

médico e projeto militar. Entretanto, sua experiência de vida – como apresentado 

no cinema - não tem muita diferença da realidade de Jesse Sullivan178. Ambos, 

na contemporaneidade, estão dentro do que se pode considerar o “verdadeiro” 

do humano transformado. Contudo, como comenta Foucault, o verdadeiro é 

aquilo que pode ser criado segundo os conteúdos regulados e dito em 

consonância com determinada regra discursiva (2009a). O ciborgue se encontra 

nesta regra. Toda imagem que se forma sobre ele o define, o identifica porque 

os discursos biomédico e jurídico o sustentam. A representação de ciborgue por 

                                            
177 Cf: Imagem 1) http://lucasfilmes.wordpress.com/robocop-2013/ Imagem 2) http://kid-bentinho 
.blogspot.com.br/2011/07/10-ciborgues-da-vida-real.html  
178 Jesse Sullivan, de 60 anos, eletricista. Eletrocutado em acidente de trabalho em 2001. Perde 
os dois braços. Nunca pensou que poderia voltar a se pentear. Ou pôr as calças. O braço biônico 
desenvolvido pelo Instituto de Reabilitação de Chicago, lhe devolveu essa possibilidade. 
Chamam-no de o homem biônico. Biônico porque com ele se conseguiu uma proeza: conectar 
seus nervos a eletrodos. Permitir que sua prótese fosse algo diretamente controlado por seu 
cérebro. Pensa em pegar um copo e o pega. O sonho da integração total entre homem e 
máquina. Cf: http://kid-bentinho.blogspot.com.br/2011/07/10-ciborgues-da-vida-real.html 
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meio da imagem do Robocop está sendo aplicada pela ciência robótica no ser 

humano. Através desta aplicabilidade técnica, inúmeros “Robocops” se tornarão 

realidade. Neste cenário, o ciborgue não é apenas uma forma de reapresentar o 

corpo, mas a caricatura do poder do discurso biomédico e jurídico que permitem 

possíveis intervenções tecnológicas e comerciais na “natureza biológica” de toda 

e qualquer pessoa. Para quem opta pelo implante coclear, como explicado 

anteriormente, existe a incorporação do ciborgue como proposta do verdadeiro. 

A pessoa se adequa ao conteúdo clinicamente regulado. O cinema, então, como 

já assinalado antes, na medida em que crianças com ouvido biônico são 

convidadas a se identificarem com os super-heróis hollywoodianos, tem uma 

intrínseca relação com o lançamento da moda para o consumo. Modernismo, 

cuja etimologia indica uma cultura que está voltada para determinismos e 

modelos em série, ganha fôlego para sujeitar suas criaturas a modos de ser. O 

cinema, considerado sétima arte por algumas pessoas que desconhecem seu 

caráter industrial e ideológico, pode ser avaliado como dispositivo para virilização 

de certos discursos. Há, no texto exposto, três condições postas: o ser humano 

pode ser ouvinte, surdo ou ciborgue de ouvido biônico. Esta é uma possível 

prova de que as representações, como fonte de identidade, é um dos meios de 

organização das existências. A história do ciborgue de ouvido biônico, a 

condição a qual será alocado na relação social está ancorada nas 

representações oferecidas a eles. No território do poder a organização das 

identidades precisam parecer escolhas sem interferência do Estado. A liberdade, 

contudo, engana. Foucault alerta que politizar é conduzir a escolhas, a 

organizações já prontas, a todas estas relações de força e mecanismos de poder 

que correspondem às economias multinacionais ou aos Estados burocráticos, 

sendo que não há uma injustiça no mundo de que não sejamos cúmplices, mas 

é por aí que se sabe que as relações de poder passam para o interior dos corpos 

(2014c). Quando a questão do poder é aplicada ao ciborgue de ouvido biônico, 

o Estado burocrático propõe a identidade como meio de organização e esconde 

a condição hierárquica tácita ao sujeito. O poder econômico das multinacionais, 

muito além de uma prática de consumo – infinito e desenfreado – constrói corpos 

e os torna dependentes de sua política de mercado. Todavia, a identificação com 

o dispositivo eletrônico para uso intraorgânico, por meio da ordem do discurso 

que se organiza, precisa provocar subjetivações o quanto antes. No ato de 
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brincar, por exemplo, é possível que crianças com implante coclear ou surdas ou 

deficientes auditivos reconheçam a necessidade de ter em seu corpo o aparelho 

intraorgânico. A intenção da existência de um objeto manipulável, sob a forma 

de um brinquedo, serve para que, no gesto brincante, se subjetive o universo 

cultural dos ouvintes:  
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179 
  
           No ato da brincadeira, entra em cena a arbitrariedade para o controle 

clínico sobre o corpo. O que está em jogo é uma clara dependência de direitos 

não referentes somente ao corpo humano, mas a tecnologia humanizada que 

compõe este corpo. Como abordado por Silva, o brinquedo torna-se elemento 

                                            
179Fonte de todas as imagens:http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2015/05/1 
8/interna_mundo,483597/maes-britanicas-chamam-atencao-para-falta-de-brinquedos-comdefici 
enci.shtml 
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mediador na passagem da relação objeto-ação para a internalização de formas 

de ação estruturadas valendo-se de seu significado. Se uma criança pega uma 

vassourinha e começa a varrer o chão, isso significa que a ação da brincadeira 

foi determinada de acordo com o significado do objeto (2002). Do mesmo modo, 

ou sob o mesmo efeito, se uma criança surda brinca com uma boneca 

implantada, o significado do objeto poderá provocar determinações não restritas 

ao lúdico, mas a formação da identidade por meio da subjetivação objetiva. 

Relacionando o que propõe Silva com o pensamento de Foucault anteriormente 

citado, o “poder” comercial materializado no formato e função do brinquedo – 

que pode definir comportamentos relacionados a gêneros e modos de ser – 

passa para o interior do corpo da criança sob a forma de subjetivação: não deve 

ser tão ruim o uso de um aparelho cujo ato lúdico o tornou tão próximo da pessoa. 

O implante coclear, por meio da brincadeira, passa a ser um objeto cultural 

próximo da pessoa que ao brincar acostuma-se com sua “necessidade”. O 

brinquedo, aliado as imagens cinematográficas, possivelmente humaniza o 

aparelho. Mas a humanização da máquina provoca uma série de confusões de 

ordem moral e ritualística. Por exemplo: quando um ciborgue – qualquer que seja 

seu subgrupo – é desmontado, seu circuito elétrico desliga ou morre? No cinema, 

a personagem que morre/desliga não é um familiar, mas personagem de ficção: 

180 

                                            
180 Cf: http://ohmars.wordpress.com/2013/09/06/trailer-for-robocop-2014-your-move-creep/ 
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           No plano da vida real, quando o ciborgue morre/desliga seu corpo 

orgânico e o dispositivo maquínico que o compõe oxida ou se decompõe? 

Quando seu corpo sente dor em função da biotecnologia que o constitui, seu 

corpo está doente ou quebrado? A criança, ao brincar com bonecas e/ou 

bichinhos de pelúcia que fazem uso do “implante coclear”, numa simulação 

lúdica, como ela interage com o dispositivo? O cinema e o brinquedo são 

dispositivos para subjetivação de novas formas ritualísticas? O ciborgue, do 

cinema ou na forma de brinquedo, desacomoda os sentidos porque sua forma 

de apresentação não interfere apenas na evolução tecnológica, ela desestrutura 

conceitos relacionados à existência humana. Alguns rituais perderiam o sentido. 

Haraway (2009), ironicamente já havia pensado sobre isso, em Manifesto 

Ciborgue, disse: o jardim do Éden não reconheceria o ciborgue, ele não pode 

voltar ao pó. Todavia, todas estas questões se tornam secundárias, talvez 

intocadas, escondidas biopoliticamente porque pareceria profanação constituir 

um corpo com matéria mecânica e já morta. 

            Mas a realidade atual é dura e fria. Flusser propõe pensar que a 

atualidade experimenta uma segunda revolução industrial que pode ser 

denominada como revolução industrial biológica. Nessa esfera o ser humano foi 

ao longo do tempo modelo para o desenvolvimento do design maquínico. A 

maioria das máquinas surgiu a partir da observação da anatomia e da fisiologia 

humana. No século XXI, a máquina recompõe o ser humano e modifica o design 

do seu corpo (2010a). A bios, como comentado anteriormente, é entre tantas 

outras inscrições, uma marca registrada sob a forma de patente. No código da 

lei, o ciborgue de ouvido biônico é um “cidadão consumidor patenteado pelo 

poder privado”. O Estado atua sob o discurso da lei e o privado sob o direito de 

propriedade da peça criada. A questão a ser pensada é: existe uma natureza 

ouvinte e uma natureza surda e uma artificialidade ciborgue de ouvido biônico? 

Creio que não. O que existe são discursos performativos que por meio da 

citacionalidade se tornam essencializados. O que eu disse no volume anterior, 

sobre a intimidade do surdo com a surdez, é um exemplo de performatividade. 

Isso justifica entender o ouvinte e o surdo e o ciborgue como condição humana 

e como proposta de realização dentro do processo civilizatório. Muito embora, 

nesse projeto de realização, o ouvinte não porta nada, já o surdo a surdez e o 
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ciborgue de ouvido biônico a artificialidade. Performativo, por sua vez, pode ser 

entendido como sinônimo de realização. É uma espécie de juízo de si mesmo 

que nasce por meio da enunciação pela qual me realizo como sujeito181. 

Performatividade implica em um jogo de controle, envolve discursos de 

convencimento e ações de pertencimento. Envolve representação para 

incorporação e sua refinação sob a forma de alguma identidade. Há todo um 

trabalho midiático, apoiado pela academia científica e pelo mercado editorial e 

de brinquedos que implica na projeção de representações sociais para sua 

performatização. Os ciborgues, entre eles o de ouvido biônico, pode ser ou 

representar uma delas. 

 

3- Ciborgue de ouvido biônico: 
    Sobre o CID, o DNA e seres humanos ligados 
 
 
           Embora o CID tenha sido brevemente comentado anteriormente, retomo 

o assunto para explicar seu valor na representação do corpo ciborgue de ouvido 

biônico. O CID, no processo de performatização, pode ser considerado o resumo 

sintético e minimalista182, de todo poder clínico. Atua como um espírito 

microfísico que penetra o corpo. Acompanha, ainda que oculto, o plano simbólico 

embutido no brinquedo “patológico”, no corpo cinematográfico “techno-

teratológico”, nas imagens da pessoa com deficiência pós-reparada. O CID como 

representação, que se mostra na superfície, traz em seu significado o 

escondimento de todas as possíveis intenções de eugenia pensadas e propostas 

pelo discurso clínico. O CID atravessa o tempo. Ao contrário do que se possa 

pensar, quando uma criança brinca com sua “boneca implantada”, ao invés de 

ter como objeto brincante o aparelho para implante coclear, é ela quem, 

possivelmente, se torna objeto do brinquedo/conceito proposto pela indústria 

cultural da normalidade/anormalidade. O ato de brincar, possivelmente, esconde 

em si uma intenção eugênica. O CID, marca não somente a criança, mas 

                                            
181 Cf: ABBAGMANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5º Edição. Trad. Alfredo Bossi e Ivone 
Castilho. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007. p.881.   
182 Movimento no qual estão envolvido a complexidade da percepção porque em sua concepção 
está envolvida a máxima de que o mínimo: em cor, em forma, em massa pode ser mais em 
conteúdo. Segundo o autor, o minimalismo pode ser considerado uma espécie de gramática 
visual. Cf: Batchelor, 1999.  
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também seu brinquedo implantado. Sua boneca é: surda, sofre de surdez, 

implantada, uma ciborgue de ouvido biônico, um sujeito reparado, melhorado, 

tecnologizado, um corpo pós-orgânico. Certamente há um CID que representa o 

corpo, ainda que de plástico e sem vida, do objeto brincante. É cabível pensar 

que numa brincadeira na qual duas crianças façam o papel de médico e paciente 

uma delas internalize a função de exercer sobre a outra o poder de mudar o 

corpo tendo como ponto de partida a simulação de uma cirurgia para implante 

coclear. A criança submetida, pelo jogo do faz de conta, a condição de paciente 

a ser implantado subjetiva sua identidade secularmente definida como 

“patológica”. Ainda que num jogo, o brincar revela o poder do CID sobre o corpo 

sujeitado, ainda quando criança, a condição de objeto manipulado pelo médico. 

O CID, embora aparentemente seja apenas um código internacional das 

doenças, simplificado e reduzido, em seu plano simbólico traz consigo as marcas 

da diminuição, desqualificação e segregação do humano marcado por ele. 

Tendo como exemplo o CID, parece que, quanto mais diminuído for um discurso, 

tanto mais perigoso183 quanto fascinante. E já que o assunto é discurso, é 

significativo compreender que a voz, os cartazes, os desenhos, as imagens em 

movimento e os brinquedos, são todos eles dispositivos discursivos que 

alimentam o simbólico circundante em tordo da realidade vivida. Não há 

possibilidade de negar que em cada CID existe uma carga simbólica visível a 

poucos, na qual estão pungentes valores estéticos e psicológicos 

constantemente reavivados pelo discurso clínico. Sábia construção de 

linguagem, cuja leitura e interpretação estão sob o poder dos que compõem a 

própria clínica184. A leitura do CID é restrita ao conhecimento médico e/ou de 

suas possíveis ramificações: psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

                                            
183 O conceito de perigo atribuído a diminuição do discurso, sua redução em um CID, tem como 
base o pensamento de Flusser. Segundo o filósofo após a segunda guerra há uma tendência a 
miniaturização, sendo que o mínimo exerce fascínio em nada inferior ao enorme. As miniaturas 
são elas próprias aparelhos que funcionam a favor de aparelhos gigantes. Quanto menor, tanto 
mais alienante. Cf: FLUSSER, Vilém. Nosso encolhimento. In: FLUSSER, Vilém. Pós História. 
São Paulo, SP: Anna Blume, 2011a. p. 97-104.  
184 Disse Foucault (1969) que a fala médica não pode vir de quem quer que seja: seu valor, sua 
eficácia, seus próprios poderes terapêuticos e, de maneira geral, sua existência como fala 
médica não são dissociáveis do personagem definido por status, que tem o direito de articulá-lo 
reivindicando para si o poder de conjurar o sofrimento e a morte. Ao médico cabe a prática das 
descrições qualitativas, narrações biográficas, demarcação e recorte dos signos, raciocínio por 
analogia, dedução, estimativas estatística, verificações experimentais e muitas outras formas de 
enunciados (p.56-61). 
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dentistas. Embora sua visualização esteja e seja pública e ao alcance de todos 

em páginas da internet ou em bibliotecas, representa um jargão técnico que 

possibilita a leitura, não só da doença, mas de todo seu trajeto. O CID funciona 

como uma síntese de todo discurso médico historicamente produzido sobre o 

surdo. Entretanto, é o CID quem autoriza, a priori, que um surdo ou uma pessoa 

com deficiência auditiva seja transformada em ciborgue de ouvido biônico. A 

transformação tem como hipótese clínica o fim da dor de ser surdo. A tecnologia 

se propõe como meio analgésico da vida em dor. Quem possibilita essa análise 

é Foucault. Os estudos de Foucault185 (1980) traz a superfície algumas 

explicações sobre o que se pode entender por clínica e sua ocupação com a dor. 

Para o filósofo, a clínica é um espaço visionário no qual o doente é objeto 

submetido a constante análise – o que lhe confere permissões para pôr em 

prática experimentações sobre um corpo adoentado. Nasce no final do século 

XVIII e se fortalece – político e economicamente – no século XIX, alastra-se pelo 

século XX e permanece ativa no século XXI. É um espaço, no qual se produz 

linguagem por meio de uma vigilância empírica: observação das dores, 

acompanhamento das fraquezas e enquadramento dos sintomas. A clínica 

aparece para a experiência do médico como um novo perfil do perceptível e do 

enunciável, produz uma gramática da saúde e da doença, um receituário 

prescritivo da normalidade e da anormalidade. Para a clínica a pergunta 

relevante é: onde (especismo) e por que dói (causa do efeito da dor)? 

           Se a síntese exposta acima parece não estabelecer relação com o texto 

que a antecede, eis a relação que faço com o CID. Foucault, fide litteris, explica 

que com a experiência clínica “poder-se-á finalmente, pronunciar sobre o 

indivíduo um discurso de estrutura científica” (1980, p.11). Ancorado no 

pensamento de Foucault, eu proponho pensar o CID como um signo, cujos 

significantes estão implícitos em sua estrutura formada por linguagem científica. 

Se a olho “nu” o CID significa um código classificatório, para a medicina é uma 

marca, cuja função é identificar, categorizar a patologia, qualificar e definir os 

valores de determinado corpo. Declara, silenciosamente, sua fraqueza. O CID 

da surdez se revela então, um discurso de estrutura científica, pronunciado sobre 

                                            
185 Cf: FOUCAULT, Michel. Prefácio. In: FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica. Trad. 
Roberto Machado. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 1980. p. 05-16. OBS: as palavras 
grifadas são considerações do pesquisador sobre o texto de Michel Foucault.  
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o indivíduo surdo. Seu poder é tamanho que o surdo, ao longo da história, 

passou a identificar-se com a surdez como elemento constituinte de si. Ser surdo 

é “portar” surdez. Ser um ouvinte com perda auditiva é estar acometido e viver 

em sofrimento em função da surdez que vai se revelando gradativamente. Já 

tornar-se uma pessoa com implante coclear é “curar-se” ou ter controle 

tecnológico sobre o “mal da surdez”: ato de superação. 

           Mas o que há de problemático no fato do CID ser entendido como um 

discurso científico que marca determinados indivíduos? Aparentemente, não há 

nada de errado. Se não fossem as especulações, as experiências e as 

experimentações médicas, ainda no século XXI, algumas pessoas estariam indo 

a óbito ao serem infectadas com sarampo, rubéola, caxumba. Se não fossem as 

experimentações médicas, ainda hoje, muitas pessoas acometidas pela miopia, 

talvez tivessem ficado cegas. Inúmeros são, aparentemente, os benefícios do 

empirismo médico. Mesmo quando, para o salvamento de dez vidas, se tenha 

que sacrificar uma. Afinal, não se pode esquecer que, o sacrifício dos Judeus no 

período da Segunda Guerra – e assim afirmava a medicina Alemã – era a 

preocupação com a erradicação da degenerescência que acometia a espécie 

humana186. A questão é: qual é a doença do surdo, cujo CID lhe confere? O 

ciborgue de ouvido biônico foi curado do quê? Crianças verão beleza no 

dispositivo eletrônico quando brincarem de implantar suas bonecas ou ursinhos? 

           Foucault, explica que a medicina moderna, essa que atua e tem poder do 

século XVIII à contemporaneidade, delimita um ponto de partida para dar início 

a construção de seu discurso. O médico não parte mais apenas das analogias, 

mas dos sintomas que são enunciados pelo próprio indivíduo. Seu princípio 

básico, segundo Foucault é a pergunta ao paciente “Onde lhe dói? ” (1980, p.16). 

É por meio das dores enunciadas que o médico, como primeiro representante do 

poder clínico, começa sua análise para produção de seu percurso verbal.  A 

pergunta sobre “Onde dói? ”, é significativa porque desde o século XIX, para os 

médicos, o princípio da doença é a dor. O CID marca uma vida que, 

supostamente, está em dor. Declara, pelo seu código, a dor que está presente 

                                            
186 Esta afirmação tem como base as seguintes leituras: Agamben, 2008. Schwab, 2011. Ryan, 
2002. Cornwell, 2003. Napoli, 2012. E os seguintes filmes: Cohen, 1989 – Arquitetura da 
Destruição. Riefenstahl, 1935 – O Triunfo da Vontade.  Sjöberg, 1960 – Minha Luta. 
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na vida. Quando não enunciada pela voz do próprio paciente o seu genoma, 

como apresentado no tópico anterior, fala por ele. Na concepção atual da 

medicina, a dor está contida no DNA e a qualquer momento poderá vir ao visível 

sendo ela, em sua forma mais bruta, a patologia/doença da surdez. Antes da 

surdez ser uma condição “cultural” da pessoa surda ou uma mácula no ouvinte 

com deficiência auditiva, ela pode ser interpretada como uma dor presumida.  

Nesse sentido, o brinquedo com implante coclear é, antes de qualquer coisa, um 

objeto doloroso. Propõe para a existência, de quem lhe tem como dispositivo de 

identificação, uma anestesia para a alma. Porque dor é sempre aquilo que 

lateja187, seja na alma ou seja no corpo. Mas lateja de modo que o corpo não a 

suporta a ponto de tornar-se necessário medidas para saná-la. Comumente, há 

algo que precisa de atenção porque, quando se trata do Implante Coclear, em 

algumas pessoas, ao invés dele sanar a dor, passa a ser sua causa. Como 

explicado no site da Politec Saúde (2015):  em geral, o procedimento cirúrgico 

não é considerado perigoso nem doloroso. Os riscos são os mesmos básicos 

associados com qualquer procedimento cirúrgico que exige anestesia geral. 

Existem uns poucos riscos potenciais relacionados a uma intervenção cirúrgica 

na área do ouvido interno. Estes riscos incluem inflamação, hemorragia, 

dormência ou rigidez em volta do ouvido, lesão ou estimulação do nervo facial, 

alteração do paladar, tontura, aumento do zumbido, dor no pescoço e, perda de 

líquido perilinfático, o que poderá conduzir a meningite. Alguns pacientes podem 

sentir um breve período de tontura depois do implante. O implante do aparelho 

                                            
187 Originalmente, desde os primeiros primatas, a dor se constituiu em um parecer físico, um 
aviso sobre algo que está provocando danos, sobre algo cujo funcionamento causa perigo ou 
ruína, ou seja, um sinal. No entanto, a interpretação do sinal pode promover curiosidades e 
desvios peculiares. Exemplo: a pessoa não sabe lidar com o amor e, ao amar, sente dores 
existenciais como a angústia, a ansiedade, e mesmo sintomas físicos. Para ela, o amor pode vir 
acompanhado de dor e um pode não passar sem o outro. O escritor angolano José Eduardo 
Agualusa, em sua obra, nos coloca diante disso com o exemplo que segue: “O amor é uma 
renúncia. Amar alguém é desistir de amar outros, é desistir por esse amor do amor de outros. Eu 
desisti de tudo. A partir desse dia, dei-lhe todos os meus dias. Entreguei-lhe os meus sonhos, os 
meus segredos, as minhas convicções mais profundas. Não me queixo! Não sou ingênua nem 
estúpida. Quando digo que o amor é uma renúncia, quero dizer que foi assim para mim. Para Bill 
foi sempre uma outra coisa. Eu sabia que ele reparava noutras mulheres, e que outras mulheres 
reparavam nele”, diz a personagem. Você sabe diferenciar a dor de uma cicatrização da dor de 
um ferimento ocorrido recentemente? A diferença pode mostrar como lidar com uma dor que 
parece ser igual a qualquer outra dor. Onde estão os pontos de sensibilidade à dor em uma 
pessoa? Há dores pontuais, restritas a eventos e especificidades; há dores que se esparramam 
por longos trechos existenciais; há dores deslocadas, como aquelas que encontramos nas 
lembranças. A aproximação do ponto de dor pode não ser suficiente para que ela apareça; há 
dores que se manifestam apenas nas configurações mais intrincadas dos discursos. A dor 
possibilita inúmeras formas de interpretá-la. Cf: Packter, 2010. 
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leva a uma perda total da audição remanescente no ouvido onde é colocado. A 

presença de qualquer corpo estranho debaixo da pele pode representar um risco 

de irritação, inflamação ou descamação da pele na área em torno do 

componente interno e/ou extrusão do aparelho. Essas complicações poderão 

exigir tratamento médico adicional, nova cirurgia ou a remoção do componente 

implantado. O componente poderá eventualmente ser danificado, mas está 

desenhado para ser robusto e durar a vida toda188. A pergunta que fica é: qual 

CID se aplica quando a dor é provocada pelo implante coclear? O organograma 

exposto, tem a intenção de exemplificar a formação de linguagem estabelecida 

pelo discurso clínico. Traz entre outras possibilidades, o trajeto da dor contida no 

CID e os efeitos de seu discurso: 

189 

           O CID da surdez é então a palavra exemplar de toda construção 

discursiva sobre a dor. No CID da surdez está presente o significado da dor como 

desdobramento ultimo da potência de alguma doença. Ao ser enunciado, o CID 

da surdez é signo da falha orgânica. Responder “Onde dói? ”, quando se é surdo 

não deve ser tarefa fácil. A dor está implícita na performatividade que faz do 

surdo, do ouvinte com perda auditiva e do implantado alguém que sofre de 

surdez. Supostamente, para a clínica, toda pessoa com surdez é uma vida em 

dor que deve ser reparada. Para fuga dessa dor é que nascem os discursos e 

                                            
188 Cf: http://www.politecsaude.com.br/produtos/limitacoes-e-riscos/262/ 
189 Esquema elaborado pelo pesquisador tendo como base Foucault 2009; 2007; 1980; 1979; 
1969, Flusser 2011; 2010, Tiburi 2011b. 
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as narrativas para performatividade do ciborgue de ouvido biônico porque 

embora “sofra de surdez” a pessoa passa a ter certo poder sobre sua dor 

presumida. Os brinquedos com implante coclear, cumprem os seus papeis. 

Funcionam como as gotas de qualquer analgésico, provavelmente tem sobre a 

criança o mesmo efeito que as imagens cinematográficas nos adolescentes e 

nos adultos: eis o corpo que pode curar a minha dor, essa que não sinto, mas 

que pelo médico a mim foi declarada e pelo CID, em mim, está latente.  

           Desde sempre, a dor foi objeto de estudo da medicina. É então explorada 

como: foco de insanidade, indício de distúrbio, intrínseca a deficiência e sinônimo 

de fraqueza. Todos estes prognósticos são elementos constituintes do que o CID 

pretende informar. O próprio Canguilhem, quando explorou os estudos de 

Leriche, entendeu que segundo a medicina a dor não está no plano da natureza. 

É um fenômeno individual e monstruoso, e não uma lei da espécie. Dor é um 

fato da doença190 (2009). Moulin explica que desde o final do século XX os 

médicos não procuram mais as causas das doenças, mas os fatores em que se 

conjugam predisposições genéticas para seu desenvolvimento (2009). A dor 

passa então a ser uma possibilidade futura, que pode e deve do ponto de vista 

da medicina na contemporaneidade, ser evitada quando possível. Isso se aplica 

também a indicação do implante coclear a surdos congênitos quando ainda 

bebês. Para a medicina, quanto antes à surdez for reparada, será melhor para a 

pessoa porque evitará a dor causada por ela em uma sociedade de ouvintes.  

           Dor, seja ela latejante na carne por meio de uma ferida que sangra, seja 

por meio da perda de uma pessoa ou por qualquer outro desfortuno da vida, seja 

ela presumida, é dor. Seu sentido, segundo a medicina, não pode permanecer 

sobre o corpo. Seu efeito, a angustia, seria um mal que a existência não 

suportaria. E sendo sua causa detectável, por que não atuar sobre ela? O 

implante coclear, do ponto de vista da filosofia crítica, pode ser entendido como 

objeto de analgesia da dor presumida. Este tipo de dor, não lateja, não provoca 

choro ou grito, tampouco gemidos. Ainda assim precisa ser suprimida, se 

possível, na infância. Mas o que seria a dor em sua qualidade hipotética? Como 

                                            
190 Cf: CANGUILHEM, Georges. As concepções de R. Leriche. In: CANGUILHEM, Georges. O 
normal e o patológico. Trad. Maria Tereza Redig de Carvalho Barrocas. 6ºEdição. Rio de Janeiro, 
RJ: Forense Universitária, 2009.  p. 57-66. 
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exterminar algo que não há de fato. Por que banir aquilo que ainda não existe? 

Que pathos é este, cuja detecção é comprovada pela voz do médico após 

exames que o denunciam? É possível sofrer de uma dor que não se sente? 

Como portar algo que não há? Seria ficção sofrer de uma dor presumida?       

   
              191  

 

           Breton, aponta um problema de ordem ética sobre a medicina preditiva. 

Diz ele que a medicina que prediz não cura, é uma projeção hipotética para o 

futuro do indivíduo (2013). Logo, não existe o que curar. Neste cenário, toda 

performatividade que envolve o ciborgue de ouvido biônico, o prende em uma 

teia. O faz vitimado de uma coleção de observações e representações sobre seu 

corpo. Observações clínicas que, desde o século XIX e ao longo do século XX e 

XXI, o prescreveu como uma vida em dor. Mas, dói ser surdo? É necessário 

“curar” a surdez por meio de técnicas reabilitatórias ou pela ciborguização? A 

surdez, como determinada pelo CID, lhe seria uma mazela tão negativa que lhe 

condenaria a fraqueza? Torna-se difícil avaliar a fraqueza da pessoa que opta 

pelo implante coclear quando sua mazela lhe foi presumida ao mesmo tempo 

                                            
191 Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=8n-W3dqTEDQ (C.C). 
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imposta como condição de vida. Mas seria a fonte de sua fraqueza de origem 

biológica? Leriche, mais uma vez é útil. Canguilhem (2009) explica que para o 

médico e cirurgião Francês - Leriche, a doença é aquilo que perturba os homens 

no exercício normal de sua vida e em suas ocupações e, sobretudo, aquilo que 

os faz sofrer. Eis aí o indicativo de minha análise. Qual a origem da dor, da 

fraqueza e do sofrimento do surdo? Ser surdo? Certamente não. A dor, a 

fraqueza e o sofrimento do surdo ou do ciborgue de ouvido biônico estão no 

discurso que os paralisa. O surdo nasce em um território dominado por ouvintes 

e a ciborguização tenta torná-lo ouvinte. Uma aproximação de sua intimidade 

revela que a causa de seu sofrimento não está em seu modo de experimentar a 

vida: surdo. Sua dor não é orgânica: ouvido que funciona ou não. Sua fraqueza, 

certamente, nasce da indelicadeza política e econômica anunciada pela cultura 

ouvinte e as representações sobre seu corpo. Não dói ser surdo. O que dói é 

nascer numa sociedade regida por uma cultura monofônica e ter que seguir na 

contramão. As dores dos surdos estão na relação, no desprezo sentido no 

cotidiano, na exclusão, na subjugação por parte de muitos ouvintes.   

           O ciborgue de ouvido biônico tenta escapar desta dor quando adquire 

para si outra forma de experimentar a angústia: tem em si um órgão que o retira 

da surdez ou lhe dá poder sobre ela. Porém, o órgão que compõe seu corpo é 

uma prótese e como explica Tiburi, prótese é sempre uma imitação, uma cópia 

do corpo no sentido mimético, mas uma mimese como coisa morta (2011b). O 

ciborgue de ouvido biônico é então e pode ser compreendido como aquele que 

não quer para si a dor do surdo, tampouco seu CID. Mesmo que para isso seja 

necessário performatizar outra representação para si se autodeclarando 

ciborgue. Afinal o ciborgue não é mais, no século XXI, uma criatura da ficção, 

mas uma realidade a ser vivida.  

            Como exposto neste capítulo, os ciborgues de ouvido biônico estão/são 

na/a “sociedade” criação cultural. A criatura de ficção está inscrita como cidadão 

na ordem política do Estado. Suas reclamações, desejos, forma de viver, 

necessidades farão parte do cotidiano de inúmeras famílias ao longo do século 

XXI. Suas dores dependerão do tempo e das consequências futuras causadas 

pela ciborguização. Se isso acontecer, haverá uma nova lista de CID. Afinal, é 

possível dormir e desligar-se, acordar e ligar-se quando se é ciborgue. A dor de 

todo ou qualquer ciborgue não é igual a dor dos surdos, muito menos a dor dos 
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ouvintes. Sua dor sob a forma de ferida ou “ferrugem”, sangramento ou 

vazamento; sua dor corporal ou econômica dependerá do tempo, dos relatos, 

das experiências, das necessidades, dos enfrentamentos, do poder aquisitivo de 

cada pessoa implantada. O brinquedo, a imagem em movimento do cinema, 

agora estão incorporados nas personagens de filhos, dos amigos, de vizinhos, 

dos alunos. O ciborgue é uma realidade, mas qual será sua dor presumida? 
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192 Cf: http://bomdiasom.blogspot.com.br/2011/07/ciborgue-ligada.html  
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II 
Humanização da máquina: 

Linguagem Literária e indústria cultural - TV e cinema 
 
 
 

Nos ainda não dispomos de um conceito 
apropriado para a diferença semântica 
entre o moralmente incorreto e o 
profundamente mal. A linguagem do 
mercado penetra hoje todos os poros... 
 

Jürgen Habermas  
 

 

1-Humanizar é preciso: 
   Coisificar é brutalidade econômica 
 

 

           A história dos ciborgues, entre estes os de ouvido biônico como mostrado 

até o momento, pode ser considerada mais uma página sobre questões 

desenvolvidas por meio da biopolítica. Nestas páginas, retomando o conteúdo 

que esta tese contém, estão o desenvolvimento da identidade, a representação 

do poder e as práticas para subjetivação e construção do sujeito. Estão em jogo 

nas respostas à estas questões uma ciência neoliberal na qual e pela qual a 

academia em si, que valida todo saber científico, goza de certo descredito moral 

na medida em que sucumbe as perspectivas traçadas pelo mercado. O fato é 

que, como disse Habermas, quando aprendemos algo novo sobre o mundo, e 

sobre nós como seres no mundo, modifica-se o conteúdo de nossa 

autocompreensão. Na medida em que a natureza se torna acessível à 

observação objetivante e a explicação causal, ela é despersonalizada (2013). Na 

contemporaneidade, o que fica é a dúvida sobre: o que é natureza? Como a 

academia valida o conceito de natureza? O conteúdo apresentado aqui explora 

um assunto delicado. Na ontogênese do ciborgue e do ciborgue de ouvido 

biônico – já que o primeiro é a categoria generalizada e o segundo uma 

desinência - há uma trama entre natureza e tecnologia, política e economia, 

história vivida e histórias inventadas, ciência e senso comum ou, melhor dizendo, 

o senso comum que toma a ciência. Kollie – o cyborg Russo é um exemplo de 

representação de corpo que mistura ficção e realidade para desacomodar a 
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percepção de quem o vê e despersonalizar a fronteira entre a fantasia 

espetacular e a realidade bruta. Kollie, e sua ficção, é um ciborgue criado pela 

força militar russa, cuja cabeça de cachorro está acoplada a um corpo robótico. 

Nele, o animal e a máquina transgridem a natureza da matéria. Dissolve as 

identidades e ofusca o conhecimento sobre aquilo que é possível no cinema, nos 

livros de literatura, nos quadrinhos, nas revistas de entretenimento, nos artigos 

científicos, nas enciclopédias clínica, nas histórias de horror ou em esquetes de 

suspense. Contudo, Kollie, não transgride a questão humana. A cabeça 

acoplada a uma máquina robótica, não carrega consigo o gene humano. Seu 

corpo, sua imagem e seu status permanece, ainda que ereto, qualquer outra 

coisa além da qualidade humana. A máquina, tão morta quanto as pedras, 

acoplada a cabeça de um animal, não reconhecido como pessoa e sendo ele a 

própria encarnação do não idêntico (sem alma, sem dor, sem civilidade, sem 

poder – concebido como vida nua e reduzida aos prazeres do animal humano), 

é uma criatura com valor de protótipo: 
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           O experimento impressiona. Entretanto, em 1991 foi descoberto que The 

Kollie Cyborg, suas fotos, vídeos e anotações sempre foram montagens para 

aguçar a imaginação. São documentos forjados que servem para despistar o que 

se praticava no território da experimentação. Como já apresentado, a ficção é 

um termo enganoso cujo propósito, que quase sempre funciona como regra, está 

cheio de intensões da ordem do biopoder. Sem fugir à regra estabelecida, os 

registros de The Kollie embora sejam baseados em especulações sobre 

protótipos Russos para hibridização entre um organismo cibernético e um 

organismo animal, suas imagens são “produto falso”. No plano real, as 

experimentações elaboradas na Rússia, de 1930 a 1950 pelo médico Vladimir 

Petrovich Demikhov, estavam relacionadas a transplantes e/ou enxertos de 

órgãos e membros de um animal em outro animal194. Mas a palavra “falso” não 

pode ser compreendida de modo vago, e principalmente neste capítulo ela 

representa uma ação do poder. O falso, como relata Flusser, pretende fazer 

acontecer a perda da verdade e da autenticidade da coisa a qual ela substitui. 

Ainda assim, seu design está na base de toda a cultura e consiste em ludibriar a 

                                            
193 Todas as imagens do projeto Kollie foram tiradas do site: http://blog.fontanka.ru/posts/97935 
194 Cf:http://rebobinandomemoria.blogspot.com.br/2011/03/collie-o-cyborg-russo.html  
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natureza através da técnica, substituir o que é natural pelo o que é artificial 

(2010a). Falso, aqui, pode ser pensado como a demagogia concretizada sob o 

formado de qualquer design. A grosso modo, a falsidade é sempre uma mentira 

que se torna pública. Mas uma mentira encoberta por um véu sedutor. Os falsos 

documentos russos, tinham esta intenção. Precisavam vir a público para fazer 

da coisa falsa objeto de debate, fonte de falácia, tema de diálogos vazios. Toda 

essa trama de linguagem, permitia manter em segredo a real experimentação.      

No laboratório do cientista, em suas práticas reais e distantes do hibridismo entre 

um cão e uma máquina, o que se experimentava eram técnicas para transplante. 

Para que o procedimento fosse possível era necessário que um organismo 

natural conseguisse permanecer ativo por algum tempo sendo ele mantido em 

estado de normalidade por meio de máquinas. O experimento195 que deu origem 

as histórias sobre o cão ciborgue tem como base a verificação do tempo de vida 

e dos sentidos e reflexos preservados de uma cabeça de cachorro acoplada a 

uma máquina que mantinha a circulação sanguínea ativa196: 

 

                                            
195 Cf: https://www.youtube.com/watch?v=lICXAFFxWgk#t=116 
196 Cf: http://www.occupyforanimals.org/animal-experimentation---experiments-in-the-revival-of-
organs-1940.html A fonte das imagens se encontra no mesmo site. 
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197 
 

           Tempos atrás a vida inspirava a ficção. Na contemporaneidade a ficção 

se torna inspiração para a vida real. O ciborgue de ouvido biônico é um exemplo 

desse fato. Ele vive na sociedade, é uma realidade social, pode ser um filho, um 

amigo, um vizinho, sente dor, desejo, passa por decepções. Não escapa do ritual 

                                            
197 Cf: http://rebobinandomemoria.blogspot.com.br/2011/03/collie-o-cyborg-russo.html 
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da morte e do ritual do luto adotado como significativo por muitos países do 

ocidente. O ciborgue é humano, seu vínculo afetivo com amigos, família, suas 

funções sociais, seu DNA humano e os acordos internacionais como os 

elaborados pela ONU lhe garantem essa qualidade e condição. Por conta de 

muitos experimentos elaborados ao longo dos séculos XIX e XX, o ciborgue que 

entra em cena no século XXI, por meio da televisão e do cinema, perpassando 

por necessidade comercial e pelo ato de brincar, tem seu propósito. Entender a 

relação dessa personagem, que “nasce” na literatura, com os ciborgues de 

ouvido biônico que circulam socialmente, também tem um propósito. A intenção 

ao fazer uso da palavra “nascer” foi dizer que o ciborgue é uma criatura 

“fecundada” no laboratório da science fiction198 e colocada em cena pelo 

laboratório do cientista. Não foi à toa que Haraway procurou se preocupar e 

colocar em evidência que o ciborgue, embora seja matéria de ficção, é uma 

experiência vivida (2009). Entre o dia a dia do adulto e o momento lúdico da 

criança os ciborgues estão presentes.  Mas antes de tudo isso virar realidade, a 

priori, o ciborgue se configura como um objeto manipulado pela criatividade do 

diretor de televisão e cinema, impulsionado pelo sonho humano de se relacionar 

com o estranho. É matéria plástica da mass-media e da sétima arte. Movimenta 

milhões de dólares no mundo todo. É fruto dos recursos dos efeitos especiais 

propiciados pela computação gráfica e da criatividade humana. Como produto 

dos estúdios de televisão e da indústria cinematográfica o ciborgue é 

personagem protagonista do gênero science fiction. Gênero neste contexto está 

atrelado à literatura - gênero literário science fiction – que cria com seu corpo de 

texto uma representação de corpo: ciborgue. Ao longo da história o robô foi se 

humanizando e o homem se robotizando por meio das imagens da TV e as 

cinematográficas. Essa mistura proposta pela literatura e pelo cinema e pela 

televisão fez do ciborgue um sonho possível tornando-o desejável na vida real. 

A internet, um dos principais meios de relação na atualidade, não poderia ficar 

alheia a circulação do ciborgue de ouvido biônico. Na rede social é comum ver 

pessoas com ouvido biônico implantado ser comparadas a personagens 

ciborgues do cinema numa espécie e “rito de realização: 

                                            
198 Esse termo foi usado pela primeira vez em junho de 1929, no número um da revista Science 
Wonder Stories editada por Hugo Gernsback como meio para definir o tipo de histórias que 
tinham em suas histórias um enredo futurista ao mesmo tempo fantástico. (Cf: REGIS, 2012). 
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           A internet e a televisão, não só fizeram do cinema e da literatura sua 

inspiração para elaboração de roteiros, mas transformou a descrição de um 

corpo ciborgue em imagem acessível à sociedade. Eis aí um sinal: a science 

fiction, enquanto gênero parece estar atrelado à construção de um devir cultural 

– homem/aparelho – possivelmente a ser vivenciado em determinado futuro. O 

século XXI vive este futuro que foi anunciado em um passado remoto. Como 

exemplo, na década de 60 do século XX, The Jetsons, trazia uma imagem que, 

para época, parecia algo impossível: filmagem e elaboração de vídeos caseiros, 

máquinas expressas de alimentos, esteiras e escadas rolantes e ligações 

telefônicas com projeção de imagem. Toda essa miscelânea compunha as cenas 

do desenho de Hanna Barbera que na época de sua criação e lançamento era 

distante da realidade vivida pela sociedade. Era algo extremamente futurista. 

Entre as personagens, Rose - que cumpria a função de empregada doméstica 
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da família Jetsons - era um robô com sentimentos humanos. Sua forma de se 

relacionar com a família Jetsons, suas comiserações, o modo como se 

compreendia no mundo a transformava em uma máquina com predicados 

humanos. Rose era “quase” dotada de subjetividade: 
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           Na contemporaneidade, qualquer uma das imagens199 expostas, é 

familiar e faz parte da cultura de muitos povos espalhados pelo mundo. No 

passado era uma insinuação de um possível devir. Essa parece ser a razão 

comercial e biopolítica atribuída ao gênero e a toda linguagem produzida pela 

Syfy. Felinto, por exemplo, explica que a ficção científica (Syfy) não apenas 

imagina futuros possíveis, mas demonstra o caráter “ficcional” de todo o saber 

(2012). O que pode ser entendido, dessa aventura criada pela ficção, é que na 

história não é possível avançar cientificamente sem um esboço do que se 

pretende desenvolver. Prova disso são os desenhos, já apresentados, de The 

Kollie, The Jetsons e das produções cinematográficas dos filmes The Fly e 

Robocop. Possivelmente o esboço tem a função biopolítica de colocar em 

circulação determinado protótipo. É com os rascunhos que se pôde avaliar a 

aceitação social do ciborgue enquanto produto. Assim, numa sequência, do 

cinema para a TV, da TV para a caixa de brinquedos e da caixa de brinquedos 

para a internet; após ter completado o círculo do bosquejo para o consumo, o 

corpo surrado pelas ofertas do mercado sucumbe ao conceito/modelo: subjetiva 

a mercadoria. Flusser já havia chamado a atenção para uma particularidade da 

cultura produzida estilo design, embora pareça espírito, sua imaterialidade 

deveria ser chamada de “cultura que se materializa” (2010). Por essa perspectiva 

a science fiction soa como um projeto para possíveis comportamentos no futuro, 

cuja aplicabilidade depende das intenções biopolíticas e das ações do biopoder. 

A televisão ao pôr em cena a imagem do ciborgue por meio de produções 

cinematográficas torna possível o levantamento de informações sobre 

possibilidades de consumo e aceitação econômica de determinada tecnologia a 

ser produzida. Traça um delineamento das possibilidades de humanização da 

máquina. Muito antes do ciborgue de ouvido biônico se tornar uma realidade, o 

juízo e a moral necessária para sua aceitação já estavam sendo desenvolvidas 

e televisionadas. O cinema, a televisão, a internet propunha uma aproximação 

afetiva, ainda que confusa, entre o homem e a máquina. Entre as possibilidades 

relacionais, temas como o encontro entre “mãe e filho”, “conselheiro e amigo”, 

“corpo e avatar” propunham pensar a fronteira do que é humano. Amor, ódio, 

                                            
199 As imagens foram tiradas do sítio: http://www.hannabarbera.com.br/jetsons/jetsons.htm. 
Embora Hanna Barbera tenha criado The Jetsons para televisão, sua produção é de gênero 
science fiction. Cf: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jetsons 
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medo, incerteza e realização, davam as cenas cinematográficas o fundo 

necessário para as construções estéticas:  

 
                                                                                                                            
200 
 
           Além de toda aparelhagem que se vê projetado pela televisão, o ciborgue 

é um exemplo de esboço que se descola da ficção para habitar o cotidiano. O 

projeto da televisão nascido na science fiction habita os lares. Na 

contemporaneidade, assim como os aparelhos apresentados em The Jetsons e 

sua empregada robô, o ciborgue não é mais ficção. Por meio desta perspectiva 

Tadeu tem toda razão quando fala que, mais do que uma metáfora, o ciborgue 

é uma realidade em nosso meio (2009). Das telas de TV, o ciborgue passa a 

compor a família. Não só é um objeto televisivo, mas se vê projetado e se 

reconhece na tecnologia transmitida pelas emissoras de televisão. O ciborgue é 

um telespectador. A imagem de ficção lhe é semelhante. Talvez, as cenas nas 

quais ciborgues são desligados, desmontados, reprogramados, que para a 

maioria da população é algo distante e fora da realidade, possa causar emoção 

em quem vive a experiência de ser um ciborgue. O Robocop desmontado no 

chão, pode lhe soar como semelhante. Como exemplo, um ciborgue de ouvido 

biônico, ao responder um questionário, informou que teme o desligamento de 

seu aparelho auditivo intraorgânico por falta de recursos financeiros para fazer a 

                                            
200 Cena capturada do filme A.I Inteligência Artificial.  
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manutenção após o término da garantia201. O desligamento de seu aparelho 

traria angústia, decepção e dor. A palavra “desligar” para quem é implantado tem 

sentido singular. Hipoteticamente, a imagem do Robocop sendo desligado, ou a 

imagem de James Sommers – personagem da Mulher Biônica - trocando seu 

dispositivo auricular intraorgânico, lhe traria à memória sua própria dor. Na 

fragilidade das relações humanas, a afinidade homem máquina não se restringe 

às experimentações biotecnológicas e seus avanços. Não representa apenas 

uma decisão médico e paciente: não se trata de modificação individual, exclusiva 

apenas de um corpo. Ela modifica a relação social e a visão de mundo. O que a 

televisão projeta não significa tão-somente a “relação homem aparelho”. A 

intenção é projetar um conceito de corpo: corpo ciborgue. Um modo de vida: vida 

ciborgue. Uma forma de morte: desligamento ciborgue. Isso altera a organização 

social, as relações de mercado, os significados atribuídos a certas palavras, a 

linguagem propriamente dita. O plano simbólico da realidade social é 

reelaborado e em função disso passa por metamorfoses202: sou outra coisa que 

não a mesma invenção simbólica que os meus pais são. Me torno mais próximo 

da imagem de ficção do que dos meus laços hereditários. Me bifurco na medida 

em que meu corpo imprime em mim uma dicotomia: humano/máquina. Na 

consciência de todo sujeito dicotômico deve habitar uma aflição sofrida: no 

cinema os ciborgues, ou os robôs humanoides (androides) são descartáveis: 

 

                                            
201 Ana Maria Assunpção de Oliveira tem 57 anos, mora em Guarulhos. Ao responder questão 
de número vinte: O que você considera positivo e negativo após o implante coclear?  Ana Maria 
disse: Positivo, OUVIR.  Negativo, não ter condições financeiras de comprar baterias carregáveis 
ou descartáveis se vier a precisar. Ver anexo 20, página 595 no Volume III. 
202 Este parágrafo tem como base dois pensadores: Vilém Flusser e suas obras “Língua e 
realidade” e “Uma filosofia do design” e Marcia Tiburi e seu livro “Metamorfoses do Conceito”.   
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203 
 

           Próximo da confusão de fronteira mostrada pelo cinema, nas cenas do 

cotidiano, uma nova configuração da vida e da morte é apresentada. Nela, há 

também a exposição da medicina contemporânea com todo seu especismo 

mecânico. Sobre especismo, cabe ressaltar que toda experimentação corporal e 

tecnológica a ser trazida nesta tese, recupera a concepção de uma medicina que 

se autodeclara ocidental. Moulin explica que a medicina ocidental está 

sustentada pela aplicabilidade de tratamentos cada vez mais precisos para que 

o homem retorne rapidamente aos meios de produção ou não adoeça; e esses 

são tratamentos energéticos cuja medicalização não há precedentes na história 

antes do século XX (2009). Parece ser em nome da glória de um corpo cada vez 

mais potente, e por que não viril - ainda que formado por vasos e fluídos - que 

muitos dos órgãos como o pênis por exemplo, são ativados de modo mecânico 

por meio dos atuais medicamentos de estimulação sexual. Não é mais somente 

necessário a velha chama da paixão para estimular o genital masculino, a ordem 

mecânica, seu funcionamento e sua “falsa virilidade sexual” dependem, seja na 

família ou seja nas “baladas” da contemporaneidade, da ingestão de um 

comprimido. O mesmo ocorre com o ganho de massa muscular quando sua fonte 

é o efeito dos anabolizantes. O pênis, ereto-duro e potente, tanto quanto os 

músculos anabolizados, escondem as intenções da medicina ocidental: construir 

                                            
203 Cena capturada do filme A.I Inteligência Artificial. Momento em que o menino androide é 
abandonado pela mãe/consumidora. Metáfora da descartabilidade da máquina.    



263 
 

corpos. No senso comum, sem conhecer a fundo as restrições e os efeitos 

colaterais, as pessoas parecem estar mais preocupadas com sua aparência, seu 

modo teatral de se expor socialmente, do que com a saúde propriamente dita. 

Ainda que não pareça, o corpo medicado, a mercê de substâncias estranhas a 

ele, é um corpo capturado pela mecânica clínica. Ciborgues ou não, somos 

quase todos, vítimas da mecanização. Contudo, o que ocorre é isso: em nome 

de uma prática prognóstica, o ser humano se torna uma espécie de avatar da 

medicina preventiva, participa de um esquema como objeto para elucidação e 

desenvolvimento do acoplamento das máquinas em substituição ao 

funcionamento de órgãos convalescentes ou com mau funcionamento. O 

cinema, a televisão e os quadrinhos nunca estiveram tão próximos da realidade. 

Não se trata apenas de uma revolução bioquímica, mas de uma política alegórica 

que permite a redução do corpo a coisa. Flusser, sobre a realidade, elucida que 

o caráter simbólico - construído e existente - é a condição do pensamento 

humano, e o modo como pensamos, a define (2007a): 

204 

                                            
204 Fonte das imagens: http://sher-meditationsinanemergency.blogspot.com.br/2013/04/televisão 
-publicidade-retro.html 
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           A televisão, embora não deixe claro, expõe e traz em seu conteúdo 

implicitamente, que todo corpo ciborgue é uma possibilidade da engenharia 

biotecnológica e da medicina ocidental reparadora. Ser ciborgue, apesar de tudo, 

é bom. A palavra ocidental, ainda a pouco aplicada, não significa uma 

demarcação geográfica no globo terrestre, mas uma forma de pôr em prática o 

que se denomina arte médica no final do século XX e na primeira década do 

século XXI. Em função disso, à televisão foi delegada, também, a importância de 

expor a medicina ocidental com suas práticas invasivas e suas especulações 

clínicas tendo o corpo como seu principal objeto.  

           Parece que uma das principais funções da televisão é tornar a medicina 

ocidental tanto viável quanto agradável ao olhar da família. Fazer parecer uma 

medicina equipada de aparelhos, instrumentalizada e, aparentemente, a favor 

da vida. À primeira vista, a medicina se apresenta como ciência preocupada com 

a estética do corpo em nome da qualidade de vida. Uma medicina que atua, em 

muitos momentos, para a produção da imagem corporal harmoniosa e como 

restauradora do bem-estar: 

205 

                                            
205 Fonte das imagens: http://sher-meditationsinanemergency.blogspot.com.br/2013/04/televi 
são -publicidade-retro.html 
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           Moulin, de modo crítico, propõe pensar que é a medicina ocidental quem 

vai acoplar o ser humano a máquina com o intuído de compensar a falência de 

funções isoladas do corpo (Op.Cit.). Além dos medicamentos fortificantes, os 

órgãos podem tornarem-se imortais e consequentemente viris. Óbvio que tal 

ação necessita de uma justificativa que ampare tal prática. Gray explica que a 

razão do surgimento do ciborgue está ancorada nas possibilidades de 

restauração, normalização, reconfiguração e melhoria do corpo humano tanto 

quanto da tecnologia (1995). Essa taxonomia tenta, mesmo quando criticada, 

legalizar a atuação da medicina ocidental. Sendo essas proposições o principal 

argumento para uma ética do acoplamento do homem à máquina ou da máquina 

ao homem. Embora pareça hibridismo, no campo político-médico, o que se 

produz é um corpo dicotômico: a pessoa é máquina e a máquina é pessoa ao 

mesmo tempo em que cada um não é nem um nem outro, mas qualquer outra 

coisa. O cenário que se constrói, no plano das representações, vem à tona como 

uma conquista para a humanidade. Entre realidade e ficção eis uma relação: do 

mesmo modo que os monstros do século XVIII deixaram de ser objeto de 

superstição para tornar-se objeto da medicina no século XIX, o ciborgue deixa 

de ser objeto de ficção do século XX para tornar-se objeto da medicina na 

contemporaneidade. Para ambos, o espetáculo de massa e atividade médica 

estão presentes. Se Tod Browning trouxe para os holofotes do cinema os 

Freaks206, na atualidade, diretores hollywoodianos criam a imagem do ciborgue 

e também os trazem para os holofotes. A diferença entre as personagens 

“monstruosas” do cinema e o ciborgue está no efeito causado em quem os 

assiste. O cinema, desde sua criação tratou cadeirantes, cegos, surdo cegos, 

Down, autistas e surdos como deficientes, incapazes, especiais, um desafio para 

a família, uma pessoa patológica que necessita de cuidados especiais e 

terapêuticas constantes. Se tratando dos ciborgues, a construção simbólica 

ocorre de modo inverso. Os ciborgues sempre são seres humanos melhorados, 

mais fortes e tecnologicamente desenvolvidos. Representam para o pensamento 

humano tudo aquilo que a medicina sempre tentou oferecer: longevidade, 

vitalidade, virilidade, imortalidade. Esconde outras condições: patente, seriação 

humana, complicações na esfera do próprio corpo, novas formas de dor, 

                                            
206 Filme dirigido por Tod Browning em 1932 no qual alguns atores de circo mostraram a própria 
história e sua própria representação social. 
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escravização em função da dependência de determinadas empresas. Parece 

que a imortalidade dos ciborgues cinematográficos são facilmente consumidos, 

muito embora os percalços vividos por eles encontraram um jeito de passar 

despercebidos. Mas a criatividade avança. Na ficção, o primeiro ciborgue 

popularmente conhecido que se tem registrado na literatura ocidental foi 

chamado de The Clockwork man207. Seu corpo trazia um relógio na cabeça com 

o qual a personagem regulava seu organismo e acessava um mundo 

multidimensional: 

   
208 

           Sem seu relógio, a personagem não poderia acessar outro mundo ou 

manter seu organismo regulado – uma metáfora da normatização fisiológica e 

da invenção médica do conceito abstrato de relógio biológico. The Clockwork 

man representa bem a função do aparelho na sociedade. Aparelho, como o 

explica Tiburi, é um objeto que tem a intenção de modificar o mundo, seu 

posicionamento ontológico é o de dominar, programar e controlar (2011b).  

           O pensamento de Tiburi exposto acima provoca uma inquietação e 

desestabiliza o conceito do que é ser um ciborgue. Partindo do entendimento de 

que o ciborgue tem seu comportamento modificado pela tecnologia que o 

constitui, não seria certo entendê-lo como homem/máquina. O ciborgue pode ser 

compreendido como um ser humano acoplado intraorganicamente a 

determinado aparelho em seu sentido mesmo: biopolítico. A alteração do 

                                            
207 Cf: Fátima Regis (2012).  
208 Fonte: http://wesleyallsbrook.com/224996/2284601/gallery/the-clockwork-man 
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comportamento humano por meio do aparelho intraorgânico é tão evidente que 

muitos ciborgues de ouvido biônico declaram que o dispositivo eletrônico é seu 

corpo209. Mas o todo que se altera não se restringe ao corpo e seu conteúdo. O 

acoplamento de modo intraorgânico do homem com o aparelho demuda o olhar. 

A realidade agora é do tempo; linear, controlador, monofônico, monocromático. 

Restrito a ordem mecânica que aprisiona todo o corpo. A existência robotizada, 

hibrida ou metafórica, escraviza-se em função da sua realidade temporal: 

 
210 

                                            
209 Maria Fernanda C. Batista de 22 anos moradora de Alumínio - SP, Gisele Thonsen de 53 
anos moradora de Balneário Camboriú – SC, Karyne Santana de 36 anos moradora de Curitiba 
– PR, Ana Maria Assumpção de Oliveira de 57 anos moradora de Guarulhos – SP e Carminda 
Alves de Mattos de 57 anos moradora de Jundiaí – SP informaram, ao responder a pergunta de 
número 17 do questionário, que consideram o aparelho do implante coclear parte do seu corpo. 
A escolha da relação aqui descrita foi aleatória, sendo um escolhido a cada 10, e representa 10% 
dos questionários recolhidos. Ver anexo 21 na página 596 do Volume III. 
210 Fonte da imagem: http://demron-zer0.deviantart.com/art/The-Clockwork-Man-203670501 
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           Logo, todas as implicações decorrentes do implante coclear não deveriam 

ser consideradas um “problema” do próprio corpo, mas uma condição que 

desestrutura o seu entorno. Embora a literatura, a exemplo de The Clockwork 

man, descreva o ciborgue como homem-máquina são as produções 

cinematográficas e a área de abrangência das transmissões televisivas quem o 

humaniza tornando-lhe um objeto de poder próximo do homem comum e 

alterando as realizações do próprio homem comum. O cinema e suas produções 

projeta todo ciborgue à sociedade como uma possibilidade de vir a ser. O 

ciborgue e o ciborgue de ouvido biônico da literatura, do cinema e da televisão, 

mostram como a medicina deseja torná-lo, uma realidade a ser consumida. O 

cinema é o espaço fecundo, uma espécie de entranha eletrônica na qual o 

ciborgue será produzido como produto digerível: princípio da antropofagia 

mercadológica. Afinal, é por meio da indústria cinematográfica que a televisão 

poderá exibir a um grande público a imagem do ciborgue. Isso aponta que a 

responsabilidade do que se pensa quando se pensa em um corpo ciborgue, em 

grande porcentagem, é do cinema e de suas produções de ficção científica 

disseminadas por outros meios. Talvez por este motivo, muitas pessoas, na 

medida em que se orientam pela imagem em movimento do cinema, sintam 

necessidade de transformar sua vida em filme para ser exibido nas redes sociais: 

211 

                                            
211 Fonte da imagem: https://www.youtube.com /watch?v=RIiO7zP2iHA (C.C.) 
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           Do cinema para a televisão, da televisão para a internet o importante é 

estar em cena, independentemente da imagem ser produto da ficção ou da 

realidade cotidiana. O ser humano, sem se dar conta disso, assume a cada dia 

o status de coisa e se regozija com isso. Enfim, vive-se a era do homem 

conectado. E feito produto no mercado, as vitrines o exibem. Contudo, a trama 

biopolítica que rebaixa a pessoa à condição de coisa, provoca nas relações 

sociais certo efeito brutal de ordem econômica. O que representa o corpo para 

a medicina na contemporaneidade? De onde brota a moral que torna comum o 

corpo coisificado? Até quanto um corpo suporta?  
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2- Deontologia pós-moderna:  
    A necessidade do corpo catástrofe 
      
 
           Para ir em busca de uma possível resposta as questões trazidas no final 

do tópico anterior é preciso penetrar nas variações do espaço do cinema. O 

espaço do cinema é um território no qual a propositologia biopolítica intenciona 

programar por meio da imagem técnica. Foi assim desde seu surgimento na cena 

social. Entretanto, ele se desdobrou em multiformas e multimeios: televisão, 

internet, celular e tantas outras possibilidades que estão por vir. A indústria da 

atração parece não parar de inventar formas para aproximar seu público da 

produção programadora. Com o trajeto da revolução industrial a imagem, dotada 

                                            
212 Cena do filme Matrix. 
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de informações e conceito, recuperava através do cinema a reprodutibilidade – 

em massa – necessária para fascinar seu espectador. Mas fascínio, embora 

ilustre grandes histórias de amor e tenha como sinônimo à paixão e o delírio 

encenado pelos atores, sua real significação, como relata Cunha (2010), é o 

encantamento. Grandes líderes políticos, sejam estes ditadores e/ou fascistas, 

fizeram e fazem uso de imagens técnicas para exercer força de atração nos seus 

seguidores. Flusser, quando escreveu sobre o universo destas imagens, as 

definiu como um produto elaborado para servir de modelo a ações subsequentes 

de caráter objetivo: imagens técnicas (2009a). Não é a imagem produzida em si 

que deveria suscitar preocupações, mas as intenções intrínsecas a seu 

conteúdo. O tempo da modernidade, parece ter vivido a projeção de seu 

comportamento – na medida em que o cinema ditava a moda/modelo – nas 

imagens que especificavam inúmeras normatividades para o comportamento: 

criava e continua criando conceito. 

           As linhas escritas acima podem parecer conto advindo de alucinações 

contra conspiratória. Mas não são. Representam toda gama exploratória da 

indústria cinematográfica e seu poder comercial de controle sobre a sociedade. 

Com o advento da globalização, se torna incoerente, inclusive, definir o fascínio 

provocado pelo cinema e tentar medi-lo de modo desigual entre ocidente e 

oriente. Em consonância com isso, Courtine entende todo o comportamento 

gerado pelo cinema como aquele que promove “culturas de simulacro” (2013, 

p.557). Tendo como base a proposta de Courtine, nos anos da década de 70 do 

século XX, John Travolta e Olivia Newton-John protagonizaram, não somente 

um estilo de comportamento, mas deram visibilidade e reforçaram os papéis 

sociais da mulher romântica e sonhadora e do homem conquistador, viril e 

patriarcal. A brilhantina no cabelo e o rabo de cavalo eram marcas de virilidade 

e doçura, patriarcado e submissão. Difundiram além da moda – baseada no uso 

do creme para cabelo e cavanhaque, saias rodadas e sapatilhas com ou sem 

meio salto - a cultura de gênero. Ensinavam e condensaram o papel que cabe a 

cada qual: homem e mulher. Na inocência da relação vivida pelos atores 

estavam envolvidos todo um processo mercadológico de estilo, técnica, 

afirmações, design e orientações. A objetividade cênica construía seus corpos. 

Contudo, e nada parece ter mudado apesar de toda criticidade em torno das 
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produções cinematográficas, a biopolítica constituía a cena do que a grosso 

modo habituou-se a ser denominado juventude:  

213 
     

           O exemplo serve para a compreensão de que em toda história vivida e 

arbitrada dos séculos XIX e XX, houve regimes de poder que procuraram, por 

meio da imagem em movimento, encantar seus observadores. Ainda no século 

XXI, as pessoas são dominadas pela imagem e entre jogos, cenas, gifs e emoji, 

o celular, a televisão e o cinema cumprem o papel de capturar a atenção de um 

grande número de pessoas. O fato é que, não importa o canal com o qual as 

imagens chegam a operar no cérebro humano, seus efeitos é que deveriam ser 

observados. Do cinema ao celular, o homem parece ter voltado a condenação 

                                            
213 Capa do Vinil – LP do filme Grease, 1978. Foto tirada pelo pesquisador. 
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vivida na Idade Média porque “encantamento é sinônimo de feitiço e feitiço, longe 

do seu significado popularesco ou religioso, tem em seu plano simbólico a função 

de ser sinônimo de artificial/fictício cujo termo derivou para o português o sentido 

de fetiche” (Cunha, 2010). A própria banda de Rock, dos anos 80, Iron Maiden, 

dedicou uma de suas capas de um de seus LPs a imagem fetichista do ciborgue. 

Apresentou um corpo sem pele no qual nervos e aço se misturam: 

 
                                                                                                                            
214 

 
           Como pode ser percebido, em sua composição, há a evidência da 

amalgamação entre carne com um exoesqueleto cravado sob a forma de 

costelas fortificadas. Seu olho esquerdo está acoplado a uma “maquina” 

potencializadora. Enquanto ciborgue, Eddie representa tudo o que a medicina 

disponibiliza no mercado de próteses na contemporaneidade. Entre seus 

músculos e nervos, joelho e ossos de sustentação, é possível verificar a 

                                            
214 Fonte da imagem: https://www.ironmaiden.com/06-somewhere-in-time.html  
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presença da estrutura de titânio. Seu abdômen está marcado por uma prática 

comum da medicina atual: abdominoplastia.  

           Eddie the Head ou Edward the Head, mascote da banda Iron Maiden, 

representa sobre tudo, um corpo dicotômico cuja formação se emaranha com 

aparelhos, vasos e fluídos. Sua história tem relação, embora pouco se comente 

sobre isso, com o mesmo trajeto dos Freaks. Segundo o enredo que circunda a 

personagem: uma mulher deu à luz a uma criança que não tinha braços, pernas 

ou tronco. Era só uma cabeça. Seu nome era Eddie. O médico disse a sua mãe 

para não se preocupar, pois ele conseguiria um corpo adequado para o bom 

menino em um ano ou pouco mais215. Há um proposito além do entretenimento 

na imagem de Eddie, e por se tratar de uma banda de Rock, provavelmente sua 

personagem “dicotômica” exprima certo terror frente aos seguidores de Eddie. 

Embora assuste, toda imagem monstruosa traz em si certo conteúdo daquilo que 

somos: matéria plástica, moldável e manipulável. Eddie, representa na ordem 

biopolítica, na medida em que sua imagem é a de um cadáver, o corpo em sua 

estrutura pura. Ele é a representação de corpo como visto pela medicina: objeto, 

suporte, cadáver. Foucault, em síntese, quando escreveu O corpo utópico, as 

heterotopias deixa claro que somente em Homero - e clinicamente esta 

proposição a muito tempo se mantém ativa – a palavra corpo aparece para 

designar cadáver (2013). Eis a exposição de um proposito: vivos ou mortos, 

animados ou já ressequidos e/ou embebidos de formol; clinicamente, todo corpo 

quando objeto clínico tem sentido de cadáver: peça cadavérica.  

           Para que a ideia exposta seja compreendida, antropomorficamente, 

segundo Flusser, propósito é tudo aquilo que faz um sistema parecer uma 

necessidade e funciona como força de atração (2011a). Tendo como base esta 

concepção; o brinquedo, as imagens exibidas em seus diversos canais e as 

narrativas, duplicam seus sentidos: são todos eles proposições. Ainda assim, no 

cinema, a força que está ativa em suas imagens permite que o seu espaço seja 

entendido como aparelho e campo. Explico: Cinema como aparelho recupera o 

pensamento de Tiburi (Op. Cit.), citado anteriormente, porque enquanto aparelho 

sua intenção é modificar “o mundo” por meio do controle e da programação do 

seu público. Enquanto campo; considerando como Tiburi (2011b) o pensa, o 

                                            
215 Cf: http://medob.blogspot.com.br/2013/09/iron-maiden-historia-do-eddie.html 
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cinema é um espaço no qual uma experiência política está ativa dentro de seus 

limites possibilitadores. Mais que um “lugar” para diversão e entretenimento o 

cinema pode ser analisado como um espaço no qual são lançados alguns 

conceitos. Contudo e, porém, é possível pensar na minimização do cinema e de 

sua quebra, transforma-se de campo fechado em campo aberto na medida em 

que suas imagens podem ser baixadas e exibidas em um celular. Mas o 

propósito de modificar o comportamento se mantém. Mudam-se os meios, 

permanecem as intenções. O mesmo pode ser aplicado, por analogia, as novas 

técnicas de reabilitação das pessoas surdas. 

           Não é à toa que o espaço do cinema tem permanecido desde o século 

XX com o mesmo modelo arquitetônico, muito embora sua forma de projeção 

tenha sido alterada: bidimensional, tridimensional, Cine Max 3D ou 4D 

(Possibilita cheiro e movimento das poltronas). Não só o espaço da projeção 

cinematográfica sinaliza para uma necessidade de análise, como os espaços 

que são projetados em sua tela também. Espaço é poder. Isso mostra que o 

cinema como um espaço que projeta o espaço no qual o ciborgue será 

construído tem um propósito: possivelmente recuperar o antigo teatro da 

anatomia. Foucault (2009b) dá a ideia de que a época atual se caracteriza como 

a época do espaço, sendo ele o lócus de um sistema. Espaço configura história 

e localização, toma lugar da extensão, e faz surgir à relação por meio dos 

posicionamentos. Para o filósofo, a contemporaneidade implica numa relação 

que ocorre nos espaços: entre o espaço público e o privado, o espaço da família 

e o social, o cultural e o útil, o lazer e o trabalho, neles, os posicionamentos 

constituem a história por meio das circulações. Define-se quem pode 

permanecer ou circular em determinados espaços, quais são as normatizações 

de seu uso, configurando uma hierarquia de controle espacial.            

           Ao considerar a ideia de Foucault exposta acima fica evidente os espaços 

reservados aos ciborgues pelo cinema. Os filmes nos quais as personagens 

surdas e pessoas denominadas com deficiência são as protagonistas seus 

lugares de circulação são: sanatórios, hospitais, internatos, clínicas psiquiátricas 

e de reabilitação e as escolas especiais. Nestes casos, ainda que semelhantes 

aos resultados mercadológicos obtidos nos tempos da Brilhantina em Grease, a 

imagem cinematográfica provoca efeito contrário em nível estético porque incita 
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a sociedade a prática da rejeição e desprezo a pessoa com deficiência: o que se 

consome, possivelmente, é o medo da anomalia, a moral para a reclusão, e a 

ideia de necessidade da observação constante (discursa-se a favor de uma 

sociedade inclusiva e igualitária, mas pratica-se a exclusão, o fascismo e a 

segregação). O conceito que está imerso nas cenas dos filmes sobre deficiência 

evoca todo histórico da espécie degenerada, sua trajetória de desvalor e sentido 

de inumanidade. Os corpos disformes justificam a necessidade de reclusão 

destas pessoas dos espaços socialmente arquitetados para os “normais”. Com 

efeito diverso, os ciborgues, em grande número, estão em espaços abertos como 

campos de guerra sendo a figura do herói ou do anti-herói, na família como 

membro mais evoluído, na empresa de engenharia como modelo de indeficiência 

e imortalidade. Ao fazer isso, o cinema por meio de suas produções, determina 

o espaço de circulação dos ciborgues e imprime, pelo espaço que cabe a cada 

qual, seu papel na sociedade. O ciborgue é quase sempre um modelo de avanço 

tecnológico e de melhoria corporal: 

216 

                                            
216 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/384002305704518085/ 
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           Como é possível analisar por meio dos filmes cinematográficos, o modo 

como se pode circular, agir e se posicionar em determinados espaços o define 

como um sistema. As normas de circulação, as formas de agir e se dispor estarão 

pré-definidos biopoliticamente, por isso sistema. Mesmo que não seja a olhos 

vistos, a normatividade aplicada ao corpo, se adequa as possibilidades e a forma 

do espaço. O corpo exposto e que circula pelos hospitais não será o mesmo 

corpo que circula nas indústrias, que não será o mesmo corpo que circula pelos 

espaços institucionalizados de educação, que não será o corpo que circula nos 

ambientes construídos para privação da liberdade. O cinema, como esclarece 

Foucault (2009b), impõe um modo de se comportar porque é uma sala escura, 

retangular, no fundo da qual sobre uma tela de duas dimensões vê-se projetar 

um espaço em três dimensões. Nessa projeção, o exercício do controle se revela 

por meio do modo como o espaço está sistematizado. Por isso, o cinema é um 

espaço, assim como os antigos teatros da anatomia ou os Entre Sorts, do qual 

nele se entra e dele se sai para a realização de certo fetiche sobre o corpo. 

Solidifica-se, em função de sua organização, como ambiente de permanência 

temporal no qual e pelo qual se comtempla o show dos corpos em movimentos. 

O movimento dos lábios recebe a nominação de beijo cinematográfico, as 

monstruosidades humanas passam a compor o centro das cenas de horror, o 

sexo se torna prova de amor e os ciborgues corpos fortificados. Invenções do 

cinema que funcionam como “preconceitos” consumidos.    

           Entretanto, em cada época os espaços se modificam porque as intenções 

biopolíticas são dinâmicas e atendem a questões econômicas. Esse princípio 

torna óbvio dizer que, década por década após seu aparecimento, o cinema foi 

tendo significados diferentes na sua relação com o público. De espaço 

substitutivo dos Entre Sorts217 ao Cine Max 3D, ou 4D o cinema passou por uma 

evolução no seu modo de produzir imagens e projetá-las. Isso não representa 

apenas um aprimoramento tecnológico, mas a relação homem-aparelho218 e as 

                                            
217 Como explica Courtine (2009) os Entre Sorts são os conhecidos circos europeus do Entra e 
sai, no qual desfilavam todo tipo de anatomia humana considerada estranha. Era um local público 
destinado ao grotesco onde o fetiche se realizava. (p.255). 
218 Walther Benjamim já alertava que ao curso dos grandes períodos históricos, juntamente com 
o modo de existência das comunidades humanas, modifica-se também seu modo de sentir e 
perceber. A forma orgânica que a sensibilidade humana assume o meio no qual ela se realiza, 
não depende apenas da natureza, mas também da história (2011). 
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posições de um e de outro no território da história da circulação e da 

permanência, da sedução especulativa e da biopolítica. Em tempos de AIDS, 

ainda que crônica, embora os famosos Dark roons das boates tenham sido 

proibidos, o famoso “cinemão” pornô permanece como um espaço no qual 

práticas sexuais de inúmeras formas são liberadas: o sexo se desprega das telas 

para promover o frisson nas poltronas. Neste gênero de cinema, as genitálias 

são as partes do corpo que se prestam ao protagonismo. Contudo, não se trata 

de explorar, nesta tese, o beijo ou o sexo, mas o corpo como elemento que 

captura o olhar. O corpo que convida, o corpo que encanta, o corpo que provoca 

medo, o corpo que seduz. O corpo à beira da morte: sofrido, doloroso, 

degenerado. O corpo produto. Enquanto espaço, o cinema permite ao público 

ver a imagem de um corpo eviscerado ser transformado em ciborgue, 

estrategicamente exposto no centro de uma tela, é possível apontar sua 

semelhança com o Anatomice. Passa-se o tempo, mas antigas práticas de 

sistemas fetichistas permanecem para atender a curiosidade humana. 

Anatomice explicado por Benedetti (1502219), semelhante ao cinema, é um 

espaço que procura otimizar a percepção visual. Nele ocorria o teatro da 

anatomia (hoje, por analogia, substituído pelo cinema). Trata-se de um anfiteatro 

amplo, com acentos dispostos em toda volta, em forma de círculo, no qual o 

cadáver é colocado no centro, numa bancada alta, num lugar iluminado e 

apropriado para a atuação do dissecador. O espaço e sua função, o sistema que 

lhe faz funcionar, permite dizer que o cinema é uma espécie de Anatomice pós-

moderno. Ambos, sob o olhar de Foucault (2009b) são heterotopias220 de 

permanências momentâneas. A de se considerar que o cinema sofreu 

modificações como a própria história da humanidade. Seus equipamentos, sua 

tecnologia, sua imagem representam o esforço humano de evoluir a cada 

                                            
219 Benedetti é citado por Mandressi em seu texto Dissecações e Anatomia, publicado em (2010) 
como texto integrante da coletânea História do Corpo I: Da renascença às Luzes.  
220 Vandresen (2011) explica que a palavra heterotopia é composta do prefixo heteros que tem 
origem do grego e significa o diferente e está ligada a palavra alter (o outro). Já a palavra topia 
significa lugar, espaço. Então, heterotopia significa o espaço do outro. Em busca do uno, do 
universal e do mesmo, a razão ocidental afastou o outro, “a diferença”, a multiplicidade. Deste 
modo, o empreendimento filosófico de Foucault foi resgatar os espaços do outro, onde o 
exercício do poder pela racionalidade ocidental buscou suprimir pela busca do espaço do 
mesmo. Por isso, estudou espaços onde se exerciam relações de poder com vistas a objetivação 
do mesmo, como: as prisões, a escola, o corpo, a loucura, a sexualidade, etc. Foucault pensa o 
espaço como uma forma de relação de posições, onde a vida é comandada por espaços 
sacralizados. Para o autor, a sociedade produz heterotopias.  
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década. Mas sua intenção, talvez não tenha se modificado. O que está posto, 

em relação ao cinema, é que sua tela de projeção é o ponto referencial em seu 

espaço. Sua semelhança com o Anatomice, por semelhança, está inscrita não 

só em sua organização, mas em sua arquitetura para o direcionamento do olhar 

e a prática de vivissecção que nele acontece. Tanto no Anatomice quanto no 

cinema o que se propõe é o direcionamento do olhar para o corpo que está em 

exibição. Em ambos o corpo aparece como foco central dos olhares. Como já 

comentado por Baecque (2009), a matéria prima do cinema são os corpos se 

relacionando em um espaço ao registro de uma câmera. Todavia, o cinema, ao 

projetar Syfy, não expõe qualquer corpo, ele expõe um corpo eviscerado com a 

intenção de provocar o juízo. O Anatomice, como exemplo, ao trazer um cadáver 

ao centro para prática da vivissecção, torna esse exercício ético porque propõe 

a descoberta e a ação da prescrição anatômica. O dissecador e o anatomista o 

fazem em nome da ciência. Para a época, a prática anatômica não era apenas 

um espetáculo, mas uma necessidade científica. No Anatomice o que está 

exposto é um corpo sem vida. Carne fria para ser eviscerada. Objeto da ciência 

tanto quanto do espetáculo: 
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221 Fonte das imagens: www.thenautilus.it/Catalogo%20Medicalia/Cat_tavolo_anatomia.html  
222 Cf: http://www.lundici.it/2013/05/laura-bassi-scienziata/  
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223 Cf: http://oubliettemagazine.com/wp-content/uploads/teatro_anatomico.jpg 
224 Cena do filme MASH, 1970. Fonte da imagem:https://cinemaedebate.files.wordpress.com/201 
0/11/cirurgia-realista.jpg 
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225 COLOMBO, Realdo.  De Re Anatomica libri XV - COLOMBO, Realdo - 1559. [237612] Small 
folio, pp. (viii), 169 [a misprint for 269], (3). Woodcut title-page, woodcut initials, printer's woodcut 
device on last page. Seventeenth century vellum (short tear to upper cover, slight wear to foot of 
spine). Minor pale dampstain in fore-edge margin of 5 leaves, pale dampstain in gutter of last 30 
leaves and paper slightly browned, otherwise a fine and clean copy. Early inscription of M. de 
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           Se a evisceração estivesse somente a gosto da diversão seria uma 

maculação do sagrado. A ciência valida e torna ético o abrir dos corpos. O teatro 

da anatomia autoriza a corrupção do corpo na medida em que sua causa é 

compreendida como necessária para o conhecimento tanto quanto para o 

entretenimento e espetáculo. O fetiche ocorre sob autorização moral. É a ciência 

quem define que o Anatomice é o espaço no qual um sistema clínico se autoriza 

a expor publicamente, manipular, eviscerar e descrever seu objeto: o corpo. O 

cinema também é o espaço no qual o corpo está autorizado a ser exposto 

publicamente, ser eviscerado perante uma plateia: como apresentado na cena 

do filme MASH. O paralelo elaborado entre a imagem do filme MASH e o 

Anatomice chama a atenção para sua prática análoga: abrir os corpos e expor 

suas vísceras. O olhar atento ao corpo ensanguentado, revela o eu primitivo e 

programável que habita a miséria humana. A prática consentida do necrofilismo 

metafórico alimenta a curiosidade de quem observa. Não é à toa que Flusser faz 

referência a certa ciência corpofilica e movimentos coprófilos como meio de 

divertimento (2011a). Coprófilos são pessoas cuja fissura sexual associa-se as 

fezes, aquilo que o corpo produz como pastoso e sem serventia, o resto daquilo 

que horas antes, a boca e o pecado da gula, sentiram como desejo. O corpo 

morto, é o despejo da vida, aquilo que a sociedade produtiva não digere mais, a 

merda/corpo desejada. O ciborgue do cinema pode simbolizar o resto 

aproveitável do que os olhos desejam feito merda: a sobra, o resto de corpo, o 

cadavérico, a pré-chorume. Sangue, carne e vísceras se tornam objetos 

fetichistas para transformação criativa. O ciborgue renasce da miséria.         

           Ao trazer para seu espaço a projeção do ciborgue, o cinema propõe a seu 

público, o conceito de corpo catástrofe. No Anatomice o corpo era cadavérico, o 

que tornava ética sua exploração. O cinema cria o conceito de corpo catástrofe 

para que a transformação corporal e a produção do ciborgue, sua exposição e 

exploração, seja uma prática ética. O intuito é apresentar um corpo que necessite 

dos cuidados médicos a ponto de permitir que toda a sua estrutura seja alterada. 

Não é qualquer corpo que pode ser transformado em um ciborgue. Pelo menos, 

a priori, é preciso criar uma razão que torne a ciborguização necessária. O corpo 

catástrofe cumpre esta função. Ele se mostra esquartejado, quase morto. É 

                                            
Campa and shelfmarks at foot of title-page and old library stamp on verso. Cf: 
https://www.vialibri.net/item_pg_i/237612-1559-colombo-realdo-anatomica-libri.htm 
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quimera de acidente. Vísceras são ou estão expostas, a pele normalmente é 

recoberta ou manchada pela cor vermelha em função do sangue que nela foi 

derramado, o roxo do tecido da pele exemplifica o estado de debilidade da vida 

humana, manchas amareladas permitem uma leitura de inflamações, ossos 

estão contorcidos, os olhos avermelhados e por último e as vezes a voz é sôfrega 

e ofegante. A pessoa não responde por ela mesma: 

226 
 

           Corpo-catástrofe227, segundo Baecque é um conceito que designa corpo 

em retalhos, o qual publicamente vai sendo remontado em sua anatomia e no 

seu modo de ser, em sua fisiologia. Sendo submetido a engenhosas mutações 

(2009). Para o estudioso a mulher gato, o homem animal, o corpo degenerado e 

o homem máquina são exemplos de um corpo que passou pelo processo de 

mutação. Frankenstein pode ser entendido como um dos primeiros exemplos de 

corpo catástrofe explorado pela indústria cinematográfica. Sendo ele enquanto 

personagem, a imagem escolhida para transmigrar determinado conceito do 

Anatomice para o cinema. Frankenstein, quando comparado a determinados 

personagens ciborgues, seu conteúdo de matéria morta que os constituem e 

ganham vida, os tornam semelhantes. O conceito de corpo/cadáver explorado 

por Foucault – como já citado – se torna metáfora da objetividade médica. O 

corpo, ainda que constituído de estilhaços pode adquirir animas/ânimos quando 

                                            
226 Fonte: http://aumagic.blogspot.com.br/2014/03/filme-robocop-2014-crime-tem-um-novo.html  
227 Baecque (2009) fala que na Belle Époque, os filmes produzidos pelos irmãos Lumière tinham 
como origem do conflito cênico o acidente corporal. Esse modelo performático que faz do corpo 
acidentado o centro do espetáculo atravessou o século XX e permaneceu até o século XXI. 
Tornou-se contemporâneo. Possibilitou ao cinema inventar o “corpo-catástrofe”, cujo objetivo é 
impressionar. 
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submetido a eletrificação. Robocop, por exemplo, com sua considerável 

porcentagem de corpo maquínico, pode ser a versão pós-moderna de 

Frankstein. Entretanto, quando a matéria morta ganha pulso de vida, a quem 

cabe o poder de definir o que permanece morto ou vivo? Robocop, em um de 

seus filmes, tem uma esposa e a ama. Sua mente reprogramada é vencida pelas 

lembranças armazenadas em seu cérebro. Sua subjetividade vence a 

objetividade maquínica. Frankstein228, dotado de sentimentos, se apaixona e é 

dócil com as crianças: 

229 
 

           A lista de filmes que representa a imagem do multi, mítico-fictício, híbrido, 

degenerado, homem-máquina é extensa: O exterminador do futuro, Inspetor 

Bugiganga, Robocop, O homem de seis milhões de dólares, Elysium, Homem de 

Ferro, Repomen, Blade Runner, A.I, Matrix, O homem bicentenário, Mulheres 

perfeitas, Nêmesis, Bill e Ted, Eliminadores, Godzilla Contra mecha Godzilla, 

Hardware, Johnny Mnemonic, Kamen Raid Zetto ô, Classe II de 1999: O 

substituto, Buddy Holly está vivo e bem em Ganimedes, A batalha dos ciborgues, 

Inspetor Gadget, A mulher biônica e tantos outros. Nessas produções 

hollywoodianas, o conceito de corpo catástrofe está presente. Torna o ciborgue 

diferente do robô. O robô é pura máquina, o ciborgue é um ser humano acoplado 

                                            
228 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Noiva_de_Frankenstein#mediaviewer/Ficheiro:Bride_gip 
229 Cf: http://epn.tv/all/type-of/news/new-frankenstein-movie-finds-a-director/ 
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ao aparelho por necessidade moral. Entretanto, não haveria sentido nesse 

acoplamento se não houvesse o conceito de corpo-catástrofe. É este conceito 

que permite a criação do ciborgue. Seu “nascimento”. Torna ética sua fabricação 

porque propõe a reabilitação do corpo quase morto ou sua melhoria. Toda essa 

prática de evisceração propõe que modificar o corpo para sua reabilitação é uma 

conquista da contemporaneidade. Como consequência, o cinema põe em cena 

um conceito de corpo. Muda o olhar de seu público e atua no plano simbólico. O 

corpo catástrofe, é então um objeto em exposição, uma peça teratológica da pós-

modernidade em substituição as monstruosidades do século XIX. Contudo, no 

mundo da imaginação, entre o real e a ficção, muitos Freaks foram protótipos 

ciborgues. Alimentaram, ao longo dos séculos XIX e XX, a ambição médica no 

que tange a construção de organismos híbridos: 

                                                                                                                                  
230 

 
           Entre tentativas e evoluções técnicas, mudaram-se os meios, as formas, 

os modelos. Permaneceu a intenção: todo e qualquer corpo fragilizado, seja pela 

dor, seja pela cultura que o cerca, é subjugado. Ainda que o tempo passe, o 

diagnóstico o aprisiona a uma secular condição: espécie teratológica. O quadro 

                                            
230 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/445856431829949690/ 



286 
 

das espécies torna toda e qualquer cirurgia de caráter reabilitatório, uma prática 

amparada moralmente. A dor, o risco, a sequela, o resultado desastroso, todas 

miscelâneas de possibilidade estão inscritas no juízo coletivo. Há uma moral que 

permite que, tudo que se possa, deve e precisa ser experimentado no corpo 

catástrofe para sua salvação. Coisas da deontologia pós-moderna. 

Consequência da biopolítica especista. Quem escapa?  

 

 

3- Dois fenômenos da sétima arte: 
    In put e out put 
 

           Como já abordado anteriormente, no espaço do cinema, o propósito 

biopolítico de que o corpo humano pode ser melhorado ou restaurado ou 

transformado e/ou acoplado as invenções biotecnológicas, se enchem de 

sentido. Não só a evisceração está exposta, mas uma espécie de bricolagem 

também. É dentro do cinema que o sentido ético da recuperação do corpo 

catástrofe se torna uma possibilidade. Suas imagens projetadas propõe um novo 

conceito de corpo. Não é em vão que o cinema, como a família, a escola, a 

televisão e o celular, também é um aparelho. Não poderia ser diferente. Tiburi 

quando pensou a televisão, a concebeu como uma prótese visual universal que 

embora dê a sensação de ver cause ofuscamento; enuncia que a televisão é 

neta da fotografia e filha do cinema (2011b). Posto o cinema como pai da 

televisão, a de se considerar que sua função não está distante da função 

delegada a sua filha. Cinema é prótese ocular também. Por meio dessa lógica, 

o cinema não só apresenta através de suas imagens um modelo de ciborgue, 

como possibilita ao homem tornar-se um ciborgue metafórico.  

           Embora, possa não se dar conta, ao entrar no cinema e ver a imagem do 

ciborgue projetada, a distância entre o que se é e o que se vê é diminuída: ambos 

estão ciborgues. O corpo circundado pelo escuro e seduzido pela luz da grande 

tela, vê aquilo que está programado para ser visto: imagens em movimento, 

conceitos em cena, imagens técnicas. É como se o olho de carne que acredita 

ver, tivesse toda a sua cabeça substituída por uma máquina que processa, define 
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e limita o que está sendo olhado. As fotos montagens abaixo representam, no 

campo da arte, o efeito do cinema-prótese231: 

                                                                                                                                   
                                                                                                                           232 

 
           As notáveis produções do cinema possibilitam em seu espaço a atuação 

de um sistema que aproxima a imagem projetada de quem por ele está em 

estado ciborgue.  O cinema como aparelho coloca em jogo outra relação, que 

não somente o da ciborguização. O cinema utiliza-se, segundo minha análise, o 

fenômeno do in put e do out put de imagens. Por isso as projeções parecem 

próximas de quem as vê. Essas se descolam do plano real para o plano 

bidimensional, tridimensional ou quadridimensional da tela de cinema, tanto 

quanto do plano bidimensional, tridimensional, ou quadridimensional da tela de 

cinema para o plano real. O cinema, por meio do seu sistema de trocas e 

descolamentos “in put” e “out put”, provoca confusões entre o real e o fantasioso. 

O que penso sobre isso não é complicado e pode ser exemplificado por meio 

das imagens que o próprio cinema produziu e produz, projetou e projeta para 

seu público ao longo dos séculos XX e XXI: 

                                            
231 Cf: Buck-Morrs, 2009. 
232 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/5559199514917389/ 
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                                                                                                                           233  

 
           O cinema, inventou e reinventou, como o exemplo de Edward Mãos de 

Tesoura, inúmeras personagens que levaram o público a ver o mundo de modo 

“artificial”. Edward é uma pessoa cujas mãos exercem e tem a utilidade de 

máquina: nasceu programado para cortar plantas. Ainda que criativo, sofria pelo 

aprisionamento provocado pela programação de sua mão/aparelho. A imagem 

de Edward, embora seja cinematográfica e técnica, questiona as funções 

                                            
233 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/454089574899376520/ 
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programadas desempenhadas pelas pessoas no cotidiano. Flusser (2009a) 

teorizou a questão das produções técnicas, disse que suas imagens objetivantes 

são como volumes que aproximam e afastam o homem de sua realidade. O 

próprio Edward é uma personagem que, tendo como corpo mãos maquínicas e 

cortantes, vive a angustia da solidão em função de sua diferença. Se afasta da 

realidade por meio da metáfora de seu corpo dicotômico e se aproxima da 

realidade humana porque desperta e vive sentimentos de ordem humana. 

Contudo, sua pele é esbranquiçada, arranhada pelo próprio corpo que, apesar 

de seu, permanece estranho. Suas mãos de tesoura, duras e frias, que lhe 

permite o programa da jardinagem, aquela que deveria afagar é a mesma que 

lhe fere a carne. A ficção atinge a vida.  

           Mas é preciso ir mais longe, viajar no tempo. Tod Browning, entre tantos 

diretores e produtores, é um dos exemplos do que proponho como in put 

cinematográfico. Em seu filme Freaks, o diretor busca na vida real anatomias 

humanas consideradas teratológicas e as transforma em imagem bidimensional 

para ser projetada em uma tela de cinema. Browning e sua equipe, “colam” da 

vida real corpos de atores de circos que passam a compor uma história de ficção 

para cinema. O corpo real “entra” na tela e com isso coloca em prática o que 

proponho como in put cinematográfico. A vida se torna obra de ficção: 

      
                                                                                                                          234 

                                            
234 Fonte da imagem: http://drewfriedman.net/prints/freaks.html 
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                                                                                                                           235 

 
                                                                                                                           236 

      

                                            
235 Fonte da imagem: http://criticalflame.org/family-or-what-it-means-to-be-a-freak/ 
236 Fonte da imagem: http://imgkid.com/sideshow-freaks-posters.shtml 
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                                                                                                                           237 
 

  
                                                                                                                           238    
 

                                            
237 Cf: Gail Potocki. In: http://www.ideafixa.com/freaks-trading-cards/ 
238 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/226939268696780209/ 
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                                                                                                                           239 
 

                                            
239 Cf: http://www.cinemalibre.com.br/filme_monstros.php Alguns destes cartazes foram trazidos 
anteriormente na dissertação de mestrado “Deficiência: gênese e crítica de um conceito” como 
objeto para análise sobre o conceito de normalidade. 
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240  

 
           Pessoas com biótipos exóticos, corpos que impressionavam, deixaram 

suas vidas e trabalho nos famosos circos do Entra e Sai para ilustrar outdoors 

de cinema como personagens de horror. Seus corpos eram fruto do efeito 

especial, irreal e técnico, ou espécimes teratológicos vivos? Quem eram aqueles 

                                            
240 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/490399846896755699/ 
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atores? O que eram aquelas criaturas? Distante do século XIX, a indústria do 

cinema no século XXI recriou os Freaks. O seriado American Horror Story, por 

meio da tecnologia e das técnicas de maquiagem disponíveis no mercado, deu 

vida e recriou as diferentes anatomias: 

241                                                                                                                            

                                            
241 Fonte da imagem: http://blogdeklau.blogspot.com.br/20american-horror-story-freakshow .html 
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                                                                                                                           242 
 
           De outro modo, o fenômeno out put é atual e faz o efeito contrário ao in 

put. O ciborgue é um exemplo de out put. Ao considerar que o ciborgue nasce 

primeiro na obra de ficção. Sendo personagem representada, a priori, na 

literatura e na tela de cinema. Ao se tornar real, é possível entender que o corpo 

                                            
242 Fonte da imagem: http://www.ohlalamag.com/en/2014/09/american-horror-story-freak-show-
first-character-teaser.html 
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ciborgue se “descola” da bidimensionalidade/tridimensionalidade da tela de 

cinema e passa a ser uma realidade no cotidiano da sociedade. O que ocorreu 

é o efeito out put. O corpo fictício “sai” da tela para se tornar corpo real por meio 

da biotecnologia: 
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 243 

                                            
243 Cf: https://pp.vk.me/c311422/v311422054/32e7/GlXiNFq3Ly0.jpg 



298 
 

 
                                                                                                                          244 

                                            
244 http://visualoop.com/blog/70/portfolio-of-the-week-marco-vergotti 
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245 

 
246 

 

                                            
245 Cartaz do filme Robocop: http://www.robocop.com/. Da esquerda para a direita: Anderson 
Martins, Andrey Garbe e André Macedo. Fonte: http://www.ipobrasil.com.br/Esporte#/4/André 
Macedo 
246 Cf: http://www.quebracabecas.com.br/primeira-modelo-e-popstar-amputada-mostra-sua-per 
na-bionica/ 
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                                                                                                                           247 

    
                                                                                                                           248 
 

                                            
247 Ensaio fotográfico de militares Norte Americanos amputados e usuários de prótese. Fonte das 
imagens: http://acapa.virgula.uol.com.br/lifestyle/exsoldados-que-tiveram-corpos-atingidos-pela-
guerra-posam-para-ensaio-sexy/1/29/26889 
248 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/379287599841868005/ 
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           O fenômeno cinematográfico do in put e do out put, possibilita que a vida 

real se veja representada na produção cinematográfica, tanto quanto tornar a 

representação cinematográfica em vida real. O in put e o out put colocam em 

cena uma função que era atribuída, tempos atrás, às fábulas. Como explica 

Foucault (1992) a fábula tem o papel especifico de manter-se no terreno das 

indecisões entre o verdadeiro e o falso. O cinema, entendido como fabuloso, 

produz um entrelaçamento, uma relação íntima entre o fantasioso e a realidade. 

Proposta que se aplica ao ciborgue, entre eles, o de ouvido biônico. 

           Na relação que se apresenta, o corpo é exposto em suas diversas 

representações. Do homem primitivo, ao homem biotecnologicamente 

transformado. Do Ardipithecus ramidus ao ciborgue, nada escapa as produções 

cinematográficas. Baecque, embora entenda o cinema como sétima arte, não 

deixa de mencioná-lo como uma organização formal no qual, corpos se 

relacionam em um espaço e tempo (2009). Por isso, em síntese, o cinema 

produz a primeira representação do ciborgue de ouvido biônico. A atualidade 

permite que na rede social “biônico” seja um adjetivo que qualifica o modelo de 

corpo de quem se autodeclara ciborgue. Numa sequência, do cinema para a TV, 

da vida real para a internet, biônico tornou-se um meio de representação: 

249 

                                            
249 Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=681031131952750&set=a.68102674528 
6522.1073741869.100001376079260&type=1&theater A candidatura não é verdadeira, a 
postagem é uma brincadeira elaborada pela publicitária em sua página pessoal do face book. 
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           A representação do ciborgue, o anúncio do biônico como qualidade de um 

corpo ou como modelo de vida, só se tornou possível porque o cinema no 

passado lhe deu tom de realidade. Evidente que, se ciborgue, como o enuncia a 

indústria cinematográfica, é todo ser humano acoplado a um aparelho, em seu 

espaço de projeção ele cria uma categoria que agrada e coloca em cena um 

novo conceito de corpo. As ciências que compõe o universo clínico com seu 

discurso, o denomina corpo melhorado/biônico. A sócio antropologia o entende 

como corpo pós-humano. Na ficção e na realidade, quem experimenta ter um 

corpo misto, quase sempre se autodeclara ciborgue. Entretanto, embora esta 

tese tenha como referência a pessoa com implante coclear, a exposição de 

pessoas com outros tipos de próteses se torna significativo porque 

independentemente do órgão ou membro robótico, todos que o contiver em seu 

corpo serão ciborgues. Por meio da linguagem, ciborgue é o termo raiz, do qual 

e pelo qual se ramificam suas subcategorias: ciborgues de ouvido biônico, por 

exemplo. Diante desta verdade, as anatomias expostas pelo artista Fernando 

Vicente podem ser analisadas como vestígios de realidade presumida: 
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250 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/source/fernandovicenteanatomias.blogspot.hk/ 
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           Suas anatomias nunca estiveram tão próximas daquilo que o homem 

poderá vir a ser. O dito religioso “o futuro a Deus pertence” entrega todo homem 

a sua realidade sem volta: O futuro a ciência pertence. Na atualidade 

bioeconômica, como proposto por Breton, o corpo humano fragmenta-se à 

vontade das patentes (2013). E esta realidade não se trata mais, apenas, de 

buscar sua referência nas produções cinematográficas. O corpo é hoje outra 

realidade. Enfim, o out put trata-se de um dispositivo que, elevado a condição de 

fenômeno artificial, permite analisar o cotidiano e toda a espécime de corpo que 

circula por ele. Para quem se autodeclara ciborgue, pós fenômeno do out put, 

fica a pergunta: você já recarregou a sua bateria hoje? E isso nada tem de 

relação com a ficção, é experiência, vivência, necessidade corporal. Portanto, na 

contemporaneidade, é possível dizer que o ciborgue se descolou da tela. No 

princípio era imagem em movimento, mas ela se acoplou a carne e habitou entre 

nós. O ciborgue é humano e real: 

 
                                                                                                                           251            
 
 
 

                                            
251 Foto imagem do criador do Implante Coclear Dr. William F. House e sua paciente Tracy 
Husted. Fonte da imagem: http://www.bostonglobe.com/metro/obituaries/2012/12/16/william-
house-inven tor-cochlear-implant/SmawUwZL0k29NUoLXFfP7M/story.html 
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III 
Biocapital e tecnologia intraorgânica: 

Possível modelo de escravização? 
 
 
 

A antinomia entre o individual e o universal 
tem a origem na linguagem. A palavra 
árvore denomina de fato, todas as árvores 
enquanto supõe o próprio significado 
universal no lugar das singulares árvores 
afáveis. Isto é, ela transforma as 
singularidades em membros de uma 
mesma classe, cujo sentido define a 
propriedade comum. 
 

Giorgio Agamben 
    
1-Codificação e superfície: 
   Tecnologia, evolução e comércio 
 

           Há algo em comum entre a imagem cinematográfica do ciborgue e sua 

realização médica: ambos estão inscritos no território econômico. Ao falar sobre 

o cinema como um espaço – como explorado no capítulo anterior - a palavra 

superfície passa a ser significativa. Tanto a tela de cinema é uma superfície 

quando a própria imagem que nela é projetada é superfície. Contudo, assuntos 

que envolvem a ciborguização humana também estão sendo discutidos de modo 

superficial, sendo objeto midiático sujeitado estritamente a sua comercialização. 

Logo, o ciborgue é uma imagem de superfície, um texto codificado em imagem 

em movimento que promove o corpo como produto no mercado: 
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                                                                                                                           252 
 
           Embora pareça desconexo do restante de toda tese, o sentido de 

superfície é fundamental para o entendimento do ciborgue de ouvido biônico 

como produto que atende “o negócio” em torno da tecnologia. A discussão 

proposta neste capítulo não se limita mais, apenas, a relação que se estabelece 

entre tomar a “decisão sobre modificar o corpo em função das tecnologias que 

estão disponíveis por meio do ato técnico” ou permanecer “na surdez com toda 

sua simbologia clínica”. A discussão, agora, se dá, tendo o corpo ciborgue de 

                                            
252 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/263671753161235113/ 
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ouvido biônico compreendido como produto que atende a um nicho aberto e 

difundido na sociedade pela imagem publicitária e seus multimeios: 

 
                                                                                                                           253 

                                            
253 Fonte da imagem: http://marvel.com/images/920198#0-920198 
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           Eis o ponto crítico a ser notado. O texto de superfície, em muitos 

momentos, dá conta de fazer funcionar certa idealidade de corpo. O que se 

consome na verdade, não é a transformação corporal em si porque o corpo 

modificado por sua vez é fato bruto. O que se consome é toda idealidade que 

envolve o modelo de corpo do ciborgue de ouvido biônico. Possivelmente, é a 

idealidade contida no corpo ciborgue, apresentada de modo implícito pelo texto 

de superfície, quem conquista o mercado e seus consumidores. Há de tudo e 

sobre tudo para atrair o consumidor para o implante coclear: 

  
                                                                                                                           254 
 
           Entretanto, embora na atualidade a publicidade ocupe inúmeros recursos 

e espaços para difundir a proposta do corpo ciborgue de ouvido biônico, não se 

                                            
254 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/120189883778228953/ 
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pode negar que foi o cinema, em seu espaço, que desde o século XX projetou a 

sua configuração. Por meio de suas imagens em movimento, o cinema tornou 

possível que o conceito de homem-máquina fosse agradável. No cinema, o 

conceito de ciborgue traz todos seus constituintes: corpo catástrofe, hibridação, 

ato técnico. O que séculos atrás era função do teatro, na contemporaneidade 

também é função do cinema desdobrando-se por outros multimeios. É preciso 

que existam heróis, que histórias sejam recontadas para que o imaginário se 

aproxime do objeto a ser consumido. Isso se denomina mercado.  

           Se no cinema os olhos do público são estrategicamente direcionados para 

a superfície da tela como acontecia no Anatomice - sendo que a diferença entre 

o Anatomice e o cinema são os recursos de persuasão. Na contemporaneidade, 

os olhos poderão estar voltados para qualquer tipo de imagem técnica. Nela, 

seja nas produções cinematográficas, seja na literatura infantil, seja pelo objeto 

brincante, há a intenção de persuadir. A diferença é que, no cinema o corpo da 

plateia é evolvido pelo texto de superfície na medida em que sua organização 

direciona o olhar para a tela: espírito programador. Uma espécie de entranha 

eletromagnética que captura e evolve as pessoas. Não obstante, as publicações 

no papel, embora deem sensação de liberdade a quem tateia suas folhas, são 

envolventes também. A superfície, em qualquer suporte, captura o olhar. 

           Flusser (2011a) define superfície como algo que possui informações que 

servem para programar sendo considerado um dispositivo codificador, sinônimo 

de proposição. Segundo o filósofo, as cores da tela resplandecentes do texto de 

superfície e as mensagens irradiantes circundam tudo o que está dentro do 

espaço do cinema. A sala escura faz com que o olhar fique atento à superfície 

da tela. Nesta atmosfera, de proposições, o corpo do ciborgue funciona como 

chamamento. Uma instância a ser consumida. Uma possibilidade de corpo que 

pode ser experienciado por quem está envolvido pela imagem em movimento ou 

pela liberdade de tatear folhas. 

           O pensamento de Flusser possibilita entender, por dedução, que a 

imagem do ciborgue, quando bidimensional – no cinema ou impressa-, traz 

codificada toda uma intenção biopolítica sobre a tecnologia e seus avanços. A 

intenção nem sempre fica explicita. É conteúdo escondido. Uma nova versão 
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para o que La Mettrie denominou no passado, homem-máquina255. A 

dimensionalidade da imagem do ciborgue que resplandece no cinema ou em 

qualquer outra forma que a exponha, escode em si tudo aquilo que, em primeiro 

plano, foi pensado biopoliticamente como possibilidade de corpo. Breton (2013), 

por exemplo, fala que no discurso científico contemporâneo, o corpo é pensado 

como uma matéria indiferente, simples suporte da pessoa, ontologicamente 

distinto do sujeito, uma matéria prima na qual se dilui a identidade. Contudo, são 

as condições postas: 1º) matéria indiferente e por isso modificada e manipulada 

2º) suporte da pessoa na qual não importa a natureza que a estruture porque a 

pessoa está dissociada de seu modelo-corpo 3º) diluição da identidade pela qual 

a biopolítica dá conta de fazer acreditar que se é “pessoa” quando se assume 

para si aquilo que foi estrategicamente subjetivado. Neste cenário, o ciborgue de 

ouvido biônico é apenas a ponta de um Ice Berg de todo um mercado para a 

biotecnologia. Sua intenção, feito dispositivo, parece ser a de fornecer material 

para subjetivação: 

256 

                                            
255 O homem-máquina de La Mettrie é ao mesmo tempo uma redução materialista da alma e uma 
teoria geral do adestramento, no centro dos quais reina a noção de docilidade que une ao corpo 
analisável o corpo manipulável. É dócil um corpo que pode ser transformado e manipulado. O 
grande livro do homem-máquina foi escrito em simultaneamente em dois registros: no anato-
físico e o outro técnico-politico constituído por um conjunto de regulamentos militares, escolares, 
hospitalares e por processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do 
corpo. (Cf. FOUCAULT, 2009). 
256 Fonte da imagem: http://www.americangirl.com/shop/dolls/doll-hospital 
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           Na ponta do Ice Berg, o documento da ONU anteriormente citado que faz 

do gene humano um patrimônio da humanidade tanto imutável quanto 

rigorosamente fiscalizado, faz todo sentido. Ser humano é uma questão apenas 

de genética. Por meio desta afirmação, a inteligência artificial dotada de 

“subjetividade” como mostrado em Blade Runner, não significaria nada para a 

identidade humana. No androide, ao contrário dos ciborgues, não há DNA com 

gene humano. Os sentimentos acumulados, a memória emotiva e a forma de se 

ver no mundo não constituem mais a pessoa como humana. Ser humano, como 

já explorado, é uma questão de inscrição interna. O sentido da palavra “humano” 

corre o risco de se distanciar de sua característica de “identidade biopolítica”, 

para se aproximar cada vez mais do sentido de “registro de patente”. Na trama 

objetiva que se constitui: quem ou o que pode ser humano? A quem cabe o poder 

de definir? 

  
                                                                                                                           257 

                                            
257 Fonte da imagem – lado esquerdo: https://br.pinterest.com/pin/373658100311228747/  
Fonte da imagem – lado direito: https://br.pinterest.co m/pin/504684701964670166/ 
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           A confusão de fronteiras entre Syfy e o mundo real provoca certa diluição 

– ainda que metafórica porque convida a pensar - da política da identidade. 

Quando o comportamento tem como referência a semelhança pela seriação, 

pelo modo de ser, pela adequação as normatizações, há na imagem do ciborgue 

um claro sentido do que Foucault já havia pensado como perseguição ao vazio 

da identidade (1979). De que vale permanecer na lógica da réplica, do 

semelhante, da cópia, na moda? No entanto, é o cinema propriamente dito, 

entendido como um espaço biopoliticamente organizado, quem permitirá o 

ciborgue ser apresentado ao público como “coisa boa para se consumir” e depois 

de consumido compor a “massa plástica” que se tornou o suporte do DNA com 

gene humano. A tarefa da indústria cultural, na medida em que certa diluição de 

seu princípio fixador seria eminente, parece ser a de levar a robotização da vida 

a seu último estágio: fazer dela um outro modelo, uma nova matriz.   

           Mas a matriz que se apresenta não se trata mais da aparência, ou da 

subjetividade como foi nos séculos XIX e XX: a matriz do século XXI é uma 

“inscrição”. Breton, quando problematizou esta questão procurou expor um 

convite ao pensamento: as antigas perspectivas do humano dissolvem-se por 

não encontrar mais sujeito em seu caminho, mas genes ou informações – uma 

nebulosa significante, mas cujo rosto é indiferente (2013). A máquina deixa de 

ser máquina, deixa de ser peça de androide quando passa a compor um 

organismo que traz consigo o DNA com gene humano porque ao ser acoplado a 

um corpo legitimamente “humano” se torna humano também. É que como disse 

Foucault, o homem é uma invenção cuja recente data, na arqueologia de nosso 

pensamento, mostra facilmente que ele esteja, talvez próximo do fim (2007). 

           O homem, e todo saber que nos toma homem pela necessidade de 

identidades provindas do patriarcado, serviu ao imperativo político de seu tempo. 

Na contemporaneidade, é bem possível que o “geneticismo” como marca do 

tempo, faça com que todo corpo sucumba a ciborguização. O que está em cena, 

não é mais as lutas pelas verdades dos grupos formados por surdos ou ouvintes 

de onde nascem os termos surdismo e ouvintismo, mas o direcionamento de 

todo e qualquer corpo ao tempo do ciborguismo. Troca-se seios, pernas, ouvido, 

olhos, mãos. Troca-se a matéria do corpo. E embora pareça grosseiro, Breton 

torna-se realístico quando intenciona denunciar o que a biopolítica, na 
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contemporaneidade, trama: o próprio do homem se apaga na surpreendente 

perseguição do desabono de si (2013). O corpo dicotômico: carne e plástico, ou 

carne e fibra de silício, ou qualquer outra mistura. É um corpo legitimado pela 

ciência. Como exemplo dessa legitimação, trago Jaime Sommers, personagem 

de The Bionic Woman: 

       
 

 
                                                                                                                           258  

                                            
258 Fonte das imagens: http://www.blogdopaz.com.br/incriveis-anos-70-programas-tv/ 
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           Para se entender melhor o que foi dito, a mulher biônica é o nome dado 

a um filme/série de ficção científica produzido na década de 70 e refilmado em 

2007. O remake entrou em cartaz nos cinemas em 2008 tendo sua versão para 

TV exibida em emissoras por assinatura. Embora existam diferenças em suas 

duas versões, em ambas, o filme conta a história de Jaime Sommers. A 

personagem, como protagonista do conflito, é uma mulher que após um acidente 

passa por um processo de intervenções cirúrgicas reabilitatórias, pelas quais 

partes de seu corpo orgânico são substituídas por tecnologias robóticas 

intraorgânicas de propriedade militar. Nas mesmas condições que James 

Sommers, seria possível apontar, descrever e analisar a personagem Robocop, 

por exemplo. Todavia, James Sommers se torna foco de análise porque embora 

biônica conserva sua aparência socialmente constituída como humana e 

feminina. Para salvar sua namorada – no remake - após um acidente, o cientista-

médico-militar Willian Anthros decide por cirurgias restauradoras e reabilitatórias. 

Nesse processo, pernas formadas por osso, músculo, nervo e carne são 

substituídas por feixes de silício, silicone e sensores sintéticos. O ouvido, cujo 

tímpano foi danificado, passa a funcionar de modo mais potente por meio de um 

dispositivo eletrônico intraorgânico: possível protótipo de implante coclear.  

           Ao ler a descrição feita é possível observar que há, quando comparado, 

uma grande semelhança entre a personagem de ficção James Sommers e a 

realidade contemporânea do corpo ciborgue. É esta semelhança que faz com 

que conferições, como já mostrado anteriormente, aconteçam quando a 

personagem do cinema passa a ser comparada com mulheres que optaram pelo 

implante coclear. A igualdade entre James Sommers e as mulheres que optaram 

pelo ouvido biônico e “a diferença” delas com os androides de Blade Runner é 

dada por uma invisível diferença: o DNA com gene humano. É que há uma 

dissolução do sujeito em termos de ciência. O sujeito, agora, é sujeição ao DNA. 

           Foucault, anos atrás, sob críticas e desentendimentos, disse que o 

indivíduo, durante muito tempo, havia sido autenticado pela referência dos outros 

e pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, proteção); 

posteriormente, o indivíduo passou a ser autenticado pelo discurso de verdade 

que é capaz de (ou obrigado a) ter sobre si mesmo. No território da biopolítica, 

isso significa sujeição a determinado discurso de poder. O que provoca sua 
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constituição como sujeitos (1988a). Mas é com os estudos de Breton que o 

pensamento de Foucault se completa, porque ao analisar a medicina atual, ela 

propõe que, com as atividades genéticas a transparência do gene seria a 

transparência do sujeito, uma revelação sem recurso de seu destino em termos 

de doenças ou de comportamentos e em função disso os biólogos dirão o futuro 

do indivíduo, suas probabilidades de carreira, seus gostos sexuais, suas 

chances de ser bem-sucedidos na vida, sua inteligência (2013). Tudo que na 

Terra habita, estará condicionada a verdade genética e suas marcas. Nestes 

termos, o código genético é a face do sujeito. Contudo, o que difere o ciborgue 

humano do androide é o programa. Um tem relação com sua programação 

genética e o outro com a programação artificial de seu processador. Embora 

ambos tenham um corpo formado por máquina, o gene humano inscrito no DNA 

os acolhe na mesma categoria e/ou os diferenciam:  

    
 

                                                                                                                              
                                                                                                                           259 

                                            
259 Fonte: http://obaudoedu.blogspot.com.br/2012/01/lindsay-wagner-mulher-bionica.html Fonte 
da imagem de Lak Lobato: www.google.com/search?q=lak+lobato&source=lnms&tbm=isch&sa 
=X&ei OBS: A imagem está exposta publicamente em seu blog. Não há nenhum aviso de 
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           O que anteriormente denominei como out put cinematográfico pode ser 

verificado quando se afirma que o ouvido da personagem James Sommers, após 

ter sido danificado pelo acidente, passa a funcionar de modo mais potente por 

meio de um dispositivo eletrônico intraorgânico. As pessoas que optaram pelo 

implante coclear, após o processo de ciborguização também tiveram seu ouvido 

“melhorado” por meio dos recursos biotecnológicos. As imagens de James 

Sommers, as pessoas com I.C e o androide de Blade Runner, embora sintam 

seu corpo e tenham desejos e medos humanos são diferentes porque a androide 

não traz consigo, em sua “massa plástica” a inscrição do que significa ser 

humano para a ciência na contemporaneidade: DNA com gene humano. Nesse 

cenário a radiografia do crânio de Gisele Thompsen, apresentado no primeiro 

capítulo do volume I desta tese – e que as retomo - embora seja real e resultado 

de uma experiência vivida, não tem diferença das imagens de ficção quando 

projetadas pelo/no cinema, ou quando expostas em revistas ou quadrinhos: 

  

                                            
restrição em relação ao seu uso para fins acadêmicos. E como pode ser observado no anexo 14, 
seu nome deveria ser citado toda vez que uma informação referente a experiência de ter um 
ouvido biônico fosse apresentada. Fonte das imagens de Blad Runner: http:/extmovie.maxmovie. 
com/xe/movietalk/5814401 http://cylonka.deviantart.com/art/Bladerun ner-Rachel-214471274 
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           As fotos radiografadas parecem ter as mesmas naturezas, entretanto a 

primeira e a segunda radiografia apresentadas na página anterior é realidade, é 

um dos materiais cedidos e autorizados por Gicele Thompsen – que optou pelo 

implante coclear - para uso de sua imagem nesta tese. As quatro radiografias 

subsequentes são matéria de ficção, cena de filme e fingimento cinematográfico 

porque compõe a análise do corpo catástrofe de ciborgues da ficção. A 

radiografia em tamanho maior, por exemplo, é da mão direita da personagem de 

ficção, James Sommers260. Portanto, a indústria está construindo um novo 

sujeito para sociedade. O futuro e a linguagem ao mapeamento genético 

pertencem. Como serão nossos corpos no amanhã? Que garantia teremos? 

 

                                            
260 Fonte: http://www.downloadswallpapers.com/papel-de-parede/mulher-bionica--mao-bionica 
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2- Desdobramentos dos suportes da linguagem: 
    Publicidade e instâncias 
 

           Como foi possível verificar, pelos capítulos e tópicos anteriores, ficção e 

experiência de vida se misturam. O mercado tem seu produto. Neste aspecto, a 

personagem James Sommers – The Bionic Woman - não serve de referência 

apenas para quem opta pelo implante coclear, ela traz em seu corpo uma série 

de dispositivos biotecnológicos. Como exemplo, um dos olhos de Jaime 

Sommers é substituído por um dispositivo biônico de longo alcance com 

capacidade para escanear informações e decodificá-las em mensagens. O 

lance, parece ser a criação de um corpo que seja referência como gênero e 

categoria. No universo das realizações, o olho “biônico”, aquele que tudo vê, já 

está acessível à população na contemporaneidade, seu nome é: Google 

Glass261. Sua tecnologia aproxima quem o adquire dos poderes de James 

Sommers e do Homem de 6 milhões de dólares: 

262 

263 

                                            
261 Dispositivo eletrônico que permite leitura e conexão via rede. As informações são capturadas 
Cf: Project Glass: one day. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=9c6W4CCU9M4#t= 
262 Fonte: http://canaltech.com.br/noticia/google-glass/Google-Glass-deve-chegar-ao-mercado-
em-2014-e-custar-menos-que-o-iPhone/ 
263 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/428756826994572985/  
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264 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/428756826994842147/ 
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                                                                                                                           265 
 
           A revolução ótica, antes possível apenas nas personagens de ficção, leva 

a íris além da dimensão comum, a pessoa se conecta com o mundo, seus olhos 

são uma janela para além das experiências temporais. O mesmo, em nível de 

conceito, se aplica ao ouvido biônico. O cinema e suas produções, seus 

desdobramentos publicitários em revistas, deixa vir aos olhos o que Breton, de 

modo crítico, pensa sobre a mecanização do organismo: a mecânica corporal é 

uma metáfora que procura reparar e conferir ao corpo uma dignidade – eterna e 

reparável a todo sempre – que não poderia ser conferida caso o corpo 

permanecesse simplesmente um organismo biológico, dada sua dor, fragilidade 

e finitude (2013). A máquina e todas as suas possibilidades idealizadas confere 

dignidade a finitude do corpo humano: promove sua expansão. Jaime Sommers, 

já citada, é um exemplo de política do corpo codificada em superfície 

bidimensional. Sua imagem coloca em cena a dignidade do corpo por meio da 

sua artificialização. Embora toda transformação corporal projetada pelo filme 

                                            
265 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/432345632951080931/ 
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cause certo fascínio em quem a vê, Jaime Sommers é pura técnica aplicada à 

imagem, um produto objetivante: 

 
                                                                                                                           266 
 
           O cinema, como um espaço politicamente organizado, tem sua 

importância nesta questão porque é por meio dele que o ciborgue de ouvido 

biônico – ou qualquer outro - ganhará visibilidade e passará a ser dotado da 

excelência humana. É pelo cinema que a imagem técnica do ciborgue ganha 

movimento e se tornará humanizada e encarnada da dignidade conferida à 

                                            
266 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/298785756499851954/ 
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máquina/aparelho-corpo. É o cinema quem vai alertar sobre “a diferença” do 

androide em relação ao ciborgue. Todas estas informações foram e estão sendo 

projetadas pelas imagens cinematográficas porque sua função é mediar à 

relação do homem e seu universo simbólico sem que ele, o próprio homem, 

escape desta relação. Não é à toa, como conta Breton, que algumas correntes 

da tecnociência consideram a espécie humana algo maculado de certa 

corporeidade dotada de excesso de humildade na sua condição, na qual a 

precariedade da carne e sua falta de durabilidade e sua imperfeita apreensão 

sensorial do mundo, assim como suas dores e doenças, seu envelhecimento 

inelutável e sua morte podem e devem ser modificados pela tecnologia lhe 

conferindo a decência da durabilidade e perfeição desejada (2013). Os 

aparelhos intraorgânicos e as próteses podem ser considerados como a 

materialização desta dignidade. Sua aplicabilidade nas pessoas narradas 

historicamente com “deficiência”, ao ser analisado por meio de certo pessimismo 

necessário à causa, coloca mais uma vez estes sujeitos como “cobaias” para o 

aperfeiçoamento corporal de qualquer ser humano. Por meio destas intenções é 

possível afirmar que a biopolítica evoluiu para a prática do biocapital. 

           Quando tudo der certo, sim, talvez seja possível qualquer pessoa fazer 

opção por um ouvido biônico. Ao contrário, em fase de experimentação, que os 

“deficientes” permaneçam como corpo exposto aos perigos e efeitos colaterais 

de tais experimentações: são peças teratológicas. O cinema, também revela 

estas questões em seu texto de superfície. As pessoas “com deficiência” são, 

possivelmente, “porquinhos-da-índia” para a construção de um corpo que tenha 

em sua matéria plástica a dignidade da durabilidade. Mas o excesso de imagens 

projetadas confunde. Flusser (2009b) já havia falado que a imagem é texto de 

superfície, cuja função é a de representar algo no espaço e no tempo. Para ele 

a imagem se divide em duas categorias: tradicionais e técnicas. Ambas mediam 

homem e mundo. Flusser explica que as imagens tradicionais são um fenômeno 

interno ao homem: codificação. As imagens técnicas são decifrações: texto 

científico aplicado, produto do aparelho (Op.Cit.). No entanto, as possibilidades 

tecnológicas e sua provocação para as modificações do corpo e do conceito de 

corpo, transgridem o que se pode considerar tradicional e técnico. As 

radiografias expostas anteriormente mostram isso.   
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           As considerações de Flusser permite a interpretação de que o corpo de 

Jaime Sommers tanto quanto dos ciborgues da vida real é um produto do 

aparelho. Mas de qual aparelho se trata? Do cinema, da família, da escola, da 

televisão, da internet, da corporeidade dada aos brinquedos, dos jogos, dos 

hospitais, é claro. Neste sentido me refiro ao cinema e aos outros aparelhos 

elencados, como espaço, no qual o ciborgue/produto será projetado para 

determinado público ao mesmo tempo em que fabricado em seu espaço/estúdio. 

Contudo, a invenção do cinema – e aqui dou ênfase a ele - não é qualquer 

produto. Por ser imagem técnica é segundo Flusser (2009b), objeto/decifração. 

Eis aí algo a ser compreendido: decifração para Cunha significa escrita 

enigmática cuja finalidade é operação comercial, publicidade (2011). E todo 

produto publicitário precisa ser aceito antes de ser consumido, mesmo que este 

produto seja uma idealidade de corpo. Embora pareça excessivo, prestar 

atenção na gama de produtos que estavam disponíveis no mercado, antes que 

o ciborgue se tornasse realidade, faz todo sentido para a compreensão do ciclo 

biopolítico cuja intenção parece ser capitalizar o corpo: 

  
                                                                                                                           267  

                                            
267 Fonte das imagens: https://br.pinterest.com/pin/35    https://br.pinterest.com/pin/5753349211 
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268 Os Novos Titãs, já tiveram dois heróis deficientes em suas fileiras: o mais famoso é o 
Ciborgue, que hoje faz parte da Liga da Justiça, na reformulação promovida pela editora no ano 
passado. O herói é o atleta Victor Stone, que sofreu um acidente e teve parte do seu corpo 
substituída por próteses metálicas. Outro membro dos Titãs foi o jovem Jericó, que era mudo. 
Cf:https://mutantexis.wordpress.com/2012/11/10/ Fonte da imagem: https://mutantexis.files.word 
press.com/2012/11/blog-ciborgue.jpg 
269 Fonte da imagem: http://www.vendovozes.com/2012/06/super-heroi-surdo-da-marvel.html 
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270 Fonte da imagem: http://desculpenaoouvi.laklobato.com/2010/07/27/identifique-se/ 
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271 Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?t=23&v=hcHnxJXx9nY  (CC). 
272 Fonte da imagem: https://www.facebook.com/implantecochlear.brasil/photos/pb.1575502992 
666585.-2207520000.1444582806./1687814021435481/?type=3&theater 
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           Filmes, seriados, capas de revistas, brinquedos, HQ, super-heróis, plugs 

e afins, toda artimanha possível forma a atmosfera necessária para formação de 

instâncias publicitárias. Baudrillard propõe entender a publicidade como meio 

que informa as características de um produto com a intenção de promover sua 

venda. A ação imediata seria persuadir para o consumo (2011). Isso parece 

óbvio e ao mesmo tempo simples. A questão a ser pensada, na medida em que 

cinema é aparelho, estaria no entendimento “do que?” e “para que?” a persuasão 

para o consumo estará voltada quando o produto decifrado é a imagem do 

ciborgue de ouvido biônico. Seria o consumo de próteses? Seria a identidade? 

           Não se trata de consumo de próteses. Para Baudrillard a publicidade visa 

um consumo dirigido de instâncias. O que se consome, quando a palavra 

instância entra em cena, é uma idealidade. O autor, em seu artigo A significação 

da Publicidade, traz como exemplo de instância a personagem do Papai Noel 

que, no campo da propaganda, enquanto figura imaginária passa a existir nas 

representações simbólicas de muitas famílias. Não se trata do Papai Noel em si 

e sua imagem, mas o que ele abarca com seu campo simbólico: consumo, 

idealidade de felicidade, bondade e fraternidade e a harmonia da data 

comemorativa representada por ele. A instância produzida pelo Papai Noel é 

muito mais abrangente, diz Baudrillard, do que o próprio Papai Noel. O que 

agrada é sua dimensão espiritual (2011). O que se tornou bidimensional no 

cinema e outros aparelhos ideológicos é toda a intenção para que um modelo de 

corpo e um modo de existir sejam consumidos. O que se consome, a exemplo 

do Papai Noel, não é a imagem do ciborgue, mas todo seu campo simbólico: sua 

instância espiritual.  

           A imagem de Jaime Sommers, Robocop, O homem biônico, o Super-herói 

Ciborgue e Jericho, ao considerar o que disse Baudrillard, pode ser interpretada 

como uma representação ideal de corpo ciborgue. Uma instância produzida e 

projetada no cinema que se desdobra em inúmeros multimeios. Um modo de 

viver. Produto do aparelho. E cinema, não é qualquer aparelho. Flusser explica 

que aparelho tem a função de modificar o comportamento humano (2009b) – e 

isso já foi comentado quando apresentei o pensamento de Tiburi. Indício de sua 

atuação e de seu papel biopolítico. Por isso, do mesmo modo que, no Volume I, 

apresentei uma cronologia dos aparelhos auditivos, expor uma sequência dos 
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ciborgues, androides, humanoides e robôs inventados pelo cinema, faz todo 

sentido para a compreensão da imagem que, aos poucos, vai se humanizando 

na medida em que se assemelha com o significado de pessoa. Se todo ciborgue 

é humano e, por não conter DNA com gene humano, todo androide não é 

humano, ambos podem, ao longo do século XXI serem pessoas. O conceito de 

pessoa vai além do conceito de ser humano. Na contemporaneidade algumas 

instituições e organizações internacionais, a favor da proteção dos animais, 

reivindicam a qualidade de pessoa não humana aos gorilas, baleias e golfinhos. 

Seu princípio está na inteligência emocional existente e constatada nestes 

animais. Eles constroem laços afetivos e parecem constituírem o princípio de 

vida em comunidade. Poderiam, então, quando dotados de inteligência – ainda 

que artificial – os androides receberem a qualidade biopoliticamente planejada 

de pessoa não humana? Que convenções, análises e princípios definiriam a 

pessoa humana e as pessoas não humanas? Poderiam, como no passado, 

pessoas humanas, ao demonstrarem certa secura e robustez em suas relações 

sociais, serem rebaixadas a condição de animal-não humano? Qual seria o limite 

para demarcação de fronteira? 
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273 Fonte das imagens: http://geektyrant.com/news/a-visual-guide-to-robots-and-cyborgs-in-m-tv  
Fonte da imagem do humanoide lançado pela Toshiba: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/robo-
humanoide-impressiona-pelo-realismo/44526 A Toshiba revelou em 2014 um robô que 
impressiona. Chamado de Aiko Chihira, o androide tem a aparência de uma mulher e é capaz 
de se comunicar por linguagem de sinais. Por enquanto, o robô só consegue realizar movimentos 
simples, mas a empresa planeja aprimorar tecnologias em áreas de sensoriamento, síntese, 
reconhecimento de voz e controle robótico para tornar a máquina mais sofisticada. O objetivo é 
criar um humanoide acompanhante para pessoas idosas ou com demência, capaz de se 
comunicar por linguagem gestual, que poderá ajudar famílias e profissionais de saúde a cuidar 
desses pacientes. Futuramente, a máquina será programada para executar também a linguagem 
de sinais americana (ASL). Segundo os desenvolvedores, esse é um desafio porque exige a 
utilização de um alfabeto. Cf: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/robo-humanoide-impressiona-
pelo-realismo/44526  
274 Fonte das imagens: http://www.implantecoclear.org.br/textos.asp?id=3 
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275 Fonte da imagem: http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=art 
icle&id=293:geracao-ciborgue&catid=18:artigos&Itemid=98 Reportagem da Superinteressante: 
Em 1960, o engenheiro Manfred E. Clynes e o psiquiatra Nathan S.Kline criaram o termo 
“ciborgue” (acrónimo de “organismo cibernético”) para definir um tipo de seres humanos 
melhorados e aptos para sobreviver em meios extraterrestres. Por extensão, também se refere, 
atualmente, às entidades biológicas a que foram acrescentados dispositivos electrónicos ou 
mecânicos para aumentar as suas capacidades inatas, ou mesmo a androides equipados com 
elementos vivos, como os terminators (“exterminadores”) do cinema. Num sentido mais vasto, 
poderiam igualmente ser considerados ciborgues os utilizadores de certas próteses, desde os 
implantes cocleares até à espetacular mão biónica i-LIMB, desenvolvida pela companhia Touch 
Bionics. Entre os casos mais curiosos, destaca-se o do programador finlandês Jerry Jalava, que 
transformou a prótese do dedo numa memória portátil USB (o verdadeiro tinha sido amputado 
após um acidente), com a qual se pode ligar a qualquer computador para carregar e descarregar 
ficheiros informáticos. Embora os implantes não tenham de estar forçosamente relacionados com 
uma necessidade médica, muitos dos estudos que procuram hibridar componentes biológicos e 
artificiais apontam nessa direção. Assim, por exemplo, uma equipa de cientistas do Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona, do Centro de Investigações Biológicas do CSIC e do Instituto de 
Investigações Químicas e Ambientais daquela cidade conseguiu introduzir diminutos 
processadores no interior de células humanas sem estas sofrerem qualquer perturbação: no 
futuro, esses chips poderão funcionar como sensores bioquímicos para registar os processos 
intracelulares em tempo real. A próxima revolução, no campo da saúde, será comandada pela 
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           Embora a tecnologia apresentada pela Toshiba impressione, a 

implantação de dispositivos eletrônicos de modo intraorgânico pode ser 

considerado o que há de última geração em termos de máquina inteligente ou 

de ser humano fortificado. Os denominados “cibercépticos” poderão sofrer com 

a co-evolução do homem e da máquina. A “plugagem” com a carne, sua 

conexão, faz da máquina, corpo: parte da pessoa. Para muitos cientistas, ambos 

evoluem juntos. A máquina por si só não pode alcançar o grau de abstração da 

mente humana e os humanos não conseguem ter em seu corpo a força, a 

dignidade e durabilidade das máquinas. Juntos, representam uma co-evolução 

que se define, no dicionário da engenharia robótica, como geração ciborgue.   

           Distante dos H.Qs, e não mais personagem de ficção, a máquina embora 

em si não tenha sentimento ou subjetividade, ela provoca a subjetividade 

humana. Se os robôs humanoides não são humanos porque não possuem DNA, 

a subjetividade existente em seus corpos – como mostrado pelo cinema – pode 

ser interpretada como metáfora de novas construções no/do interior humano. 

Uma criança implantada, ainda na primeira infância, cresce e se desenvolve 

entendendo seu dispositivo intraorgânico como seu corpo. Há uma “plugagem” 

além da natureza corporal, mas em nível de subjetividade. Não é um aparelho 

                                            
nanotecnologia. Ray Kurzweil, especializado em prospectiva científica, está convencido de que, 
dentro de poucas décadas, uma legião de minúsculos robôs percorrerá o nosso corpo para tratar 
zonas com lesões distintas. No livro The Singularity Is Near, este norte-americano sugere que 
teremos de nos habituar, entre 2030 e 2040, à existência de seres humanos cada vez menos 
biológicos. Contudo, até que ponto será possível potenciar artificialmente algo tão delicado como 
o nosso cérebro? Na realidade, já estão a ser dados os primeiros passos nesse sentido, Ted 
Berger, diretor do Centro de Engenharia Neuronal da Universidade do Sul da Califórnia, está a 
desenvolver um hipocampo artificial que permitirá ligar células cerebrais saudáveis e evitar que 
o tecido deteriorado possa bloquear os sinais. Segundo Berger, a técnica poderia reforçar a 
memória de longo prazo. Warwick acredita que os neuroimplantes nos permitirão partilhar 
memórias, explicar sem palavras os nossos sentimentos ou aprender um novo idioma em poucas 
horas. “Temos de aproveitar a tecnologia para melhorar as nossas aptidões cerebrais”, assinala. 
Caso contrário, as máquinas acabarão por nos ultrapassar: “Vivemos num mundo tecnológico 
em que estas comunicam de uma forma muito mais rica e eficiente do que nós”. Segundo ele, 
se quisermos evitar que os seres humanos se tornem cidadãos de segunda numa futura 
sociedade governada por computadores, temos de co-evoluir e ligar-nos a eles. Kurzweil apoia, 
em linhas gerais, a hipótese. Na sua opinião, assistiremos, ao longo deste século, ao nascimento 
da inteligência artificial. Esse facto irá obrigar-nos a lidar com computadores de maior capacidade 
intelectual do que os próprios criadores, e a única forma de fazê-lo será melhorarmos, também, 
os nossos cérebros. Semelhante posição, que implica a transformação das pessoas numa 
espécie de híbridos tecnobiológicos, tem sido criticada por alguns cientistas. Jaron Lanier, 
pioneiro da realidade virtual, considera que se trata de uma espécie de ciberculto, concebido por 
pessoas que esperam alcançar a imortalidade transferindo a sua consciência para uma máquina. 
Claro que Lanier representa a ala mais dura dos cibercépticos. Cf: http://www.superinteressante. 
pt/index.php?option=com_content&view=article&id=293:geracaociborgue&catid=18:artigos&Itm 
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implantado, mas um aparelho que opera em seu cognitivo, que constitui a sua 

pessoa, que implica em responsabilidades diárias, que posiciona a pessoa na 

sociedade de modo que ela não se reconheça como surdo ou ouvinte. Na 

contemporaneidade, por exemplo, é possível ver testemunhos que tempos atrás 

poderia parecer texto de cinema. O que antes era apenas imagem de superfície 

foi encarnado e se tornou relatos de vida da pessoa ciborgue de ouvido biônico. 

As circunstancias, de tudo o que pode ser observado no cinema e nas 

comunidades de pessoas implantadas na rede social, apontam que a instância 

de corpo ciborgue foi consumida. O robô, a máquina, não só se tornaram 

idênticos ao ser humano – humanoides - como “passaram” a compor o próprio 

ser humano. Há, em nível biopolítico, sob o controle do biopoder, um novo sujeito 

em cena. Sob a forma de sujeito, a instância se eleva como qualidade de 

substância: subjaz no corpo. Como disse Foucault, o sujeito já formado se 

mantém num sistema performativo cujo discurso que o enuncia, o prende no 

juízo de si mesmo (2011a). Vestígios da co-evolução: 

276            

                                            
276 Cf: http://desculpenaoouvi.laklobato.com/2010/03/11/sou-implantada-sou-surda/  
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           Nessas circunstâncias, se a imagem do ciborgue projetada no cinema e 

em seus derivados é uma decifração. Ao atingir seu público alvo, ela também 

cumpre a função de codificar. O texto de superfície passa então para narrativas 

de vida: relatos. Provoca efeito espelho. O mundo do ciborgue não é mais o 

território da criação, da imaginação e da ficção. O ciborgue de ouvido biônico, é 

um “descolado”. Na medida em que opera no cognitivo, o sentido de imagem 

técnica e imagem tradicional se misturam: efeito out put. Embora o que se vê no 

cinema seja imagem técnica porque é produção cinematográfica, ela não está 

limitada mais a essa qualidade. O produto foi consumido. Enfim, o que se 

processa no pensamento de quem está na plateia do cinema, provavelmente se 

processa como imagem tradicional porque torna o produto projetado semelhante 

à experiência de vida de inúmeras pessoas: potencialidade da publicidade. No 

cinema/aparelho, o fenômeno natural – codificação - e a imagem técnica – 

decifração – se mostram como elementos fundantes de uma ação biopolítica: 

descolamentos.        

           Foucault (2008) traz uma razão bastante pertinente para que haja 

preocupação em relação à biopolítica. Ele a entende como um poder que emana 

do Estado com o intuito de alienar. O cinema se torna o primeiro espaço, no qual 

e pelo qual um exemplum corporis alienante é oferecido como produto à 

sociedade. Retomo a ideia de Baudrillard (2011) sobre o consumo de instâncias. 

                                            
277 Cf: http://aparelhoauditivo.com/orelha-azul-super-heroi-que-usa-aparelho-auditivo/ 
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Jaime Sommers, como tantos outros ciborgues do cinema, não é apenas uma 

imagem projetada, mas um exemplum corporis que atua como dispositivo de 

subjetivação. Uma instância a ser consumida. Instância, assim como exemplum, 

é mais que um modelo é uma forma de existir. O que chamei ainda a pouco de 

possibilidade de vir a ser. Uma categoria. Uma identidade, um modo operante. 

Um jeito de estar na sociedade. O que pretendo dizer é que o ciborgue, projetado 

como um exemplum corporis, passa a ser uma categoria. Na qual todo aquele 

que tiver um envolvimento íntimo com a máquina encontrará seu lugar 

“confortável” ao participar deste grupo. O ciborgue, como uma instância, oferece 

certo conforto existencial e, também a idealizada “dignidade tecnocientífica”. 

Nesse momento, promovo o encontro do que no início desse texto havia 

denominado como: primeira representação do surdo implantado, o ciborgue. 

Que ao mesmo tempo se configura como categoria e identidade biopoliticamente 

planejada.   

            Biopoliticamente a pessoa que possui um ouvido biônico implantado não 

só estabelece uma relação íntima com a máquina, mas há tem operando dentro 

de si. Por uma relação lógica, nem todo ciborgue será um surdo implantado – a 

exemplo de Jaime Sommers - mas todo surdo implantado pertencerá à categoria 

de ciborgue. Essa identificação é biopoliticamente dada. Como exemplo dessa 

subjetivação Sun Melody (2013) - surda implantada – em seu diário eletrônico, 

fala poeticamente de seu implante: Foi então que a contestação irrompeu em 

minha vida, por fim ia ter-te dentro de mim! Iria finalmente poder escutar através 

de um implante coclear. Ser uma Cyborg de verdade e não apenas de ficção. 

           Entre as possibilidades sobre o ciborgue, ao ser entendido como uma 

instância a ser consumido, Jaime Sommers pode ser entendida como um bom 

exemplo de corpo catástrofe para subjetivação. No qual a ética para 

transformação e hibridação encontra seu lugar seguro para fabricação do 

ciborgue. Quando máquina e homem se acoplam, instantaneamente a máquina 

é aparelho cuja função, mais que reabilitar é possibilitar a modificação do 

comportamento humano e social. A ciborguização híbrida provoca a 

reconfiguração do conceito do que se pode considerar corpo humano. É esta 

reconfiguração que as produções cinematográficas e as transmissões de TV 

quando televisionam ou projetam suas produções procuram comercializar. Antes 
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de qualquer alteração no plano real é preciso modificar e provocar aceitação de 

determinado conceito. Alterar o plano simbólico sobre a representação do corpo. 

E para essa função, a imagem se torna um poderoso dispositivo. 

           Dispositivo então, na relação produto consumidor, é a engrenagem do 

aparelho. É como o software que dá “vida” ao computador. O computador sem 

software/dispositivo não tem utilidade. Por isso proponho pensar a imagem do/no 

cinema, e todos os seus possíveis desdobramentos, como dispositivos 

biopolíticos e econômicos. Deste ponto de vista, o interesse das importadoras 

de aparelhos intraorgânicos e seus desenvolvedores, atrelado ao desempenho 

clínico de alguns otorrinolaringologistas, otologistas e fonoaudiólogos tem a 

mesma dimensão socioeconômica do cinema ou de qualquer outro aparelho 

ideológico do Estado: produção, projeção e venda de uma instância. O que 

menos está em jogo, e isso é uma intuição pertinente após observações, é a 

qualidade de vida e a “saúde” das pessoas que optaram pelo implante coclear. 

Na contemporaneidade, o que permanece no vai-e-vem do poder, é a 

possibilidade do controle por meio da persuasão. Afinal, tornar-se um ciborgue 

parece ser uma ideia tentadora. Segundo o discurso clínico, quanto mais cedo 

um corpo for submetido a ciborguização, melhor será o resultado da interferência 

da máquina no corpo humano e em seu modo operante. Quem se habilita? 
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278 Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/562738915915883053/ 
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3- Ciborgue de ouvido biônico: 
    Super-humanos, fatalidade e similitudes  
 

           Retomando o que foi dito antes sobre “pseudociência”, possível análise 

sobre o Darwinismo social e a política fascista, quando a biotecnologia se torna 

uma proposição utilitária de cunho meramente econômico, promovida por meio 

de instâncias, há de convir que a nomenclatura “pseudociência” também pode 

lhe ser aplicada na atualidade. Todavia, parece que certo silêncio se faz presente 

quando a proposta é criticar determinados resultados da “ciência”. No jogo do 

poder, não menos econômico e político, há por de trás de toda validação 

“científica” certo interesse do ponto de vista econômico que possa tornar ética 

determinada prática pseudocientífica. A necessidade de manter o poder e o 

controle, tendo por meio de seu exercício a “consciência limpa” sob a forma de 

atividades lícitas, é biopoder em atividade. O fato é que, e concordo com Flusser: 

a ciência não é falsa, nem verdadeira, ela é formal. Sua função no curso da 

história é projetar modelos (2010a). Há tempos em que pseudociência e ciência 

trazem consigo o mesmo valor moral. A distinção, que estaria na intenção de seu 

projeto, torna-se visuoimperceptual. Mas o cinema e sua produção, seus 

desdobramentos auxiliam na observação do que há como intenção no projeto de 

quase todo modelo. É preciso ler o silêncio da imagem, o conceito que nela está 

implícito, seu behind.    

           Retomo o cinema para que a pseudociência possa ser entendida dentro 

da relação comercial. Para Horkheimer e Adorno a dimensão política do cinema 

encontra-se na interdependência e no cointeresse de suas produções aos 

bancos – o que na atualidade poderia ser chamado de patrocinadores. Para os 

autores, no cinema há um direcionamento informacional e ideológico que gera 

sua comercialidade: indústria cultural. A relação entre banqueiros e a indústria 

cinematográfica, não se estabelece apenas na relação do financiamento para 

produção de filmes, mas no interesse comercial/ideológico veiculado pelo 

cinema (2010). Ao falar de cinema, Horkheimer e Adorno não se referem ao 

espaço em si ou somente, mas a certo tipo de indústria que produz seu produto: 

imagem técnica ideologicamente condicionada - modelos. 
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           Em Ser Judeu, um dos livros de Flusser, o filósofo mostra que “judeu” é 

uma qualidade atribuída a um povo, mas povo segundo sua narrativa vai além 

de pessoas e indica seu trajeto, seus rituais, sua forma de se vestir, toda relação 

simbólica coexistente nas afinidades interpessoais. Judeu, antes de designar 

povo é um dado para a ciência (2014a). A grosso modo, judeu é uma instância 

assim como qualquer outra, um modelo de vida. Por isso o que se pensa sobre 

o judeu foi reforçado pelo próprio cinema. Se os filmes sobre Cristo, faziam dos 

judeus um povo opressor, os filmes sobre o nazismo tornam-no um povo 

oprimido. A imagem que o mundo ocidental tem sobre os judeus, tem sua 

formação quase sempre na projeção de imagens técnicas. O mesmo se aplica 

aos “outros trajetos”: ciborgues, católicos, celebridades, homossexualidade etc. 

A questão é, não se cria apenas Papai Noel como instância. A criação não se 

basta numa fútil imagem, visivelmente produto fantasioso. Da criação, pode 

derivar toda representação sobre qualquer povo. Hoje o Papa Francisco é pop e 

isso não deixa de ser uma representação para católicos do mundo todo. Povo 

surdo, povo ciborgue, povo ouvinte são representações além do corpo. Estão 

inscritas no trajeto que forma o sujeito: surdo, ciborgue de ouvido biônico e 

ouvinte. São as possibilidades alcançadas pelo que se é que alimenta o desejo, 

o nojo, a verdade pública do sujeito: o modelo. Público, como propôs Foucault, 

é precisamente o uso que fazemos do nosso entendimento e das nossas 

faculdades na medida em que nos situamos num elemento universal, o qual 

podemos figurar como sujeito universalizado (2011a). A esta estrutura, cuja 

generalidade promove o modelo ideal, está toda força que emana do biopoder. 

Por meio dela, o controle se mantém porque parece necessidade:  
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279 Fonte da imagem: http://blog.drpepper.com.br/super-surdo/ 
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280 Fonte da imagem: http://a-uva-passa.blogspot.com.br/2014_11_01_archive.html 
281 http://www.sitedoaran.com.br/almanaque 
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282 Fonte da imagem: http://legiaodosherois.virgula.uol.com.br/2014/marvel-cria-herois-surdos-
com-ajuda-de-instituto-infantil.html 
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283 Fonte da imagem: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7e/a9/95/7ea995e5b8ae19b0 
81ed1f5694c4356a.jpg 
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           As instâncias públicas que formam os sujeitos universais, surdo e o 

ciborgue de ouvido biônico e o ouvinte, são desiguais. Do mesmo modo que 

Horkheimer e Adorno (Op. Cit.) criticaram a relação cinema e cointeresse 

econômico para produção de uma informação direcionada. O implante coclear e 

o corpo ciborgue de uma pessoa implantada com ouvido biônico “sofrem”, 

aparentemente, as mesmas ações coercitivas para tornarem-se o sujeito que 

são. Como apresentado, o herói surdo é antônimo do herói que faz uso de 

aparelho auditivo seja ele intraorgânico, seja ele extra orgânico. Cabe a criança 

“escolher” qual herói ela deseja ser. O trajeto forma o modelo que induz ao juízo 

do que, nas relações sociais, considera-se forte ou fraco. 

           Na internet há inúmeros blogs, como já foi apontado anteriormente, sobre 

pessoas implantadas que relatam a beleza, a satisfação e suas melhoras 

pessoais após o processo de ciborguização. Tal propaganda impulsiona a 

comercialidade do aparelho intraorgânico dos quais surdos e familiares de 

surdos – maioria ouvintes – são consumidores. Entre os blogs que estão em 

cena, os mais acessados perece ser os de Sun Melody, Lak Lobato e Crônicas 

da Surdez. Ambas as autoras postam constantemente fotos e relatos de 

implantes cocleares bem-sucedidos em crianças, adolescentes e adultos surdos 

sejam estes congênitos ou não. Isso torna os blogs atraentes à curiosos sobre o 

assunto ou as pessoas que possuem dúvidas sobre a eficiência do implante 

coclear. Participando dos esquemas do biopoder, como disse Flusser, o que 

chamamos de cultura imaterial deveria ser concebida como cultura que se 

materializa (2010a). A propaganda é uma das possibilidades de “cultura 

imaterial” que despercebidamente vai sendo incorporada: materializa-se. 

           O que passa desapercebido, em muitos momentos, é que em muitas 

páginas com postagens pró-implante e dizeres sobre os benefícios pessoais 

adquiridos pelo implante coclear também traz, discretamente, a propaganda das 

principais empresas que projetam e fabricam; importam e comercializam o 

aparelho eletrônico para uso intraorgânico. A dúvida que entra em cena é: qual 

a relação, a intenção e o cointeresse na vinculação de algumas postagens, de 

inúmeros blogs, com certo Merchandising de empresas responsáveis pela 

fabricação, importação, comercialização e viabilização do implante coclear? 

Seriam patrocinadores? Parcerias? Algumas pessoas seriam subsidiadas por 
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estas empresas? Aplicar, por analogia, o pensamento de Horkheimer e Adorno 

sobre os vínculos econômicos e de interesse do cinema com banqueiros seria 

pertinente? Quais intenções estão no behind da forma?  
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           Em resposta às dúvidas levantadas: acredito que não porque, ao parecer 

depoimentos de cunho pessoal, isso seria imoral tanto quanto desleal. 

Entretanto, ao considerar as imagens, tanto do cinema quando dos blogs, como 

dispositivo biopolítico e econômico é possível entender que suas intensões 

comerciais e ideológicas são o “fluído” para “programação” do consumo de uma 

instância. Há uma relação, quase uníssona, entre projeção-comercialidade-

representação. Uma tríade condensada em texto de superfície. O qual Flusser 

(2009a) chamou de superficialidade.  

           Na medida em que as produções cinematográficas, as emissoras de 

televisão e ambientes virtuais comercializam seu produto, o qual pode ser 

entendido como texto de superfície, entra em cena um ideal de corpo. 

Significativo aqui é entender que “o ideal” é algo imaginado, mas que nem 

sempre é possível de ser atingido porque depende de uma série de fatores. 

Contudo, é pelo texto de superfície que o ciborgue ganha forma e se torna 

produto para o mercado. Quem comprar esta ideia e incorporar a máquina em 

seu corpo se for um atleta, poderá deslocar-se da paraolimpíada para a primeira 

olimpíada ciborgue a ser realizada em 2016 a cybathlon284: 

                                            
284 A Cybathlon será a primeira olimpíada para atletas ciborgues. Será em Zurique, na Suíça em 
outubro de 2016. O evento terá provas para atletas que usam próteses biônicas em braços e 
pernas, exoesqueletos e até cadeira de rodas. Ainda haverá uma corrida para competidores 
paraplégicos, que controlarão um avatar em uma corrida virtual. Realizada pelo Centro de 
Pesquisa de Competência Nacional, na Suíça, o Cybathlon deverá aumentar o interesse em 
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Em 2016, Suíça terá Jogos Olímpicos 
com ‘ciborgues’ 

Atletas com próteses tecnológicas, incluindo 
exoesqueletos, vão competir em seis categorias 

POR SÉRGIO MATSUURA 
09/07/2014 8:18 / ATUALIZADO 10/07/2014 11:55 

285 
 

           A idealidade de melhoramento corporal e de avanços no desempenho do 

corpo são proposições, instâncias que já podem ser consumidas. Se estes 

corpos irão funcionar ou não quando colocados em prática depende da 

experiência a ser vivida. O fato é que o ciborgue na contemporaneidade, a cada 

dia se aproxima do ciborgue cinematográfico exposto no cinema e em seus 

desdobramentos. Ele incorpora para si toda idealidade proposta pela indústria 

cultural. Como disse Caetano Veloso em sua canção “cada um sabe a dor e a 

                                            
tecnologias que melhorem e intensifiquem a performance humana, acreditam os pesquisadores. 
A olimpíada deverá aumentar o número de pesquisas ligadas ao desenvolvimento de tecnologia 
ciborgue. Serão distribuídas duas medalhas para cada prova, uma para o atleta e outro para a 
empresa que desenvolveu o dispositivo. Cf: http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2014/03/31/ 
primeira-olimpiada-de-ciborgues-acontecera-em-2016/  
285 Cf: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/em-2016-suica-tera-jogos-olimpicos-com-
ciborgues-13189701. Vídeo chamada da Cybathlon no canal: http://blogs.ne10.uol.com.br 
/mundobit/2014/03/31/primeira-olimpiada-de-ciborgues-acontecera-em-2016/ 
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delícia de ser o que é”. Entre dores e realizações as possibilidades que recaem 

sobre o corpo ciborgue, entre esses o ciborgue de ouvido biônico, já foi algo 

distante da realidade vivida no século XXI. O ciborgue não foi para o século XX 

um símbolo da biotecnologia, mas um sintoma do que biopoliticamente se 

projetaria como exemplum corporis a ser consumido no século XXI. O que se vê 

na atualidade como algo realizável, o cinema já propunha como possibilidade de 

realização: sintoma do devir. Por isso é preciso olhar de modo atento a toda e 

qualquer imagem.   

           Segundo Flusser sintoma é diferente de símbolo. Símbolo significa algo 

que estabelece convênio com determinada significação – a palavra cachorro é 

um símbolo.  Para o filósofo, sintoma está casualmente ligado a seu significado 

– a pegada do cachorro é um sintoma da presença do bicho (2011a). A imagem 

do ciborgue projetada pelo cinema é, no século XX, um sintoma do que o século 

XXI experimentaria como corpo. Sintoma é um rastro do que se pretende 

manipular corporalmente: intervenções clínicas, descobertas da biotecnologia, 

projeções da body engenharia, experimentações nanotecnológicas, avanços da 

manipulação genética. Afinal, pelo cinema o ciborgue ganhou visibilidade no 

decorrer do século XX e desdobrou-se em múltiplos multimeios.   

           Cabe então um questionamento: o que o século XX manipulava, por meio 

do cinema e seus derivados, seria a imagem do próprio ciborgue? 

Provavelmente não. O que se manipulava, a priori, era uma justificativa ética 

para que a modificação corporal pudesse ser colocada em prática no século XXI. 

O importante, interessante, parece não ser em si a exploração do corpo ciborgue, 

mas o seu oposto. O design a ser explorado, a priori, é o que recai sobre o corpo, 

e especificamente sobre a orelha do surdo: aquilo que não funciona. É que 

design, segundo Flusser, tal como todas as expressões culturais, mostra que a 

matéria não aparece (não é ostensiva), senão na medida em que é em-formada, 

e que, uma vez em-formada, começa a aparecer e por isso torna-se um 

fenômeno (2010a). Era preciso em-formar o surdo como modelo absoluto de 

deficiência. Somente “desta forma” o ciborgue de ouvido biônico, no futuro, teria 

sentido. O cinema, mais do que um modelo de corpo, induziu o olhar para uma 

ética da fabricação biotecnológica que vai além das experimentações no corpo 
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catástrofe. Era preciso que, o texto de superfície, apontasse os motivos que 

tornassem permissíveis um corpo ser biotecnologicamente transformado.                    

           Isso implica em perceber que havia e há um conceito de corpo 

economicamente sendo explorado pelo cinema quando o ciborgue permanece 

em cena. Entretanto, não se trata de qualquer corpo. O ciborgue pode ser 

pensado como um corpo que exige um ato ético para ser fabricado. A reabilitação 

de um corpo, sua alteração maquínica deve estar dentro de uma ética que 

permita sua transformação. O corpo ciborgue não pode ser simplesmente 

colocado no mercado. É necessário que exista um motivo para tal aparecimento. 

Para atender essa necessidade comercial, a ética para fabricação do ciborgue 

parte das fatalidades. Como exemplo do que se pode considerar fatalidade, em 

uma das cenas do seriado The Bionic Woman é possível perceber que todo ato 

técnico que implicará nas modificações de seu corpo partem de uma 

necessidade humana, mesmo que esta seja simbolicamente criada. Na cena que 

antecede a ciborguização: um caminhão segue em alta velocidade e ao bater 

em um carro em movimento modifica a vida de uma mulher. Jaime Sommers 

está entre a vida e a morte. Pelo curso natural da vida biológica, se não fossem 

às interferências por meio dos avanços tecnológicos, a senhorita Sommers 

certamente teria ido a óbito. É neste sentido que Breton (2013) anuncia o que a 

tecnociência biológica vai considerar “descrédito do corpo por meio de sua 

vulnerabilidade, sendo esta vulnerabilidade exatamente o que não lhe possibilita 

ter domínio sobre o mundo no qual vive”.  

           Seria esse um exemplo do que Flusser (2011d), citado em uma das 

epigrafes, chamou de destino? Afinal a cena do acidente traz a superfície algo 

que na vida real teria sido fatal. Sangue escorrendo pelo corpo. Amputação das 

pernas. Perda de um dos braços. Ausência dos movimentos. Estouro de um dos 

tímpanos. Um dos olhos encontra-se danificado. A imagem do corpo de Jaime 

Sommers na tela do cinema, ao ser analisado segundo Foucault (1980), como 

um composto de “vasos e fluídos”, desvela sua fragilidade e descredito. Para a 

ciência, decifrar apenas a natureza do corpo e sua frágil massa plástica 

composta de carne não lhes salva da sua humilde condição mortal e finita. Mais 

que o conceito de corpo-catástrofe o que está em cena é a concepção de que 

um corpo pós-biológico e pós-orgânico é um corpo fortificado. Pelo perigo de 
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morte a medicina encontra, na fortificação do corpo, o sentido ético para troca 

de vasos e fluídos por cânulas e eletricidade. Há nesta origem o que se pode 

propor como design da moral.    

           Ao considerar a fragilidade humana, a física explica as consequências do 

impacto e atrito entre corpos. O resultado de tal impacto seria a destruição de 

uma das massas. Esse fato físico poderia ser entendido, segundo Flusser 

(2011a), como causalidade286? Causalidade seria uma interpretação simplista. A 

cena do acidente de James Sommers possibilita, a priori, entender o que 

aconteceu com ela como uma oportunidade para que a medicina coloque em 

prática o ato técnico. Habermas explica ato técnico como o modo pelas quais as 

ideias de pré-fabricação se colocam em exercício fazendo da vida natural e 

subjetiva uma manipulação objetiva (2010). O ato técnico na perspectiva de 

Habermas possibilita compreendê-lo como uma insidiosa marca da 

biocomercialidade.  

           Grosso modo, biocomercialidade seria a colocação do corpo como 

produto e objeto. Um lócus para economia e manipulação. Nessa lógica, o corpo 

é suporte, matéria plástica na qual a pessoa acaba sendo diluída pela forma que 

lhe toma. Mas há uma enganação quando se trata de pensar as fatalidades as 

quais o homem está suscetível. Flusser, por exemplo, confronta a cultura que 

cerca toda pessoa, disse ele que temos enquanto ocidentais, dois e apenas dois 

modelos para a morte. A morte do Cristo na Cruz, e a morte de Sócrates 

dialogando. Tem-se aí uma prova radical daquilo que somos, enquanto 

ocidentais, uma síntese malograda entre judeus e gregos. Malograda, porque, 

ao imaginarmos a hora da nossa morte, não sabemos como queremos morrer: 

apaixonadamente ou impassíveis - embora, muito provavelmente, na hora da 

morte isto não conte (1972a). Quando a fatalidade preanuncia a morte, qual 

princípio rege o homem? 

           O fragmento do texto de Flusser aponta que entre a racionalidade e a fé, 

há posicionamentos que não aceitam meio termo. Contudo, a atualidade vive 

uma experiência na qual o corpo morre aos poucos na medida em que sua frieza 

                                            
286 Para Flusser a causalidade problematiza a liberdade. Ela é a-política, a-ética, mecanicista. 
Em seus dois extremos estão o determinismo e o caos, elementos que excluem a possibilidade 
da liberdade. (Cf. FLUSSER, 2011). 
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retrata o aspecto de coisa morta quando o que sustenta sua vida é a prótese. 

Não se trata de crítica ao uso de próteses, mas de problematizar seus efeitos 

quando a coisa morta engana a fatalidade da morte. É o que acontece com Jaime 

Sommers. A cena do acidente coloca a personagem em uma posição de 

suscetibilidade ao ato técnico. A racionalidade faz do seu corpo matéria salva ao 

mesmo tempo que a transforma em um corpo constituído de matéria morta. O 

que autoriza as reposições é seu diagnóstico: corpo em estado mórbido. A 

questão a ser analisada está no modo operante da palavra: mórbido, morto, 

mortificado. Mórbido é quase morto, morte significa o fim e mortificado denota 

certo estado de vida anestesiada. As próteses de seu corpo funcionam como 

“anestesia” da morte anunciada: sua salvação.  

           Semelhante ao estado de Jaime Sommers, por analogia, a surdez cumpre 

o papel simbólico de ser culturalmente pensada como uma fatalidade na vida do 

ser humano. Algo que acontece em função de má gestação, contaminação, 

acidente ou poluição sonora. A morbidez da pessoa surda, do ponto de vista 

clínico, está contida no fato de seu campo perceptual não se encaixar nas 

normas estabelecidas pelos ouvintes, e/ou em sua cultura sonora. O mórbido 

pode, na cena social, ser um estado de letargia ou uma causa interna que 

provoca a atenção das normatividades sociais. Mórbido, é um dado biológico 

tanto quanto político: uma marca sobre o corpo.   

           Por meio de sua literatura médica ao mesmo tempo filosófica, Canguilhem 

entende o estado mórbido como uma simples variação quantitativa dos 

fenômenos fisiológicos, na qual a morbidez pode ser a paralização de um órgão 

tanto quanto uma redução de velocidade em seu funcionamento (2009). Isso 

provoca e desestabiliza a utilidade do Implante Coclear na medida em que ao 

considerar possíveis entraves no aparelho, não teria ele provocado a morbidez 

a qual pretendia “curar”? Isso vem a público? Mas os princípios da medicina 

sobre morbidez se aplicam ao laudo da Senhorita Sommers. É seu laudo que 

autoriza os médicos, por meio do ato técnico, transformar seu corpo. Fazê-lo 

corpo-objeto. Operar no corpo que sofreu uma catástrofe para fabricar o 

ciborgue. Na medida em que o paciente não responde por si, é considerado 

mórbido. Nesses casos, ou a família passa a ser a porta voz do paciente, ou a 

medicina está autorizada a proceder segundo seus princípios. Uma ação ética. 
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A questão posta no texto aqui exposto, traz uma discussão delicada. Quando a 

família decide pelo implante coclear no lugar do surdo, ela o considera em 

consonância com a medicina, um incapaz de decidir por si mesmo sobre as 

modificações que serão feitas em seu corpo? Seriam os surdos considerados 

mórbidos de nascença? Abreu (2014) propõe pensar a subjugação do surdo 

pelos ouvintes e pelos laboratórios de biotecnologia de modo irônico. Para o 

historiador – que se autodeclara surdo – há uma desqualificação e subjugação 

dos surdos pelos ouvintes. Partindo da crítica de Abreu, é possível dizer que a 

ciência clínica e seu discurso patologizador cria para a sociedade uma espécie 

de “morbidez interpessoal” no qual o “mais fraco” está socialmente debilitado de 

tomar posição sobre si mesmo. Parece que são estas condições de 

vulnerabilidade que Abreu (2014) faz questão de expor em suas postagens:  

 

           Nas escolhas da família, propriamente licita, parece haver por parte do 

Estado uma complacência na relação sujeito-poder-patriarcado. Independente 

da família, de qual seja sua escolha, optar pelo implante coclear ou recusá-lo, 

ainda assim há pelo próprio Estado um discurso implícito que desqualifica a 

própria pessoa que não ouve. O direito de escolha atribuído a terceiros, esbarra 

na construção simbólica de que algumas pessoas não podem responder por si 

mesma. Flusser chama atenção para um fenômeno, que ao meu ver tem se 

fortificado na contemporaneidade, denominado por ele como “otimismo 
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desenfreado em relação a progressão da vida” (1972b). A questão, posta por 

Flusser (1972b) e por Habermas (2010) provoca a seguinte questão: qual o limite 

do progresso? O que se pode considerar progresso? Como o progresso ocorre? 

Fabricam-se corpos e diluem-se a autonomia?  

287 
 

           Existe uma diferença e uma semelhança entre James Sommers e os 

surdos submetidos ao implante coclear. James Sommers passa pelo processo 

reabilitatório porque a “fatalidade” de seu acidente torna ética a modificação no 

seu corpo. A criança surda “sofre” a fatalidade da “surdez” e as modificações em 

seu corpo recorrem a esta construção médico-simbólica. Como mostra o seriado 

The Bionic Woman o laudo, a avaliação clínica quando finalizada autoriza o ato 

técnico. Em James Sommers ou em surdos congênitos ainda bebês e indicados 

ao implante coclear, o atendimento médico hospitalar é “quase” imediato e a 

favor da reparação e manutenção da vida. Dá-se início a objetivação sobre o 

corpo de ambos: o ciborgue começa a ser fabricado. No caso de James 

Sommers modificação na estrutura do corpo, eletrificação e substituição de 

órgãos naturais por órgãos constituídos por dispositivos eletrônicos. Nas 

                                            
287 Cf: http://antonioabreu.tumblr.com/post/86855268698 
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imagens projetadas na tela de cinema ou televisão, a tecnociência passa a fazer 

parte de Jaime Sommers de modo intraorgânico. O corpo frágil não existe mais: 

288 

289 

                                            
288 Fonte da imagem: http://www.theuniversedownload.com/2015/06/a-mulher-bionica-bionic-w  
289 Fonte da imagem: http://smg.photobucket.com/user/tiagorubens/media/bionicNBC1105_468 
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           Entretanto, The Bionic Woman permite que algo seja observado. No 

processo de ciborguização, a eletricidade e nervificação artificial, como parte do 

processo de humanização e subjetivação da máquina não é suficiente, os 

comandos cerebrais devem reconhecer os softwares que programam as funções 

de cada órgão artificial. Cabe pensar: por conta dessas intervenções técnicas o 

homem se torna legitimamente, o que Flusser (2011a) entende como, 

programa290? Independentemente de toda ficção que envolve a personagem 

Jaime Sommers, a indústria cultural do espetáculo e do entretenimento 

apresenta uma de suas criaturas mais fascinantes ao grande público: o ciborgue.  

           Embora existam alguns experimentos na vida real. O ciborgue que habita 

o cotidiano é muito diferente do ciborgue do cinema. Essa diferença, no entanto, 

o cinema esconde. O ciborgue da vida real passa por processos e procedimentos 

- dos quais falarei em outro momento - muito distantes do ciborgue 

cinematográfico. O distanciamento ocorre porque o ciborgue do cinema é ficção. 

No cinema, na televisão, tudo é falsidade. Produto. As cenas, ainda que causem 

impacto, não estabelecem relação direta com o real a não ser pela biotecnologia 

que é apresentada. Ouvido biônico, pé flexível, mão sensível, olhos ciborgue, 

exoesqueleto e joelho eletrônico são itens possíveis de se ver no cinema e no 

real mercado da biotecnologia. A recuperação, os processos reabilitatórios e os 

resultados obtidos pelo engendramento máquina-homem, a dor, que no cinema 

se mostram simples, estão muito distantes das experiências do mundo real. Na 

vida real a recuperação e os processos reabilitatórios são dolorosos e 

demandam tempo e nem sempre os resultados são positivos como os obtidos 

pelos ciborgues do cinema.  O cinema cria uma anatomia e uma fisiologia de 

ciborgue ideal. O que chamei anteriormente de instância. 

           Não é à toa que no mundo real, as grandes empresas que projetam e 

fabricam as próteses fazem uso, em seus anúncios publicitários, da imagem de 

superatletas. Como exemplo de uma publicidade que cria, ideologicamente, 

ciborgues similares aos do cinema, é possível citar Alan Fonteles – atleta 

brasileiro que faz uso da prótese Cheetah – e que atinge, com seu uso até 35 

                                            
290 Para Vilém Flusser os programas se parecem com os propósitos e estão intrínsecos aos 
campos da lógica, linguística, sociologia, economia, politologia etc. O homem em sua jornada 
mítica não escapa dos propósitos. (Cf. FLUSSER, 2011). 
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Km/h de velocidade. Seria essa a realidade de todo aquele que se propõe usar 

uma prótese? Mesmo submetido a um treinamento aeróbio o corpo engendrado 

a uma prótese alcançaria a mesma velocidade? Não. Mesmo porque a 

recuperação e os poderes de um corpo biotecnologicamente modificado, quando 

projetado no cinema, é sintoma: ficção. 

            Como obra de ficção, A mulher biônica, tradução fiel do título original em 

inglês, pode ser considerada uma das imagens cinematográficas que 

apresentaram o conceito clássico de ciborgue para a sociedade. É relevante 

pontuar que Jaime Sommers – personagem principal do filme The Bionic Woman 

– representa o conceito clássico do que se entende como ciborgue porque há 

outras formas de se compreender esse conceito academicamente. No entanto, 

sobre essa variação conceitual, embora eu já tenha comentado a respeito, falarei 

posteriormente. Relevante nesse momento é entender que o conceito clássico 

de ciborgue nasce como uma imagem de ficção. Jaime Sommers é uma 

realização hollywoodiana, na qual roteiro e produção comercial inventam o 

clímax cênico, sintoma para operar em um campo. Uma idealidade apresentada 

pelo cinema que nem sempre é possível de ser vivenciada no cotidiano. Muito 

embora as campanhas publicitárias tentem dizer que sim. No cinema, a imagem 

clássica do ciborgue projetada, mostra um corpo múltiplo: 

291 

                                            
291 Fonte da imagem: http://www.olholatino.com.br/acervo/index.php/obras-do-acervo/395-impla  
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           Por meio do projeto das novas anatomias, pelo design, o expectador 

acompanha, em cada cena, o processo de reposição dos membros e órgãos da 

personagem. Assiste a uma sequência de remontagens. Na medida em que 

assiste ao filme, o que o expectador vê é um órgão robótico maquiado, sem 

relação com os oferecidos pelo mercado na vida real. O olhar de quem está na 

                                            
292 Fonte da imagem: file:///C:/Users/eduardo/Downloads/000902438%20(2).pdf p. 19 
293 Fonte da imagem: http://www.genuinaobra.com/promo.html 
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poltrona do cinema assiste a uma nova anatomia em montagem. Flusser fala 

que a memória do computador, as imagens eletrônicas, os hologramas não são 

coisas porque não podem ser apalpadas e apreendidas pela mão, elas são uma 

não coisa (2007b). Jaime Sommers sendo uma imagem de cinema, embora 

visualmente capturada pelo olhar de quem a assiste, não pode ser apalpada. É 

feito holograma. Perceptivelmente uma não coisa. Uma anatomia abstrata em 

exposição. Pura imagem técnica: sedutora e penetrante.  

           Para Flusser toda imagem em movimento transforma conceito em cena 

(2009a). Seguindo o raciocínio do filósofo, The Bionic Woman, põe em cena um 

conceito embrionário de ciborgue. O que se deseja como possibilidade para o 

real. Na personagem a idealidade encontra-se corporificada. No entanto, ainda 

acima falei sobre imagem técnica. Embora o cinema seja constituído por imagem 

em movimento, sua imagem é técnica tanto quanto as anatomias “improváveis” 

apresentadas por Jander Rama294 (2013). O que se oferece ao grande público, 

ainda que em movimento ou como modelo criativo de anatomia, são imagens 

técnicas. Mesma categoria que se aplica às imagens usadas na publicidade. Mas 

as imagens assustam. Seriam um devir não tão “improvável” como propôs 

Rama? Afinal a publicidade se apropriou da possibilidade de corpos modificados. 

           Aos olhos de Flusser, a publicidade seria a imagem técnica em sua 

primeira manifestação por se tratarem de fotografia (2007b). Técnica, para 

Flusser (2009b), aplicada a imagem é uma objetividade para representação, 

modo como se pode ter e oferecer uma impressão do mundo. Flusser fala que é 

a técnica quem permite substituir o natural pelo artificial (2007b). Habermas 

alerta que toda técnica é uma fabricação peculiarmente planejada: design 

(2010). E sobre design Flusser explica que seu conceito tanto quanto o de 

macchina, técnica, ars e arte estão estreitamente ligados entre si, nenhum deles 

é pensável sem os outros e todos tem sua origem na mesma visão existencial 

do mundo. Na época contemporânea, design indica, grosso modo, o lugar em 

que a arte e a técnica coincidem de comum acordo e abrem caminho a uma nova 

forma de cultura denominada “falaz”: a cultura da ilusão (2010a).    

                                            
294 Os desenhos, as gravuras apresentadas – anatomia ciborgue – são criações de Jander Luiz 
Rama e estão nas páginas de seu mestrado defendido em 2013 pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 
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           A senhorita Sommers e tantos outros ciborgues do cinema, podem ser 

considerados exemplo do que Habermas denominou como design incorporado 

(2010). Design é uma palavra conceito que recupera bem o que Benjamin chama 

de “reprodutibilidade técnica” (2011). O que se aplicava a coisas e a não coisas, 

na contemporaneidade, por meio do ato técnico, pode ser aplicado ao ser 

humano. A fronteira entre ilusão e realidade foi rompida. O corpo real está sendo 

formado por matéria “ilusória”, uma imitação de corpo. O corpo se torna peça, 

design incorporado, possivelmente suscetível à reprodutibilidade em escala 

industrial. Algo fabricado que se escolhe em catálogos comerciais ou em 

consultas médicas nos quais, médicos se prestam ao papel de consultores de 

vendas de mercadorias biotecnologicamente industrializadas. Do cinema para 

as capas de revista a tentativa de fazer o ciborgue se descolar das telas para o 

consumo se torna uma prática cotidiana: 

  
                                                                                                                           295 
 
           Os corpos fabricados são “chamadas” publicitárias nas capas de revistas 

que devem atrair consumidores para essa tendência. Como exemplo de um 

design incorporado, a revista INFO, publicada em maio de 2012, traz em sua 

contracapa o seguinte anúncio comercial: Próteses flex-foot Cheetah em fibra de 

carbono, 512 gramas em cada perna, suporta 147 quilos, design inspirado nas 

                                            
295 Fonte da imagem: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2012/05/1084754-ciborgue-negoci 
a-parceria-tecnologica-com-a-universidade-de-pe.shtml 
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patas traseiras do guepardo – animal mais rápido da Terra - custa 30 mil reais. 

Nesse momento, o design incorporado deixa de ser ficção para tornar-se real. É 

incorporado não apenas como uma fantasiosa imagem técnica, mas como uma 

experimentação possível de ser vivenciada. O conteúdo aqui exposto pode ser 

analisado segundo o que Flusser já havia pensado: o ideal de todo projetista é 

pragmático, isto significa funcional (2010a). Portanto, para se ter um corpo 

ciborgue, em muitos países, basta comprar: 
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296 Fonte da imagem: http://issuu.com/revistainfo/docs/mai-316 
297 Fonte: http://www.medel.com/br/rondo 



362 
 

298 
 

           O mercado das próteses, que por Jaime Sommers está bem 

representado, traz a superfície, a possibilidade de construir seres humanos 

similares – marca da industrialização. Mas o corpo construído provoca rupturas 

em nível de tempo e velocidade orgânica no que se refere a mudanças, evolução 

e envelhecimento. Flusser (1969), por exemplo, chama a tenção para uma 

possibilidade vivida, disse ele: a nossa geração tem uma vivência do tempo que 

difere fundamentalmente da do século passado, o difícil é dizer em que ela difere. 

Esta dificuldade está no fato de não dispormos de conceitos para articular a 

vivência nova. Em outras palavras: vivemos em um plano, e pensamos em outro. 

Os nossos conceitos, (em grande parte herança do século passado – ele se 

refere como século passado ao século XIX porque escreve seu artigo no século 

XX), não conseguem captar a nossa vivência, e nossa vivência (em grande parte 

sem paralelo na história), não consegue articular-se.  

           Embora o filósofo tenha feito referência a geração Rippie, seu 

pensamento aplica-se a liberdade médica de modificar as estruturas do homem 

na medida em que o tempo vivenciado pelo corpo submetido a ciborguização 

tem referências de durabilidade que o difere de um organismo puramente 

“natural”. A cultura sobre o corpo, o modo como ele está sendo olhado, marcado 

e mexido alavanca calorosos debates. Quando o assunto são próteses auditivas, 

                                            
298 Cf: https://www.youtube.com/watch?v=MCsA-lL7otQ 
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seu modo e velocidade de aceitação por parte de um grande número de pessoas 

vem sendo criticado pelos surdos politicamente engajados: 

299 
 

           Quando Foucault procurou analisar a semelhança, a similitude e a cópia, 

disse que semelhança implica em se ter um elemento original do qual, se 

originariam hierarquicamente todas as copias. A cópia, ao se tratar de 

semelhança parte de um padrão identitário (1988b). Por meio do que disse o 

filósofo, o principio bíblico, de que o homem é imagem e semelhança de Deus, 

ganha sentido. Somos uma cópia imperfeita, imagem e semelhança de um Deus, 

tanto perfeito quanto simbólico. E os surdos implantados, a que se assemelham 

quando sua identidade é ciborgue? A resposta pode estar na dúvida gerada pelo 

sentido de similitude.  

           Foucault explica que similar é aquilo que se desenvolve em série, em 

escala de produção e tem a si mesmo como referência (1988b). A prótese flex-

foot Cheetah torna possível o homem similar. Os aparelhos para implante coclear 

também. O similar é derivado de produção industrial. Multiplicado. Implica em 

                                            
299 Cf: http://antonioabreu.tumblr.com/post/8685526869 
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qualidade na fabricação. Ao entender os conceitos do que é ser semelhante ou 

similar falar sobre modificações corporais, por meio de uma biotecnologia 

proveniente do ato técnico, toma outro sentido. Talvez, a ironia300 de Donna 

Haraway (2009) - já citada anteriormente - quando diz que o ciborgue não 

reconheceria o Jardim do Éden por não ser feito de barro, sendo essa condição 

o que implicaria no fato dele não poder sonhar em retornar ao pó, seja uma boa 

forma de se refletir sobre o que é ser um ciborgue. Ele é aquele cuja 

representação lhe tira da condição de semelhante. O coloca na sociedade como 

similar. Quando a questão está voltada para o implante coclear é possível 

entender que pessoas serão similares segundo o modelo, à série e o momento 

em que determinado órgão robótico for implantado em seu ouvido. O Rondon é 

um exemplo dessa similaridade provocada pela reprodutibilidade técnica: 

    

 

                                            
300 Para Vilém Flusser Ironia é método retórico, é uma maneira de falar sobre coisas. Em grego 
significa: "falar disfarçado". Existe a ironia "barata", é quando disfarçamos sem necessidade, ou 
para enganar os que nos ouvem. (Cf. FLUSSER, 1972). 
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           Quem não possui um Rondon, não terá um corpo dotado dos mesmos 

benefícios tecnológicos de quem o possui. Não terá um corpo similar marcado 

por esta tecnologia. Ao ver uma prótese anunciada como produto para o 

consumo, é possível entender que o ser humano pode, ao longo do tempo, se 

tornar cada vez mais similar entre si, ao invés de semelhante. De uma política 

da identidade do corpo a sociedade experimenta uma política da 

reprodutibilidade do corpo: Similis humana. Logo, tanto no cinema como nas 

campanhas publicitárias o ciborgue pode ser entendido como puro design 

incorporado. Sua representação nos leva a esse encontro. No contexto da 

similitude é possível se ter seios similares formados por 200 ml de silicone; 

pernas robóticas Cheetah; eyeborg; ouvido biônico e etc. Um novo modelo de 

homem se coloca como instância para o consumo. E quem foge deste modelo? 

O abarcamento pela similitude é um assunto que o cinema já havia trabalhado 

como sintoma quando trouxe em cena suas personagens ciborgues. Nesse 

aspecto, o ciborgue se parece muito com as personagens dos circos do Entre e 

Sorts parisienses. Sua imagem é o próprio espetáculo na qual compaixão e 

fetiche se misturam no olhar de quem o observa. Um Freak cibernético, tão 

estranho quanto humano, tão semelhante tanto quanto similar. 

           Assim como Jaime Sommers, no filme, passa por uma ressignificação do 

corpo tornando-se uma estranha entre os humanos.  O britânico Neil Harbisson 

deu novo sentido a seu corpo na medida em que optou por implantar um 

                                            
301 Fonte: http://www.medel.com/br/rondo 
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eyeborg. Do ponto de vista da ciência Harbisson representa um avanço 

tecnológico. Segundo Harbisson, seu campo de sentidos foi ampliado por meio 

dos olhos biônicos que compõem seu corpo. Após o implante o britânico passou 

se autodeclarar ciborgue. No cinema é obvio que o ciborgue é um 

engendramento entre máquina e homem. Trata-se de uma representação assim 

como no teatro. Mas será que na vida real todas as pessoas que passam pela 

experiência de um implante se identificam como ciborgues? Os ciborgues seriam 

os New Freaks? O ciborgue do cinema é de fato um sintoma do que a sociedade 

irá vivenciar? 

            No cinema, a realidade do corpo ciborgue se torna próxima, ao mesmo 

tempo distante da realidade social. Há um vácuo entre ficção e realidade. 

Cinema é filme. Roteiro de ficção. Supostamente, entre a poltrona do cinema e 

a tela há a certeza, por parte do cinéfilo, de que a projeção é gênero literário: 

gênero dramático, estilo ficção científica. Cinema é fantasia, representação. 

Efeito especial. Apenas ilusão. Não estabelece, a priori, relação com a vida real. 

A fantasia do cinema faz do ciborgue um ser entendido como “aquele”, o outro, 

o diferente, a criação do diretor, o produto da ficção, o similar distante. Nada 

semelhante com a vida que pulsa sentada na poltrona de sua sala. 

           O que se vê no filme é uma espécie de simbiose, pelas quais duas 

espécies se fundem. De certo modo, o corpo ciborgue projetado pelo cinema 

mostra que a similaridade, a qual se dispõe o corpo pós-orgânico, participa de 

um processo de domesticação e patentização do corpo. O sentido de docilização 

adotado por Foucault (2009) em Vigiar e Punir pode ser aplicado como 

procedimento da patentização do corpo. Um corpo patenteado é um corpo 

altamente docilizado. Afinal, toda prótese possui dono, logotipo. É produto e 

depende de decisões externas para manter-se ligado/vivo.  

           Ao pensar no ciborgue de ouvido biônico estando ele na condição de um 

ser docilizado, o conceito de Foucault, ao ser aplicado, vai além do adestramento 

por meio de práticas de coerção. A docilização ocorre por uma dependência 

orgânica, não do aparelho em si, mas de quem o produz e oferece sua 

manutenção. A pessoa com implante coclear corre o risco de viver com medo de 

decisões arbitrárias das empresas que fabricam os aparelhos. Ou viver com 
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ansiedade na expectativa de decisões externas sobre seu órgão artificial. Pode 

se considerar que após o implante, pelo menos na atualidade, a pessoa que o 

tem como dispositivo formativo e constituinte de seu corpo vive sob a 

dependência de quem calibra sua prótese e recarrega sua bateria. Questões 

burocráticas e legais colocam as pessoas implantadas em estado de alerta e 

dependência de uma decisão política e econômica que lhe excluí do processo 

de decisão sobre seu próprio corpo. O que se discute não é a qualidade de vida 

do surdo implantado, mas o produto que lhe foi acoplado. Como exemplo do que 

foi dito, no dia 02 de março de 2013, em seu blog, Lak Lobato fez a seguinte 

postagem sobre as questões que envolvem o direito da pessoa com Implante 

Coclear, sua saúde e possibilidade de continuar ouvindo: 

Estive junto com alguns outros usuários de implante coclear da marca 
Cochlear, numa reunião com a POLITEC Saúde, para debater a questão de 
como ficam as mudanças na Garantia Estendida, que teve as regras 
mudadas no final de 2012. A equipe que conversou conosco firmou, em 
primeiro lugar, o compromisso de sempre estar ao lado dos usuários de 
implantes, prioritariamente. E esclareceu que essas mudanças vieram 
diretamente da Cochlear, não foram uma decisão da POLITEC Saúde ou 
mesmo ADAP. No entanto, pela insatisfação dos usuários e das próprias 
instituições com as novas regras de garantia, esse assunto ainda está em 
debate e, portanto, nenhuma decisão definitiva já foi tomada. A única certeza 
que nos foi passada é que, a revelia de qualquer decisão, ninguém será 
deixado de lado, sem solução para as eventuais quebras de processadores. 
Pediram apenas um pouco de paciência e calma da nossa parte, enquanto 
o debate está sendo realizado e logo seremos informados de como ficarão 
as nossas garantias. 
 

           Em The Bionic Woman, Jaime Sommers passa por turbulências 

semelhantes. Seu corpo após modificações passa a ser propriedade militar. A 

garantia das peças que compõem seu organismo cibernético depende da 

relação política entre fornecedores e empresas sob a administração dos agentes 

militares. Seu corpo, como exposto no filme, não é sua propriedade, possui 

patente: representação da docilidade ciborgue. Em Repo Man (2010) a 

discussão da patente dos órgãos bioeletrônicos vai além. A produção 

cinematográfica dirigida por Sapochnik mostra a necessidade de uma nova 

profissão “o coletor de órgãos”. Sua função é coletar os órgãos artificiais, cujos 

donos não tenham pago a parcela e as taxas de manutenção para a empresa 

responsável pelos implantes. A cobrança de taxas exorbitantes para 

manutenção dos órgãos artificiais provoca o surgimento de um mercado paralelo 
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de próteses, baterias e cirurgias. Repo Man (2010) provoca uma reflexão: é mais 

uma produção cinematográfica distante da realidade cotidiana, ou representa um 

devir da docilidade ciborgue? Afinal, problemas começaram a aparecer e as 

semelhanças com aquilo que o cinema produziu e produz, também:                
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302 
 

           Como será possível ver e ler nos próximos posts, as semelhanças, entre 

ficção e realidade, são muitas. Nada distante do que ocorre em Repo Man a 

ficção do cinema pode ser comparada a algumas experiências de vida no mundo 

real. Não só o designer foi incorporado, mas todos os percalços e 

responsabilidades implicados pela produção da vida similar também.  As 

“maravilhas” de um corpo pós-orgânico e suas defeituosidades “corrigidas” são 

assuntos para dar-se a devida atenção. Ou seria que qualquer relação entre obra 

de ficção e realidade é mera coincidência?   

                                            
302 Cf: http://www.resistance2010.com/forum/topics/tattoo-human-and-alien 
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303 
 
           Parece que a ficção, muitas vezes entendida como algo distante da 

realidade começa se tornar próxima do que se pode considerar experiências 

vividas. Entre promessas e realidade, esperança e decepção, quais são as 

considerações do próprio ciborgue de ouvido biônico em relação a tudo que se 

apresenta? Quais são suas concepções sobre seu lugar e seu papel na 

sociedade? Sua subjetividade lhe provoca quais posicionamentos? Neste 

cenário de dúvidas, os dizeres de Flusser (2011a), trazidos na epigrafe e 

retomados abaixo, faz todo sentido:  

A nossa herança mítica habitou-nos à noção de uma existência e de um 
mundo regidos pelo destino, e as ciências da natureza despertaram em nós 
a noção de uma existência e de um mundo regidos pela causalidade. A 
atualidade exige que repensemos tais noções, a do destino, a da 
causalidade, e a do programa. 
 
 

           O que resta é saber: de que maneira o indivíduo da contemporaneidade 

– enquanto pessoa que vive a experiência de ser implantada e 

consequentemente um ciborgue de ouvido biônico – faz e relata a experiência 

dele mesmo enquanto sujeito de sua experiência corporal e vivida? Afinal, o que 

                                            
303 A imagem da esquerda foi capturada do filme Repo Men. A foto da direita foi cedida, para uso 
acadêmico, por Tainara Barbosa, que vive a experiência de ser implantada.    
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no século XX era imagem de cinema o século XXI experimenta em seu cotidiano. 

O ciborgue está na sociedade e pode ser um membro da família. Alguém escapa 

desta possibilidade? No momento o que é possível afirmar é que o surdo, as 

pessoas com deficiência auditiva, a indústria cultural da normalidade e 

anormalidade aliadas ao mercado de próteses, seu trajeto, marca uma revolução 

no modo de viver humano. Somos ou podemos ser chips, elétricos, ciborgues: 

 
1977 
 

 
1978 
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304 Multicenter study results with the implant COMBI 40 in post-lingually deaf adults demonstrate 
for the first time that more than half of the patient population reached a monosyllabic word 
understanding higher than 50% after 6 months. This means that these patients can talk to 
someone unknown to them about an unknown topic over the telephone. a) sentence 
understanding,b)monosyllabic word understanding.Cf: https://www.facebook.com/medel.hearlife/ 
photos/pb.299269394881.-2207520000.1441310266./10151901000249882/?type=3&theater///// 
Tradução: Resultados de estudos de aparelho multicêntrico com o implante 40, em adultos pós- 
linguais. Os surdos demonstram pela primeira vez que mais da metade da população dos 
pacientes alcançou a compreensão de uma palavra monossilábica. Sua capacidade de 
compreender foi superior a 50 % após 6 meses de uso do aparelho. Isso significa que esses 
pacientes podem falar com alguém desconhecido, e para eles haverá a compreensão de temas 
desconhecidos, mesmo por por telefone. Desenvolveram as habilidades de: a) compreensão de 
frase, b) compreensão de palavras monossilábicas. 
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305 

 
1999 

 
2003 

                                            
305 The Standard electrode is designed for structure preservation and complete cochlear coverage 
with its 12 electrode channels and wave-shaped wires. Tradução: O eletrodo padrão é projetado 
para preservação da estrutura e cobertura coclear completa. Possui 12 canais de eletrodos e 
arames em forma de onda. Cf:https://www.facebook.com/medel.hearlife/photos/pb.29926939488 
1.-2207520000.1441310266./10151820421969882/?type=3&theater 
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2006 
 

  
2007                                                   2008 

                                            
306 Electrode arrays can provide structure preservation even more effectively with the new FLEX-
Tip electrode array design from MED-EL. Tradução: Matrizes de eletrodos que podem 
proporcionar a preservação estrutural sendo, ainda, mais eficaz com o novo design e seu 
conjunto de eletrodos FLEX -Tip do MED- EL. Cf: https://www.facebook.com/medel.hearlife/phot 
os/pb.299269394881.-2207520000.1441310266./10151820428439882/?type=3&theater  
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2009                                                          2010 
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           Portanto, e para finalizar este volume, é preciso perceber que a sociedade 

atual vive segundo aquilo que Flusser chama de “ritual do pensamento”, no qual 

                                            
307 Todas as imagens foram retiradas da página oficial da Medel na rede social. Cf: https://www. 
facebook.com/medel.hearlife/photos_stream   
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e pelo qual a ciência, sob o aspecto de conversa fiada, produz seu objeto 

enganoso. Contudo, quem dele se apropriar, que se aproprie de modo suportável 

(2011b). Enfim, o novo século vive a experiência de fazer do conceito em cena, 

o “ciborgue”, sua realidade mais fascinante. O engano ou o desengano dão conta 

das histórias reais. Não se trata mais de filme apenas, mas de um novo 

significado de si mesmo para se projetar no mundo. O que se presencia é uma 

espécie de revolução industrial biológica. Grosso modo, é cabível querer saber: 

qual modelo você vai escolher para compor o seu corpo? Quais similaridades 

constituirá a sua categoria humana? Já pensou nisso? 
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Conclusão: Volume II  

 

 

 

           O cinema, desde seu surgimento, procurou relatar a vida cotidiana e seus 

percalços de modo fantasioso. Representou em suas produções o mundo real 

transcodificando o cotidiano em imagem em movimento. Entre suas abordagens, 

e as multiplicidades existentes que são possíveis de serem consideradas como 

produção cinematográfica estão as mutações transgênicas, o ser humano como 

inscrição, a monstruosidade humana como devir da anomalia genética e os 

ciborgues, todos foram e são temas tratados pela indústria do entretenimento e 

do espetáculo. Não se pode negar que com o advento do cinema a indústria 

cultural ganha novo fôlego porque exerce influência sobre as massas. Na relação 

que se estabelece, entre mundo real e mundo fantasioso, os fenômenos do in 

put e do out put são responsáveis pela confusão entre ficção e realidade.  Mas 

é isso mesmo o que ocorre porque in put tem, no território da biopolítica, o 

objetivo de transformar o mundo real, as imagens naturais, em mundo artificial 

como as projetadas pelas imagens técnicas produzidas pela indústria 

cinematográfica. Como exemplo desta trajetória de transcodificação, os Freaks, 

antigos atores circenses dos famosos Entre Sorts europeus, que até o século 

XIX ilustravam os espetáculos Londrinos e Parisienses, deixaram de ser atores 

de circo para compor o universo da Syfy. Quanto mais seus corpos teratológicos 

ilustravam a cena cinematográfica, mais eles se distanciavam da verdade de seu 

cotidiano. De corpos multiformes, davam a impressão, e aos poucos eram 

substituídos por efeitos especiais e maquilagem. Dada sua usabilidade, após um 

tempo de exploração pela indústria do entretenimento, os atores circenses 

deixaram de ter valor de mercado e para o cinema já não despertavam tanto 

interesse. Para eles sobrou os espaços dos sanatórios, hospitais, clínicas e os 

fornos crematórios desenvolvidos pela ciência nazifascista praticada pela 

medicina alemã. O mesmo cinema que acolheu os Freaks, gastou sua imagem 

e os substituiu, como matéria descartável, pelas criações plásticas. Os monstros 

de hoje são criações plásticas. Do mesmo modo, mas no caminho inverso, o out 

put parece ser o fenômeno responsável pelo descolamento das criações 

cinematográficas para a vida real. Diferentemente dos Freaks, os ciborgues são 
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criaturas que nascem da ficção, ou pelo menos foram apresentados por ela por 

meio da literatura e do cinema, da televisão e revistas, à sociedade. Muito 

embora, em função dos estranhamentos que o corpo do ciborgue provoca em 

quem os olha, possam ser denominados como new Freaks, o ciborgue se 

descola da ficção para tornar-se pessoa entre nós. Sai da tela de cinema e passa 

a compor o cotidiano da/na sociedade. Os ciborgues com suas variações podem 

ser, na contemporaneidade, um membro da família, um colega de trabalho, um 

vizinho. Está presente com seu corpo hibrido/dicotômico na família, na escola, 

no trabalho. Portanto, o cinema dissolve e/ou cria criaturas. Reinventa o monstro. 

Seu lance, no plano econômico, parece ser o de aproveitar o momento para 

difundir de forma massificada conceitos e/ou preconceitos. Cria plano simbólico.  

           Mas o fenômeno do out put, parece não ser restrito ao cinema. Ele se 

desdobra em inúmeros dispositivos fetichistas como publicidade impressa, 

brinquedos para subjetivação, literatura infantil e adulta, blogs etc. Escondem em 

suas formas, por meio de suas instâncias, as necessidades e intenções do 

mercado. Se configuram, entre tantas outras proposições de ordem biopolítica, 

como objetos para performatividade. São dispositivos que auxiliam a 

subjetivação. Dão a impressão de conquista a favor da diversidade humana e 

reforçam o sentido dado às minorias. Criam o campo simbólico do significado de 

diferença. Contudo, é o significado de diferença que precisa ser analisado.   

           Para muitos teóricos, entre esses Foucault e Derrida, a diferença é 

sempre aquilo que está marcado pelo desvalor. Uma marca negativa, posta do 

lado esquerdo. A diferença é aquilo que difere, sempre, como aquele que fica 

fora das representações identitárias que estão no poder. No passado “as 

diferenças”, anatômicas ou fisiológicas, eram catalogadas como corpos 

teratológicos e em função disso traziam consigo o sufixo “de” cujo sentido se 

vinculava e indicava a degenerescência. O degenerado é todo aquele que 

permite vir a olhos vistos, pelo seu corpo e/ou forma de comportamento, a 

monstruosidade, as aberrações da natureza, o estranho com todo seu potencial 

inumano. A anomalia é para a ciência do século XIX e XX uma das marcas mais 

fascinantes, objeto de estudo e experimentações. Perante o fascínio da medicina 

sobre as peças teratológicas, observatórios foram erguidos, sistemas de analise 

mantidos, experimentações elaboradas. O corpo do “estranho/Freak” é uma 

massa sem valor. Dela anula-se ou desconsidera-se a dor, o sofrimento, o medo. 
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O monstro tomado pela medicina é considerado como objeto sem autonomia. A 

ele recai as decisões da família, dos parentes distantes ou da própria junta 

médica. Entretanto, falar sobre o degenerado, exige atenção a tudo que se criou 

sobre eles: mito, medo, fetiche, capital simbólico e material, morte, dor, 

darwinismo social, política da eugenia e por último, a morte misericordiosa 

(Como propunha a medicina). 

           Durante boa parte do século XX, degenerado foi um conceito que sofreu 

seus desdobramentos, o que possibilitou sua circulação e permanência social de 

modo que provocasse menos espanto: anomalia, invalidez e deficiência. Muito 

embora os demais conceitos pareçam dotados de significados antônimos, não o 

são. Todos preservam em si o sentido primeiro de objeto não humano. Vida nua, 

desamparada e não inscrita na ordem da cidadania biopolítica. Todavia, era a 

forma e o comportamento quem definia as analogias das classes. E todo e 

qualquer desvio, distúrbio, anormalidade alocava a pessoa na categoria de 

“menos humana”, sem autonomia, corpo cadavérico, experimentável, vida 

objeto. Judeus, homossexuais, bissexuais, transexuais, transgêneros, negros, 

cegos, amputados, disléxicos e surdos (e tantos outros) foram alvos da tortura e 

do sofrimento em nome da produção pseudocientífica. O burocrata especifico, 

colocava em prática as premissas do “direito” ao abuso em nome de um 

objetivismo clínico moralmente autorizado. Foi assim na prática da medicina 

Alemã no período da segunda guerra, foi assim com as pesquisas financiadas 

por Norte Americanos, foi assim no Brasil. Como exemplo, os surdos com sua 

patologia, que do ponto de vista da medicina era intrigante “a surdez” deveriam 

e devem, ainda na atualidade, entregar seus corpos para experimentações, entre 

essas, a do implante coclear. O próprio cinema propõe isso. 

           O cinema, suas imagens em movimento, sua criação técnica procurou 

projetar, ainda que contaminado ideologicamente pelo poder de banqueiros e 

empresários, os acontecimentos humanos e desumanos. Deram tom de 

realidade à inúmeras personagens, ditaram moda, criaram estilo, mostraram os 

corpos condenados à segregação. A ficção do cinema, parece confundir os 

sentidos quando substitui as provocações do mito. Não poderia ser de outra 

forma, cinema é Aparelho Ideológico do Estado e a ele serve segundo sua 

necessidade. Mas o mesmo cinema que serve aos interesses econômicos, em 

alguns momentos, parece querer alertar e chamar atenção para as mazelas da 
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sociedade. É o que parece acontecer quando o assunto são as detecções 

anômalas do final do século XX e primeira década do século XXI. O cinema 

“grita” com o intuito de alertar sobre os perigos e os limites necessários aos 

abusos da ambição clínica no que tange as experimentações com o DNA e a 

genética. Para isso, constrói monstros provenientes da mutação genética, 

propõe o horror provocado pelas anatomias disformes e alerta sobre a 

imprevisibilidade das mutações. Alerta, mas não condena.       

           Em algumas produções cinematográficas tais como Repo Man, Matrix e 

The Fly, o corpo é o foco do enredo. O monstro volta à cena e práticas 

teratológicas são colocadas em evidência. O disforme, a doença, o patológico, 

denunciam os apetites da medicina preventiva, seus perigos e ambição. Com 

este perfil de imagens o cinema parece substituir e/ou cumprir a função do antigo 

teatro da Anatomia, o “Anatomice”. A analogia é possível porque na tela de 

cinema o que se vê são vivissecções, morte presumida e cadáveres abertos. 

Entre as possibilidades apresentadas pelo cinema, como centro para o qual se 

direcionam os olhares, está o corpo catástrofe. Como objeto dotado de piedade, 

sem autonomia, mórbido e entregue as decisões alheias, o corpo catástrofe é o 

corpo no qual a medicina se vê autorizava a elaboração de suas engenhosas 

experimentações. Acidentados, doentes, inconscientes, patológicos de 

nascença, os fracos hereditariamente são representações do corpo catástrofe. 

O surdo, faz parte deste grupo. Sua catástrofe está inscrita na ordem da vida: 

portador de surdez. Marca e característica endossada e posta em evidência por 

meio do CID. O corpo catástrofe é um dispositivo sob a forma de conceito que 

afere as mutações do corpo a moral para sua prática. 

           Contudo, o CID não é apenas um código internacional das doenças, mas 

um “discurso” minimizado que denúncia e deixa vir a público todo histórico 

patológico da pessoa. Representa o discurso da “catástrofe” que o corpo 

esconde: sua dor, degenerescência, monstruosidade. Apresenta-se como uma 

sábia construção de linguagem tanto pública quanto restrita a área clínica. No 

final do século XX, o CID, mais que uma possibilidade superficial de enunciação 

das doenças, tornou-se um anúncio de dor. Uma dor presumida pela medicina. 

Sua característica aprisiona questões mais profundas sobre as intenções da 

clínica tais como: a condição humana como inscrição genética ou sua ligação 

com alguma anomalia. O que ocorre é que as anomalias não são mais uma 
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marca que se percebe, na maioria das vezes, na anatomia da pessoa. As 

anomalias podem ser presumidas porque estão inscritas no DNA: genótipos 

anômalos, fenótipos diferentes. A partir desta proposição, a pessoa surda é uma 

das representações da anomalia inscrita no invisível universo genético. A surdez 

é uma espécie de “monstruosidade presumida”. Está na potência do gene 

anormal. Em função disso, a medicina preventiva estava a um passo da tão 

esperada “cura” da surdez. Na medida em que modificações no DNA alterariam 

o fenótipo final, a surdez poderia ser erradicada.  

           Contudo, a ONU interferiu na possibilidade de qualquer intervenção, 

discriminação ou segregação cuja origem seja o DNA. O ser humano não pode 

sofrer ações coercitivas de cunho depreciativo em função de suas características 

genéticas. Afinal, qualquer que seja sua característica anatômica e fisiológica, 

ainda que provocadas por ligações genéticas diferenciadas, não eliminará a 

qualidade humana presente, igualmente, no DNA. O gene humano é então 

concebido como uma qualidade, um patrimônio da humanidade, assegurado 

internacionalmente e imutável. 

           O gene, como abordado por meio desta tese, passa a ser uma inscrição 

no corpo. Dá a ele a qualidade humana. Pessoas com Down, cegos, o gênero, 

surdos e toda miscelânea de corpos e normatividades orgânicas estão seguras 

no território humano. Mas estar agrupado por meio do gene não interrompe a 

ambição clínica, suas especulações e sua objetividade econômica. Neste 

cenário o corpo passa a ser compreendido como humano quando seu gene lhe 

conferir essa qualidade, e diante desta inscrição, o corpo passa a ser suporte da 

pessoa. Embora o gene humano salve a pessoa humana de qualquer lesão 

simbólica ou genética em função de seu código, não salva a pessoa das 

mutações provocadas em seu corpo pela medicina ocidental. A medicina está 

alterando os corpos.  

           A atualidade assiste a certa prática crescente, tanto quanto especista, de 

modificabilidade dos corpos. A estrutura da pessoa pode ser mexida, alterada, 

modificada, constituída e/ou fabricada em até 99%, desde que permaneça 

intacta sua condição humana: o gene é imutável. O futuro, caminha para uma 

bricolagem corporal no qual não importa a “natureza” dos órgãos que constituem 

a pessoa, somente a sua funcionalidade mecânica. Neste jogo, em prol da 

salubridade social, um corpo pode ser formado por órgãos constituídos por vasos 
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e fluídos naturais ou por baterias, canaletas, plástico, silicone, silício, carbono e 

tudo o que artificialmente o mercado de próteses e órteses dispuser. A 

biotecnologia está criando corpos e dando outros sentidos a vida e a existência 

humana. O corpo é apenas suporte do gene que lhe constitui como humano. E 

todo o resto, o que sobra, seus órgãos podem ser escolhidos e comprados no 

mercado de próteses e órteses. Mas não basta a disposição no e do mercado. A 

pessoa que se submete a transformação corporal por meio de órgãos artificiais. 

Após transformação passa a compor uma nova categoria social: os ciborgues. 

Ciborgue é uma palavra conceito que indica o quanto uma pessoa tem em seu 

organismo um acumulado de órgãos artificiais de funcionamento robótico, 

biotecnológico e artificialmente desenvolvido. Quando se analisa a área do corpo 

constituída por organismos robóticos, dotados de processador, bateria de 

alimentação e programação, é possível distribuir o grupo de ciborgue em 

subgrupos sociais: subcategorias. As subcategorias, biopoliticamente 

cartografadas, são nominadas para que se possa fazer levantamentos em nível 

de consumo, modos de viver, lugares os quais frequentam, necessidades 

cotidianas para acessibilidade, pronunciamentos nas redes sociais, legislação, 

modos operantes etc. Cada grupo vive sua experiência ciborgue segundo sua 

necessidade e sua possibilidade financeira, estão marcados pelo modelo que 

constitui seu corpo, a série, a patente. Os agrupamentos sistêmicos exercem 

controle e promovem ações coercitivas para que lugares e comunidades sejam 

fundadas e difundidas como meio de divulgação, controle e constituição da 

verdade sobre si mesmo: subjetivação. 

           Muito embora os dispositivos para subjetivação da identidade ciborgue, 

entre elas, o ciborgue de ouvido biônico, estejam no mercado, é o cinema quem 

deu corpo, a priori, ao que se compreende socialmente como ciborgue. O 

cinema, construiu a imagem, aproximou o ciborgue da sociedade, constituiu seu 

lugar, demarcou seu espaço e território, formou seu campo simbólico e definiu 

seu conceito. Ciborgue, soa como algo reparado, uma espécie de salvação, um 

avanço da ciência, a terapia que deu certo, posteridade e evolução. É que seu 

sentido em nível de ciência é este mesmo: evolução. O mundo presencia uma 

nova forma de eugenia que se realiza por meio da evolução artificial das 

espécies. Se tratando dos surdos o que volta à cena é o sonho, secularmente 

desenvolvido pela medicina, de erradicação da surdez. Nesta ação, o design, 
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antes, somente cabível à coisas, na contemporaneidade, pode ser incorporado. 

A pessoa é, enquanto corpo, o design que lhe constitui. O sujeito do agora e do 

futuro, é dotado de órgão/modelo cuja fabricação se deu em série por meio da 

reprodutibilidade técnica.  

           Eis aí uma questão apontada pela tese. Uma vez o corpo formado por 

meio de produtos industrialmente desenvolvidos, estaria o homem se tornando 

“escravizado”? Os resultados da análise feita apontam que sim. Muitas pessoas 

que se auto declaram ciborgues de ouvido biônico reclamam da sua condição 

que após o implante, na maioria das vezes, se desloca da condição de paciente 

para tornar-se cliente da empresa que lhe forneceu o aparelho para implante 

coclear. Se corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo, há um corpo que 

se escraviza acreditando se libertar. Afinal, a manutenção e os upgrades 

necessários para funcionamento do implante coclear são custosos e nem toda 

pessoa submetida ao implante coclear possui recursos próprios para mantê-lo 

ativo. O fato é que quando o aparelho implantado para de funcionar, ele é a 

causa da doença humana. Mas é a classe social que subdivide a subclasse de 

ciborgues de ouvido biônico em tantas outras categorias. A evolução artificial das 

espécies faz de algumas pessoas, humanos mais evoluídos ou menos evoluídos 

que outros ciborgues. Na medida em que cada um tem em seu corpo o aparelho 

intraorgânico que sua condição financeira permite, entra em cena a similitude 

entre humanos. O ciborgue de ouvido biônico similar é aquele cujo modelo, série, 

recursos do seu aparelho são iguais. Há aqueles que gozam da experiência 

corporal da conectividade via Wi Fi, e outros, que sequer podem praticar lazer 

ou esporte aquático porque seu aparelho – mais barato – não lhe permite. São 

nuances e percalços das diferenças provocadas pela usabilidade do corpo como 

experimento industrial: biocapital. 

           No cenário que se apresenta, o ser humano, sua condição ciborgue de 

ouvido biônico, suas relações sociais e sua percepção de mundo se veem 

jogados a uma situação mercadológica. O corpo, surrado pela tecnologia que o 

captura, sofre com a imprevisibilidade das conexões entre carne, nervos, sangue 

e matéria morta. Enfim, e cabe lembrar que, o artificial e o natural a muito tempo 

se condensaram. Estamos tomados por uma biopolítica que se desdobrou em 

biocapital. Por enquanto o corpo suporta. O futuro, o que seremos e/ou nos 

tornaremos, este é inimaginável. Cabe ao cinema criar. 
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Introdução 
Volume III 

 

           Este volume tem como proposta uma análise crítica da trama que envolve 

a pessoa que opta ou é submetida ao Implante Coclear, seus avanços e 

percalços. Contudo, o que interessa, e por isso se torna o eixo de sustentação 

de toda análise, são os discursos de poder e controle postos pelo biocapital e 

que, segundo postagens e/ou aquilo que se comenta na rede social, 

provavelmente foi subjetivado pela pessoa ciborgue de ouvido biônico. A análise, 

parte da observação de grupos e comunidades existentes no ambiente virtual e 

culmina na relação comercial que interfere na compreensão de si mesmo das 

pessoas da comunidade. Este tipo de investigação se tornou possível porque a 

“voz” de quem vivência a condição de pessoa implantada está presente em seus 

posts. Entretanto, para que a análise fosse possível, porque subjetividade é algo 

que não se consegue mensurar, três categorias foram consideradas: perdas 

relacionadas ao grupo (coletivas), o amor e perdas individuais. Do mesmo modo 

os sujeitos serão observados como pertencentes a dois grupos: ciborgues de 

ouvido biônico por indução e ciborgues de ouvido biônico por subordinação. 

Ambas as categorias partem do acompanhamento, após alguns anos, do que os 

grupos pensam, postam, discutem, expõem, absorvem para si ou sobre si.   

           Apesar disso, toda trama que envolve a pessoa com implante coclear, em 

alguns momentos denominada ciborgue de ouvido biônico, passa por alguns 

desencontros que ocorrem no território clínico e comercial. Pessoas com 

Implante Coclear, que acreditavam na possibilidade de melhora de seu 

organismo por meio do dispositivo intraorgânico que compõe seu corpo, sofrem 

com a frieza na relação que se estabelece entre médico, empresa fornecedora 

de aparelho, e paciente, quando seu aparelho não funciona. Neste processo, de 

paciente, passam a ser tratados como consumidores. Em função disso, a tese 

mostra que o corpo, suporte da pessoa, funciona como um depósito de lixo 

eletrônico porque conserva em si um aparelho sem utilidade que perece entre a 

carne que lhe acolheu. A vida, quando isso acontece, parece ser rebaixada à 

coisa. Quando o implante não dá certo, é preciso dar atenção as laudas do 

contrato porque, na relação produto e empresa, se dilui a pessoa, cujo lugar 
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passa a ser ocupado pelo papel de consumidor. Aquilo que havia sido 

subjetivado como possibilidade de salvação, passa a ter status de pesadelo. O 

corpo sofre com o “lixo eletrônico” que o constitui. Afinal, embora nas 

propagandas o aparelho para implante coclear ofereça a promessa de durar a 

vida toda, as experiências narradas mostram que nem sempre isso é possível. 

Isso configura no território do comércio o “aparelho para implante coclear” como 

um bem não durável.    

           No entanto, a tese aponta que, embora existam percalços provocados 

pelo aparelho intraorgânico que foi consumido, sua manifestação, muitas vezes 

é silenciada em nome da subjetivação do amor ao implante coclear. As 

manifestações de apego por meio das narrativas que circulam nas redes sociais, 

fazem do aparelho eletrônico o centro de um ritual platônico, tanto quanto de 

delírio. Por ele se silencia, a ele presta-se homenagem, nele encontra-se 

inspiração para poemas, textos de gêneros variados e desenhos. O implante 

coclear é subjetivado como aparelho milagroso, cujo o status, quando alguém 

discorda, reprime seu sentimento em nome de um elo estético pré-definido. Um 

dos laços imaginários que sustenta o espírito de comunidade entre os ciborgues 

de ouvido biônico parece ser o amor a seu aparelho. 

           Em função dos apontamentos e das análises apresentadas até o presente 

momento nos Volumes I e II, retomo a informação de que os ciborgues de ouvido 

biônico foram divididos, neste último volume, a priori, em duas categorias para 

indicar a sua posição como sujeito: 1º) existem aqueles que são ciborgues 

porque optaram pela transformação de seu corpo acoplando-o a um aparelho 

eletrônico intraorgânico. Estes comumente são seduzidos pela promessa de 

upgrades constantes exposta pelo discurso clínico associado ao biocapital. 

Vivem e reproduzem o discurso do deslumbramento provocado pelos avanços 

da biotecnologia 2º) existem aqueles que a alteração de seu corpo foi sujeitada 

a decisão de seus pais ou responsável, tornando-se ciborgue por uma decisão 

tomada por aquele que tem autoridade legal sobre seu corpo. Estes crescem e 

desenvolvem-se (quando tudo ocorre como o proposto pela medicina) se 

reconhecendo como uma pessoa que tem em sua fisiologia uma necessidade 

além-natureza: maquínica. Sua subjetividade parece ser constituída de uma 

identidade ciborgue porque ao ter consciência de si já traz consigo a condição 
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ciborgue. Sua linguagem alterada de modo “artificial”, agindo sobre a 

neuroplasticidade cerebral, o reprograma cognitivamente na medida em que 

modifica sua natureza de linguagem de visual-motora para oral-auditiva (assim 

propõem os médicos). Sugiro então pensá-los a partir de duas categorias: 

primeiro grupo - ciborgue por indução. Segundo grupo - ciborgue por subjugação. 

Contudo, como mostrado pela Tese, qualquer que seja sua categoria, ambos os 

ciborgues não poderiam ser concebidos, quando a relação comercial entra em 

cena, como seres híbridos. Não há hibridismo entre humano e máquina porque 

esta proposição é mais comercial do que científica. Todo e qualquer ciborgue 

parece ser de qualidade metafórica porque a relação comercial e publicitária 

provoca a desilusão tanto quanto o encantamento na pessoa que se submete ao 

implante coclear. Uma ou outra, ambas as pessoas e aquilo que lhe adjetiva 

movem as relações sociais, o fluxo econômico, o direito e a subjetividade, 

inclusive aquilo que somos enquanto corpo em matéria e símbolo. Enfim, somos 

todos ciborgues. Necessário é compreender como esta identidade nos captura, 

o que ela provoca de mudança no corpo e nas relações sociais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



399 
 

I 
Ciborgue eu? O surdo implantado entra em cena: 

Subjetividade, tecnologia e ressignificação do humano  
 
 

 
Do ponto de vista estritamente 
político, fascismo e nazismo não 
foram superados e nós vivemos 
ainda sob o signo deles. 
 

Giorgio Agamben 
 

 
1-Subjetividade humana e linguagem: 
   Essa gente ciborgue, lixo, biocapital, tabaco e amor 
 

           Falar sobre subjetividade humana não é uma tarefa fácil. Subjetividade 

me parece não ser algo que se possa mensurar. Contudo, há inúmeras formas 

de abordar o seu conceito e entre elas, por uma questão de delimitação para 

análise, proponho entender subjetividade por meio do pensamento de Michel 

Foucault (1926-1984). Embora no segundo e terceiro volume desta Tese, as 

abordagens e a crítica apresentada tenham se baseado no sujeito “com surdez” 

e o jogo biopolítico e de linguagem ao qual estão submetidos levando-lhes, em 

grande quantidade, a opção de participar do processo de ciborguização do seu 

corpo; no terceiro volume tenho a intenção de analisar a relação das pessoas 

que experimentam a vida após o implante coclear: sua linguagem, modo como 

se relacionam e os valores construídos em torno do aparelho intraorgânico que 

os constitui como sujeito ciborgue de ouvido biônico.  

           Por isso considero, à priori, a subjetividade do ciborgue de ouvido biônico 

o objeto deste capítulo. Contudo, percebo a necessidade de elencar ocorrências 

sobre o que “subjaz” no corpo ciborgue que, entre tantas coisas, confere a 

medicina e sua linguagem a responsabilidade de uma subjetividade que modula 

entre “o que sinto que sou na sociedade” e a “subjugação à determinado discurso 

de poder que me domina”. A dominação aqui explicitada pode ser compreendida 

como sinônimo do que Foucault (2009a) propôs ser pensado como “docilização 

do corpo”. Embora pareça estranho, possivelmente toda história que envolve 



400 
 

relações de poder tem em sua raiz um ritual sádico, silencioso, obscuro, talvez 

inconsciente, uma sutil relação com o ato de domínio sexual. Quando há controle 

de um sobre o outro o jogo da atividade X passividade está em cena. O 

dominador sempre leva seu dominado a uma situação de humilhação, ainda que 

simbólica, de subordinação. A passividade seria a perda da autonomia em nome 

de um prazer provocado pelo seu algoz. Quem permite esta análise é o próprio 

Foucault (1988b) (1985) (1984b) quando escreveu seus três livros sobre a 

História da Sexualidade. Há na estrutura do ciborgue certo fetiche na medida em 

que seu corpo se torna outro corpo no mesmo corpo: dicotomias. Quando 

Foucault (2013) analisou o corpo como espaço não utópico, contrário e avesso 

a utopia, disse que desenho sob a forma de tatuagens, cor, coroa, tiara, 

vestimenta, uniforme – tudo isso faz desabrochar, de forma sensível e matizada, 

as utopias seladas no corpo. Significativo aqui é entender que toda indumentária 

evoca uma relação do corpo com um espaço além corpo e coloca-o numa 

sintonia transcendental. O leva a um encontro com o imaterial. O fetiche da 

indumentária vai além do decorar o corpo, chama uma busca, um universo 

paralelo de satisfação mítica. Mas Foucault (2013) diz que é preciso descer mais, 

ir além da indumentária, penetrar por debaixo da vestimenta e atingir a própria 

carne. Talvez neste sentido haja algo para ser pensado: quando se desce por 

debaixo da vestimenta na busca da carne, quando se tem um corpo ciborgue, o 

encontro e a busca terminam na própria indumentária. A indumentária não está 

selada no corpo, tornou-se corpo por questões objetivas. Houve um encontro 

entre o lugar espiritualmente criado pela cinematografia e o corpo sacrificado da 

pessoa surda. Aos poucos a fantasia buscada pelas indumentárias passaram a 

ser eu mesmo em corpo: ciborgue de ouvido biônico. Como exemplo, no Volume 

II, a indumentária fundida na carne, foi citada como design incorporado. O design 

do corpo, a indumentária sob a forma de prótese, constitui o “eu” da pessoa 

ciborgue. Mas quem define aquilo que me torno? 

           Quando ouso fazer uso dos pronomes “eu” e “me” tenho a intenção de 

mostrar como as criações culturais são absorvidas e elevadas a categoria de 

consciência da pessoa. Ter consciência do que significa optar por uma vida 

ciborgue de ouvido biônico e encarnar a indumentária como parte de si parece 

ser o princípio de um possível encontro com a subjetividade. Há um corpo 
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consciente e formado por matérias que diferem entre si em composição e estima. 

Mais que a quebra de espaços e lugares, os ciborgues rompem com o limite de 

dois reinos que até então eram incompatíveis: o animal e o mineral: 

308 

                                            
308 Fonte da imagem: http://tujaviu.com/2013/06/edicao-numero-40-da-mad-em-portugues-
de.html. Ver a capa da MAD publicada na Argentina no anexo 22, p. 600 no final deste volume. 
As matérias e chamadas de capa não são as mesmas e fazem referência a eletrificação do 
homem. 
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           O ferro, o cobre, o silício, o lítio compõe a estrutura e funcionamento de 

um corpo animal misturado com matéria morta. A própria revista MAD, em função 

da experiência biônica protagonizada no cinema, procurou satirizar o 

romantismo do futuro, no qual as flores são trocadas por pilhas. Não poderiam 

ser outras as personagens escolhidas para compor a cena. O homem de 6 

milhões de dólares e a mulher biônica são os “modelos” para ilustrar uma 

imagem que, na contemporaneidade, se torna a cada dia mais comum entre as 

famílias. Quando a ironia satiriza as relações interpessoais há um claro indício 

de que algo, pré-estabelecido nas relações sociais, está modificando os valores 

morais. Sob a forma de subjetivação uma nova consciência de corpo e de 

percepção sobre o outro e sobre si mesmo começa a se estruturar. Contudo, um 

casal formado por uma ou duas pessoas com implante coclear podem se 

presentear com caixas de pilhas no dia dos namorados. Para eles isso é 

funcional porque abarca a consciência das necessidades de funcionamento do 

seu próprio corpo:  

                                                                                                                                 
                                                                                                                           309 
 
           Eis a questão: a consciência de quem faz uso de um implante coclear é 

de fato representada pela foto publicitária? Não seria um exagero todo 

contentamento ilustrado? Segundo Foucault (2010) consciência é aquilo que se 

resume como “cuidado de si”. Contudo, como este cuidado de si vem sendo 

organizado pelas estruturas biopolíticas? Comumente, e isso se faz presente na 

condição do ciborgue de ouvido biônico, como o próprio Foucault (2010) explica, 

com a aproximação entre medicina e o cuidado de si, ter-se-á que lidar com toda 

                                            
309 Fonte da imagem: https://www.facebook.com/direitodeouvirjundiai/photos/pb.1630072433875 
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uma imbricação psíquica e corporal que constituirá o centro deste cuidado. Mais 

problemático é chegar a um outro elemento além da medicina: a publicidade. 

Parece que toda criação publicitária, após aprovação da medicina, tem sobre si 

a responsabilidade de ditar o que deve ser interiorizado pela pessoa ciborgue de 

ouvido biônico. Nesse sentido, o discurso que define os significados sobre “o 

cuidado de si” é que precisam ser observados: 
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           Quando medicina e publicidade se juntam, além da persuasão para o 

consumo, as criações com intuito comercial absorvem para si status de ciência. 

Mas a intenção parece ser esta mesma, provocar os apetites da pessoa o quanto 

antes. Direcionar o discurso para determinado público segundo sua faixa etária, 

classe econômica e anseio. A consciência se forma segundo o plano simbólico 

que a todo tempo circula em seu entorno. Aplicando o que disse Foucault, ainda 

a pouco citado, no que se refere ao corpo, cuja fisiologia do ouvido se encontra 

alterada por meio da implantação da tecnologia intraorgânica, o que a medicina 

parece fazer é promover todo um aparato de convencimento sobre a eficácia e 

necessidade do implante coclear. Por meio deste mecanismo, mesmo antes de 

se ter um corpo implantado, a psique já se condiciona ao modelo de corpo 

alterado e acredita na sua necessidade para uma vida autodeclarada feliz e 

realizada. O cuidado de si tem sentido de realização. 

           Mas isso não é bom. O condicionamento, provoca um ruído no que se 

pode entender como “cuidado de si”. Em sua aula de 03 de março de 1982 no 

Collège de France, Foucault (2010) chama a atenção de seus alunos para uma 

diferença entre os conceitos de “cuidado de si” e “converter-se a si”. Se a 

subjetividade pode ser considerada um dos grandes projetos do século XIX, se 

faz necessário que o seu conceito seja revisto tanto quanto se faz necessário a 

busca para entender o que se pode considerar subjetividade na 

contemporaneidade. Talvez, de “cuidado de si” a subjetividade tenha se 

enfraquecido e apresente-se sob a forma de “converter-se a si”. Subjetividade, 

bombardeada pelas criações da indústria cultural, provavelmente, passa a ser 

uma existência performativa, enfraquecida e entregue ao biopoder e ao 

biocapital. O que se considera consciência, muitas vezes pode ser alienação, e 

consciência mesmo, como deveria ser entendida, seria encontrada na pessoa 

que, ainda coagida a normatizar-se, promove uma contra consciência: oposição.   

           Em síntese, a conversão, tem sentido de voltar-se para si fazendo existir 

em si o discurso que lhe foi introjetado. Parece que, ao invés de se ver no mundo, 

há uma operacionalização na qual se compreende como necessário ver o 

“mundo em si pelo discurso que o cerca”. A pessoa encaixa-se no discurso e 

dele faz a razão de sua existência. O fenômeno cultural de caráter industrial, é 
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consumido sob a égide de “modos de ser”. Égide porque ao encaixar-se no 

padrão do discurso entende-se que o território que o blinda é seu local seguro. 

           A identidade ciborgue de ouvido biônico provavelmente é, antes de tudo, 

uma produção externa ao indivíduo que, converte-se a ele (como delineado nos 

volumes I e II). Portanto, neste capítulo, subjetividade não terá conotação com 

“cuidado de si”, mas com o sentido de “converter-se a si mesmo”. É analisada 

de forma crítica. Quase desconstruída. Precisamente enfraquecida. Foucault 

(2010) ainda avança nesta questão porque explica que o “converter-se a si 

mesmo” tem uma relação estreita com a necessidade de “práticas de si” que 

seria a materialização do que em si existe como verdade. Isso pode ser 

observado nas narrativas (em forma de posts) postadas por pessoas e/ou 

familiares de pessoas com implante coclear: ciborgue de ouvido biônico.        

            Por isso, este volume, trata da descrição e análise, de modo crítico e 

reflexivo, da forma como as relações se estabelecem entre os membros de três 

grupos que se encontram na rede social e que se desdobram em postagens por 

meio de blogs e websites – como explicado na introdução desta tese. O primeiro 

é um grupo fechado, no qual e como já mencionado nos volumes anteriores, não 

é permitido se colocar contra - em hipótese alguma - ao implante coclear. Neste 

grupo, há silenciamentos e controle do discurso que se apresenta sob a forma 

de postagens e comentários, fotos e imagens, por meio da ação do mediador da 

comunidade. Para entender esta relação, retomo o enunciado de abertura do 

grupo cujo conteúdo se caracteriza como normatividade comunitária:  

310 

                                            
310 Cf: https://www.facebook.com/groups/178882225559190/ 
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           O segundo é um grupo aberto, de caráter mais democrático, no qual e 

pelo qual é possível ter contanto com alguns “problemas orgânicos” e/ou 

avanços causados pela atual configuração fisiológica da pessoa com 

“surdez/ciborgue” e satisfações/insatisfações emocionais causados pelo 

implante coclear. Neste grupo, seus membros expõem angústias, dúvidas e 

protestos em decorrência do seu aparelho intraorgânico que não funciona ou da 

implantação que não deu certo ou que não correspondeu às expectativas 

esperadas e/ou postagens de felicidade e maravilhamento sobre a vida pós 

implante coclear. Acredito ser importante relatar que, mesmo quando o implante 

coclear não corresponde as expectativas daquele que o tem como corpo, há a 

dúvida se ele deve ser refeito, recolocado, e se as ocorrências negativas foram 

em função do organismo orgânico e da pessoa ao invés do próprio dispositivo. 

O que é possível perceber, ao analisar inúmeros posts, é que há uma clara 

imposição sobre as pessoas que são submetidas ao implante coclear para que 

elas subjetivem a culpa quando algo não dá certo. Na dúvida, muitos ficam 

jogados a própria sorte. Por exemplo, quando eu requisitei uma cópia do contrato 

elaborado para implantação do dispositivo intraorgânico, nenhuma das 50 

pessoas com as quais eu fiz contato permitiram que eu tivesse acesso a eles. 

Por que? A resposta a esta questão e a quebra do silêncio dependerá do tempo.   

           Além dos silenciamentos, o terceiro grupo é formado por usuários de 

implante coclear e se denomina como canal para reclamações, insatisfações e 

debates sobre problemas causados pelo implante coclear. Também se trata de 

um grupo fechado. Os problemas exibidos pelos membros têm característica de 

protesto e/ou estão apresentados sob forma de dúvidas, na maioria das vezes, 

relacionadas com o fim da garantia do aparelho intraorgânico, retirada de 

produtos do mercado, manutenção do modelo/aparelho, desgaste do dispositivo 

eletrônico entre outros dessabores de ordem prática. O fato é que o ciborgue de 

ouvido biônico do qual este volume trata, não é uma imagem de ficção como 

projetado pelo cinema. Não se trata da ironia da MAD. São pessoas reais, vidas 

que experimentam a dor, o medo, a decepção, a busca de resolução do seu 

problema. Buscam alguém que possa solucionar os problemas ocorridos, 

quando o implante coclear não corresponde com suas expectativas. Quando um 

aparelho usado no implante coclear quebra, é danificado ou se desloca no corpo, 
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não se trata de um produto com defeito. Trata-se de uma pessoa adoentada, 

ansiosa pela manutenção de seu órgão, em busca de respostas sobre como agir, 

a quem procurar, como proceder:  

311 
 

           A imprevisibilidade da vida, do corpo, não é possível de se reorganizar 

por meio de um manual de instruções como se faz com inúmeros aparelhos de 

alta tecnologia que estão no mercado. Não se trata de um celular. Como exemplo 

destes posts que apresentam “dúvidas” e “desespero” tanto quanto falta de 

                                            
311 Os nomes e a imagem dos membros que postaram a mensagem foram mantidos em sigilo 
para preservar a identidade e a privacidade das pessoas envolvidas. Postagem de 17 de 
setembro de 2014 Cf: https://www.facebook.com/messages/ericaramiro  
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conhecimento sobre os possíveis “efeitos colaterais”, mal funcionamento, quebra 

ou desgaste do produto/corpo, causados pelo implante coclear, é possível se 

deparar com situações como a apresentada. Há um claro descontentamento 

com o modo como pessoas com implante coclear estão sendo tratadas quando 

o que está em jogo são os direitos da pessoa “ciborgue”.  

           Se observada como “consumidora”, em função do aparelho que compõe 

seu corpo, a pessoa sofre uma série de problemas de ordem existencial. Os 

descontentamentos são múltiplos e podem ser explicados através de uma 

simples analogia que se baseia na relação: o que se consome e porque se 

consome, o que é durável e o que não é um bem durável. A linguagem usada 

pelos membros dos três grupos deixa escapar, ainda que de modo sutil, uma 

série de descontentamentos quando o assunto é analisado por meio da relação: 

consumidor X fornecedores. O que denomino fornecedores é um tecido, tramado 

e complicado que se forma por médicos, fonoaudiólogos, empresa fornecedora 

de aparelho interno e externo para implante coclear, plano de saúde, 

importadoras e fabricantes de pilhas etc. Cabe então, iniciar a análise por meio 

de três categorias: 1º) perdas coletivas 2º) heterotopia do amor e 3º) perdas 

individuais. Afinal, estas categorias, como propostas, poderão apontar de que 

maneira as pessoas ciborgues de ouvido biônico se percebem na medida em 

que subjetivam os discursos que estão agindo sobre si: convertendo-se para si. 

Apesar disso, estas percepções serão analisadas por meio de problematizações 

de ordem prática, mas que não são esclarecidas ou não estão tão evidentes 

como deveriam estar. Ainda que algumas destas questões trazidas aqui, neste 

volume, pareçam não fazer referência aos grupos analisados, todas elas partem 

destes grupos e seus desdobramentos. Neste sentido, ou o post estava em uma 

das comunidades, ou o assunto do qual trato foi comentado pelos membros das 

comunidades. Contudo, nem sempre, os fragmentos ou recortes serão trazidos 

no decorrer deste volume, mas seu conteúdo, parte da observação, descrição e 

análise do que as pessoas com implante coclear e/ou seus familiares pensam, 

sentem e postam312.  Portanto, esta é uma longa jornada. 

                                            
312 Parte de uma das comunidades formada por meio de familiares e/ou pessoas com implante 
coclear, cuja escolha foi feita de modo aleatório por meio do descarte de 20 a cada 20 páginas 
das que foram analisadas, poderá ser conferida no anexo 23 com início na p. 601 deste Volume. 
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2- Perdas coletivas e uma questão sobre o ciborgue I.C:  
    Ele é constituído por um bem durável ou não durável?  
 

           A pergunta que surge no cenário formado pela tecnologia e que se coloca 

à disposição para a pessoa com implante coclear, e que por certo atinge o plano 

subjetivo do ciborgue de ouvido biônico é: o aparelho interno e o processador 

usado para ciborguização da pessoa com implante coclear deve ser considerado 

um bem durável ou um bem não durável? Como esta questão é subjetivada pelas 

pessoas que vivem a experiência ciborgue? Embora haja alguns comentários 

nas comunidades sobre o que fazer quando o implante não funciona mais, 

parece que os fatos negativos não são discutidos com a seriedade que deveriam 

ser, ou, como já dito antes, os silenciamentos imperam. A questão é: enquanto 

bem durável, o I.C de fato representaria uma solução para a surdez, mas como 

um bem não durável o I.C pode ser o princípio de muitos problemas para as 

pessoas submetidas ao implante coclear? Contudo, qualquer que seja a 

resposta ela provoca o sujeito e seu universo interior porque são indagações que 

interferem na conversão do discurso à verdade de si. Aquilo que penso que sou 

e como meu corpo é: quando refletido no espelho, quando olho para ele e 

quando o sinto operando e/ou quando, por algum motivo, não funciona mais. 

           Na linguagem do mercado os bens para consumo e de consumo são 

divididos por meio destas duas categorias: bens duráveis e bens não duráveis. 

A resposta, ainda que sutil e obscura, escondida atrás do maravilhamento pela 

tecnologia ou ignorada pelos usuários de tecnologia intraorgânica auditiva, torna 

a pergunta um tanto quanto perigosa porque desafia as promessas de salvação 

colocadas em cena pela medicina. Põe na mesa certo tema intocado: o biocapital 

escraviza? Se o conjunto de aparelhos para o implante coclear puder ser 

considerado um bem durável, talvez seja ele um meio de reparação ou 

restauração para quem não quer se autodeclarar surdo. Como já foi dito, seria a 

solução para a surdez. Mas se este conjunto de aparelhos que compõe o 

implante coclear for um bem não durável ele ameniza um diagnóstico de modo 

momentâneo e pré-anuncia perdas coletivas de ordem econômica, emocional e 

fisiológica para o presente e o futuro das pessoas implantadas. Todavia, as 

pessoas que se submetem ao implante coclear pensam sobre esta questão? Ao 
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analisar seus posts – e é óbvio que eles representam uma porcentagem das 

pessoas com implante coclear – parece que estas pessoas sentem esta questão, 

mas não identificam o problema como algo inscrito no território do direito, que é 

bruto e frio, do consumidor. Ela se percebe consumidora, mas se enxerga como 

um paciente em busca de solução. É como se sua busca fosse parte do processo 

terapêutico: muitas vezes silencia e se conforma com a situação.      

           Como no post anteriormente exposto, as perdas coletivas são/estão 

iminentes em ambos os grupos da rede social analisados e se caracteriza como 

um fenômeno não apenas problematizado em território brasileiro, mas também 

em outros países. A questão do implante coclear ser problematizada como um 

“bem não durável” põe por terra o desejo da ciência médica de, com a 

robotização humana, transformar a matéria do “corpo – indigna e perecível” - 

com materiais virtuosos e duráveis, em matéria digna. O I.C. não dura tanto 

quanto prometido – e essa é uma hipótese que tem como base postagens de 

pessoas que passam ou passaram pela decepção de um implante que não deu 

certo, muito embora não se trate de uma afirmação sobre todos os implantados.  

           Os ciborgues de ouvido biônico, enquanto grupo, parece, além-mar, 

sofrerem da mesma perda: quando o bem não durável falha o fantasma da 

surdez os assombra. O “homo Silicium”, como denominado por Breton (2013), 

deixar de ser promessa de imortalidade para mostrar-se – na medida em que se 

afasta da representação ciborgue criada pelo cinema - frágil, suscetível e 

escravizado pela tecnologia que a princípio lhe salvaria: ordem do biocapital. 

Para que o fluxo econômico se mantenha os bens não podem durar por muito 

tempo. É preciso impulsionar o consumo, alimentá-lo pelo sentido de 

necessidade. E é isso que possivelmente ocorre: a pessoa, mesmo após 

experimentar o processo que a submete a uma dependência do mercado em 

nível de fisiologia robótica do seu corpo, acredita na obrigação desta 

interferência como meio de reabilitação da sua mazela. As observações feitas 

nos grupos da rede social mostram que não há discussões sobre a categoria do 

aparelho que irá compor o corpo da pessoa ciborgue: durável ou não durável. O 

que há é um discurso pronto distribuído pela indústria e reforçado por muitos 

médicos de que o implante coclear foi elaborado para durar a vida toda. Mas 

nem sempre dura. Ninguém desses grupos parece questionar a natureza da 
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durabilidade do seu implante consumido. Há a subjetivação dos discursos: de 

salvação, de reabilitação, de melhoramento, de aperfeiçoamento, de abandono 

ou afastamento da surdez e de evolução por meio das interferências médicas. 

No cuidado de si, não há um cuidado que anteceda a experiência pós-orgânica. 

Na medida em que as coisas fluem, ou travam, dão certo ou errado é que o 

verdadeiro “eu” vai se constituindo. A grosso modo, o “cair no real” leva tempo 

porque o discurso comercial aliado ao fôlego clínico já foi convertido a si.  Mas 

ainda que as experiências vividas pela pessoa implantada tenham um tempo de 

felicidade e satisfação pré-determinados, o negócio provoca a busca por novas 

tentativas de reimplantação. Embora seu aparelho – retirado do mercado - 

apresente falhas, muitas pessoas implantadas buscam uma nova possibilidade 

de manter-se implantado: 

  

           O fato é que, diferentemente, dos bens não duráveis colocados no 

mercado, o processador de fala do ciborgue de ouvido biônico, quando 

apresenta problema “rebaixa” seu usuário a seu estado de anterioridade e 

inferior: surdez. Aparentemente, diferente das demais invenções da tecnologia, 

como por exemplo os modelos de telefone celular que se tornam ultrapassados 

enquanto série de fabricação, os aparelhos para implante coclear e seu descarte 

não são tão líquidos e de fácil resolução. O aparelho usado para o implante 

coclear é corpo, parte da pessoa, a própria pessoa. Se olhado como puro 
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aparelho, o ciborgue como ser hibrido (ajuntado de carne e máquina) não passa 

de uma farsa fabulesca de mercado:  

313 
 

           E eis a questão de ordem pública: o lixo eletrônico, quando constituído 

pelo aparelho que compõe o corpo do ciborgue de ouvido biônico, perece dentro 

dele quando não retirado do corpo. Depende, como mostrado no texto dos dois 

posts anteriores, de decisões arbitrárias e de ordem mercadológica. Quando se 

percebe defeito em um aparelho de telefone celular encaminha-se o mesmo para 

a assistência técnica, mas quando o defeito é na parte interna do implante 

coclear e o produto é tratado meramente como aparelho e/ou modelo de 

mercado a pessoa se torna coisificada pela empresa que lhe presta serviço. Há 

este entendimento por parte de quem é implantado? O homem virou aterro 

sanitário, vivo, para condicionamento de lixo eletrônico? 

           O que ocorre, embora não se tenha discutido sobre este tema ainda, é 

que o aparelho, tanto o interno quanto o externo usado no implante coclear 

quando sem funcionamento pode ser considerado “lixo eletrônico”. Lixo 

eletrônico é o modo como se denomina todo e qualquer aparelho sem utilidade 

e que precisa ser descartado. Seu descarte é avaliado como de fácil, médio e/ou 

                                            
313 Cf: http://nuvendigital.com/blog/2011/10/16/telefonia-celular-que-bicho-e-esse/ 
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de descarte cauteloso e é considerado quimicamente como resíduo - aquilo que 

resta de qualquer substância inutilizada (Cunha, 2011, p.559).  

           Por meio da linguagem técnica a classificação para os resíduos se 

apresentam da seguinte forma: Resíduos Classe I – Perigosos; Resíduos Classe 

II – Não-Inertes; e Resíduos Classe III – Inertes. Seguindo esta norma, o lixo 

tecnológico pode ser enquadrado como Resíduos Classe I ou II314 dependendo 

da sua composição. Contudo, parece não haver uma discussão sobre os 

componentes eletrônicos usados no implante coclear sendo eles considerados 

resíduos. Tal tema, colocaria fim nos processos judiciais que buscam saber 

quem são os responsáveis pela manutenção do aparelho quando ele para de 

funcionar. No estado de São Paulo, por exemplo, a lei 54.645/2009 define que: 

Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por 
suas características, venham a gerar resíduos sólidos de significativo 
impacto ambiental, mesmo após o consumo desses produtos, ficam 
responsáveis (...) pelo atendimento das exigências estabelecidas 
pelos órgãos ambientais e de saúde, especialmente para fins de 
eliminação, recolhimento, tratamento e disposição final desses 
resíduos, bem como para a mitigação dos efeitos nocivos que causem 
ao meio ambiente ou à saúde pública” (Art. 19)   
 
 

           O homem é parte do meio ambiente e ao considerar o aparelho para 

implante coclear, quando não funciona mais ou quando apresenta falha, um 

resíduo; seu efeito nocivo estará diretamente relacionado ao meio ambiente 

tanto quanto a saúde humana. De quem é a responsabilidade então? Da pessoa 

implantada? A questão é de ordem moral porque implica em responsabilidade 

entre consumidor, empresa distribuidora, empresa fornecedora, importadora, 

fabricante, mediadores do processo como médicos e fonoaudiólogos, e todos 

aqueles que participam de uma publicidade que esconde os “perigos” e/ou as 

reais responsabilidades provocadas pelo aparelho intraorgânico usado no 

implante coclear, privilegiando certo apoio público a aquisição do produto.  

           O sistema envolvido na circulação social do aparelho usado no implante 

coclear por meio de sua comercialização possivelmente necessita de um 

                                            
314 Cf: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm e/ou http://lixoel 
etronico.org/cgi-sys/suspendedpage.cgi e/ou http://ecoletas.blogspot.com.br/p/links-interessan 
tes.html 
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planejamento do que em termos de políticas públicas a CETESB (2015) 

denomina “logística reversa”. Em relação a medicina, sua responsabilidade 

moral com quem se submete ao implante coclear tem como base, o que Moulin 

(2009) chama de “abdicação populacional da autonomia” algo que ocorre por 

meio da intervenção médica na medida em que sua prática toca a integridade 

humana. Muitas pessoas, embora tenham acesso as informações por meio de 

sites de busca, dão credibilidade a palavra do médico e por ela são/estão 

convencidas dos benefícios do implante coclear. Subjetivam para si a ordem do 

discurso clinicamente elaborado e comercialmente exposto.  

           Embora pareça uma preferência autônoma, a escolha pelo implante 

coclear esbarra na abdicação da autonomia porque obedece a um 

aconselhamento médico: fé no discurso médico. Entretanto, não foi possível 

observar em inúmeras postagens analisadas certo conhecimento sobre os 

possíveis danos ocorridos pelo uso do implante coclear. Quando algo dá errado 

o que se observa é um certo descontentamento e dúvida sobre o inesperado. 

Mesmo sem ter consciência da situação, a pessoa coisificada se tornou um 

depósito vivo de lixo eletrônico. Quem resolve isso? O ser humano tornou-se, na 

busca de seu aperfeiçoamento, um encarnado sanitário? (Em alusão ao aterro 

sanitário). O fluxo econômico estaria disposto a transformar o corpo em 

depósito? É certo que as infecções, dores e manchas estão no suporte da 

pessoa – seu corpo – e sua qualidade humana não será afetada uma vez que 

nada foi alterado em seu DNA. Mas dor não é – como exposto nos volumes 

anteriores – um dado da doença? O corpo dolorido em função do implante que 

não funciona ou que apresentou algum defeito não estaria doente porque tem 

dentro de si, como parte de si, um dispositivo inútil: lixo eletrônico. Quem deve 

responder por esta situação: a pessoa implantada, seu familiar, o médico, a 

empresa fornecedora, o Estado? Quem assume a culpa? 

           A responsabilidade moral, seja em torno da política reversa que implica 

consumo e produto consumido, seja seu recolhimento quando resíduo, ou a 

preservação da integridade humana atrelada a medicina menos coorporativa e 

mais atenta a humanização, é um tema que necessita atenção. Apesar disso, 

parece que o descaso com a vida humana, suas dores e perda de dignidade não 
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estão colocadas como foco central na relação: responsáveis pelo implante 

coclear e consumidores de implante coclear. O post abaixo indica isso: 

 

           Entre as ocorrências de insatisfação pós implante, sobra uma dúvida: os 

aparelhos interno e externo usados no implante coclear são considerados 

resíduo industrial ou de saúde? A resposta, talvez não seja imediata porque para 

o biocapital o que importa além da relação consumo/produto são os ganhos reais 

do mercado de próteses. Em meio as provocações de ordem moral causadas 
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pelo biocapital e seu plano de ganho estão: agendamento de consulta, 

autorização médica para reimplantação corretiva de modelo e série para 

comunicação entre processador de fala e aparelho interno, elaboração de 

exames pré cirúrgicos, autorização do SUS ou do plano de saúde, remarcação 

de data para cirurgia atualizadora, condições de recuperação pós-cirúrgica, 

dependência do mercado e a incerteza do tempo de operacionalidade do novo 

modelo. O desespero, frente a estas situações, torna o ser humano impotente: 

 

           Aparelho para ser usado no Implante coclear não se compra nas Casas 

Bahia, não se trata de um eletroeletrônico comum. Os sentimentos em forma de 

palavras, como os explicitados no post, não estão relacionados ao consumo de 

qualquer aparelho. Não se trata de um game de última geração, de uma 
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geladeira, de um novo celular e seus aplicativos, da escolha de um novo 

processador para computadores ou de uma televisão de última geração. Trata-

se da busca pela qualidade de vida. E por este motivo, não pode ser descartado 

facilmente, negligenciado, desconsiderado e silenciado. É corpo, e para sua 

manutenção/atualização, é preciso rasgar a carne para retirar o resíduo e trocá-

lo por outro aparelho que funcione. Neste quesito, a frustração parece ser um 

sentimento que provoca a perda da dignidade. Faz desfalecer a decência e 

rompe com a ideia de ser híbrido.  

           Para o mundo dos negócios, não há corpo híbrido. O direito da pessoa se 

torna dissociado do direito do consumidor. A pessoa se torna distante do objeto 

que lhe constitui. Para o mercado o ciborgue de ouvido biônico não é uma 

pessoa integralmente, mas um ser humano que carrega consigo um produto. 

Produto e corpo não se misturam como os médicos indicam quando aplicam o 

conceito de hibridismo. Tampouco a qualidade de ser híbrido atinge o direito. Se 

híbrido, não há mais aparelho, mas corpo humano, órgão do corpo humano. Na 

medida em que há falhas no corpo robótico, embora a pessoa seja quem sente 

a dor e o produto quem lhe cause a dor, cada um é tratado segundo sua 

possibilidade financeira. O ser híbrido, não passa de uma ilusão, de uma fábula 

subjetivada que se dilui com o tempo. O ser hibrido de homem-máquina não 

existe. Se o híbrido fosse uma realidade, todo ele e sua constituição orgânica e 

artificial seriam para o direito: pessoa, corpo, sujeito. Mas não é assim que 

acontece. Os tratados para implantação ocorrem pela indução médica, sua 

necessária retirada ou reimplantação necessitam de acordos entre pessoa e 

empresa. O biocapital vitima o ser humano à condição de subordinada aos 

mecanismos do mercado. Propagandas, disseminação de depoimentos 

constantes na rede social, fotos, imagens técnicas, tudo cria a atmosfera da 

persuasão. A coletânea publicitária faz acreditar que ser uma pessoa implantada 

é a melhor opção. Muitas pessoas convertem este discurso para si.          

           Mas é assim que o mercado se mantém, as propagandas pró-implante 

segue a linha da felicidade e realização. Como produto seu comércio abarca não 

somente a realização da cirurgia, mas a intenção de vender um modelo de vida 

feliz porque a tecnologia pode mudar o cotidiano de quem por ela fizer a opção. 

O pragmatismo por detrás da publicidade tem a intenção de vender, não o 
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aparelho, mas um novo modelo de existir no mundo e nele interagir. A ambição 

médica de recriar o corpo apresenta-se de forma aparentemente sem risco a 

saúde. Sorrisos, felicidade, amor, compaixão. O implante coclear parece ser a 

melhor escolha. Por que permanecer surdo quando se pode optar pela 

tecnologia? 

315 

316 
 

           É preciso compreender que a tecnologia apresentada, representa no 

território do biocapital, algo que satisfaz momentaneamente aquele que a 

consome. Seu fluxo comercial é o mesmo que o dos celulares: são fabricados 

                                            
315 Fonte da imagem: http://la.cochlearamericas.com/pt-br/nossos-produtos/conhece-
ocochlear%  
316 Fonte da imagem: http://ismotorrino.com.br/servicos/cirurgias/ 
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para tornarem-se ultrapassados. Sim, é possível dizer que o aparelho para 

implante coclear é um bem não durável e todo aquele que optar por se tornar um 

ciborgue de ouvido biônico, ou for submetido a este processo precisa ter clareza 

dessa condição. Afinal, a experiência do ouvir tem data marcada para sair do 

mercado e pode, quando apresentar defeito, provocar insatisfação entre seus 

usuários. Resta perguntar: a que sucumbe a pessoa com implante coclear? O 

implante é mero aparelho ou órgão eletrônico? Algo dentro de mim ou meu 

corpo? Estas questões são confusas e mudam de configuração diante da 

realidade vivida por cada implantado. Como é possível observar, parece que, 

quando tudo ocorre e flui como o desejado, o implante coclear é tratado e 

concebido como um aparelho dentro do corpo, mas quando as coisas não 

ocorrem bem, o aparelho implantado ganha status de corpo mesmo, parte da 

pessoa, seu órgão adoentado. A fronteira aqui é demarcada por uma singela 

relação de percepção sobre o modo como cada corpo se constitui. De qualquer 

modo, há perdas que se caracterizam como coletivas porque uma pré definição, 

sobre o significado do implante coclear, que não se concebe, faz de toda pessoa 

implantada uma vida suscetível as imprevisibilidades provocadas pelo 

dispositivo eletrônico intraorgânico. Quem resolve isso? 

 

3- O amor: 
    Vestígios da violência simbólica como perda coletiva 
 

           Ainda que, no grupo aberto, seja permitido postagens que denunciam 

certos abusos de saúde, de descaso, na relação consumidor e fornecedor, a 

linguagem permite escapar que existe certa cautela quando a finalidade é expor 

angústias provocadas pelo implante coclear que não atendeu o resultado 

esperado. Na relação que se estabelece, parece que, a aplicabilidade do controle 

por meio da coerção passa a ser um dispositivo ativo na medida em que provoca 

silenciamentos. Para ser mais especifico, do mesmo modo que os ouvintes 

fizeram uso de dispositivos de controle em relação aos surdos durante todo o 

século XX (como mostrado no Volume I), do mesmo modo que muitos surdos 

fizeram e fazem usos de dispositivos de controle em relação a quem foi 

submetido ao implante coclear; os grupos formados por ciborgues de ouvido 
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biônico parecerem coagir de modo visuoimperceptual seus membros a sempre 

declarar “amor” ao seu implante. Há a formação de uma rede que captura pelo 

discurso a subjetividade da pessoa implantada submetendo-a a repetição de 

narrativas que nem sempre representam a sua realidade. Todo implantado deve 

converter-se a si o discurso de satisfação provocado pelo seu implante. Ser um 

ciborgue de ouvido biônico, parece precisar, no território do discurso, ser algo 

bom a todo sempre. Há uma espécie de contrato que controla e silencia 

possíveis descontentamentos relacionados ao implante coclear. Este tipo de 

controle promove e vai ao encontro do que Foucault já havia estudado como 

sendo “sistemas de exclusão pelo qual o discurso é atingido pela palavra 

proibida” (2009b). A frase “Não deu certo” ou “O implante não corresponde as 

expectativas expostas pelo médico” ou “O implante me trouxe problemas de 

ordem financeira e orgânica” acabam, no processo de ciborguização, sendo 

elevadas à categoria de palavra proibida. Se no passado Michel Foucault (1926-

1984) declarou a existência de uma certa “ARS erótica” na qual e pela qual se 

fez existir controle sobre o discurso do sexo e em decorrência disso instituiu-se 

toda a moral que hoje educa o sentido de família. Por analogia, os grupos de 

pessoas com implante coclear, mesmo quando reclamam suas frustrações, o 

fazem segundo uma ARS que recai sobre o corpo ciborgue. É preciso amá-lo.  

           O que ocorre é, como explica Foucault: nada, nem ninguém - e deste 

modo é possível pensar em um coletivo controlado - e por isso todos, não se 

encontram no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma política 

discursiva que necessita reativar-se em cada um dos sujeitos do discurso 

(Op.Cit.). Partindo do pensamento de Foucault, como se colocar contra ou 

denunciar, ou negar, ou expor erros e decepções, dor e arrependimento de algo 

que, de modo massificado, passa a ser pensado como sinônimo de amor. Como 

reconhecer como lixo eletrônico um aparelho que é parte do próprio corpo? A 

família do “ciborgue” permitiria?  

           De qualquer modo, o tempo para quem opta pelo implante coclear, seja 

pela retirada de produtos do mercado, seja por defeituosidade no aparelho, é 

incerto. Sua incerteza está na expressão “até quando o aparelho que reconstitui 

minha fisiologia” se manterá em atividade. Afinal, não se trata de um novo 

celular, não se trata de um fetiche maquínico como a aquisição de um novo 
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computador. A responsabilidade pelos aparelhos usados no implante coclear 

quando se tornam resíduos ou a causa do retorno à surdez precisa ser 

demarcada. O conflito de ordem política, faz da questão, para quem acreditou 

que o dispositivo intraorgânico lhe salvaria da surdez, uma perda coletiva. As 

perdas vividas pelo grupo, estão em cena, ainda que discreto, podem ser 

percebidas nos posts das três comunidades existentes na rede social.  

           O que sobra, é o mecanismo de manipulação que procura sucumbir o 

implante como um ato dogmático de amor. O ato em si, pode ser manifestado 

sob a forma de tatuagem, mensagens, declarações, artes expostas como capa 

de perfil na rede social. O que ocorre é uma espécie de mimetização do puro 

discurso médico. A fé no ato médico é colocada em prática como devir religioso. 

Vê-se protestos contra empresas que fornecem o aparelho, mas o médico e/ou 

o fonoaudiólogo que indica a empresa, não teria parcela de responsabilidade? A 

marca de uma “fé” pública ao discurso clínico, seja no corpo da pessoa 

implantada, seja na internet, seja no papel ou de qualquer outro suporte, traduz 

a “fé” sob a forma de imagem. Declara de modo visível a subjetivação ao controle 

do discurso que lhe condena ao biocapital. Sob o formato de declaração feliz, 

esconde a inocência e desconhecimento, sobre as intenções do biocapital: tornar 

um corpo dependente de certa tecnologia para exercer poder sobre ele por meio 

do fascínio delirante. 

           Quando o fascínio toma o lugar da razão, a consciência se torna perigosa 

porque tem como suporte todo delírio relacionado ao aparelho. O 

maravilhamento toma o lugar da consciência de oposição, do pensamento crítico 

e provoca certo conforto emocional. Pelo menos é o que parece acontecer. O 

amor declarado ao implante coclear parece de qualidade platônica. É muita 

declaração de amor a um objeto, e isso soa estranho. O ato em si está, 

perigosamente, longe da criticidade. É a perda da razão crítica em função de 

uma consciência delirante, a perda da dignidade frente ao direito sobre seu corpo 

– autonomia, alteridade e multifacetamento - tanto quanto a angústia provocada 

pela decepção frente aos resultados obtidos pelo implante coclear, que podem 

ser considerados perdas coletivas de dignidade. A perda não é apenas material 

e financeira, ela tem características de perdas emocionais. Nem sempre se trata 

de uma perda material, mas da própria autonomia uma vez que implantar-se 
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provoca uma dependência entre pessoa e empresa. Neste sentido, o amor, 

passa a ser um dispositivo de escondimento destas perdas:             

317 
 
           Perigoso e simbolicamente violento as questões trazidas nos tópicos 

deste capítulo, caracterizam perdas coletivas pois, elas abrangem boa parte das 

pessoas ciborgues de ouvido biônico. Suas angústias, medos e ansiedade, algo 

que depende de cada pessoa, é uma perda individual, mas que pode ser 

coletivizado porque são postas nos grupos e representam uma preocupação de 

caráter comum: da comunidade. A comunidade adoeceu perante as frustrações 

e de modo paliativo insiste em suavizar sua dor por meio de “comprimidos” sob 

a forma de declarações de amor. O amor, esse se tornou uma palavra banalizada 

pelo uso. Se diluiu em paixão como um processo que escraviza por vontade 

própria. Contudo, é possível visualizar inúmeras postagens de amor da pessoa 

implantada a seu aparelho. Inevitável é não fazer a seguinte pergunta: quanto 

tempo dura este amor? Onde habita sua verdade, na realização ou no medo? 

 

                                            
317 A imagem foi cedida por uma usuária de implante coclear. 
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II 
O poder da Voz e a Voz do poder: 

A linguagem que oprime 
 
 
 
 
A voz é corpo e o mais fundamental dos 
fatos culturais. Da articulação da voz, 
diz-se desde Aristóteles, devém a 
política, que se define em seu 
significado mais essencial como relação 
entre seres humanos capazes de 
articular a voz. 

Marcia Tiburi 
 

1-Vozes que não reverberam: 
   Discursos lívidos 
 
 
           O programa Brasil das Gerais, quando se propôs a abordar o tema 

Implante coclear e a cultura do surdo, no qual estavam presentes uma pessoa 

implantada, um médico (pai de um garoto implantado), um otorrinolaringologista 

especialista em implante coclear, uma mulher - mãe de pessoa surda que não 

faz uso de implante coclear - que é coordenadora da pastoral do surdo da 

arquidiocese de Belo Horizonte em Minas Gerais, e um surdo usuário de LIBRAS 

e não implantado318, tomou posição a favor da medicina (O link do programa 

estava postado em um dos grupos da rede social). Ao invés de promover o 

diálogo entre seus participantes, o que aconteceu, como quase sempre 

acontece, foi a imperatividade do discurso clínico. O problema desta ocorrência 

tem como base uma estrutura política fechada, ditadora e brutal: um sistema 

abotoado de silenciamentos. Flusser (2014), por exemplo, explica que o diálogo 

produz informação, já o discurso as mantém como foram pensadas segundo a 

elite da qual ela emana.   

           Como quase sempre acontece, a pessoa que não é participante dos 

grupos elitistas tem sua voz silenciada pelo mais forte. Mata-se o espírito 

democrático e oportuniza-se que o discurso seja monofônico. O que ocorre, 

                                            
318 Cf: Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=MEg3S_Dpzq8 Parte 2: https://www.youtube. 
com/watch?v=j8uioQbbRQU Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=wkefA5jA3YQ 
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como já alertava Canguilhem, é que o corpo se tornou um produto, visto que sua 

atividade de inserção em um meio característico, seu modo de vida escolhido ou 

imposto, esporte trabalho, contribui para dar forma a seu fenótipo, ou seja, para 

modificar sua estrutura morfológica e, por conseguinte, para singularizar suas 

capacidades. É neste ponto que o discurso da higiene encontra ocasião e 

justificativa, doravante recuperada e travestida da ambição sociopolítico-médica, 

a prática de regulamentar a vida dos indivíduos (2005). Este parece ser o 

princípio do Homo Símiles indicado por mim no Volume II. Todo regulamento é 

vertical e impõe sanções aqueles que estão no alvo da seta. A relação da fala 

de Canguilhem com o pensamento de Flusser se estabelece na medida em que 

o discurso da medicina, quase sempre, é voltado para a prática da higiene, sendo 

que suas sanções, como ocorreu no programa, são verticalizadas e causam 

rouquidão nas vozes que lhes contestam. 

           Junto a normatividade médica, seu poder e ambição, a voz de quem nega 

o implante coclear ou o questiona passa a ser rebaixada. A medicina faz 

entender que colocar-se contra o implante coclear ou questioná-lo é o mesmo 

que negar a possibilidade de ouvir. Instaura certo sentimento de culpa 

subjetivada por algumas pessoas surdas na medida em que ela se torna única e 

responsável por escolher permanecer na surdez. Nos espaços do trabalho e do 

esporte, o lugar para quem nega os ensinamentos da medicina é comprimido 

pelo poder que emana da voz dos médicos. A higiene como prática medico-

político permanece ativa. Isso pode ser constatado, no programa, nas vozes das 

quais emanam a força da “verdade”.    

           Embora o programa tenha sugerido, aparentemente, promover um debate 

igualitário entre seus convidados sobre o implante coclear e/ou o uso da LIBRAS, 

houve a todo momento certa imposição, ainda que sutil, da “verdade” dos 

benefícios do implante coclear no processo de recuperação da audição de 

pessoas surdas ou das pessoas que se autodeclaram deficientes auditivos. Em 

dado momento, talvez sem se dar conta do processo de coerção a qual foi 

submetida, a coordenadora da pastoral de surdos da arquidiocese de Belo 

Horizonte admite que, se a decisão fosse somente dela, teria escolhido o 

implante coclear para sua filha surda.  
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           Contudo, não parece que sua opinião, subjetiva, seja realmente o que a 

sua fala permitiu escapar. Após sua colocação, logo em seguida ela diz: “não vi 

nenhum caso bem-sucedido de implante coclear”. E de fato há inúmeros casos 

de implantes que não foram bem-sucedidos. Interrompida de modo imperativo 

pela jornalista e apresentadora, silencia na medida em que é “posta contra a 

parede” pela seguinte frase: “você está vendo aqui na sua frente [...] você viu 

das pessoas que deram depoimento” (como se todo programa não houvesse 

edição, escolha das melhores cenas, dos melhores textos, das melhores 

imagens antes de ir ao ar). Neste momento, o diálogo cessa. O círculo, que 

segundo Flusser (2014), é essencial para que a voz do emissor retorne e siga 

produzindo a dinâmica do diálogo, é rompido. O que reverbera é puro discurso: 

endurecido, embrutecido, elitista. A produção de informação se anula em 

detrimento do saber clínico que fez da apresentadora um boneco articulado por 

seu ventríloquo. Quem falou por ela, supostamente, são os médicos e/ou 

possíveis empresas patrocinadoras do seu programa.  

           Para quem analisa as questões sobre o implante coclear, a fala da 

coordenadora da pastoral, indica sua observação sobre os processos contínuos 

e constantes aos quais pessoas implantadas se submetem: terapia para 

aprender a ouvir, audiometrias, aferição e regulação do dispositivo. A rotina de 

idas e vindas a médicos são constantes, os gastos também. Isso faz do implante 

coclear uma possibilidade e não uma solução. E talvez seja isso que ela 

considere como fator de “insucesso”. A rotina de pessoas implantadas, passa 

ser mais complicada e demanda maior cuidado do que no tempo do aparelho 

convencional extra orgânico. Na medida em que o programa avança, fazendo 

uso de o verbo “interpretar” – algo subjetivo e pessoal – o médico/pai de 

implantado se posiciona de modo imperativo: “eu interpreto que o implante 

coclear é uma cura”. Estranho que esta frase de efeito tenha sido enunciada por 

um médico. O próprio Canguilhem (2005) (2009), que era médico e filósofo, 

critica o conceito de cura. Indaga o que é cura319. Sob a influência do 

                                            
319 Em suma pode-se dizer para o doente, a cura é o que a medicina lhe deve, ao passo que, 
para maioria dos médicos, ainda hoje, a medicina deve ao doente o tratamento mais bem 
estudado, experimentado e testado até o momento. Disso decorre a diferença entre o médico e 
o curandeiro. Um médico que não curaria ninguém não deixaria de ser médico de direito, 
habilitado como ele o é por um diploma que sanciona um saber convencionalmente reconhecido 
para tratar dos doentes cujas doenças são expostas em tratados quanto a sintomatologia, à 
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pensamento de Canguilhem proponho pensá-la como símbolo: cura, é ato 

político. Sua criação é ritual. Em muitos casos envolve fé mais do que ciência – 

e não se precipite em negar minha observação porque ela terá sustentação neste 

capítulo. Mas a sensação e a busca pela cura, bem como na maioria das vezes, 

convence. É o que acontece no “debate”. Capturada pelo poder que a cerca, a 

coordenadora da pastoral dos surdos enuncia o que a direção do programa 

parece querer tornar público: embora você apoie a cultura surda, ainda não se 

convenceu de que esta é a melhor escolha. Por que não optar pelo implante 

coclear? A coordenadora da pastoral, aparentemente coagida ao discurso de 

“cura” que a domina, diz: se eu escolhesse, acho que optaria pelo implante, mas 

eu respeito a cultura surda (em síntese – retomando a fala já citada 

anteriormente). O discurso venceu, a narrativa se adequou. 

           Mas há um proposito na anulação do diálogo para alimentação do 

discurso. Se a cura, como explicitado em nota de rodapé, é aquilo que só pode 

ser enunciado pelo paciente, seu anúncio tornou-se necessário quando se trata 

do implante coclear. A cura virou espetáculo. Quanto maior for a gama de 

pessoas satisfeitas (curadas), por seu dispositivo eletrônico, vindo a público, 

maior o efeito de realização sobre a sociedade. A “cura” precisa, para dar 

credibilidade ao médico, ser constantemente declarada: é o marketing em sua 

realização. Eis o motivo de todo movimento midiático, supostamente subsidiado 

por grandes empresas, para que implantes cocleares sejam ativados em 

programas de televisão e que pessoas declarem seu histórico de vida em sites, 

blogs e rede social. Declarar a cura é marketing pós-moderno a favor da indústria 

cultural da normalidade/anormalidade. Quem se coloca contra, ou discorda, 

tenta impor suas observações, expressa-se com uma voz rouca: discurso lívido.     

           Quando se silencia por meio do controle, ainda que metaforicamente, o 

que morre é o sujeito cognoscente. A relação estabelecida no programa é 

desigual porque o médico é constituído historicamente como um homem de 

ciência (homem de poder) e a coordenadora da pastoral dos surdos uma pessoa 

                                            
etiologia, à patogenia e à terapêutica. Um curandeiro só pode sê-lo de fato, pois ele não é 
avaliado sobre seus conhecimentos, mas sobre seus sucessos. O médico está habilitado 
publicamente a pretender curar, ao passo que é a cura, experimentada e declarada pelo doente. 
Cf: Canguilhem, 2005, p. 50.     
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de fé, senso comum, alguém que atua sob a ordem da filantropia (abaixo do 

homem de poder). Quando o discurso se sobrepõe ao diálogo, o anula. Como 

proposto por Flusser (2014), as categorias de verdadeiro e de falso não são mais 

aplicáveis. Todo monólogo está carregado de certo grau de fascismo que não 

admite ser interrompido e/ou contestado. A voz monofônica anula a presença do 

outro, só recupera o fenômeno do eco.    

           Os escritos de Michel Foucault (1926-1984), em sua grande maioria, 

sempre apontaram para a “morte” do sujeito cognoscente em função da 

subjetivação de discursos regulados pelo biopoder. Neste ponto fica claro que 

Foucault anuncia a morte do sujeito ativo que domina o conhecimento e o tem 

dentro de si. Segundo o filosofo, a sujeição aos discursos de poder e a promoção 

das identidades sucumbem à pessoa a uma servidão que ocorre por meio de 

processos de docilização: aceitação do modo como se deve ser partindo do 

controle da linguagem que deve permanecer enunciada. A questão que se forma 

diante deste trágico pensamento de Foucault é: seria possível pensar a 

subjetividade em um sistema entregue à identidade produzida pela biopolítica? 

A voz controlada é subjetiva ou está sob o efeito da sujeição? Perante as novas 

identidades contemporâneas, entre essas o ciborgue de ouvido biônico, é 

possível conferir ao ser humano a qualidade de sujeito de enunciação? 

           Sendo produzido, ou não, pela biopolítica, a subjetividade pode ser, ainda 

que debilitada pelas falsidades que competem a relação social, algo que se 

encontra na linguagem. O modo como as pessoas se relacionam, seus 

enunciados revelam muito do que em seu eu habita como valores, contra valores 

e a constituição de si. De modo análogo, lembro-me da aflição de uma aluna da 

universidade que insistentemente se autodeclarava alguém com inúmeras 

dificuldades para entender conteúdos acadêmicos. Óbvio que seu discurso era 

pragmático e as intenções poderiam ser desde conquistar a piedade dos outros 

que a ouviam, quanto ser reconhecida como alguém que, apesar dos problemas, 

rompia barreiras e estava fazendo o possível para superar suas dificuldades. O 

que não ficava claro, talvez, para ela mesma, era “o que” ou “quem” provocou a 

necessidade de se autodeclarar “coitada”. Vinda de uma escola pública, mal 

administrada, a todo sempre foi tratada como alguém digna de piedade. Nas 

comemorações de páscoa quase sempre levou para casa um “chocolatinho” cuja 



428 
 

origem era a caridade de seus professores que, ao olhá-la como inferior e 

indefesa, promoviam campanhas para comprar coelhinhos da páscoa para 

esmolar seus alunos. O que parecia um ato de amor, na verdade era pena, dó, 

piedade, subserviência e fascismo - ainda que sutil - colocado em prática. Ela foi 

sujeitada a certo discurso da piedade e aos poucos subjetivou para si que todos 

deveriam sentir isso por ela. Colocada nesta condição, sempre que podia, repetia 

sua “ladainha” auto piedosa. O que ela evidenciava era a conversão de si na 

ordem do conhecimento ao discurso que lhe consumiu. Ela subjetivou o discurso 

de “coitada” e assumiu esta condição como constituinte de sua identidade.  

           Flusser (2014b) ao escrever sobre o que significa “ser” Judeu, o define 

como pratica de um conjunto de ritos e como cosmovisão e projeto de vida; o 

primeiro constitui a tradição e o segundo tem relação com o sentido de civilização 

e atua nos destinos da sociedade. Vê-se aí, na explicação do filósofo o que se 

pode denominar como “memoria pela repetição” e “permanência pela busca e 

espera”. Situação análoga pode ser aplicada ao ciborgue de ouvido biônico. Ele 

está envolvido por certo “ritual médico” e espera como destino “a cura”. Tanto 

ser Judeu, Católico, Islâmico (da ordem religiosa) ou ciborgue tem relação com 

a produção e atividade de certo capital simbólico. O ciborgue, como que 

capturado, pela “religião” do corpo pós-orgânico converte-se a ela de modo 

acrítico. Mesmo quando as coisas não vão bem, parece que as lamurias são de 

ordem emocional mais do que provenientes do senso crítico. Conversão, tem 

significado de busca e mudança de rumo. Entretanto, e quase sempre, a 

mudança de rumo aponta para despojamentos da reflexão em função da 

aceitação do discurso pronto: qualquer que seja o resultado da implantação, a 

ciborguização precisa dar a impressão que tudo deu certo. 

           Segundo Foucault (2011a) esta conversão pode ser observada quando o 

sujeito se posiciona por meio e através do discurso de verdade que o preenche, 

este tem seu corpo e mente tomados de modo que se converte ao próprio 

discurso como alma constitutiva: prática de si. Com inúmeros ciborgues de 

ouvido biônico o sentido atribuído a “conversão” acaba sendo o mesmo “o 

implante mudou a minha vida”. O que não fica claro é se tal mudança provocou 

alterações para melhor ou pior. Há um discurso de exaltação e maravilhamento 
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que impede a verdade de vir à tona. A voz é lívida, sufocada sem direito a 

reverberação.  

           Como foi possível observar nos volumes anteriores, o ciborgue de ouvido 

biônico busca em sua jornada existencial seu espaço, porque a ele foi ensinado 

que todos devem ter seu espaço. Constrói de modo semelhante aos ouvintes e 

aos surdos, e a pobre menina injustiçada, sua comunidade de iguais. Segue na 

busca de uma semelhança para a constituição de si, ainda que fantasiosa tanto 

quanto imaginária como as aplicadas nas religiões. O que se vê nesta busca é 

que as histórias se repetem e por esta frequência os grupos se formam 

exatamente segundo a tradição que tanto rejeitavam: autoafirmações 

constantes, essencializações biopoliticamente ativas, encarnação de narrativas 

e ventriloquacidade320 do discurso de poder/saber que se ordena como um 

fundamentalismo identitário. Se a verdade dos surdos, que impõem a LIBRAS 

como necessária e legítima, incomoda quem opta pelo implante coclear. Se a 

voz deste surdo denominado natural ainda não tem valor simbólico na sociedade. 

Se as críticas dos surdos ao implante coclear como materialização do poder 

clínico e continuidade de uma campanha em prol de um surdicídio incomoda. 

Não deveria ser a “comunidade” de ciborgues com ouvido biônico mais fluída? 

Não deveria ela, permitir críticas e contradições no comportamento de seus 

membros? O diálogo não deveria prevalecer ao discurso monofônico? 

           O que se vê, de fato, é um discurso repetitivo que coloca em cena a 

prescrição médica como indissolúvel indício de verdade. Como disse o Dr. Bento:  

LIBRAS, enquanto linguagem é um problema para a vida normal das pessoas 

[...] o implante coclear substitui a audição, é um computador, um processador 

que uma parte fica dentro e a outra fora [...] quanto mais cedo se tratar as 

pessoas com perda de audição melhor será o resultado [...] mas quem nunca 

ouviu experimenta uma novidade, é como uma criança que tem que aprender de 

novo [...] o ideal é que a criança seja diagnosticada precocemente e faça o 

implante antes de um ano de idade, por isso que hoje em dia se tem nas 

maternidades o teste da orelhinha [...] o aparelho em média custa uns 70 mil 

                                            
320 Ventriloquacidade é uma categoria pensada e proposta por Marcia Tiburi que explica a 
repetição do discurso de modo que quem fala não percebe que a voz falada não é a sua. Cf: 
Tiburi, 2011 a e b. 
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reais, mas a relação custo benefício deste aparelho é melhor que o de um marca-

passo porque você vai sociabilizar uma criança que iria ficar a vida inteira 

dependente de alguém, não ia ter sua profissão, não poderia estudar ia ser um... 

da sociedade321. Não é possível negar que, em cada ciborgue de ouvido biônico, 

há a sujeição ao discurso da surdez com toda sua carga simbólica de valor 

negativo. Os ciborgues de ouvido biônico, como foi possível analisar nos 

diálogos e posts das comunidades, subjetivam para si a proposta de vida 

ordenada pelo discurso da medicina. Dela emana a voz do poder. Não se pode 

negar que as afirmações, ainda que cautelosamente expostas pelos 

otorrinolaringologistas, sobre o implante coclear, também estão ativas e são 

reproduzidas pela grande maioria de seus usuários.  Seja por meio de sua 

educação pessoal ou por aqueles que foram, embora ouvintes, educados a 

verem em seu familiar surdo a surdez como um mal. A questão não é modificar, 

ou tentar modificar os sentidos atribuídos à surdez, mas entender que para a 

linguagem clínica, a surdez é um mal e a tecnologia representa a possibilidade 

de erradicação deste mal. Se comparado ao que disse Flusser sobre ser Judeu, 

a surdez preserva a memória, mantém a tradição, alimenta o próprio ritual de 

vigilância contra o maleficio que assombra o corpo. Todo o resto, cura ou 

frustração, é destino. E o destino não se muda quando posto como elemento de 

um rito. E assim, como se fosse um destino certo, ouvintes temem a surdez, 

surdos a incorporam como identidade una e intrínseca e lutam pela sua produção 

cultural como povo, os ciborgues de ouvido biônico a expulsam de seu corpo 

para enunciarem o ato político da “cura” (ainda que num esforço de fazer da 

ideologia médica sua verdade). Como alguém que aceita seu destino, cada qual 

segue sua jornada, decifra sensações, sofre seus desenganos, grita seus 

direitos, cala suas dores. Algumas vozes são ouvidas e outras apagadas. O 

momento dá razão a medicina – como sempre desde o século XIX – e torna 

lívida qualquer voz que se oponha ao poder clínico. Mas tudo isso tem um preço, 

a angustia provocada pela verdade. Sob a custódia do médico, jornalistas, 

repórteres, alguns professores, famílias, fazem das experimentações um show 

de cura. Um novo Entre Sorts na rede social ou na televisão. Colocam em prática 

a ventriloquacidade. Acreditam nela. Enfim, a vida segue, entre vozes que 

                                            
321 Fragmentos da fala do Dr. Ricardo Bento. Extraído do programa Mais Você. Cf: https://www. 
youtube.com/watch?v=3cIOb4qSUak   
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ordenam e lábios silenciados. Entre o poder que dita a regra e seus seguidores, 

cada um vai ao encontro da sua jornada. O fim desta história depende do tempo. 

 
2- O mito do destino: 
    O discurso que me toma 
 

           Como Michel Foucault (1926-1984) buscou, em muitos de seus estudos, 

fazer uma análise dos valores da antiguidade, proponho pensar “jornada” –

palavra com a qual finalizei o tópico anterior - com seu valor clássico. Agora, não 

indico pensar somente em jornada, porque toda vivência em si a explicaria, mas 

na “jornada do herói” cuja experiência se define pela aceitação do próprio destino 

e seu cumprimento. O herói eleva o homem a condição de mito e sua jornada é 

tanto mítica quanto humanamente aceitável (Abbagnano, 2007).  É neste sentido 

que chamo a atenção para o que a sociedade na contemporaneidade 

experimenta: identidade é ficção biopolítica e ficção pode ser concebida como 

sinônimo que substitui o mito em tempo pós-moderno322. Acostumados com um 

corpo entregue ao capital, não se vê nesta entrega, a metáfora da escravidão: 

vive-se numa sociedade de muitos míopes. O homem, como alertou Habermas 

(2010), experimenta a repressão coagulada em normalidade. Incorpora para si 

o designer e submete-se ao micropoder de repressões silenciosas. Por meio 

deste pensamento é possível entender que, na contemporaneidade, há de modo 

visuoimperceptual selos, marcas, autorizações de um corpo endividado sem ao 

certo compreender o sentido e/ou a necessidade de sua remissão. A ordem é 

comprar, adquirir, movimentar a economia. Mesmo que a mercadoria seja o 

corpo, a pessoa, sua dignidade posta como moeda de troca. 

           No período da escravidão, o sentido da subserviência era em função do 

poder da coroa, da igreja e da necessidade de exploração do trabalho alheio. 

Homem proprietário e homem propriedade eram categorias de ordem política 

que fundamentava a hierarquia da boa vivência. As contestações sobre esta 

ordem geravam as revoltas necessárias para quebra de certa pirâmide do poder. 

Mas, e quando a entrega é por aceitação da ordem política? Quando há a 

                                            
322 Como proposto por Marcia Tiburi em uma de suas aulas na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie no ano de 2014. 
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impressão de escolha? Quem se responsabiliza pelo corpo aprisionado? O 

ciborgue de ouvido biônico está inscrito nesta condição de modo corporal e 

integralmente entregue porque seu corpo, acreditando na cura como destino 

está acoplado a um dispositivo que não é seu. A ficção dos filmes 

cinematográficos captura corpos. Há eugenia em atividade a favor do biocapital. 

O ciborgue, se analisado do ponto de vista puramente capital, retorna o homem 

a servidão: das patentes, das séries, das empresas. Heitor Penteado, no 

programa Invenção do Contemporâneo, exibido em 23 de julho de 2015, 

metaforicamente, disse que o bicho do capital não tem boca nem ânus. Para ele 

não interessa o que entra e o que sai, mas somente a circulação. 

           Biocapital segue este princípio circular. Avaliza: os produtos, seus 

consumidores, público alvo, recursos possíveis, descarte para novo consumo. 

Mede, analisa, mantém quando necessário, inventa conceito, torna o consumo 

indispensável. Contudo, no biocapital, a circulação não está fora do homem, não 

é ato exógeno, mas endógeno. Torna-se consciência típica dos zumbis: não 

consciência. O homem é uma dicotomia no qual sua existência é analisada como 

consumidor/mercadoria. O brinquedo “cabeça de batata” implantado serve como 

referência irônica para aquilo que o biocapital cria: 

   



433 
 

           Em função disso, o corpo aperfeiçoado é também o corpo que se 

escraviza, cujo sentido de acoplamento torna ele mesmo o objeto industrializado. 

Não há problema nisso se, a criticidade existir e, a consciência for de oposição 

ao sistema que lhe captura. Talvez ninguém consiga fugir da condição identitária, 

contudo, compreendê-la é indício de contra consciência. Significativo é entender 

que muitas vezes a questão não é nem a captura do sujeito à ciborguização 

porque alguns são entregues ao processo quando crianças são submetidas ao 

implante coclear segundo a escolha dos pais ou responsáveis. Ainda pequena, 

subjetiva para si uma condição que não partiu de sua escolha. Enquanto a 

criança brinca com um brinquedo e faz dele seu objeto, a família não percebe a 

metáfora da representação de seu filho para a medicina: também objeto. 

Habermas (2010) alerta que as intervenções eugênicas de aperfeiçoamento 

prejudicam a liberdade ética na medida em que submetem a pessoa em questão 

a intenções fixadas por terceiros, que ela rejeita, mas que são irreversíveis, 

impedindo-a de se compreender livremente como o autor único de sua própria 

vida que se encontra repleta de marcas e endividamentos:  

  
323 

                                            
323 Fonte da imagem: https://agenciaespaco.files.wordpress.com/2010/10/eupodiatamatando_be 
be_cheio_de_anuncios1.jpg 
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           Como já foi exposto, quando se trata do I.C a cura é quase mito. Tê-la 

como “destino” na jornada da vida pode ser ilusão. Trazer para dentro do corpo 

uma matéria morta, é o mesmo que esfriar a percepção de corpo quente. As 

marcas, embora não perceptíveis, estão ali. Cada parte entregue, cada órgão 

patenteado, e neste sentido, regula e demarca seu poder biocapital sobre o 

corpo. Um emaranhado de emblemas, slogans e patentes parecem selar a vida. 

A crítica é rançosa, e causa gastura porque o sujeito já formado, bem definido 

pelo discurso que o constrói, dificilmente se coloca à disposição para pensar 

sobre o assunto ou demora para entender o jogo que lhe envolve. O biocapital 

não deveria ser posto como prova de amor. Se isso acontece, o que se tem, é 

outro problema de ordem coletiva: acriticidade.           

 
 
3- O amor na TV e na Internet: 
    Frases que sangram o simbólico 
 

 
           Há em toda trama do biocapital um esquema bem elaborado que mexe 

com a subjetividade humana de tal modo que a retina se torna míope. Tiburi 

(2011c) já havia criticado a televisão e proposto entendê-la como uma prótese 

da consciência, um aparelho que captura o olhar e direciona o ver324. A questão 

formada em torno do ciborgue de ouvido biônico tem relação direta com o 

discurso clínico, com a miopia e com a televisão, além do cinema e das 

fotografias. Se anteriormente dei atenção ao cinema, agora penso ser importante 

frisar a televisão e alguns canais de TV da internet (espaço que se denomina 

como domínio público e aberto). 

           Se Televisão é prótese, o discurso que por meio dela nos chega pode ser 

concebido como lubrificante e/ou carga ativa que mantém a prótese em 

funcionamento. O discurso é espirito potencializado sob a forma de controle, e o 

biocapital faz bom uso deste princípio. Entre suas invenções materiais e objetos 

postos em circulação para o consumo, o amor é seu trunfo mais latente. Mas 

qual a origem deste amor que ofusca quase todo o olhar e captura a retina de tal 

modo que a visão se torna confusa? Do Cristianismo, como explicado por 

Abbagnano (2007), vem a explicação do amor como relação, relação de alguém 

                                            
324 Cf: TIBURI, Márcia. Olho de Vidro. 
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com um próximo, que na sequência se torna um mandamento cuja intenção é 

afastar o homem de todo mal. O amor da televisão faz casais sonharem com 

beijos apaixonados das novelas, chorarem com relações difíceis que superam a 

razão, atravessam o tempo pela espera da volta. O amor, um dia idealizado pelo 

Cristianismo, foi incorporado como produto pelo capital e se tornou objeto 

rentável. A idealidade do amor é produzida em escala industrial. 

           Quando se trata da pessoa com implante coclear, o amor dos médicos, o 

amor da família, o amor exposto pela mídia esboça o resgate da luta contra o 

mal da surdez: aflição do corpo e dor social. No entanto, o amor que cuida 

também faz sangrar a alma: vide Romeu e Julieta. Eis a necessidade, sob a 

atuação do biopoder, da busca de identidades pelas pessoas. É por meio delas 

que os homens se elevam a qualidade de alguma coisa e se fortalecem 

acreditando nos atributos contidos na ficção que as compõem. Parece que o 

implante coclear, segundo o que se vê na televisão, está mais próximo de um 

ato amoroso do que da imortalidade proposta pelo cinema na medida em que dá 

vida ao corpo ciborgue. Contudo, este amor de origem Cristã, não escapa de sua 

qualidade de “amor misericordioso”. A televisão, toma posse do amor como laço, 

contrato e prova de afeto na qual e pela qual toda loucura é possível em nome 

do amor. Todo sacrifício vale a pena quando se justifica o ato pelo amor. O amor 

é alimento da alma, justificativa para o pecado, motivo de entrega e a moral do 

pátrio poder. Como disse Abbagnano (2007), estes fatores sempre foram 

intrínsecos ao amor. Eles comprovam sua existência. O amor é, então, um 

produto que constitui a identidade da família.  

           Identidade pode, por analogia, ser equiparada a destino como 

apresentado no tópico anterior: dela não se foge e a ela se entrega porque se 

aceita como condição divina. O pensamento sobre o amor é divino. Até aqui, 

talvez não tenha apresentado avanços em relação ao que já foi dito sobre a 

identidade no primeiro e segundo volume, contudo, proponho que “identidade” 

seja pensada como “dispositivo” de subjetivação/desubjetivação. Como ocorre 

no/pelo cinema, o fenômeno do out put e do in put parece ativo na medida em 

que estabelece a troca necessária para uma operação que considero de caráter 

exoendógena/endoexógena: uma troca que ofusca o olhar. O que ocorre é um 

pouco mais do igual, nos quais os mesmos artifícios da biopolítica se repetem 
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sob a aparência de novas conquistas. O que ela promove são subjetivações 

tendo como base o contrato do amor. Do ponto de vista do controle, ciborgue é 

um registro que procura dar sentido a determinado modo de existir e sua busca 

precisa ter relação com laços imaginários de afeto: amor. A decisão dos pais não 

pode ser relacionada com egoísmo ou avareza ou inveja; mas com o amor. 

Mesmo que todos os outros sentimentos estejam latejando no fulcro da família, 

o amor precisa ser o mote da decisão. O amor, ou sua enunciação constante, 

precisa estar na moral, sob o formato de cuidado, da família. Amar alivia a culpa.  

           Mas a televisão certamente tira da individualidade qualquer um que tente 

ficar nela e o eleva a categoria de grupo que incorpora e performatiza o discurso 

(jogo de linguagem) proposto clinicamente: implantar seu filho é um ato de amor. 

Se o cinema foi responsável pela criação e projeção do conceito de corpo 

ciborgue, a televisão teve a função de associar este corpo a um ato amoroso. 

Um amor misericordioso, acolhedor, cuidador. Mais que isso, a televisão tem a 

função biopolítica de aproximar o conceito de corpo ciborgue das pessoas como 

um projeto que nasce da tecnociência, mas cuja aceitação depende do amor dos 

pais para com seus filhos. O próprio Flusser (2014a) defende que “Tele” significa 

trazer para perto, além da distância e do tempo: estabelece conexão.  

           Televisão, tem relação com “trazer uma visão para perto”. Ela permite que 

o discurso clínico seja objetivo e participe do pensamento da família. Mas, o 

“trazer para perto” vai além do olhar, do ver; relaciona-se com a subjetividade: 

trazer para dentro. O perto, precisa ser tão próximo, que não há outro além de 

mim que possa representá-lo. Tele, tem relação com contratos cotidianos que 

são estabelecidos pelas produções cujo sentido só é validado quando 

internalizadas. O amor dos anúncios é um amor inventado, consumido por meio 

do olhar que o subjetiva. Tele, acaba tendo sentido de “subjaz”: fabricado, 

condicionado, falso, design, industrializado. O amor é produto. Impulsiona a 

indústria cultural da normalidade e alimenta o ódio a diferença. É bem possível 

fazer uma leitura do “ciborgue de ouvido biônico” como um dispositivo que 

captura a experiência de cada pessoa implantada e de modo “televisionado” a 

coloca como categoria de “essa gente ciborgue”: amada. Declarações de amor 

ao aparelho implantado mostram o quanto o discurso consegue, no território da 
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prática do biocapital, converter-se a si mesmo constituindo certo grupo formado 

por “essa gente” que ama o implante coclear: 

   

325 
 

           Flusser, quando se propôs a problematizar os sentidos atribuídos ao 

termo “a gente”, discorreu sobre o significado de reprodução comportamental 

tanto quanto de primitividade/condicionalidade que envolve o termo. Usa como 

exemplo a expressão “essa gente comprimida no ônibus”. No aperto do 

transporte coletivo, a máquina que carrega corpos com seus pensamentos 

singulares, transforma toda individualidade, ali oprimida, em “essa gente” que de 

tão convertida a condição de “povo oprimido, grupo subalterno” se dissolve no 

exemplar coletivo (2008). Entretanto, quando se trata de “essa gente comprimida 

no ônibus” a máquina que “espartilha” os corpos é um dado bruto326 a qual 

penso, para dar um exemplo ainda que jocoso, como um emaranhado de lataria 

parafusada. Semelhante a isso, a identidade – coletivizada – elevada à categoria 

                                            
325 Cf: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=743201202461587&set=pcb.7432012291282 
51&type=1&theater    Cf: http://www.elnortedecastilla.es/gente-estilo/201503/11/tatua-implante-
oido-hija-20150311 214351.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll& 
ns_fee=0&ns_mchannel=FB 
326 Dado bruto como algo constatável em nível material como a pedra antes de ter em si o dado 
simbólico que torna pedra. Cf: FLUSSER, 2007a. 
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de “essa gente” se comprime por meio do comportamento a ser subjetivado, 

sendo ela um dado simbólico que dissolve as subjetividades (se estas forem 

pensadas como únicas e puramente singulares). Por meio desta trama, o 

símbolo captura seu objeto. Foucault (2007) denomina esta captura como 

gradativa e de caráter digressivo, porque desvia o foco do que é real e o submete 

a verdade do discurso, de “talhação”. O que há é uma intenção biocapital, mas 

o que se vê são atos de amor e de entrega. O plano simbólico que a televisão 

torna próximo, ao mesmo tempo que informa, esconde suas intenções 

comerciais.    

           Flusser para exemplificar o plano simbólico e seus perigos, fala que o 

símbolo m significa a massa, o símbolo sec significa o segundo e o símbolo gen 

significa portador de hereditariedade, sem respeito à realidade significativa 

desses significados (2007). Partindo do que disse Flusser é possível entender 

os símbolos como partículas de linguagem politicamente sistematizadas. Ao 

fenomenalizar se, “essa gente ciborgue de ouvido biônico” sublima para si o 

modelo ideal de organismo reparado tanto quanto tecnologicamente modificado. 

Afinal o símbolo cyber significa cybernetic que em português denota alguma 

coisa ou algum local que possui uma grande concentração de tecnologia 

avançada327. No caso das pessoas que se tornaram ciborgues de ouvido biônico, 

o local cheio de tecnologia “avançada/ultrapassada” passa a ser o próprio corpo. 

           O corpo é então suprimido pelo discurso que o salva e o condena. Salva-

lhe porque fornece a ele, por tempo determinado/indeterminado, o “gosto de 

ouvir”. Lhe condena porque após o aparelho não funcionar mais, o corpo que o 

encarna se configura como deposito de lixo eletrônico - como já problematizado. 

Mas o amor, retórica e símbolo do belo entregue ao extremo, dá conta de 

fantasiar a dor e travesti-la de necessária. O corpo sofre, contudo, o ideal 

ciborgue suprime a dor. Para a medicina, todo corpo esteja ele animado ou morto 

é uma peça cadavérica necessitada de amparo e digna de experimentações 

múltiplas. Foucault (2013) explica que a palavra grega para dizer corpo só 

aparece em Homero para designar cadáver. Este sentido de corpo/cadáver o 

torna espécime para análise e experimentações – e isso já foi comentado em 

                                            
327 Cf: http://www.significados.com.br/cyber/ 
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outro momento. Somos todos, no território da medicina, peças cadavéricas em 

observação e/ou experimentação. Um laboratório para a ciência. Interessante 

que, na comunidade e/ou grupo formado por ciborgues de ouvido biônico, por 

meio da linguagem corrente é possível observar que embora seus componentes 

tenham subjetivado a condição de se autodeclarar ciborgues de ouvido biônico, 

o aparelho que lhes constitui e permite que sejam categorizados deste modo 

parece não ser reconhecido como seu corpo. Na ordem do discurso, a pessoa 

que optou ou recebeu o implante coclear segundo o desejo de terceiros, tem em 

seu corpo/cadáver uma peça cadavérica sem animus: seu ouvido que não 

funcionava antes da interferência tecnológica. Neste aspecto, o corpo/cadáver 

pode ser entendido como carne sem animus e o aparelho um dispositivo 

adicional que anima seu órgão inanimado. É interessante pensar que a prótese, 

enquanto prótese, é “coisa morta” (Tiburi, 2011c, p. 67) mas quando acoplada 

ao corpo torna-se pessoa, peça animada que simbolicamente salva o órgão 

cadáver de seu estado mórbido. Entretanto, quando todo o corpo estiver sem 

animus, pode a prótese ser desligada (quando alimentada eletricamente) e voltar 

a seu estado primário: máquina. Essa é uma relação fria, e por isso se faz 

necessário atrelá-la ao amor misericordioso. Se do corpo, após morto, o chorume 

que vaza de seus restos alimenta o solo, o que vaza do órgão robótico o 

contamina: pode ser lítio, bário, cádmio, chumbo e mercúrio.  

           Embora não seja unanimidade, um volume grande de pessoas se referem 

ao implante coclear como algo que se usa. O verbo “usar” provoca os sentidos 

porque é, entre outras possibilidades, a palavra que melhor explica as práticas 

biopolíticas de subjetivação. Não se usa apenas o aparelho implantado, mas 

todo e tudo o que nele, enquanto instância, está contido em nível de discurso. 

Entregue a tecnologia e ao biocapital vive-se a condição do que está implicado 

em ser um ciborgue. Contudo, e como a linguagem sempre oscila, embora o 

implante coclear seja algo que, para muitos ciborgues, é usado. Em alguns 

momentos é reconhecido como o próprio corpo. Como já foi falado anteriormente 

sobre “uma nova configuração da doença”, na mesma comunidade formada por 

ciborgues de ouvido biônico há a busca – de pessoas implantadas ou de 

responsáveis por pessoas implantadas - por médicos que sejam especialistas 

em implante coclear. A pergunta, com tom de ironia, tenta desvelar apenas uma 
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dúvida: o que se pretende? O que o ouvido biônico provocou no organismo para 

que fosse percebido como algo que precisa de um profissional da saúde ao invés 

de conserto mecânico? As dúvidas caracterizam o interstício objetado pela 

relação carne-corpo-máquina. Máquina, a priori, nunca tem animus. Então, 

recupero a ideia antes trabalhada: quando ela é corpo e/ou cumpria o papel de 

animar um órgão que estava inanimado, que status ela recebe?  

           Foucault (2013) ao analisar a tatuagem e a máscara, a maquiagem, a 

tiara, a coroa como adornos do corpo, propôs ir além da categoria do enfeite, fez 

pensar na evocação da vivacidade do desejo, na potência do sagrado e/ou na 

violência do deus intermediados pelo que ao corpo foi adicionado. Essa gente 

ciborgue de ouvido biônico parece evocar a restauração, a experimentação de 

um corpo além corpo-máquina e o poder de existir sonoro: vivacidade. Implante 

não é adorno, mas a expressão do desejo de pertencer sem saber a que. 

Simplesmente pertencer. Sublimação do pertencimento: um culto ao amor.      

            O que há, como indício dessa “gente ciborgue”, são os direcionamentos 

coletivos numa constante troca de dúvidas, medo, angustia, fé na conquista e 

esperança. A ordem do discurso “Ciborgue de ouvido biônico”, ou “essa gente 

ciborgue” direciona as pessoas para se entenderem como “iguais” entre si, 

fundamento da ação biopolítica e provável anúncio da morte da subjetividade: 

todos se envolvem em um mítico processo “fisiológico328” que, ao ser construído 

no plano da linguagem se tornam inerentes a sua condição híbrida. Não 

percebem, ou não parecem perceber que determinadas ocorrências com seu 

corpo, ou determinadas situações ou sentimentos de dor não seriam 

experimentadas se elas não tivessem se submetido ao implante coclear.  Mas 

mesmo a dor e muitas das considerações individuais são caladas em função do 

que se acredita necessário ao fisiológico universal dessa gente ciborgue. Afinal, 

para a indústria cultural da doença os efeitos colaterais dos medicamentos quase 

sempre não são levados em consideração. Para a indústria cultural da 

normalidade, parece que o mesmo se aplica quando se trata do I.C. O que 

chamo de “fisiológico universal” é o modo como se acredita, na medida em que 

o discurso se converte em si, que as experiências de vida de um ciborgue 

                                            
328 Processos fisiológicos é um termo mítico, o qual, traduzido para a camada vertical da nossa 
experiência, significa, comportamento. Cf: FLUSSER, 2008, p.69. 
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necessariamente passa por certos percalços. Mas a imprevisibilidade, do ouvir 

ou não ouvir após o implante coclear, parece ser ignorada na medida em que 

um grande número de ciborgues de ouvido biônico se autodeclaram satisfeitos 

com os resultados obtidos. A tristeza de algumas pessoas e/ou a frustração em 

função das “promessas” médicas quando o implante coclear não dá certo, 

possivelmente, são sufocadas. A linguagem revela que “como essa gente se 

entende” é pela forma de grupo, categoria, e cultivam pelo estilo de vida uma 

unicidade existencial universalizada que implica em declarações de “amor” ao 

processador de fala – um dos aparelhos que compõe o implante coclear. 

Todavia, a satisfação, se analisada como sentimento que abrange a todos que 

experimentam o implante, não condiz com a realidade. Ainda que a realidade 

vivenciada seja bem distante da “realidade” narrada, o que prevalece é o espírito 

de “comunidade que ama universalmente seu aparelho”. Agamben (2013a) tem 

uma definição significativa sobre o individual e o universal, e seu pensamento 

pode ser aplicado a condição dessa “gente ciborgue de ouvido biônico”: 

comunidade suprimida pelo discurso e narrativa do amor. Segundo ele a 

antinomia entre o individual e o universal tem sua origem na linguagem – o que 

provoca a necessidade de criação de um termo linguístico: ciborgue de ouvido 

biônico. Como exemplo, Agamben (Op. Cit.) propõe pensar na palavra árvore e 

explica que este termo denomina de fato, todas as árvores, enquanto supõe o 

próprio significado universal no lugar das singulares árvores inefáveis. Isto 

transforma as singularidades em membros de uma classe, cujo sentido define a 

propriedade comum como condição de pertencimento. A questão é: uma vez 

“grupo” é possível fôlego para subjetividade? A relação de grupo “sufoca” aquilo 

que poderia ser um debate humanizado e de esclarecimento sobre possíveis 

vantagens e desvantagens da opção ou submissão ao implante coclear. O que 

pode ser percebido são manobras de linguagem, promovidas pelo discurso 

clínico aliado as intenções do biocapital que agência o “público” sobre o processo 

de ciborguização. O que circula nas redes sociais, com aparência de 

depoimentos pessoais, em blogs e comunidades abertas e/ou fechadas, tem 

caráter de publicidade disfarçada no qual e pela qual a pessoa que fala, como 

representante de grupo, quase sempre (porque publicidade é um trabalho – e 

isso não representa um problema) recebe por aquilo que posta. O problema não 

está na campanha publicitária, mas no modo como é feita. A impressão de 
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aconselhamento, ao invés de “promoção de produto”, é que provoca um debate 

e o eleva com urgência a categoria ética. Qual seria o limite? Não seria de bom 

tom, trazer imagens com este tipo de publicidade, contudo em ambos os grupos, 

há postagens que causam confusão e ofuscamento entre o que é “um 

depoimento pessoal espontâneo” e o que pode ser “publicidade direcionada e 

subsidiada”. A publicidade em torno do implante coclear adota, na medida em 

que sempre faz referência a família e ao amor familiar, o mesmo estilo adotado 

pela famosa “família Doriana329”: 

    

                                            
329 Fazendo referência as propagandas da margarina da marca Doriana que durante a década 
de 80 do século XX ilustraram as imagens da televisão e aproximaram as pessoas do modelo de 
família ideal. Na família Doriana, até a margarina sorri. A imagem foi capturada do comercial da 
margarina televisionado em 1990. Cf: https://www.youtube.com/watch?v=9QR6jjIaA4M 
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           A linguagem regulada que se coloca em uma ordem no discurso que 

convence, alcança, quase sempre seus objetivos porque promove, como dito 

anteriormente o “público”. Quem permite esta análise é Foucault na medida em 

que explica que “público” não é tampouco, evidentemente, o gênero de público 

aplicado quando se faz uma análise sociológica sobre mídia. O público é uma 

                                            
330 Fonte das imagens: http://www.programainfantilphonak.com.br/divisao-aasi.php 
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realidade instituída e desenhada pela própria existência de instituições como as 

sociedades científicas, como as academias, como as revistas científicas, e o que 

circula neste âmbito (2011a). Público é um sistema. O não questionamento, 

muitas vezes, sobre a publicidade que se constrói em torno da tecnologia que 

envolve o implante coclear e toda sua instrumentalização, provavelmente é 

decorrente da relação aparente entre: ciência e tecnologia. 

 

                                                                                                                                 
331 

 
           Além do amor, dos sorrisos e imagens de bem-estar, muitas campanhas 

para promoção de um “público” tão ideal quanto fantástico fazem uso de palavras 

                                            
331 Cf: https://www.facebook.com/medel.hearlife/photos_stream 
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que associam a precisão do implante coclear como descoberta científica 

necessária a toda pessoa surda. No jogo da linguagem, enunciados como 

“pesquisas apontam” são frequentes em inúmeras informações que escondem, 

entre outras coisas, a instituição que está por de trás desta campanha. E não se 

trata de responsabilizar uma empresa ou outra, mas de compreender o espírito 

do biocapital que na primeira década do século XXI vem ganhando fôlego e 

substituindo, gradativamente, o que em todo século XX foi denominado discurso 

ou instituição clínica. O fragmento exposto é um breve exemplo da linguagem 

aplicada em chamadas publicitárias332:     

 

 

 

 

           Público é então a concepção de cultura produzida e reproduzida em 

escala industrial que institui um sistema. Uma vez o “público” tendo sido 

encarnado, o que sobra de espaço para a subjetividade? Tanto a primeira 

pergunta, quanto a segunda provocam. A resposta dada a elas talvez provoquem 

mais: Courtine conta que o espartilho, verdadeiro e necessário, concebido como 

uma máquina que servia, tradicionalmente, para comprimir o corpo das crianças, 

teve seu uso negado por Rousseau (2010). A negação de Russo ao uso do 

espartilho projetaria a imagem do futuro cidadão como alguém mais livre e que 

dúvida do utilitarismo da máquina. Rousseau “se desconecta” da máquina que o 

envolvia culturalmente. Pensa sobre sua real importância e a nega.  Liberta-se 

na medida em que ao se vir no mundo extravasa em ato a subjetividade que não 

lhe permite sujeitar-se ao espartilho.  

           Contudo, no mesmo período em que Rousseau nega o uso do espartilho, 

havia um grupo sujeitado ao espartilho como objeto cultural. Mas é o fôlego de 

Rousseau que permite sua fuga de algo que estava entranhado como 

culturalmente verdadeiro porque “público”. O espartilho era uma “máquina” sem 

                                            
332 Fonte do texto no qual se encontra o fragmento: http://cronicasdasurdez.com/roger-
tecnologia-para-facilitar-a-percepcao-de-fala-principalmente-a-distancia-e-no-ruido/ 

Algumas pesquisas científicas compararam Roger com demais tecnologias 

de transmissão sem fio existentes e os resultados desses estudos 

demonstraram que Roger oferece uma melhora de até 54% na 

compreensão de fala em comparação com o sistema de FM tradicional e 

35% de benefício em comparação com o sistema de FM dinâmico. 
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animus que operava no pensamento da pessoa como coisa necessária ao corpo. 

Mais que uma relação de necessidade, o espartilho tinha função “estética”: 

  
333 

 
           Semelhante ao uso do espartilho, após anos de condicionamento dos 

surdos ao uso de próteses auditivas, teriam eles o fôlego para negarem seu 

“espartilho”? Seria o implante coclear um objeto cultural tão desnecessário 

quanto o espartilho? Alguns surdos negam e outros encarnam o 

espartilho/prótese. Ambos são sujeitos dos discursos que os sustentam e cada 

qual encontrou sua “gente”. Entretanto, sendo o espartilho um objeto cultural 

negado por Rousseau, teria ele negado também o amor daqueles que lhe 

convenciam da sua necessidade?  

           No programa Mais Você de 24 de maio de 2009, a chamada para matéria 

sobre Implante Coclear trazia, em síntese, toda a atmosfera do amor consumida 

por famílias e/ou por quem opta pelo implante coclear. O jogo das palavras 

provocava emoção. A família “Doriana”, sua imagem que convence porque 

apresenta o modelo ideal de família, tem se desdobrado para outras 

possibilidades que não mais o consumo de margarina. Isso aponta que o 

                                            
333 Fonte: Imagem da esquerda - http://cupzombie.blogspot.com.br/2014/09/espartilhomasculin 
o.html Imagem da direita:  http://www.girlswithstyle.com.br/a-vaidade-e-o-machismo/ 
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espartilho, vai além do aparelhamento, suas amarras podem, por analogia, 

serem similares a ordem das palavras apresentadas na chamada do programa 

porque ofuscam a percepção e induzem a uma compreensão: 
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334 

 
           Cada uma das palavras traz consigo o espírito do produto tecnológico 

consumido. O sistema propõe que seja encarnado de modo subjetivo toda 

predicação em torno do implante coclear. Afinal, como disse Vilém Flusser 

(1920-1991) todo discurso é predicativo. Segundo ele, o sujeito se realiza ao 

emitir predicado e seu objeto se realiza ao ser atingido pelo predicado construído 

pelo sujeito. Para o filósofo, o predicado, ao relacionar sujeito com objeto 

estabelece um Sachverhalt, isto é uma situação de realidade (Flusser, 2007a). 

Por meio do que diz Flusser, é bem provável que haja, contido, no dispositivo 

eletrônico, toda uma carga semântica que com ele é subjetivado. O ato de 

                                            
334 Imagens capturadas: https://www.youtube.com/watch?v=3cIOb4qSUak 
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subjetivação é que permite os predicados a tornarem-se realidade do sujeito 

ciborgue de ouvido biônico. Afinal, o amor, parece ter sido encarnado. 

           Ainda que dúvidas estejam presentes sobre o dispositivo eletrônico, ainda 

que por algum motivo observável o que disse a coordenadora da pastoral dos 

surdos sobre “até hoje não vi nenhum implante dar certo” tenha um fundo de 

razão. Ainda que na espera pelo implante coclear exista a esperança de ouvir. 

O que sobra são as possibilidades. As frases publicitárias, nos posts pessoais, 

compartilhados nos grupos da rede social faz sangrar o que no peito se espera: 

poder ouvir. Qual a melhor solução? O que a tecnologia vai produzir para o 

mercado? Qual modelo devo ou posso comprar? Enfim, é possível abrir os 

catálogos e escolher o seu órgão. Apesar disso, qualquer que seja a escolha, 

embora haja perdas coletivas em função do agrupamento sistêmico provocado 

pelo modelo e série do aparelho adquirido, a impressão que se tem é que toda 

perda ou todo dano são individuais. Cada qual assume a responsabilidade da 

sua opção. O mercado, somente oferece. O amor, permite a aquisição: 

335 

 

 

                                            
335 O nome e a foto da pessoa foram retirados para manter o sigilo sobre a identidade do 
colaborador. O uso da postagem foi previamente autorizado pela pessoa. 
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III 
Ciborgue de ouvido biônico: 
Sujeito, pessoa, comunidade 

 
 
 
Ao curso dos grandes períodos 
históricos, juntamente com o modo de 
existência das comunidades humanas, 
modifica-se também seu modo de sentir 
e de perceber. A forma orgânica que a 
sensibilidade humana assume, o meio 
no qual ele se realiza, não depende 
apenas da natureza, mas também da 
história. 
 

 Walter Benjamin 
  

1-O sujeito prometido: 
   O lugar da telebiopolítica  
 

           Confesso que chegar a este último capítulo me frustra. Espero que o 

conteúdo desta tese sirva para provocar reflexão sobre a necessidade, ou não, 

do implante coclear. Pois esta é a intenção: provocar. Reforço, meu 

posicionamento porque considero importante deixar claro, que não sou contra o 

implante coclear, tampouco a favor. Minha posição é de pessoa neutra. Se eu 

tomasse partido tornaria todo conteúdo aqui constituído, nulo e/ou sem sentido. 

Apesar disso, não é possível que se deixe passar despercebido toda trama 

biopolítica que está por de trás do implante coclear e a transformação de alguém 

em ciborgue. Todo meu esforço tem como busca estas relações estabelecidas 

pela biopolítica e seus desdobramentos com o biopoder, o biocapital e a 

telebiopolítica. Também me consome a atenção, e acredito ser relevante expor 

isso no último capítulo, entender que desde o século XIX o conhecimento, 

legítimo e verdadeiro, depende de uma instituição – mais política do que 

científica – para validar seu conteúdo. Quando falo “frustra”, me refiro a 

constatação histórica de que a medicina alemã com todo seu conteúdo 

concebido como “necessário” e mórbido; desumano, mas científico, só foi 

possível por que homens de ciência validaram sua prática. A moral, o juízo que 

operava na medicina alemã era validado por um todo acadêmico que a acolhia 

e como consequência a tornava uma verdade pública. 
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           Portanto, a frustração se faz presente porque os sanatórios, as Santas 

Casas de Misericórdia (lugar para prática da morte misericordiosa), os 

manicômios, foram lugares autorizados em nome e pelo homem da ciência. A 

tortura, a morte, a experimentação, assim como o conteúdo desta tese é, em 

muitos momentos, validação científica. Mas quem garante que a maldade não 

habita a intenção gestual dos seus autores? A banca, a junta que a válida? Quem 

garante que os membros da banca ou das juntas médicas não estão cheios de 

más intenções? As Universidades? Bondade e maldade são conceitos relativos. 

É por isso que Flusser (2014c) pede que se dê atenção aos gestos. Segundo 

ele, gestos são fenômenos do nível ético da realidade: são motivados, “livres”. 

Estão inscritos na liberdade de escolha: responsabilidade. Há então a 

necessidade de analisar o motivo que leva outrem a realização de determinado 

gesto: fazer uso do outro como objeto, tratar o ser vivente como mercadoria, 

tornar a pessoa em coisa, discursar de modo monofônico, não sentir a dor do 

outro ou ao menos ter a intenção de se preocupar com ela. Para possibilitar a 

compreensão do que pretendo, retomo Flusser (2014c) quando ele diz que: o 

nazismo não é acidente infeliz, como pretendem dizer alguns, mas é fenômeno 

ético, motivado. Logo, o bem e o mal habitam a motivação. Os soldados nazistas 

operavam segundo o código moral que lhes regia os sentidos. É em função disso 

que me atrevo a dizer que a moral, às vezes, pode ser perigosa. E a moral que 

autoriza a modificação dos corpos? É má ou boa? É amor ou ódio a diferença?  

           Exponho a minha motivação: o que me incomoda, e é de onde partiu o 

meu problema, são as tramas provocadas pela comercialidade que se apresenta 

na ordem da salubridade, as quais não elevam o homem nem a coisa alguma 

além do próprio capital. Isso cabe todo meu esforço para provocar analises em 

quem quer que seja. É preciso, e isso ouso dizer, que o ciborgue de ouvido 

biônico, seja também problematizado pela filosofia. Que ele seja pensado além 

da ordem mecânica que se aplica ao corpo: que seja pensado como pessoa. 

Somente a clínica não basta para apresentação de resultados que esbarram, 

além do corpo como objeto, na existência humana.  Só a literatura clínica, não 

dá conta de chegar a um bem comum. Só assim, penso, será possível entender 

toda instância que circunda o sujeito ciborgue de ouvido biônico. No território do 

biocapital, embora a felicidade e o amor sejam postos como produto ativo em 
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nível de “instância” (fazendo referência ao conceito de “instância” segundo 

Baudrillard, como mencionado no volume anterior em nota de rodapé), seus 

significados possivelmente são/estão banalizados pelo uso. Qual a motivação do 

gesto da banalização? Quando se consome o implante coclear, com ele, se 

adquire toda ideologia de cura e erradicação da “surdez” – e isso já foi 

apresentado. Mas o reforço à premissa de erradicação da surdez, que 

representa a higienização dos surdos - porque não há surdos sem surdez e não 

há surdez sem surdos - tem se tornado indelicado com o próprio cidadão 

protegido pela lei 10.436/2002 (a pessoa surda). Indelicado porque, o mesmo 

Estado que assegura o surdo como sujeito dotado de capital simbólico, não lhe 

salva das experimentações clínicas. Os surdos, em grande maioria, são sujeitos 

do discurso legal e objetos da ortopráxis clínica. Mas sujeito e objeto acabam 

sendo quase a mesma coisa em nível de conceito. Por isso, sentir a pessoa e 

suas colocações não é tarefa fácil. Mas o ciborgue de ouvido biônico, 

provavelmente, teleinteriorizou tudo o que a ele foi oferecido: discursos, 

narrativas, objetos concretos e abstrações sobre o implante coclear.     

           Retomando o pensamento de Flusser (2014a), ele diz que “tele, quando 

associado a um aparelho, o que é trazido para perto não são mais apenas 

objetos, mas também os sujeitos”. Óbvio que Flusser se refere a questão das 

aproximações provocadas pelos aparelhos na medida em que a comunicação 

dá a sensação (como no telefone em suas variações) de estar perto quando se 

ouve a voz ainda que estando longe. O mesmo se aplica a internet e outros 

meios de comunicação nos quais imagem e texto dão a impressão de 

proximidade. Mas é possível pensar na aproximação ou na “capacidade de 

aproximar” de outro nível de comunicação. Em teleconferências, por exemplo, o 

homem da ciência tem a intenção de aproximar os teleconferencistas ao 

pensamento resultante de sua pesquisa. Em uma teleaula a ação promove 

aproximação do telespectador/aluno do conteúdo apresentado no vídeo 

televisionado. Mas “tele” segundo o sentido especificado por Flusser não diz 

respeito apenas às aproximações promovidas por meio de aparelhos 

tecnologicamente desenvolvidos. Tele, é indicativa da intenção de “tornar 

próximo alguma coisa”, sinônimo do verbo “aproximar”. Tendo como base essa 

explicação, o discurso clínico é uma prática telebiopolítca. Muitas vezes ele não 
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forma o sujeito em si, mas aproxima o sujeito idealizado biopoliticamente da 

pessoa que deve subjetivá-lo. Tele aqui, indica o poder de palestras 

prometedoras que alimentam a aproximação da pessoa submetida ao implante 

coclear ao sujeito idealizado pela medicina.  

           Se tele tem o poder ou indica a aproximação. A insistente ação vocabular 

de médicos, fonoaudiólogos ou audiólogos, de informar o conceito de surdez 

como algo a ser erradicado, provoca em quem escuta o discurso, efeitos de 

verdade. Ainda que séculos tenham passado, a surdez permanece como alvo de 

especulações. O que se enuncia sobre ela, o que se diz que deve ser feito com 

ela, a cada dia se torna mais próximo da família que aceita para si, como 

verdadeiro, a surdez de seu filho como um mal. Firme e cativante, o poder clínico 

permanece em busca da erradicação da surdez. Tenta tirá-la do povo que a 

mantém em seu corpo. Dissolver o conceito de “povo” surdo. Em alguns 

momentos, médicos deixam escapar seu projeto higienista. A palestra “tele”, em 

outras palavras, o discurso que se torna próximo, provoca indignação e/ou 

subjetivação. No VI Congresso Ibero-americano de Implantes Cocleares e 

Ciências afins foi possível observar o conceito de telepalestra: 

336 

                                            
336 Fonte da imagem: http://www.forl.org.br/sites/?cod=371 
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           O pronunciamento da senhora Linamara Rizzo Battistella337, atual 

responsável pela secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

dividiu opiniões e provocou polêmica. Em uma de suas falas, segundo post que 

circula na rede social, a atual secretária – cuja formação é em medicina - disse: 

Em um futuro próximo isso "aí" a surdez vai acabar [...] Surdo que usa Libras 

não tem autonomia [...] O futuro é o Implante Coclear. O discurso e o 

posicionamento da secretária reforçam a possibilidade de entender o Implante 

Coclear como um método terapêutico que dá continuidade ao surdicídio. A fala 

imperativa, que inúmeras vezes, faz do corpo da pessoa surda uma “vida nua338” 

rebaixa a comunidade surda a categoria de “vida que não merece viver”, e por 

isso deve ser subjugada as decisões arbitrárias e ao jogo de linguagem de quem, 

na sociedade, se localiza na categoria de soberano. A palestra/fala da secretária, 

embora dê a impressão de preconceituosa, na verdade objetiva aproximar a 

pessoa com implante coclear de seu maior sonho: tornar a surdez para gerações 

futuras um “mal” do passado, uma patologia registrada apenas nas enciclopédias 

não atualizadas da medicina - a cura. O discurso aproxima a pessoa do seu 

sonho: telepalestra. Entretanto, há surdos e ciborgues de ouvido biônico que, 

estando entregues a arbitrariedade do discurso perdem sua qualidade de bem 

jurídico. Há um esvaziamento da autonomia quando uma pessoa - seja pela 

paixão de seu corpo ao biocapital, seja pela qualidade atribuída a seu corpo em 

função de sua fisiologia do ouvido/surdez/desvalor – é marcada como indigna de 

viver. Desejar que a surdez seja uma realidade do passado, deixa escapar (ainda 

que intencional ou não) que os surdos precisam aceitar os processos de 

higienização em nome da ciência reabilitatória: ato biopolítico perigoso.  

                                            
337 Atual titular da secretaria, foi diretora do Instituto de Medicina de Reabilitação do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (IMREA) por mais de 20 anos, antes de ser nomeada 
secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2008. Linamara Rizzo 
Battistella é médica fisiatra e professora da Faculdade de Medicina da USP. Possui Doutorado e 
Livre Docência em Fisiatria, sendo responsável por disciplinas na Graduação e Pós-Graduação 
Médica. É coordenadora do Grupo de Trabalho do Comitê de Humanização do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. Texto extraído da página pública do Portal da Secretaria do Estado de 
São Paulo. Disponível: http://www.saopaulo.sp.gov.br/orgaos/secretaria.pessoa-com-deficiencia   
338 Vida Nua é um conceito repensado por Giorgio Agamben, o qual ele aborda em seu livro 
Homo Sacer. Segundo Agamben “Vida Nua” seria aquela vida natural que, no antigo regime, era 
politicamente indiferente e pertencia, como fruto da criação, a Deus, e no mundo clássico era (ao 
menos em aparência) claramente distinta como zoé da vida política (bios). A vida nua não é 
cidadã e em função disso é capturada pelos esquemas da biopolítica e seus dispositivos de 
pertencimento que estão fundamentados no jogo do pertence e não pertence, do valor e do 
desvalor. Cf: AGAMBEN, 2010.  
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           O discurso que acolhe os ciborgues de ouvido biônico, esconde em si, o 

próprio ódio secularmente mantido contra as vidas indignas. O acolhimento ao 

ciborgue tem mais sentido se for analisado sob as premissas da ideologia 

contemporânea neoliberal. Na medida em que o “corpo coisificado” passa a ser 

pensado como lócus de um produto, vive a mercê do mercado. A vida indigna é 

frágil. O telepronunciamento da senhora Battistella ratifica a luta da comunidade 

surda que entende o Implante Coclear como uma continuação do poder 

clínico/terapêutico/ouvintista e sua campanha higienista iniciada no século XIX e 

que a todo sempre concebeu os surdos como “vida indigna de viver”. É preciso 

questionar, seja ouvinte, seja surdo, antes de subjetivar todo e/ou qualquer 

discurso enunciado. Aquilo que, por muito se repetir, pode ter a intenção de 

aproximar determinado conceito de um grupo; este gesto, pode esconder o 

objetivo de capturar seu sujeito. A repetição pode ter sentido de armadilha 

subjetivante.  Portanto, a higiene social nunca esteve tão ativa e tão “tele”. Mas 

é preciso ter cautela porque problemas estão entrando em cena: 

 

  
                                                                                                                           339 
  

                                            
339 Cf:http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/09/22/noticia_saudeplena,150 
363/implante-coclear-trata-a-surdez-mas-afeta-a-aprendizagem.shtml 
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2-Comunidade:   
    O bom é poder fazer upgrade 
  

           Quando o assunto é o ciborgue de ouvido biônico, e este acaba enunciado 

pela própria comunidade que lhe mantém, o significado do termo “ciborgue”, que 

lhes representa, pode ser de um irrepresentado. Esta questão já foi comentada 

no volume I quando fiz referência a Tiburi e sua concepção de sobra. Contudo, 

a questão aqui é a função, frente ao biocapital, da comunidade de ciborgues de 

ouvido biônico. A comunidade é um lugar, como dito em volumes anteriores, 

entretanto, pode ser pensada como o “lócus” do “qualquer”, e isso pode 

representar um problema. Agamben (2013a) esclarece que o termo que 

permanecendo impensado em cada um, condiciona o significado de todos os 

outros e, “qualquer um”, reivindica a singularidade elevada ao termo comum. Por 

isso a comunidade é um lugar de “qualquer um” que tenha y singularidades e x 

diferenças em termos que se relacionam e que podem ser denominados 

semelhantes. Em relação aos ciborgues de ouvido biônico, a palavra semelhante 

pode ser substituída por similar como já foi explicitado. E em função de sua 

constituição, ser um ciborgue de ouvido biônico qualquer, acaba sendo uma 

perda individual porque possíveis problemas relacionados ao implante passam 

a ser pensados como o problema daquele outro qualquer. Passa a ser qualquer 

problema que não é o da comunidade em si, mas de apenas um dos membros: 

qualquer membro. E por isso não representa o todo. Se torna irrelevante. 

           A comunidade de ciborgues de ouvido biônico, é onde as 

semelhanças/similitudes estão acolhidas pelo termo que os condiciona a relação 

de iguais: ciborgues. Mas ciborgue não é um dado da “natureza”. Ciborgue é 

uma informação científica, um conceito clinicamente desenvolvido, um discurso 

minimizado ao extremo, mas que permite todo seu conteúdo biopolítico se 

manter ativo (como ocorre com o CID). Apesar disso, seu caráter de perda 

individual se dá na medida em que o coletivo enunciado desqualifica as 

experiências individuais. O coletivo forma uma espécie de coro e anula a voz dos 

indivíduos. O problema se isola. Parece ser de cada um.      

           Recuperando a ideia de Agamben (Op. Cit.) “a comunidade que vem” é 

ciborgue. Contudo, ciborgue demarcado por uma subcategoria: de ouvido 
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biônico. Em função disso já não se trata mais de pensar na surdez, mas na 

autorregulação do som ou da ausência dele. A questão da comunidade é a busca 

pelo aprimoramento relacionado ao controle de sua percepção auditiva, que não 

tem como referência os surdos, os ouvintes, o som ou sua ausência. A questão 

dos ciborgues é experimentar sua habilidade sensorial de modo singular. Na 

comunidade de ciborgues de ouvido biônico, cada qual relata seu prazer e as 

oportunidades provocadas pelo implante coclear: 

340 

                                            
340Fonte da imagem: https://www.facebook.com/FotografiaImplanteCoclear/photos/a.154444327 
5784875.1073741830.1536972886531914/1660220650873803/?type=1&theater 
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           O “papo” entre eles é sobre objetivos coletivos: somos ciborgues, e daí? 

Isso soa como independência e pode ser um indício de sua prática. Afinal, como 

é possível observar quando se analisa as relações estabelecidas na comunidade 

de implantados, tem coisas que só ciborgues compreendem: 

Conversa com o marido: - Você pode abaixar o volume da televisão, que 

preciso fazer uma planilha aqui?/Ele: - Posso, mas... ah, eu estava 

assistindo./Eu: - Então, se você não se importar, eu posso tirar o 

implante.../Ele: - Hummm... o que você prefere?/Eu: - Pra mim, tanto faz. 

Você que reclama quando eu desligo o IC, porque não consegue me 

chamar.../Ele: - É, mas o programa está legal! Se importa de desligar?/Eu: - 

Ok, se precisar me chamar, me cutuca... Hahahaha Dialogo nonsense... 

Desligamos a televisão ou a sua orelha?341 

 

           O post apresenta uma singularidade vivida apenas por quem é ciborgue 

de ouvido biônico. A escolha entre “desligar” a orelha ou a televisão indica uma 

forma de viver inerente apenas as pessoas da mesma comunidade. São estas 

escolhas que a publicidade explora para eliminar de seu vocabulário a 

necessidade do uso do termo “reabilitação”. Eis o indício do biocapital: nada se 

assemelha tanto à vida da nova humanidade quanto um filme publicitário do qual 

se apagou qualquer traço do produto anunciado (AGAMBEN, 2013a, p.60): 

 
                                                                                                                           342 

                                            
341 Post publicado na rede social em uma das comunidades de pessoas com implante coclear. O 
nome e a foto da pessoa responsável pela postagem foram omitidos para preservar sua 
identidade. Já citado no Volume II. 
342 Fonte da sequência de imagens: http://www.advancedbionics.com/br/pt-br/home.html 
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           Qualquer ciborgue de ouvido biônico pode viver a experiência de 

“desligar” ou “ligar” sua “orelha” entre outros poderes. O aperfeiçoamento não 

está no tipo, gênero, forma, está na possibilidade de controle de uma de suas 

funções orgânicas: ouvir. Terapia se dilui na estrutura do controle sobre si 

mesmo. Não que ela não seja necessária, tampouco que seu princípio tenha 

deixado de estar ativo, mas está diluída nos anúncios que a incorporaram de 

modo sútil. Canguilhem (2009), já havia apresentado em O Normal e o 

Patológico que toda regulação social precisa ter o mesmo efeito da calibração 
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de um conta gotas porque as misturas precisam ser gradativas e lentas. Como 

exemplo, é possível pensar em uma gota de água sanitária diluída num balde de 

2 litros com água potável. Aparentemente o que se tem é agua potável porque a 

gota de água sanitária não alterará a função da água potável, mas quimicamente 

é possível analisar o que é água pura e o que é água sanitária. A gota diluída 

ainda mantém sua “natureza” química. Ela só não é perceptível aos sentidos. De 

modo análogo, a terapia foi diluída no discurso que se apresenta como meios 

tecnológicos e de avanços biotecnológicos. O princípio da terapia, diluído no 

discurso comercial, permanece o da observação dos resultados: satisfação do 

cliente ou não, melhoria da audição ou não, possibilidades de inclusão em 

inúmeros ambientes como mar e locais ruidosos ou não, reações adversas e 

efeitos colaterais, rejeição do aparelho ou não.        

           Ainda assim, a biotecnologia fascina. Pessoas com implante coclear 

podem fazer upgrade de um dos seus sentidos. Melhoram seu desempenho e 

instalam e desinstalam novos recursos para ouvir melhor ou não. Entretanto, 

upgrade custa caro. Quem não pode fazê-lo com frequência e tenta enunciar sua 

dificuldade tem sua voz enrouquecida e isso se caracteriza como uma perda 

individual na medida em que a própria comunidade de ciborgues interfere na 

locução alheia provocando silenciamentos. Upgrade é outro recurso, sob o 

formato de conceito, que entra em cena para, possivelmente, dissolver o 

significado de terapia. O conceito parece que não se aplica a nenhum outro 

subgrupo de ciborgues, apenas aos de ouvido biônico.  

           Como todo aparelho para implante coclear é dotado de um processador 

denominado “de fala”, seu sistema permite que upgrades sejam executados. 

Trocas, novas terapias, melhorias, reajustes, atualizações entre outros termos, 

estão contidos no sentido de upgrade. O vocabulário, que no século passado, 

era aplicável apenas para máquinas informatizadas, na contemporaneidade é 

uma ação voltada para o ser humano ciborgue de ouvido biônico. Neste sentido, 

a fala da responsável pela secretaria da pessoa com deficiência ganha fôlego. 

De fato, quem se afasta da surdez por meio da aceitação da tecnologia 

intraorgânica experimenta a oportunidade de deixar no passado uma série de 

necessidades. Tem a possibilidade de ter autonomia e não só de fazer da surdez 

algo que não pertence mais a sua realidade. O ser humano se tornou um 
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organismo melhorado. Quanto mais aprimorar seu sentido auditivo por meio de 

upgrades melhor será seus avanços. Mas quem não consegue, o que perde? Os 

recursos do século XXI são inúmeros, por que então preferir permanecer surdo? 

343 
     

           Retomando a fala da secretária a favor do implante coclear e sua 

afirmação sobre a autonomia possibilitada pela tecnologia intraorgânica. 

Observando todas as possibilidades tecnológicas existentes no mercado para a 

pessoa com implante coclear e/ou todos os recursos que estão sendo 

disponibilizados para a pessoa ciborgue. Considerando que os ciborgues de 

                                            
343 Fonte da imagem: http://cronicasdasurdez.com/coisas-que-gosto-de-fazer-com-o-mini-mic/ 
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ouvido biônico não necessitam fazer uso da LIBRAS e em função disso não 

ficarão necessitados de um interprete. É possível dizer que todas estas coisas, 

o discurso, o mercado, as novas possibilidades tecnológicas e a independência 

em função da linguagem provocam, embora pareçam maravilhas da revolução 

médico-científica, questionamentos urgentes: o implante coclear não tira a 

autonomia da pessoa implantada na medida em que a aprisiona a necessidade 

de upgrades em função dos novos produtos disponíveis no mercado? Teria a 

secretaria reduzido o sentido de autonomia a habilidade de “ouvir”? Ou ela prevê 

recursos financeiros custeados pelo Estado para manutenção e reabilitação de 

todas as pessoas que consomem o Implante Coclear sem fazer uso de recursos 

próprios? O SUS oferece implante coclear gratuito, mas como relatado pelos 

próprios membros da comunidade sua qualidade é inferior, isso não gera 

frustração e perdas de caráter individual? Quais os significados atribuídos a 

palavra autonomia quando se trata de uma experiência vivida por uma pessoa 

com ouvido biônico? Todo ciborgue de ouvido biônico, em nome da autonomia 

proposta pela medicina, fará múltiplos upgrades porque se trata de uma 

necessidade localizada na preocupação com saúde pública e qualidade de vida?   

           Contudo, ao considerar a LIBRAS um meio de comunicação que dissolve 

a autonomia dos surdos e partindo deste princípio de comunicação restrita a 

comunidade de surdos, “cada qual” usuário de LIBRAS e sua gradação auditiva, 

teria perdas individuais na relação social. De acordo com sua possibilidade de 

ouvir, teria mais ou menos perdas pessoais porque seu posicionamento na 

sociedade seria limitado e dependeria de seus resquícios sonoros. Battistella 

teria razão? Ou ambos os grupos perdem e ganham em algum momento? Neste 

caso, seria possível um debate sobre os significados atribuídos a palavra 

“autonomia”. Porque se o implante coclear for acessível a todos, mas seus 

recursos não, o que se entende por autonomia?  

           Quando se trata de Implante Coclear, a perda da autonomia é algo que 

necessita entrar em cena para ser problematizada. A realidade socioeconômica 

de cada usuário é que define a possibilidade da manutenção de seu aparelho 

intraorgânico: upgrade é para quem possui recursos financeiros próprios ou, por 

meio de processo ganho a seu favor, passa a ser custeado pelo plano de saúde. 

A intriga é tramada por fatores de naturezas diferentes: desenvolvendo a 
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linguagem de modo silábico sonoro e ao utilizar a Língua Portuguesa na 

modalidade oral, teria o ciborgue certa autonomia porque se tornaria uma pessoa 

independente de interpretes de LIBRAS (no Brasil) e/ou de professores 

interlocutores ou bilíngues na sua relação escolar/social. Todavia, o ciborgue de 

ouvido biônico, seu corpo, seu órgão robótico, estariam aprisionados às nuances 

do mercado: biocapital. É possível pensar em autonomia quando um corpo é 

capturado pelo biocapital? Ambos, tanto o surdo suscetível e temeroso com 

relação as decisões sobre seu corpo, quanto os ciborgues de ouvido biônico, 

estão na ordem do não cidadão. Embora se fale em direito dos surdos após 

2002, o mesmo emana de um Estado no qual ambos os grupos, surdos e 

ciborgues de ouvido biônico, não tem poder de representação institucional. 

Vivem à deriva, ou dependem da colaboração de algum profissional da educação 

ou clínico, ou das nuances do mercado. O que parecem não perceber é que 

ambos, surdos e ciborgues de ouvido biônico, estão pela biopolítica alocados no 

mesmo grupo. O fato é que os grupos de ciborgues de ouvido biônico que 

perdem sua autonomia em função do biocapital não são tão homogêneos quanto 

parecem ser na teoria. Não há tanta autonomia quanto parece ser enunciada 

pelo jogo de linguagem clinicamente elaborado. Ambos estão presos a possíveis 

tramas do capital cuja natureza se torna simbólica: um pelo sentido de capital 

simbólico atribuído a sua língua de sinais e o outro ao capital simbólico porque 

corpo é um conceito abstrato que recai sobre determinado suporte da pessoa. 

Com sucesso ou frustração, cada relato mostra que há mais perdas individuais 

do que se possa imaginar. Ainda que seja financeira, a perda individual está 

presente. De quem é a responsabilidade? 

 
 
3- O fim do inacabado: 
    Upgrade e a sujeição ao estilo xamã 
 
           Ao trazer o pensamento de Foucault (1926-1984) como referência em 

quase toda a tese, todos os grupos formados por ciborgues de ouvido biônico, 

suas diferenças provocadas pela seriação de seu dispositivo eletrônico, não 

podem ser entendidos como um dado da natureza, tampouco um imbrincado 

homem/máquina, ou analisado como uma criatura pós-humana e produto 

artificialmente alterado. O ciborgue de ouvido biônico pode ser entendido como 
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um efeito de configurações discursivas de saber/poder344: um outro sujeito. 

Embora anteriormente eu tenha proposto pensar o ciborgue de ouvido biônico 

como uma “possível nova identidade” inscrita no território da performatividade, 

há indícios de que por meio do biocapital o que se produziu são aspectos de vida 

e de vivencias múltiplas que constituem um outro sujeito: ciborgue de ouvido 

biônico. O “público” o posiciona na sociedade segundo as necessidades do 

biocapital. O discurso o constrói.  

           Quase todo e qualquer ciborgue, não representa no jogo do poder um 

modelo de corpo, mas a própria configuração da existência humana na 

contemporaneidade, uma necessidade econômica. Há uma clara subjetivação, 

tanto silenciosa quanto visuoimperceptual, da pessoa com implante coclear à 

terapia que lhe cabe. E terapia, não tem relação com processos de observação 

em busca da cura como circula no senso comum, também não com intervenções 

médicas na busca das possíveis respostas do organismo em sua tentativa de 

normalização; essa forma de entender terapia é o efeito de seu objetivo, o que 

deve permanecer em cena para a compreensão da sociedade. O princípio da 

terapia, hoje proposta como upgrade e biopoliticamente aplicada, é o culto e o 

ritual no qual estão em exercício o ato do “crer em um D/deus” a espera de sua 

providência. O homem, em grande maioria, acredita numa ciência cuja 

libertinagem se configura segundo sua rendição ao capital. Ou seja, algumas 

pesquisas visam o mercado, um mercado que escraviza. Contudo dão a 

impressão de salvação. A medicina, como exemplo, que angariou ao longo do 

século XX seu público alvo, parece e pode ser comparada a um ritual xamã. O 

médico, no senso comum, parece assumir o papel de xamã. Paciente e 

médico/xamã participam de um ritual de fé, no qual e pelo qual ambos dependem 

um do outro para o avanço da “cura”. Sobretudo, o médico sabe as possíveis 

probabilidades de cura ou não, já o paciente em grande maioria acredita na 

capacidade do médico de curar. Vê no médico seu salvador (e muitas vezes ele 

é este salvador). O fato, como pode ser observado em inúmeras postagens na 

rede social, é que de modo geral o paciente vê no médico a personificação do 

xamã, uma entidade ou um superior imediato que opera a cura. Enquanto para 

um, a relação é de ciência, para o outro, a relação é de fé. Nesse cenário, a 

                                            
344 O mesmo pensou Assis Silva sobre o surdo. Cf: 2012, p.12. 
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pessoa com implante coclear, suas conquistas, a cada dia são identificadas e 

sentidas como milagre: 

345 

                                            
345 Fragmento da capa do livro: Esse não sou eu: uma criança surda e um adulto ouvinte. 
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           A lógica do princípio xamanístico é simples: não se reclama à um D/deus, 

a ele se expõe com cuidado sua necessidade e aguarda-se que sua autoridade 

absoluta lhe dê aquilo que lhe for merecido. O princípio da terapia é a “devoção” 

tão inquestionável que assume caráter dogmático embora se trate de 

experimentação e ciência. Foucault (2010), em síntese, explica que a 

therapeúein refere-se aos cuidados médicos (terapia da alma) representa o 

serviço que o servidor presta ao seu mestre; sendo therapeúein um verbo que 

reporta o serviço ao culto, culto que se presta estatutária e regularmente a uma 

divindade ou a um poder divino. O sentido de terapia adotado pelo poder clínico 

preserva em si o significado dogmático no qual o médico passa a ser soberano, 

e na maioria das vezes inquestionável. Em função disso, o médico xamã perde 

a sua poesia. Terapia, mais que uma atividade de cura, se estrutura como um 

dispositivo biopolítico, cuja intenção é silenciar seus servidores sob qualquer que 

seja o resultado da experimentação médica. Mesmo quando o resultado não é 

satisfatório, o silêncio, na maioria das vezes, permanece: 
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           O que se estabelece pela terapia são contratos de silêncio no qual 

esperança e angústia se misturam. Quando a terapia se aplica ao ciborgue de 

ouvido biônico: 1º) toda ação terapêutica, entre médico (fornecedor) e paciente 

(cliente), envolve certo ritual do silêncio no qual qualquer que seja o resultado 

obtido após o implante coclear, quem o experimenta, deve acreditar que o 

possível foi elaborado. 2º) os resultados positivos são postos como testemunhos 

em um púlpito midiático no qual a exaltação do mestre possibilitador (médico, 

fonoaudiólogo, empresa fornecedora de prótese) deve estar em evidência: o 

upgrade do ouvido deu certo.  

           Em contrapartida, as pessoas com seus resultados negativos são vítimas 

de práticas de “escondimento” sob a ordem de não macular a imagem dos 

médicos e mantendo, para novos clientes, a esperança de cura/normalização 

pela tecnologia: o upgrade não pode dar errado. Toda trama, não é apenas uma 

densa relação entre médico (fornecedor) e paciente (cliente), mas uma 

triangulação formada pelo biocapital: empresa/produto – consumidor/cliente – 

imagem/lucro. A palavra da vez é upgrade. O discurso produzido pelo 

biocapital346, ao qual tanto o ciborgue por indução quanto o ciborgue por 

subjugação estão envolvidos nos níveis de corpo e espírito, é que supostamente 

fundamenta a construção do sujeito ciborgue de ouvido biônico e sua 

desubjetivação gradativa: ele nega ser surdo.  

           Por analogia, é possível compreender que o sentido de biocapital é muito 

próximo do sentido de Homo econômicos347 como pensado por Foucault (2008) 

em Nascimento da biopolítica. No território do controle e docilização é cabível a 

concepção de que o biocapital representa a evolução do homo econômicos. O 

corpo não só pode ser docilizado, reparado por meio de dispositivos 

farmacológicos, mas substituído e patenteado sob o pretexto da durabilidade, 

modo como Foucault propõe pensar o significado de homo econômicos (Op.Cit.). 

                                            
346 Biocapital é um termo que abarca por si só as questões relacionadas ao desenvolvimento e 
aplicabilidade das tecnologias biológicas, a biopolítica, e os interesses do mercado. Cf: SANTOS; 
GIBBON; BELTRÃO, 2012, p.11.  
347 Homo econômicos é do ponto de vista abstrato e ideal algo puramente econômico que povoa 
a realidade densa, plena e complexa da sociedade civil. Embora Homo econômicos e sociedade 
civil sejam indis[soci]áveis. Ou ainda: a sociedade civil é o conjunto concreto no interior do qual 
é preciso recolocar esses pontos ideais que são os homens econômicos, para poder administrá-
los convenientemente. Logo, homo econômicos e sociedade civil fazem parte do mesmo 
conjunto, o conjunto da tecnologia da governamentabillidade liberal. Cf: FOUCAULT, 2008. 
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A grosso modo, homo econômicos é aquele que produz economicamente, tendo 

seu corpo um valor de mercado porque impulsiona seu crescimento. Tanto 

quanto mais durável um corpo, maior sua capacidade de produção. A questão, 

nunca foi somente a reparação ou a reabilitação do corpo ou de um órgão 

defeituoso, mas a sua substituição para inventabilidade de uma estrutura e/ou 

um suporte para o gene humano mais durável, tanto quanto mais forte. Se no 

século XIX o jogo do poder propôs e colocou em ação por meio dos aparelhos 

ideológicos do Estado a inventabilidade e fixação das identidades: homem, 

mulher, masculino, feminino, heterossexualidade, homossexualidade, branco, 

negro, ouvinte, surdo, normal, anormal etc. O século XXI assiste a patentização 

do corpo cuja servidão se estabelece pela condição do ciborgue que a cada dia 

torna-se naturalizada. Os órgãos/corpos industrialmente produzidos exercem, no 

sentido comercial, certo fascínio que parte da indústria para o consumidor. As 

próteses, de seus protótipos as que se apresentam na contemporaneidade, 

sempre tiveram como fundamento a “instância da imortalidade” tanto quanto da 

coisificação humana. Estão na ordem de uma relação xamã na medida em que 

propõe a imortalidade do corpo e sua durabilidade: o graal pós-moderno. 

Contudo, sinto necessidade de abrir parênteses para a questão da coisificação 

humana, na medida que esta indica o ser humano tornado “coisa”. A grosso 

modo, porque não é somente isso, Agamben explora o significado de coisa, 

sendo ela um objeto aberto para o plano da linguagem, na qual e pela qual se 

pode sustentar valores e formas (2015).  

           Os órgãos bioeletrônicos, não muito distantes do que ocorria no passado, 

são escolhidos por meio de catálogos e pagos a prestação. Não se trata de uma 

crítica a pessoa que opta pelo implante coclear, mas de mostrar a relação fria 

provocada pelo biocapital. Parte do corpo da pessoa implantada, depende das 

oscilações do mercado. Mas o que não depende? Entretanto, quando se trata de 

uma ação “invasiva” e irreversível como o implante coclear, o “negócio” que se 

estabelece pede atenção. Embora pareça frio pensar a posição do ciborgue de 

ouvido biônico como pessoa que se torna modelo do que existe de mais “bruto” 

como produto do biocapital, a posição de coisa está dada. O joguete econômico 

faz da pessoa implantada alguém que ao invés de vitimada pelo discurso que a 

seduziu, precisa lutar e tem responsabilidade sobre sua escolha. A própria ADAP 
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(Associação de Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e Usuários de Implante 

Coclear) no que se refere a assistência prestada a seus associados torna-se 

dependente das oscilações do mercado. Preocupada com a situação de seus 

associados torna público o seu olhar sobre a questão: 

348 
 

            Eis o problema provocado pelo biocapital: em Hermenêutica do Sujeito 

(2010) e em seus dois últimos volumes de A história da sexualidade, sendo eles 

A história da sexualidade: o uso dos prazeres (1984b) e A história da 

sexualidade: o cuidado de si (1985), como explica Cardoso Junior (2005), 

Foucault parece ter escrito uma retratação tardia sobre a morte do sujeito 

cognoscente e se redimido por meio de uma breve abordagem sobre práticas de 

si frente as subjetivações. O que aparece na trilogia é uma proposta de que o 

sujeito – formado pela sujeição aos discursos de poder – pode no decorrer de 

sua vida tornar-se um indivíduo consciente de sua atuação na sociedade. Se a 

priori, como explanou em História da sexualidade1: a vontade de saber (1988b) 

Foucault entendeu o indivíduo como alguém autenticado pela referência dos 

outros e pela manifestação de seu vínculo com outrem (família, lealdade, 

proteção); e que posteriormente passa a ser autenticado pelo discurso de 

verdade que o obriga a aceitar este discurso para si e como constituinte de si; 

                                            
348 Fonte da imagem: http://www.adap.org.br/site/index.php/comunicados/166-adap-manifesta-
indignacao-pelos-precos-da-politec-e-demais-empresas 
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nos outros dois volumes, o pensamento de Foucault se modifica. E neste sentido, 

antes de prosseguir, acho importante mostrar como estas etapas – a da 

referência e do discurso - estão presentes no indivíduo ciborgue de ouvido 

biônico. 

           O pensamento de Foucault (Op.Cit.) é significativo porque os ciborgues 

de ouvido biônico como já proposto anteriormente, podem ser analisados por 

meio de duas categorias: 1) aqueles que se tornam ciborgues porque seus pais, 

já na primeira infância, decidiram pelo implante coclear sendo seu filho, surdo 

congênito. 2) aqueles que optam por si só pelo implante coclear quando 

adolescentes, após 15 anos de idade, ou já adultos. O primeiro grupo está 

subordinado às ações coercitivas da família “protetora”, e se mantém leal ao seu 

pátrio poder no qual o “amor” estabelece uma confusa relação semântica com o 

sentido de propriedade do corpo do outro. O segundo, está subordinado ao 

convencimento de que não é possível se realizar como ser humano 

“experimentando o mundo de outra forma que não pela audição e sons”. Este 

grupo, é encaixado no discurso ortopédico, muitas vezes sem se dar conta disso. 

Ambos, porém, estão sob a condição do que se promove como “público” do 

implante coclear. A propaganda, seduz. 

           Mas, há uma peculiaridade em tudo isso que foi exposto. Como mostrado 

nos filmes explorados no volume anterior, a máquina que compõem o corpo da 

pessoa ciborgue, necessita ser aceita pela subjetividade de quem recebe o 

implante. A máquina precisa, antes de ser acoplada ao corpo, reconhecida e 

provocar sensação de pertencimento. O corpo deve se conectar de modo que o 

organismo cibernético atue como parte da pessoa. Para se operar a máquina-

corpo serão necessários a consciência e o espírito, e estes devem envolver toda 

e qualquer natureza orgânica e pós orgânica. Os softwares essenciais para dar 

propulsão a seu organismo cibernético aguardam a conexão com suas células 

nervosas. Essa particularidade pode significar vida. Afinal, a sociedade na 

contemporaneidade está presenciando uma cibervida. Modo contemporâneo de 

se entender o corpo. Algo que se mantém alimentado pela fé e pelo rito da cura. 

            Todavia, o ciborgue de ouvido biônico não é um ser dotado de certa 

maquinaria, ele é aquilo que o compõe. Por isso torna-se um conceito 
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amplificado da máquina e do homem. Com o ciborgue, o abstrato349 se torna algo 

renovado. Seu conceito esvazia o conceito de humano e esvazia o conceito de 

máquina para dar lugar a outro conceito: ser-ciborgue. Ciborgue é um nome 

próprio. Indicativo de categoria. O ciborgue é a própria máquina operando e 

sendo operada segundo a consciência de sua utilidade. A segunda etapa da 

ciborguização, além do ato cirúrgico, é a consciência sobre o cuidado de si. Uma 

espécie de comunhão de corpos, inscritos nas dimensões científica e 

xamanística porque é um produto da ciência aliada ao ato de fé do paciente.  

           Isso implica no entendimento de que além de uma possível 

biocompatibilidade, se torna necessário, à escolha, como parte de si, dos objetos 

que lhe são estranhos ao olhar. Como disse Bonfim (2012), em texto escrito para 

o jornal Gazeta do Povo, “é preciso vestir a carne350”. No caso do ciborgue de 

ouvido biônico é preciso vestir o autômato. É preciso que a consciência de si não 

rejeite o novo corpo que lhe constitui. É preciso subjetivar a máquina. Porque no 

ciborgue máquina e animal humano forma uma só pessoa. A pessoa ciborgue 

pode ser considerada como falava Flusser (2002), uma conversação que 

substitui progressivamente nomes próprios – que até então estava cada qual 

com seu significado diferente e distante “homem/máquina” segundo sua 

natureza351 e/ou artificialidade – por nomes sempre mais universais e abstratos: 

ciborgue. O termo ciborgue não é representação de máquina tampouco de 

animal, é outro objeto com significado próprio. Afinal, o que é ser um ciborgue? 

O ciborgue não é um modelo de corpo: corpo ciborgue. Não é corpo humano 

somente, ou corpo de um humano tipificado como ciborgue. Nem corpo máquina. 

Ciborgue é sujeito próprio ao mesmo tempo inacabado no plano da realidade. 

Mais autônomo do que autômato. Nova abstração sígnica e simbólica para se 

pensar as relações políticas. Outro sujeito. Não recupera o conceito de máquina 

nem o conceito de animal. É outro conceito. Seria simplista se bastar na resposta 

de que o conceito de ciborgue está intimamente relacionado ao hibridismo. Isso 

cabe ao cinema em consonância com a abordagem clínica inventar. 

                                            
349 Para Vilém Flusser quanto mais abstrato um nome, tanto maior seu campo de significado, e 
tanto mais vazio. (2002, p.151). 
350 Cf: Gazeta do povo. Em 07 de julho de 2012. Rafael Bonfim escreve para seu blog 
Encruzilhado.    
351 Inserção do pesquisador no texto de Vilém Flusser. 
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           No entanto, o período de aceitação, dessa unicidade ciborgue, esbarra 

em uma possível sujeitabilidade a sua nova condição de vida. O que ocorre com 

muitos ciborgues de ouvido biônico é um período de adaptação a uma nova 

forma de experimentar as relações cotidianas. E isso se vê declarado em 

inúmeros posts na rede social. Não é só seu corpo que foi modificado, mas toda 

relação com o meio no qual ele vive que se torna alterado: 

 
                                                                                                                            
352  
 
           Como na ficção, a força física/auditiva lhe é estranha em um primeiro 

momento porque sua audição é potencializada na medida em que upgrades são 

possíveis. Seus sentidos estão modificados. Isso porque o corpo reconstruído 

da pessoa - um mix de tecnologia e tecidos celulares - vive na fronteira entre o 

que se convencionou entender como natureza humana e as invenções e 

intervenções da engenharia robótica. Todavia, o ciborgue que se mostra nas 

comunidades da rede social, este que em grande maioria acredita nas 

promessas da medicina estilo xamã, pode ser pensado como um embrião 

ciborgue. Daquilo que um dia se tornará realidade bruta, algo dotado de outros 

                                            
352 Fonte da imagem: http://www.advancedbionics.com/br/pt-br/your_journey.html 
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poderes e mais avançado. Consequentemente, a gestação do conceito de 

ciborgue encontra sua placenta, em boa parte, nos posts das comunidades 

virtuais, no cinema, na televisão quando exibe a produção do cinema e no corpo 

do texto de literatura. Não importa o meio pelo qual o ciborgue é apresentado. 

Seu conceito é amplo. Não deve ser definido apenas de modo clássico e feito 

híbrido. Seria um engano. Para Donna Haraway (2009), o ciborgue não é apenas 

aquele que possui em seu corpo uma formação híbrida entre máquina e animal, 

mas toda dependência do homem – enquanto animal – em relação aos 

dispositivos eletrônicos - máquina. Em função disso, The Kollie, como descrito 

no Volume II, pode ser uma metáfora daquilo que todos nós representamos para 

a ciência: 

   
353 

                                            
353 Montagem gráfica de Dima Izotov e Marina Izotova Fonte da imagem: 
https://www.behance.net /gallery/The-Kollie/953880  
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           Somos todos animais, sem distinção de categoria, cuja usabilidade se dá 

segundo as necessidades mercadológicas. Por essa perspectiva, a vida 

ciborgue pode ser pensada como uma metáfora da dependência entre homem-

máquina que a cada dia se torna mais íntima. O pensamento de Donna Haraway 

é interessante porque traz uma reflexão sobre o estado de atrelamento a qual a 

vida humana se submeteu em relação aos aparelhos eletrônicos e seus 

dispositivos na contemporaneidade. Nesse caso, há muito tempo o homem vem 

sendo projetado como vida ciborgue pela biopolítica. Seu envolvimento corporal 

e espiritual com a máquina desde o início do século XX provoca uma 

interrogação sobre a automatização do ser humano por meio de sua conexão 

com as máquinas. Muito antes do ser humano compor seu corpo por meio da 

máquina, ela já substituía suas habilidades funcionais.  

           Esse modelo de vida ciborgue, cuja fusão se dá pela necessidade 

extracorpórea de relação entre homem e tecnologia, se configura segundo Regis 

(2012) como Ciborgues metafóricos. Ou seja, o conceito de ciborgue 

academicamente se bifurca para poder ser analisado segundo duas categorias: 

ciborgue metafórico e ciborgue híbrido. Mas isso parece óbvio tanto quanto já 

explorado. Aliás, cabe uma ressalva: quando um aparelho implantado apresenta 

problemas e provoca dor, ansiedade, inflamação, e ainda assim é dissociado da 

pessoa sendo concebido em termos de direito como um aparelho dentro da 

pessoa ao invés de parte da pessoa; o que significa hibridismo? Não seriamos 

todos ciborgues metafóricos? Animal e máquina fundidos por uma relação 

supostamente necessária a evolução da espécie?  

           Desde os tempos em que Chaplin em Modern Times (1936) projetou a 

imagem de um trabalhador operando uma máquina e por conta de seu exaustivo 

movimento lhe mimetiza. É possível interpretar que o homem se tornou peça da 

máquina, sendo programado para funcionar em sincronia com o tempo da 

máquina. A atualidade, não somente o tempo da máquina é fundamento da 

organização social, mas a máquina regula o organismo de muitas pessoas de 

modo fisiológico e em substituição a inúmeros órgãos naturais. Sem homem, a 

máquina não opera; sem máquina o homem não produz. Se tratando do ciborgue 

de ouvido biônico, sem a máquina, a pessoa não sente, não ouve. Mas isso 

também não é uma metáfora? Esse é o modelo do ciborgue metafórico. No 
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entanto o ciborgue metafórico pode ser entendido como presságio do hibridismo 

ou como pré rito do que se propõe na atualidade como biocapital. A engrenagem, 

agora é corpo. Sua estrutura compõe o funcionamento de alguns dos sentidos. 

A possibilidade de ouvir ou não vive seu tempo pós-moderno. Muito embora a 

mecânica, sua ordem, necessidade e fundamento, sejam os mesmos:  

  
                                                                                                                           354 
 
           A mesmidade contida na criação de Chaplin mostra que havia em Modern 

Times um envolvimento espiritual do homem com a máquina de modo que o 

homem se confundia com ela. Por meio desse envolvimento, o homem se 

transforma em trabalhador e trabalhador em engrenagem, ao mesmo tempo em 

que o trabalhador é a própria engrenagem e a engrenagem peça da máquina. A 

relação que estabeleço entre o conceito trabalhado por Chaplin e o ciborgue de 

ouvido biônico, é a elevação de uma identidade como necessária para a 

consciência de si. Quando se afirmar “eu sou trabalhador” a subjetivação dessa 

condição já impõe por si mesma os cuidados sobre esta condição: ser, torna-se 

                                            
354 Fonte das imagens: http://www.tocadacotia.com/cultura/cinema-cultura/filme-tempos-
moderno 
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um dever e o dever implica no autocontrole sem possíveis desvios. A política da 

identidade do início do século XX causa confusão sobre o que se é realmente: 

homem ou máquina. Talvez: homem-máquina. Esse pensamento parece óbvio, 

e não é novo. Modern times é um filme bastante explorado no meio acadêmico. 

O novo seria pensar a personagem de Chaplin como um protótipo do ciborgue 

metafórico e desconstruir a afirmação de que a prótese auditiva torna a pessoa 

implantada um ciborgue híbrido. Ser humano híbrido, possivelmente, é uma 

construção comercial. Quando se trata de direitos inerentes a saúde da pessoa 

implantada, a máquina é coisa morta mesmo, imitação, produto, série de 

fabricação dissociada do corpo que sofre. A relação é comercial e menos lúdica. 

O que se tem a olhos vistos são práticas de governo, uma forma de organizar os 

sentimentos e exercer controle sobre ele. Afinal, explicar para alguém que 

prótese é apenas um aparelho que será acoplado ao ouvido, não soa bem 

comercialmente. É preciso torná-lo romântico. Dar ao produto uma carga de 

poesia. Apresentá-lo como experiência da pessoa: a própria pessoa.      

           Nessa nebulosa forma de se organizar e de governar a vida dos vivos há 

uma relação interpessoal na qual o outro não é pessoa. O outro é uma máquina 

fria, sem vida e sólida. Uma preanunciação do que viria ser a relação social do 

ciborgue metafórico na contemporaneidade e/dos ciborgues “híbridos (?)”.  Na 

atualidade, é possível ver o envolvimento e a dependência do homem com suas 

criações tecnológicas. No novo modo de organizar a vida, aparelhos de TV, 

televisores 3D, celulares, relógios, computadores, instrumentos cirúrgicos, chips, 

tabletes, ipods, games, silicone, dispositivos farmacológicos e aparelhos 

intraorgânicos representam algumas das invenções que se tornaram frequentes 

no cotidiano. Crianças brincam com vídeo games, adolescentes teclam e 

possuem amigos virtuais, alguns surdos possuem um ouvido robótico. Toda essa 

miscelânea tecnológica pode ser considerada próteses que desempenham 

alguma função orgânica, mas que ao mesmo tempo reorganizam as relações. 

As novas tecnologias modificam e operam no cognitivo. Mudam o modo de 

perceber e sentir o mundo. Mexem no plano simbólico. 

           O que se observa nas comunidades de ciborgues implantados com 

ouvido biônico é que seus corpos vivem um diálogo interno, sem precedentes, 

entre máquina e homem. Se isso os torna híbridos de fato, é preciso pensar a 
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respeito. Eu não os concebo como híbridos. Para finalizar, é possível dizer que 

híbrido ou metafórico, quando se trata do ciborgue de ouvido biônico, seu corpo 

lhe impõe desafios e lhe submete a uma nova experiência a ser vivida. Seu corpo 

animal adoece, seu corpo autômato trava; seu corpo animal é quente, seu corpo 

tecnológico é frio; seu corpo animal sente dor, seu corpo maquínico nada sente, 

mas provoca; seu corpo animal envelhece, seu corpo mecânico oxida; seu corpo 

animal morre, seu corpo robótico permanece; seu corpo animal é velado, seu 

corpo artificial é recolhido, reciclado e reutilizado (ou deveria ser), seu corpo 

animal retorna ao pó, seu corpo máquina é sucata. O diálogo que se trava discute 

a verdade de se perceber mortal tendo como parte de si um corpo imortal. Duas 

realidades em uma só experiência a ser vivida. Essa experiência é própria do 

ciborgue de ouvido biônico. O conserto ao invés da cura ocupa para o ciborgue 

a preocupação contemporânea em relação ao corpo: a falta de medicamento 

não é o que preocupa, mas a garantia das peças que compõem seu corpo. A 

terapia orgânica dá lugar ao conserto mecânico. É que máquina quebra e sua 

recuperação depende de outros profissionais muito além dos médicos. E tudo 

isso, essa confusão, parece ser necessária para que o “espírito xamã” sustente 

os objetivos da indústria cultural da normalidade/anormalidade. Portanto, a 

sociedade na contemporaneidade, frente a tecnologia que a consome, vive uma 

nova experiência de estar no mundo: de alguma forma, todos são meio 

ciborgues. O que difere essa nova “natureza” do significado do humano são as 

subcategorias agrupadas pelas similaridades. É preciso atenção porque o 

triângulo visuoimperceptual formado pela biopolítica, biopoder, e biocapital 

captura seus sujeitos. Ciborgue ativado...   
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Conclusão 
Volume III: 

 
 
 

           Há algumas considerações a serem feitas, sobre as duas categorias do 

ciborgue de ouvido biônico, nesta conclusão parcial. Seja ele ciborgue por 

subordinação, seja ele ciborgue por indução, seja ele híbrido como relatam os 

médicos, seja metafórico. Quando pensado de modo dissociado um do outro, o 

ciborgue metafórico faz uso de sua subjetividade, em alguns momentos, para 

afastar-se da máquina. Desplugar-se dela. Algo como o que ocorre em Matrix. 

Sua reflexão pode despertá-lo para um estado de consciência que o faça 

“desligar-se da sua prótese da consciência” e pensar sobre sua existência finita. 

Refletir sobre a necessidade dos autômatos no cotidiano, mas não fazer dele 

seu organismo mesmo torna-se uma necessidade de caráter moral. Esse 

desvencilhar-se da máquina ocorre a todo sempre, em qualquer tempo, e pode 

ser pensado como sinônimo de libertação. Um ato de ruptura com o xamã. Uma 

concepção naturalista de vida. No entanto, o ciborgue de ouvido biônico quando 

concebido como híbrido faz uso, a exemplo dos ciborgues por indução ou por 

subordinação, de sua subjetividade para fazer das próteses e da biotecnologia 

que a compõe de modo intraorgânico, seu corpo, seu órgão, ele mesmo. É 

preciso estar conectado para haver entrega. A subjetividade passa a 

compreender que a máquina é subordinada a ela. A ausência de dor nas 

próteses e a força de propulsão robótica, estão suscetíveis ao modo como os 

comandos foram subjetivados. Afinal, no ciborgue híbrido a tecnologia existe 

como experiência subjetiva. Negar a máquina seria negar o próprio corpo, deixar 

de existir, deixar de ser. No ciborgue híbrido a máquina é a própria pessoa. 

Indissociável. Muito embora, quando a questão comercial e de direito do 

consumidor entra em cena, toda esta poesia contida no conceito de pessoa 

híbrida se dilui. É preciso pensar que é esta condição de “indissociável”, posta 

como modelo pela clínica, que permite novas descobertas intrapessoais e 

interpessoais. Entre estas a da identidade ciborgue ou de ciborgue com I.C. 

           A história dos ciborgues de ouvido biônico não está acabada, o fim 

depende das novas descobertas e de quantos upgrades a pessoa suportar. 

Contudo, agradando gregos e troianos ou contrariando as reinvindicações da 
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comunidade de surdos, as pessoas com implante coclear seguem vivenciando e 

experimentando, como cobaia de si mesmo, as aventuras de sua existência 

ciborgue. Acreditam na medicina, fazem- dela seu xamã, se maravilham com as 

possibilidades do mercado e se assustam com o descaso relacionado a pessoa 

humana quando o implante não dá certo. O que sobra são as possibilidades de 

upgrades diversos para ter em si a subjetivação de estar melhorado. Afinal, a 

contemporaneidade consente que pessoas sejam similares, robóticas, 

telepáticas. Vivemos tempos pós-modernos, no qual a moda, o modelo, não 

podem ser apenas o que veste a carne e/ou a pele nua, mas necessita tornar-se 

parte dela ao ponto de um dia, quem sabe, substituí-la por completo. Embora 

esta conclusão pareça pouca coisa frente a tudo o que foi abordado, minha 

intenção foi produzir algo sintético, no qual a ordem do discurso que nela existe 

possa ser percebida em poucas palavras. A questão aqui é: o ser humano, seu 

corpo, estão se tornando a cada dia produto no mercado.   
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Conclusão de toda a tese 
 

 

           Na contemporaneidade, a tecnologia não é mais apenas um aparato 

externo da pessoa. Na atualidade, ela pode ser intraorgânica e atuar em 

substituição a um organismo natural. Possibilita, entre outras coisas, uma nova 

leitura do que se denomina corpo. Isso não representaria um problema se a 

tecnologia intraorgânica não sujeitasse aquele que a incorpora, aos problemas 

existentes no território da patente industrial. Entre essa nova face do que se pode 

considerar “corpo” está o sujeito reparado, o surdo, a pessoa com implante 

coclear; entre tantos outros seres humanos que optaram ou foram submetidos à 

recuperação ou adequação normativa por meios tecnológicos e maquínicos. 

Tenho consciência, após toda pesquisa feita, de que o tema é delicado e por isso 

não houve a pretensão de esgotar o assunto, mas de levantar um problema e 

provocar dúvidas por meio das possíveis respostas. Pode parecer bobagem o 

que acabo de escrever, no entanto, a relação de natureza orgânica e corpo 

robótico modifica as relações sociais na medida em que a ciência possibilita a 

naturalização do significado e/ou do conceito de corpo ciborgue, ele é uma 

pessoa. A prática da plugação entre homem e máquina, com intuito estético, tem 

sido tão rotineira que sua aplicabilidade passou a ser interiorizada em inúmeras 

relações: família, escola, trabalho, terapêutica. Mas as modificações corporais 

por meio de tecnologias intraorgânicas tem posto em cena discussões 

complicadas. Aquilo que se denominava um ciclo natural da vida se rompe na 

medida em que parte de um corpo não mais o experimenta porque já é coisa 

morta. A “animação” do órgão robótico é fantasia alimentada por descargas 

elétricas, não é “animus” de fato, mas uma cópia mimetizada. Entre os 

implantados, parte de seu corpo ao invés de envelhecer, oxida porque seu tecido 

é uma criação das experimentações humanas, dos avanços tecnocientíficos do 

homem, de uma ciência que procura melhorar ou restaurar a vida humana e 

torná-la objeto, um artefato, coisa. O limiar entre o humano, composto de uma 

natureza e de uma tecnologia artificial faz ressurgir na cena social o conceito de 

pessoa híbrida de máquina e homem. O limiar entre duas formas de se constituir 

um corpo parece ter se rompido. Essa constituição traz à superfície a intimidade 
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do homem com a máquina, que, de tão íntima, se tornou, a priori, o homem 

mesmo. Na hodiernidade, ao pensar nos avanços tecnológicos intraorgânicos e 

suas formas de se apresentarem, sendo essas: nanotecnologia, chips 

intraorgânicos, fisiotecnologia, homem biônico; que até então figuravam as 

imagens e os roteiros cinematográficos norte americano; é possível pensar, 

também, nas infindáveis tentativas do homem de superar sua capacidade 

criativa para desenvolver, cada vez mais, meios possibilitadores de uma práxis-

reparadora do corpo humano: ortopráxis. Afinal, desde o século XIX, o corpo tem 

sido analisado como puro objeto da ciência: manipulado, sofrido, anestesiado, 

retalhado e remontado: vide Frankstein e Robocop. Todo esse exercício se 

aplica como prática cotidiana do aprendizado clínico. Esse treinamento ocorre 

numa tentativa de adequar esse corpo a um padrão estético imposto pelas 

mídias de massa: TV, internet e cinema. Por meio deste viés, o marketing 

substituí alguns homens da ciência e a cura torna-se ideal de venda, estratégia 

para indução ao consumo. Se o consumo for entendido como elemento do 

desejo, o que se recupera é uma norma social, que tenta fazer funcionar direito, 

retificar, qualquer organismo que se apresente e se faça perceber pela sua 

singularidade orgânica. Ser “normal” se tornou um “conceito produto”. Ou seja, 

as singularidades ficam em segundo plano quando o espetáculo da manutenção 

corporal está em cena. Afinal, é possível comprar um órgão maquínico para 

substituir aquele que, sendo natural, segundo avaliações médicas, não funciona 

direito.  

           É inevitável, e não se pode ignorar como disse Lins (2007), que na 

sociedade atual surge um quadro rigoroso e inquietador de um corpo que se 

transforma cada vez mais em corpo-máquina, sem sujeitos nem afetos, uma 

bricolagem. Além de uma metáfora “cheia de poesia”, nesse cenário, a soberania 

de algumas ciências como instauradoras de verdades absolutas faz do corpo 

humano seu campo de atuação de modo que esse chega a ser um acessório, 

acompanhado de uma bula, um kit, com uma subjetividade lixiviada, e por isso 

descartável. O processo da industrialização cuja prática da reprodutibilidade 

técnica levou o homem a certo esvaziamento de sua “subjetividade”, hoje ocupa 

o lugar do corpo mesmo. A de se pensar que aquele que atua sobre esse corpo, 

profissionalmente, vende a ilusão de uma felicidade, realiza e transforma 
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imagens idealizadas em uma suposta realidade para a vida. Esse homem é visto 

como sinônimo de bondade, “um xamã”, dado que sua atuação realiza sonhos e 

atua sobre os desejos daqueles que são socialmente indesejáveis: a pessoa com 

deficiência. Flusser (2008) já dizia que é possível, hoje, manipular, abstrair o 

tempo e transformar o mundo em circunstância, os objetos abstratos que surgem 

em torno do homem podem ser modificados, resolvidos; e a manipulação é o 

gesto primordial. Nesse sentido, pensando com Flusser (Op.Cit.) e aplicando 

esse pensamento em alguns dos procedimentos clínicos a serem postos em 

prática para a “cirurgia reparadora”, após o processamento das imagens numa 

tela que simula as modificações que o corpo a ser reparado sofrerá, começa-se 

o ritual da modelagem. Contudo, quando o corpo é remodelado, altera-se 

também, a relação interpessoal. O que se repara não é somente um corpo, mas 

uma existência. Segundo Lins (2007) boca, seio, olhos, pernas, genitália 

esfacelada, moldada: não se trata mais de um corpo, mas de um acumulado de 

órgãos colados em algo que se denomina corpo. Esse “punhado” de órgãos pode 

ser mexido, modificado, alterado e remontado. Talvez, o que se opera nesse 

ritual da reparação, o que se faz é um entrelaçamento de substâncias plásticas 

que se moldam a uma carne esfriada, tendo como suporte um esqueleto. O ritual, 

mais do que uma reparação corporal para aquilo que se denomina reabilitação, 

se configura como um ato de esculturação. Além corpo, do espírito. 

           Nessa escultura pós-moderna denominada homem; como pensa Lins 

(2007) a carne, o silicone, a gordura, o Silicium, o plástico, se encaixam na busca 

e no encontro do corpo peneira, corpo trespassado pelas flechas (bisturi), corpo 

penetrado pelas seringas, o sujeito-corpo-descartável paga o preço de sua 

beleza. O que há é uma tentativa de viver e reparar a sua frustração. O corpo 

quando se depara com a suposta verdade de que “a estética do belo a qualquer 

preço deve prevalecer se junta ao fundamentalismo da era virtual que é se fazer 

uma imagem, porém segundo Flusser (2008) as imagens projetam sentidos 

sobre nós porque elas são modelos para o nosso comportamento. E nessa 

perspectiva concordo com Silva (2000) quando ele diz que não é que as 

máquinas se tornaram humanizadas, mas o contrário: são os seres humanos 

que são expostos em toda sua superficialidade, a elas. O ser humano é que se 

tornou coisa boa para se comercializar. Produto no mercado, carne seca. 
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           Ainda assim, se pensarmos na proposta de eternidade posta como 

verdade pelo cristianismo, cultura essa que colonizou as mentes, em grande 

quantidade, no ocidente, “a carne do homem é a parte maldita sujeita ao 

envelhecimento, a morte e a doença, é o cadáver em decomposição; a carne é, 

o mal biológico” (BRETON, 2007, p.14) que afasta o homem da proposta 

teológica de eternidade. O homem apodrece na medida em que é carne viva. 

Mesmo que seja um sutil apodrecimento cuja cultura lhe chama de 

envelhecimento, a carne finda. A salvação, que antes era fruto da fé, ganha 

dimensões de “verdade” e passa do crer para o ser, dado que “no discurso 

científico contemporâneo, o corpo é pensado como uma matéria indiferente, 

simples suporte da pessoa; ontologicamente distinto do sujeito, torna-se um 

objeto a disposição da medicina a fim de melhorá-lo” (BRETON, 2007, p.15).  

           É na clínica, mais uma vez, que se encontra o poder de atuar sobre o 

corpo, tendo ela a faculdade de ser, metaforicamente, um deus que modifica e 

molda o projeto de vida de suas criaturas. O médico parece e exerce sua função 

xamã. O homem, a pessoa, é nesse universo de possibilidades pós-orgânico, 

um menino deus; posto como sinônimo de bondade que se apega e faz uso do 

amor como pretexto para sua fundante mente egoísta. Nesse cenário, vê-se 

“como bom tudo aquilo que desperta o sentimento de poder, à vontade de poder, 

o próprio poder” (NIETZSCHE, 2000, p.39) dado que está nas mãos, daquele 

que conhece os saberes clínicos, tirar do homem a finitude da carne, e 

transcendê-lo ao universo eterno de ser um algo que não envelhece. 

Transformar a pessoa comum no necessário homo econômicos. O não 

envelhecimento, em grosso modo, traz consigo implicitamente a não morte. A 

produção eterna. A economia circulante.  As modificações corporais por meio de 

uma tecnologia intraorgânica modifica aquilo que outrora se percebeu como 

“apodrecimento da carne”. Isso porque a tecnologia não envelhece e dá ao corpo 

que a tem a sensação de eterno, digno, produtivo, avançado, evoluído.  

           Partindo desse cenário, pode-se pensar que “a máquina é sempre igual, 

fixa, nada sente porque escapa à morte e ao simbólico. A metáfora mecânica 

ressoa como uma reparação para conferir ao corpo uma dignidade que não 

poderia ter caso permanecesse como organismo” (BRETON, Ibid., p.19). O 

organismo é finito e separa o homem de seu projeto mais audacioso, ser eterno. 
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Os organismos são diversos, e diferentes e separam o homem de seu desejo 

estético mais higienista, cuja premissa é a de corpos similares, mesmo que esse 

seja um anticorpo, as vezes recusado pela carne quando essa o rejeita como 

reação inflamatória. Essa inflamação, pode ser uma preanunciação de que um 

corpo estranho faz parte do corpo. Um objeto penetrado, mas que sendo corpo 

e pessoa pode e tem o poder, inclusive, de lhe provocar doenças. Vírus, quando 

maquínico, bactéria quando em torno da máquina precisa e demanda a 

administração de antibióticos, porque antivírus convencionais, como os usados 

nos computadores, não dão conta da relação máquina-biologia.  

           Os poderes, por sua vez, no cotidiano contemporâneo, principalmente 

quando as tecnologias e os meios eletrônicos estão para o homem como que 

numa relação de igualdade e valor, faz “da subjetividade humana uma 

construção em ruínas” (TADEU, 2009, 09). Esses poderes que colocam o inter-

leger do homem numa condição de esfarelamento existencial, está centrado na 

condição de possuir o direito de vida e de morte em relação a tudo que na Terra 

vive. Na atualidade, mais que curar, procura-se reparar. Não que a cura não seja 

uma espécie de reparação, porém a reparação que se instaura é reparação 

mesmo, que depende de uma engenharia pós-orgânica para ser consumada: 

produtos que vão e estão além da farmacologia. 

           Nessa crença de se firmar como soberano, na busca de um corpo eterno, 

se não em vida, mas em forma, “o ser humano se entende, ilusoriamente, como 

o ápice do processo de evolução, e considera que, as demais coisas só têm 

sentido quando ordenadas a ele” (BOFF, 2004, p.35). A tecnologia como ápice 

da criação humana, ao mesmo tempo em que a ele se curva o ordena e o faz 

curvar-se a ela. Talvez, algumas sociedades, em grosso modo, ou muitas 

sociedades, quase todas, não consigam mais viver sem uma tecnologização de 

seu espírito.  A tecnologia é o eixo norteador do próprio pensamento. A Palas 

Atena pós-orgânica.  

           Essas ordenações servem para observar, tudo que ao redor do homem 

existe, e classificá-las como sendo fortes e fracas; boas e más, saudáveis e 

doentes, normais e patológicas, indeficientes e deficientes. Dependendo da 

ordem na qual essa se encontrar estará suscetível aos desejos de uma política 
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que almeja o homem como “um corpo manipulável, suscetível de muitos 

emparelhamentos, uma soma de partes descartáveis” (Breton, Ibid., p.28) que 

podem ser trocadas, recolocadas, constantemente reparadas. Aqueles que por 

ventura não aderem a essa biopolítica da recriação corporal, muitas vezes são 

considerados pertencedores a ordem dos fracos, sendo que aos fracos deseja-

se que “pereçam, dado que é mau tudo o que nasce da fraqueza” (NIETZSCHE, 

Ibid.). E morre-se mesmo! Mata-se a autoestima, a sensação de potência, a vida 

cotidiana, nesta relação, em si, a vida torna-se mais fria. Cria-se, então, uma 

cultura da fortaleza, do homem como um forte, como um ser que alcançou a 

eternidade dada que a “biotecnologia está construindo os corpos” (KUNZRU, 

2009, p.21). Uma vez sendo tecnológico, esse corpo não envelhece, 

hipoteticamente enferruja, oxida, entregando-se, tornando-se sujeitado ao 

reparo constante numa suposta oficina médica da reparação. Hospitais se 

tornam ou se parecem com oficinas mecânicas pró-corpo. 

           A ordem que se instaura, socialmente, é o da entrega a uma engenharia 

do corpo, para que haja uma “mecanização e eletrificação do humano” (TADEU, 

2009, p.12). Essa condição prática, posta como parâmetro de desejo e de 

normalidade no século XXI, faz com que o homem assuma a premissa de que 

“é pelo seu corpo que você é julgado e classificado” (BRETON, Ibid., p.31). O 

homem eletrificado dá ênfase a uma política da identidade que é o 

“autoconhecimento de um eu-que-não-é” (HARAWAY, 2009, p.55). Ser ou não 

ser, eis a questão? Mas ser o que? Qual é a questão? Se for possível responder 

essa problemática litero-shakespeariana, o que se poderia pensar como uma 

possível resposta seria: em mim habita o puro interstício. Sou o homem que 

vivencia a fronteira cotidiana, o híbrido pós-moderno, a irrigação das veias e dos 

circuitos, o alimentado pelas vitaminas, proteínas e baterias. Sou a encarnação 

daquilo que Foucault (2007) denominou Homo economicus: forte, viril, produtivo.   

            Tanto no passado como no presente a ordem como princípio de 

normatização traz consigo “um ideal de perfeição que paira numa tentativa de 

definição positiva” (CANGUILHEM, 2009, p.26) sendo essa definição entendida 

como o “lócus” da bondade, ou a essência do que se deve ser para estar num 

estado de bondade, “normal”. Se a palavra normal passasse por um processo, 

metafórico de tradução, a linguagem à explicaria como semântica da 



489 
 

“normalização-normatização”. O próprio Canguilhem (2009) já havia dito que 

normalizar é colocar de pé, deixar reto. Partindo dessa premissa, não só as 

coisas são inferiores ao homem, mas o próprio homem quando, em seu estado 

de fraqueza, de doença, de desigualdade, é entendido como um ser submisso e 

por isso entregue ao poder do soberano que o recupera. O homem fraco é aquele 

que cai, deixou de estar “de pé” como se diz no dito popular. Porém, cabe lembrar 

que a “norma em si mesma não existe, ela apenas desempenha seu papel que 

é de desvalorizar a existência para permitir a correção dessa mesma existência” 

(Ibid., p.44) enquadrando-a numa norma considerada superior. Toda norma, ou 

todo poder de normalização vem de cima para baixo. A recuperação de um 

organismo por meio da tecnologia intraorgânica, obedece a uma ordem 

hierárquica que induz e objetiva o consumo de próteses.  

           Instaura-se uma hierarquia normativa, da qual os homens fragilizados são 

submetidos a normalização. Nessa perspectiva de homem fragilizado, mau, 

doente, patológico, monstruoso ou deficiente, submetem-se a uma cultura da 

reparação, do resgate, do poder de exercer sobre o outro o exercício da cura, da 

normalização, da experimentação, da idealização da forma perfeita e da estética 

divina; admitindo a “precariedade da carne, que envelhece e se adoenta” 

(BRETON, 2007, p. 16) morre e se decompõe.  Como a própria medicina define, 

o corpo é uma peça, nem sempre cadavérica, embora sempre poderá se tornar 

uma. Na condição de peça, o corpo-carne, se fragmenta num aglomerado de 

sistemas, de órgãos, de engrenagens que ao primeiro sinal de fraqueza deve ser 

submetido a várias reparações para que se alcance o estado normal de 

funcionamento. “Normal é o termo pelo qual o século XIX vai designar o protótipo 

escolar e o estado de saúde orgânica; é a consequência de uma escolha exterior 

ao objeto assim qualificado” (CANGUILHEM, 2009, p.200). Normal no século 

XXI, como disse Silva (2009) é ser um ciborgue tendo como princípio a 

restauração, a normalização, a reconfiguração de seu próprio corpo e de sua 

imagem enquanto pessoa humana. Mas a pessoa em si parece que não tem 

mais a mesma importância, se é que em algum momento da história tal 

sentimento foi verdadeiro; a contemporaneidade vê a qualidade humana como 

uma inscrição genética. O corpo, enquanto suporte da pessoa, é também o local 

onde há o gene que lhe garante a qualidade humana.   
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           As anormalidades corporais são avaliadas e remodeladas ao desejo de 

quem compra seu novo corpo, dada a política que qualifica como belo ou feio 

aquilo que naturalmente se desenvolveu e deveria ser entendido como 

diversidade humana. A remodelação não modifica e tampouco altera o gene 

humano que habita o corpo. No campo político, imagina-se o que deve ser bom, 

e impõe-se esse senso de bondade, sem ao menos questionar como o outro 

experimenta o mundo. Há uma ortopráxis que procura “uniformizar os sujeitos 

para redução de suas vidas a objetos e reproduzir a realidade dos outros” 

(LOPES, Ibid.). É pelo poder de qualificar, de classificar, coisificar, denominar o 

que o outro é ou deve ser, que a medicina ganha status de indústria cultural da 

normalidade/anormalidade. Se no passado as desigualdades, ou os males do 

corpo o colocavam na condição de doente entendendo essa condição como “um 

conceito de não valor que compreende todos os valores negativos possíveis, 

significando ser nocivo, ou indesejável, ou socialmente desvalorizado” 

(CANGUILHEM, Ibid., p.83). Hoje, em pleno século XXI, os males do corpo o 

coloca na condição de “se tornar um ciborgue” (BRETON, Ibid., p.206). A 

medicina é modificativa, modeladora, transformadora. Ao modificar o corpo, ao 

mexer nessa carne que nada vale, ou vale o quanto se deseja transformá-la, na 

tentativa de recuperá-la, satisfaz-se os desejos da pessoa que o habita. Quando 

se trata da pessoa surda e/ou deficiente auditivo este desejo é o de ouvir ou de 

aprimoramento da audição deficitária.  

            Nesse sentido a medicina, e seu saber clínico, tanto no passado como 

no presente, fez do homem uma peça cadavérica para desfrutar de seus 

mistérios. No passado o homem como peça cadavérica era “posto numa 

bancada central, alta, num lugar iluminado, apropriado para o dissecador” 

(MANDRESSI, 2010, p.422), onde a carne era esquartejada para suprir os 

desejos do conhecer humano: o mistério do que havia dentro do homem. Hoje a 

carne como algo insignificante se desmancha frente à ciência para se 

ressignificar como um produto de mercado, ela é uma das matérias plásticas da 

indústria cultural, “o corpo humano torna-se um continente a explorar para obter 

lucros por meio da fragmentação e a vontade das patentes” (BRETON, Ibid., 

p.121). Pós orgânico, o corpo permanece desfilando nas telas midiáticas como 

exemplo da própria luz em nome da felicidade. Mudar o corpo é reproduzi-lo de 
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modo que se adeque, não aos desejos de si, mas, talvez aos desejos da ditadura 

do consumo da normalidade. Ou pelo menos, segue-se nesta direção. 

           Nesse “negócio” do corpo, entre projeto genoma; cujos princípios não se 

baseiam mais na descoberta do que há dentro do homem, mas do que esse 

homem-carne-pessoa é formado e como esse pode se transformar enquanto 

organismo-máquina, tendo como resultado dessas especulações as descobertas 

sobre DNA, clones, robotização etc. O homem se caracteriza como um “ciborgue 

na medida em que se submete a implantes, transplantes, enxertos, próteses etc” 

(TADEU, Ibid.), mais ainda quando esses não estão em nome de um suposto 

salvamento, a favor da vida, da continuidade do homem na luta contra a morte, 

mas da pura e simples experimentação da carne-corpo como elemento plástico 

a ser moldado, exaltado, fabricado, made in qualquer país. O ciborgue é a 

imagem de uma engenharia médica que tenta dar certo. E tenta convencer que 

é o meio para se estar certo. A carne e a tecnologia intraorgânica conversam 

numa espécie de ritual de renascimento no qual tecnociência e natureza se 

dissolvem, se confundem, se “trinificam”: Corpo/carne-máquina; ciborgue/Gene 

humano-pessoa; medicina/publicidade-comércio.     

           Esse corpo “não é o corpo no qual vivemos, mas um corpo que pode ser 

retificado, redefinido, costurado, remendado” (BRETON, Ibid., p.10). Esse corpo 

que se transmuta ao fascínio humano é ciborgueano, um “híbrido entre máquina 

e organismo, uma ficção e uma realidade social” (HARAWAY, 2009, p.36). Muito 

embora está tese conteste o conceito de ciborgue híbrido como categoria que se 

aplique a pessoa com implante coclear. Em função de tudo o que foi analisado, 

mesmo quem tem em seu corpo uma mistura entre carne e máquina permanece 

como ciborgue metafórico nas relações sociais.  

           Ainda que tenha sofrido alterações significativas, o ciborgue de ouvido 

biônico tem, a priori, um corpo com aparelhagens com as quais se aprende a 

viver nele. Um corpo que o próprio corpo muitas vezes o rejeita e ocasiona 

reação alérgica por não reconhecer como seu a peça estranha que lhe invadiu. 

Esse corpo, enunciado híbrido, está inscrito “na vida política da sociedade, que 

pode interpretá-la como a dramatização de suas técnicas; paralelamente, a 

criação artística seria sua poetização” (DEBRAY, 1993, p.16). Nessa 
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poeticidade, com alto valor romântico, “o homem muda de natureza, torna-se 

Homo Silicium” (BRETON, Ibid., p.25). Esse novo homem, que se ampara na 

premissa de se converter em um modelo híbrido – mesmo não sendo, muitas 

vezes ultrapassa as fronteiras da lógica cibernética.  “A cibernética, tem como 

principal objetivo criar máquinas que funcionem da mesma forma que os seres 

vivos, que se auto-reproduzam e até efetuem operações lógicas” (KIM, 2004). 

Ainda assim, o pensar cibernético acontece paralelamente ao corpo humano, em 

muitas vezes invade o espaço áureo do humano, mas ainda se diferencia do 

humano. O que vem se configurando na sociedade não “se trata mais de apenas 

satisfazer as exigências da cultura cibernética, mas de suprimir a doença, a 

morte e todos os entraves ligados ao fardo do corpo” (BRETON, 2007, p.25). Por 

meio das reparações em nome de uma medicina estética e normalizadora, o 

homem se tornou poderoso frente ao tempo, ele, ilusoriamente controla a morte 

e reconfigura a vida, a programa.  

           Esse homem-deus, consequentemente soberano, traz consigo “a arte de 

punir por meio de uma tecnologia da representação” (FOUCAULT, 2009, p.100). 

Ele representa em seu imaginário o que considera digno de reparação e 

movimenta seus esforços para que seu planejamento se concretize, nasce então 

as “representações clínicas terapêuticas” (SKLIAR, 2005, p.16) em nome dos 

“ideais do progresso da ciência e da tecnologia” (Ibid., p.17). O que está em jogo 

não são apenas reparações estéticas que servirão aos desejos cultivados por 

uma mídia colonizadora de mentes. O que está em jogo são as invasões 

“extraterrestres” que decidem pelo outro o que esse será em sua vida. Há toda 

uma instituição envolvida em escolher pelo outro como ele deve ser e em que 

ele deve ser transformado. Exemplo disso, são os indivíduos que recebem como 

terminologia, para se identificarem socialmente, a palavra deficiência, e que por 

meio dessa terminologização carregam consigo uma gama de adjetivos 

pejorativos. Os denominados deficientes, muitas vezes vistos como “grupos 

minoritários, obscuros, colonizados, subalternos e dominados” (Ibid., p.14) 

entregues ao poder e desejo do outro que o olha, são exatamente o alvo e objeto 

preferível do poder clínico. Neste aspecto, politicamente, as formas com as quais 

o homem soberano terminologizar o outro será reconhecido como verdade, 

porque essa se fundamenta em um determinado discurso de verdade, que 
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implicitamente deseja o corpo como meio de experimentação, como algo a ser 

reparado. Há uma moral que autoriza a atuação do médico, mesmo quando esta 

é insana. 

          Por meio dessas verdades, as ações políticas atuam diretamente na 

formação do ser humano, transformando-lhe numa pessoa sujeitada aquilo que 

se determinou sobre ele. Nessa concepção, o “corpo é experimentado como um 

acessório, um artefato da presença, implicando em uma encenação de si, o 

corpo é reduzido a um design” (BRETON, Ibid., p.22) que se moldou por meio 

de uma política da reparação. Mas design é exatamente uma operação industrial. 

É com uma visão politicamente estética sobre o corpo, que o olhar clínico 

encontra o fundamento de seu conhecimento, de seu discurso de poder. A clínica 

atua sobre esse corpo design reparando seu funcionamento, ou retificando sua 

possível anormalidade segundo uma ordem instituída de caráter neoliberal. O 

sujeito é um ser pacificado pela história, que pensa e acredita ser aquilo que o 

fizeram acreditar ser, desmerecendo o próprio corpo e colocando-o em uma 

queda constante, e por isso entregue a manipulação. Cair, aqui, é despojar-se 

de si, o mesmo que estar entregue, é deixar o paraíso que há em si e tornar-se 

peça humana. O design foi incorporado na carne e pelo espírito.  

           O corpo manipulado, feito peça que se entrega à observação e a 

experimentação, “o corpo decaído”, rasga sua carne e colocasse a sorte para 

unir-se aos desejos do outro de vir uma simbiose entre homem-máquina numa 

tentativa de reparação. Os dispositivos eletrônicos deixam de ser um 

componente áureo e se tornam um eletro-órgão intraorgânico. Eis então que em 

nome de uma normalização o que era ficção se faz realidade. No princípio era 

uma idéia e ela se fez máquina e habitou entre nós. Há nesse contexto a 

recriação do conceito de humano. Entre a ciborguização, e sua efetuação pela 

construção do ser híbrido, os dispositivos eletrônicos, fruto da tecnologia e dos 

avanços do capital, se transformaram em dispositivos intraorgânicos. Eles estão 

exercendo, mesmo que hipoteticamente, as funções que os órgãos exerceriam 

no ser-humano. Se num passado remoto a máquina era manipulada pelo 

homem, na atual situação, o homem depende dela para se manter normalizado 

ou até mesmo vivo.  
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           Nessa possibilidade de ser um sujeito que está entre duas naturezas de 

forma “híbrida (?)”, a premissa de que “somos, culturalmente seres tecnológicos” 

(LEITE, 2002, p.11) se transforma, e a tecnologia que se depara como a 

evolução da sociedade agora está intraorgânica e passa a ser o “meu eu”. O fato 

é que esse ser híbrido vive no interstício do que é humano e inumano, sendo 

que com “o ciborgue, a natureza e a cultura são reestruturadas” (HARAWAY, 

Ibid., p.39). Há uma aplicabilidade de origem sanitária que põe em prática a 

evolução artificial das espécies. Objetividade e especismo fazem de todo corpo 

um objeto para o aprimoramento da espécie. Hipoteticamente “o ciborgue não 

reconheceria o Jardim do Éden; ele não é feito de barro e não pode sonhar em 

retornar ao pó” (Ibid., 39-40). Se pensarmos nessa questão, tendo como idéia de 

que “os corpos humanos são compostos de vasos e fluídos” (FOUCAULT, 2008, 

p.13); o corpo reparado, o cibercorpo, é composto de algo que pós-morte 

somente oxida, e que durante a vida não envelheceu, pois é constituído de 

matéria estranha, não celular nem orgânica, mas biomecânica. A objetividade 

marca as existências de modo conceitual.  

           Entre os ciborgues da pós-modernidade, os surdos têm sido alvo de uma 

discussão que vai além do aspecto de se tornar ciborgue por meio de um 

implante coclear. Há uma “hipotética intenção de que os surdos sejam, em um 

futuro, adultos ouvintes, originando um doloroso jogo de ficção” (SKLIAR, 2005, 

p.21). O implante coclear ou a ciborguização do surdo ocorre por meio de 

dispositivos que tentam reparar aquilo que a ciência médica considerou anormal. 

Há toda uma interiorização onde órgão e dispositivos eletrônicos se misturam 

numa simbiose eletro-orgânica. O homem volta a ser ideologicamente “híbrido 

(?)”, não mais no campo fértil da imaginação, mas na existência que se fixa em 

nosso cotidiano por meio das ações publicitárias aliadas à medicina. Ambos 

fundamentam a indústria cultural da normalidade. Indústria cultural da 

normalidade é todo um aparato do Estado que concilia seu poder de controle 

com as intenções do fluxo econômico e designa ao corpo, por meio de seus 

aparelhos ideológicos, as normas estéticas anatômicas, fisiológicas e de 

conduta. Contudo, toda normatividade que recai sobre a existência humana é 

produzida numa escala industrial e distribuída de modo instantâneo.  
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           Enquanto procedimento de transformação, inserido como um dos pacotes 

oferecidos pela indústria cultural da normalidade, o corpo eletro-orgânico, 

transformado em necessidade, expõe todo seu aparato por meio de aparelhos 

midiáticos. Na exposição, “componentes externos e internos, sendo esses: 

microfone, processador de fala, antena transmissora, receptor estimulador, 

antena interna, e feixe de eletrodos” (FERRARI, SHAMESHIMA, 2004, p.113) 

faz da pessoa ciborgue de ouvido biônico o centro do comércio tecnológico. 

Nessa realidade podemos pensar o quanto a “biotecnologia está construindo 

nossos corpos” (KUNZRU, Ibid., p.21). E se ainda, tudo o que foi apresentado 

não basta para reflexão do que o corpo elétrico provoca, cabe definir que a 

ordem na pós-modernidade é “plugar-se, ligar-se, eletrificar-se, dissolver o 

humano como unidade” (TADEU, Ibid., p.14). O conceito do que se pode 

denominar humano tende a se modificar porque vai em busca de uma 

“normalidade” sem precedentes na história do século XIX e XX.  

           O século XXI marca a pessoa como objeto techno-humano. No humano 

elétrico, e em todo seu aparato pós-humano, há a necessidade de concluir o 

estado ciborgue do sujeito por meio de técnicas de programação e adaptação ao 

corpo estranho. Não basta misturar os materiais. O corpo e a mente, suas 

diferentes naturezas, seus órgãos, seu estado precisam conectar-se de modo 

subjetivo. O trajeto é tão mecânico quanto nos upgrades realizados em 

computadores. O ciborgue de ouvido biônico passa a ser submetido a um 

“mapeamento realizado por um fonoaudiólogo, por meio de um sistema de 

programação formado por um computador conectado a uma interface específica 

que é plugada ao processador de fala por intermédio de um cabo” (FERRARI, 

SHAMESHIMA, Ibid.) algo como Matrix355, que se completa “pela utilização de 

um software de programação que acessa a interface e envia sinais, em níveis 

precisamente determinados, para o processador de fala e, então, para o 

paciente” (Ibid.) nesse caso a pessoa implantada. Embora toda programação 

que se realiza entre carne e máquina de a impressão de evolução. Parece que 

há um retrocesso no tempo, dado que “desenvolver-se não significa elevar-se, 

aperfeiçoar-se, fortalecer-se” (NIETZCHE, Ibid., p.40), mas apenas e somente 

                                            
355 Produção cinematográfica de 1999 onde homens eram conectados a computadores vivendo 
uma realidade virtual. Cf: WACHOWSKI, Andy; WACHOWSKI, Larry. THE MATRIX. 
USA/AUSTRALIAN: Warner Bros, 1999. 
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modificar estruturas. Quem define a evolução e seu modo de apresentação e/ou 

seu conceito são os homens do poder. Partindo desse pensamento, ainda hoje, 

como no passado, se pratica “a abertura do crânio, colocação de perfuradores, 

cortes de bisturi no ouvido médio, entre outros procedimentos empíricos” 

(LULKIN, Ibid.). Todos esses procedimentos empíricos são realizados com o 

propósito de restaurar o ouvido do surdo para que ele viva como um ouvinte. 

Deseja-se que o surdo participe, sem barreiras, de uma possível cultura ouvinte. 

Logo, as propostas de intervenção no corpo do surdo, apresentam na atualidade, 

uma nova técnica para que se coloque em prática uma envelhecida proposta 

reparadora: normalizar é a regra. Não importam as dores.  

           Entre todos os fatos históricos que podem ser polêmicos, não cabe 

discutir o que é certo ou errado, dado que cada um é possuidor de um discurso 

de verdade, mas cabe difundir que a verdadeira verdade está a favor da vida, 

desvinculada de uma experimentação sofrível, ou de uma imposição cultural. Se 

o que difere os tempos passados, das experimentações empíricas com o corpo 

humano, é que na atualidade há, hipoteticamente a ausência de dor por conta 

da anestesia, há também que se pensar que a experiência no meu-eu, se dá 

pelas experiências únicas de mim mesmo comigo mesmo e deste modo, não 

seria um problema se esta experiência ocorresse por meio dos desejos do 

próprio surdo, assim como as experiências cosméticas, quando essas ocorrem 

para colocação de próteses de seios etc., sendo essas uma opção do próprio 

humano que se submete; mas essa se torna um problema quando ocorre pela 

imposição de um pátrio poder que conferi ao outro o que seu corpo será. A 

escolha no lugar do outro, embora pareça um ato de amor, esconde seu 

fascismo.    

           O pátrio poder, que fere a autenticidade do outro, se calca muitas vezes 

num “ouvintismo cúmplice de uma medicina reparadora, que representam os 

ideais do progresso da ciência e da tecnologia, de um suposto surdo que escuta” 

(SKLIAR, Ibid., 16-17) porque foi implantado. Nessa perspectiva parece que a 

sociedade, ancorada num discurso, tido como o melhor discurso de verdade 

“pela ciência biomédica, que se coloca como o melhor projeto, a melhor 

execução, na cura das moléstias, reabilitando o indivíduo; o corpo da pessoa 

surda é constrangido pelo controle físico e moral” (LULKIN, Ibid., p.35). No 
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discurso, a ordem é “tornar-se um devir ciborgue, eletrificando-se, estando 

ligado, sendo só eletricidade” (TADEU, Ibid., p.14). A moda, a norma, é ser um 

corpo “metamorfoseado, um homem Silicium” (BRETON, Ibid.). A moda, a norma 

parece ser estar com um corpo que não envelhece, mas oxida, porém, 

permanece. Contudo, há um dia, numa precisa exumação, vislumbrar o 

inimaginável, entre o pó prometido pelo Éden, estará lá uma peça além do 

tempo, de natureza estranha ao organismo, corroída pela sua forma mecânica e 

artificial. Essa, permanecerá entre a terra e o corpo que de modo eterno ou até 

mesmo, um dia, reciclável, mostrará aquilo que nos tornamos: sucata. Enfim, o 

sonho econômico fora alcançado e as peças expostas nos restos mortais, suas 

relíquias, inerte, seja essa plástica, siliconada, Silicium ou lítio estarão ali 

expondo nossas misérias. Ainda assim restos imortais de um ciborgue. Se 

houver algo a se considerar de tudo o que foi exposto, porque não tenho a 

pretensão de concluir nada, mas de provocar os sentidos e convidá-los a 

reflexão: a confusão entre o que se é e o que se pode ser, se faz numa mesa de 

cirurgia e nas plataformas publicitárias. O corpo, em nível moral, já foi alterado. 

Seu sentido já não é mais o mesmo. Bom ou mal, não cabe julgar, mas é preciso 

atenção sobre a comercialidade que em torno disso se estabelece: biocapital. 

Há então de entender que se corpo ou não corpo, hoje as duas partes que se 

encontram, numa forma híbrida como afirmam os médicos ou metafórica como 

a entendo, no decorrer dos anos, parte envelhecerá, a outra oxidará, mas ainda, 

e sempre é preciso dar a tenção a pessoa. Portanto, a biopolítica, o biopoder e 

o biocapital dão o sopro da vida pós-moderna, e neste território “...o pulso ainda 

pulsa... até quando?” (ANTUNES, 1999). 
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Anexo 01: 

            

           Tornou-se comum, nas comunidades formadas por familiares e/ou 

pessoas com implante coclear, reclamações de natureza econômica que 

marcam o poder do biocapital na existência das pessoas. Dependência de 

fornecedores, falta de recursos e relação cliente-empresa parece ter se 

intensificado no cotidiano de quem opta pelo implante coclear.  

 Conversa iniciada - 27 de julho 

27/7/2015 19:20 

XXXXXXXXXXXXX 

Eu processei o plano. (/) Os implantes saem 
muitos muito altos mesmo e monopoliza. A 
marca do meu filho é coclear e só a Politec 
vende as peças. Aí somos obrigados a comprar 
deles. E muitas vezes mesmo tendo o dinheiro, 
não tem a peça. (/) Depois, fico presa a empresa 
não por opção e sim pelo monopólio dela. (/) 
Tem no sus, mas é meio capenga mas tem. (/) 
Mas depois que faz, fica preso o resto da vida356. 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
356 O nome da pessoa foi omitido para manter sua identidade em sigilo e preservar a sua 
integridade. O texto passou por correções ortográficas e teve os fragmentos existentes na 
postagem agrupados. Os agrupamentos então marcados por meio de barra.   

https://www.facebook.com/mobile/messenger
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Anexo 02 

 

           A necessidade de uma declaração que proponha regulamentação para os 

usos do DNA cujo fragmento “gene” contenha a inscrição humana denúncia a 

ambição e a ousadia médica de operar sobre a natureza. Entre outros aspectos, 

esbarra na preocupação com a pessoa “objeto de estudo” e impõe um limite para 

os avanços experimentais e suas consequências nem sempre previsíveis. A 

declaração, deixa escapar que no campo científico, em seu território fértil, muitas 

vezes suas manipulações não atendem a suas expectativas e a isso é preciso 

criar certa norma moral e uma fundamentação ética assegurando a pessoa 

humana de qualquer lesão corporal, simbólica e científica.   

 

Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

os Direitos Humanos∗ 

   

  A Conferência Geral,  

 

          Recordando que o Preâmbulo da Constituição da UNESCO se refere aos 

“princípios democráticos da dignidade, da igualdade e do respeito mútuo entre 

os homens”, rejeita “ qualquer doutrina que estabeleça a desigualdade entre 

homens e raças”, estipula “que a ampla difusão da cultura e a educação da 

humanidade para a justiça, para a liberdade e para a paz são indispensáveis à 

sua dignidade e constituem um dever sagrado a ser cumprido por todas as 

nações num espírito de mútua assistência e compreensão”, proclama que “a paz 

deve fundamentar-se na solidariedade intelectual e moral da humanidade” e 

afirma que a Organização busca atingir “por intermédio das relações 

educacionais, científicas e culturais entre os povos da terra, os objetivos da paz 

internacional e do bem estar comum da humanidade, em razão dos quais foi 

estabelecida a Organização da Nações Unidas e que são proclamados em sua 

Carta".  

  

 Lembrando solenemente sua ligação com princípios universais dos direitos 

humanos, particularmente aqueles estabelecidos na Declaração Universal do 

Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948 e nos dois Pactos Internacionais 

das Nações Unidas, respectivamente, sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e sobre os Direitos Civis e Políticos de 16 de dezembro de 1966, na 

Convenção das Nações Unidas sobre a Prevenção e Punição dos Crimes de 

Genocídio de 9 de dezembro de 1948, a Convenção Internacional das Nações 
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Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 21 

de dezembro de 1965, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Portadores de Retardamento Mental de 20 de dezembro de 1971, a Declaração 

das Nações Unidas sobre os Direitos dos Portadores de Deficiências de 9 de 

dezembro de 1975,  a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 18 de dezembro de 1979, 

a Declaração das Nações Unidas sobre Princípios Básicos de Justiça para 

Vítimas de Crimes e Abuso de Poder de 29 de novembro de 1985, a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 20 de novembro de 1989, 

as Normas Padrão das Nações Unidas sobre a Igualdade de Oportunidade para 

Indivíduos Portadores de Deficiências de 20 de dezembro de 1993, a Convenção 

sobre a Proibição do  

Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas (Biológicas) 

e Toxínicas e sua Destruição de 16 de dezembro de 1972, a Convenção da 

UNESCO relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino de 16 de 

dezembro de 1960, a Declaração da UNESCO sobre os Princípios da 

Cooperação Cultural Internacional de 4 de novembro de 1966, a  

Recomendação da UNESCO sobre o Status de Pesquisadores Científicos de 20  

  
 Adotada unanimemente por aclamação em 11 de novembro de 1997 pela 29° sessão da Conferência Geral da 

UNESCO  
de  novembro de 1974, a Declaração da UNESCO sobre Racismo e Preconceito 

Racial de 27 de novembro de 1978, a Convenção OIT (n° 111) relativa à 

Discriminação no Trabalho e Ocupação de 25 de junho de 1958 e a Convenção 

OIT (n° 169) sobre Povos Indígenas e Tribais em Nações Independentes de 27 

de junho de 1989,  

  

 Tomando em consideração e sem prejuízo de seu conteúdo, os instrumentos 

internacionais que possam ter influência na aplicação da genética, no domínio 

da propriedade intelectual, inter alia, a Convenção de Berna para a Proteção de 

Obras Literárias e Artísticas de 9 de setembro de 1886 e a Convenção 

Internacional da UNESCO sobre Copyright de 6 de setembro de 1952, em sua 

última revisão efetuada em Paris em   24 de julho de 1971, a Convenção de Paris 

para a Proteção da Propriedade Industrial de 20 de março de 1883, em sua 

última revisão efetuada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, o Tratado da 

OMPI de Budapeste  sobre o Reconhecimento Internacional de Depósito de 

Microorganismos  para Efeitos de Patenteamento de 28 de abril de 1977 e o 

Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio de Direitos de Propriedade 

Intelectual (TRIPs) anexo ao Acordo que estabelece a Organização Mundial de 

Comércio, que entrou em vigor em 1° de janeiro de 1995,  

  

 Tendo, presente, também a Convenção das Nações Unidas sobre a 

Diversidade Biológica de 5 de junho de 1992 e enfatizando, nesse caso, que o 

reconhecimento da diversidade genética da humanidade não deve levar à 
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qualquer interpretação de natureza política ou social que possa colocar em 

dúvida “ a dignidade inerente e (...) os direitos iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana”, conforme estabelecido no Preâmbulo da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos,  

  

 Reiterando a Resolução 22 C/13.1, a Resolução 23 C/13.1 e a Resolução 24 

C/13.1, a Resolução 25 C/5.2 e 7.3, a Resolução 27 C/5.15 e as Resoluções 28 

C/0.12, 28 C/2.1 e 28 C/2.2, que instam a UNESCO a promover e realizar 

estudos sobre a ética e as ações deles decorrentes com relação às 

consequências do progresso científico e tecnológico nos campos da biologia e 

da genética, ao abrigo do respeito aos direitos e das liberdades fundamentais 

dos seres humanos,  

  

 Reconhecendo que a pesquisa sobre o genoma humano e as aplicações dela 

resultantes abrem amplas perspectivas para o progresso na melhoria da saúde 

de indivíduos e da humanidade como um todo, mas enfatizando que tal 

pesquisa deve respeitar inteiramente a dignidade, a liberdade e os direitos 

humanos bem como a proibição de todas as formas de discriminação baseadas 

em características genéticas,  

  

  Proclama os seguintes princípios e adota a presente Declaração.  

  

  Dignidade Humana e os Direitos Humanos  
  

Artigo 1  

 O genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os 

membros da família humana bem como de sua inerente dignidade e diversidade. 

Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade.  

  

Artigo 2  

a) A todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos, 

independentemente de suas características genéticas.  

  

b) Esta dignidade torna imperativa a não redução dos indivíduos às suas 

características genéticas e ao respeito à sua singularidade e diversidade.  

  

Artigo 3  

 O genoma humano, evolutivo por natureza, é sujeito a mutações. Contém 

potencialidades  expressadas de formas diversas conforme o ambiente natural e 

social de cada indivíduo, incluindo seu estado de saúde, condições de vida, 

nutrição e educação.  

  

A  
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Artigo 4  

 O genoma humano em seu estado natural não deve ser objeto de transações 

financeiras.  

  

 Direitos dos Indivíduos  
  

Artigo 5  

a) A pesquisa, o tratamento ou o diagnóstico que afetem o genoma 

humano, devem ser realizados apenas após avaliação rigorosa e prévia dos 

riscos e benefícios neles implicados  e em conformidade com quaisquer outras 

exigências da legislação nacional.  

  

b) Em qualquer caso, deve ser obtido o consentimento prévio, livre e 

esclarecido do indivíduo envolvido. Se este não estiver em condição de fornecer 

tal consentimento, esse mesmo consentimento ou autorização deve ser obtido 

na forma determinada pela legislação, orientada pelo maior interesse do 

indivíduo.  

  

c) Deve ser respeitado o direito de cada indivíduo de decidir se será 

ou não informado sobre os resultados da análise genética e das consequências 

dela decorrentes.  

  

d) No caso de pesquisa, os protocolos devem ser submetidos a uma 

análise adicional prévia, em conformidade com padrões e diretrizes nacionais e 

internacionais relevantes.  

  

e) Se, conforme a legislação, um indivíduo não for capaz de 

manifestar seu consentimento, a pesquisa envolvendo seu genoma apenas 

poderá ser realizada para benefício direto à sua saúde, sujeita à autorização e 

às condições de proteção estabelecidas pela legislação. Pesquisa sem 

perspectiva de benefício direto à saúde apenas poderá ser efetuada em caráter 

excepcional, com máxima restrição, expondo-se o indivíduo a risco e incômodo 

mínimos e quando essa pesquisa vise contribuir para o benefício à saúde de 

outros indivíduos na mesma faixa de idade ou com a mesma condição genética, 

sujeita às determinações da legislação e desde que tal pesquisa seja compatível 

com a proteção dos direitos humanos do indivíduo.  

  

Artigo 6  

 Nenhum indivíduo deve ser submetido a discriminação com base em 

características genéticas, que vise violar ou que tenha como efeito a violação de 

direitos humanos, de liberdades fundamentais e da dignidade humana.   

  

Artigo 7  

 Dados genéticos associados a indivíduo identificável, armazenados ou 

processados para uso em pesquisa ou para qualquer outro uso, devem ter sua 

confidencialidade assegurada, nas condições estabelecidas pela legislação.  

B  
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Artigo 8  

 Cada indivíduo terá direito, conforme a legislação nacional ou internacional, à 

justa indenização por qualquer dano sofrido resultante, direta ou indiretamente, 

de intervenção sobre seu genoma.  

  

Artigo 9  

 Visando a proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais, limitações 

aos princípios do consentimento e da confidencialidade somente poderão ser 

determinadas pela legislação, por razões consideradas imperativas no âmbito do 

direito internacional público e da legislação internacional sobre direitos humanos.  

  

Pesquisa sobre o Genoma Humano  
  

Artigo 10  

 Nenhuma pesquisa ou suas aplicações relacionadas ao genoma humano, 

particularmente nos campos da biologia, da genética e da medicina, deve 

prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e 

à dignidade humana dos indivíduos ou, quando for aplicável, de grupos 

humanos.  

  

Artigo 11  

 Práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem de seres 

humanos, não devem ser permitidas. Estados e organizações internacionais 

competentes são chamados a cooperar na identificação de tais práticas  e a 

tomar, em nível nacional ou internacional, as medidas necessárias para 

assegurar o respeito aos princípios estabelecidos na presente Declaração.  

  

Artigo 12  

a) Os benefícios dos avanços na biologia, na genética e na medicina, 

relacionados ao genoma humano, devem ser disponibilizados a todos, com a 

devida consideração pela dignidade e pelos direitos humanos de cada indivíduo.  

  

b) A liberdade da pesquisa, necessária ao avanço do conhecimento, é parte 

da liberdade de pensamento. As aplicações da pesquisa, incluindo aquelas 

realizadas nos campos da biologia, da genética e da medicina, envolvendo o 

genoma humano, devem buscar o alívio do sofrimento e a melhoria da saúde de 

indivíduos e da humanidade como um todo.  

  

  

 Condições para o Exercício da Atividade 

Científica  
  

C  

D  
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Artigo 13  

 As responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores, incluindo 

rigor, cautela, honestidade intelectual e integridade no desempenho de suas 

pesquisas, bem como aquelas relacionadas à divulgação e utilização de suas 

descobertas, devem ser alvo de atenção especial no âmbito da pesquisa sobre 

o genoma humano, em função de suas implicações éticas e sociais. 

Formuladores de políticas públicas e privadas de desenvolvimento científico 

também possuem responsabilidades específicas nesse aspecto.    

  

  

Artigo 14  

 Os Estados deverão tomar medidas adequadas para ampliar condições 

materiais e intelectuais favoráveis à liberdade na condução da pesquisa sobre o 

genoma humano e para avaliar as implicações éticas, legais, sociais e 

econômicas dessa pesquisa, com base nos princípios estabelecidos na presente 

Declaração.  

  

Artigo 15  

 Os Estados devem tomar as providências necessárias para constituir uma base 

para o livre exercício da pesquisa sobre o genoma humano, respeitando os 

princípios estabelecidos na presente Declaração, de modo a salvaguardar o 

respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade 

humana e a proteção da saúde pública. Os Estados devem assegurar que os 

resultados da pesquisa não sejam utilizados para fins não pacíficos.  

  

Artigo 16  

 Os Estados devem reconhecer o valor de promover, em vários níveis e 

conforme seja adequado, o estabelecimento de comitês de ética independentes, 

multidisciplinares e pluralistas para avaliarem as questões éticas, legais e sociais 

levantadas pela pesquisa sobre o genoma humano e suas aplicações.  

  

 Solidariedade e Cooperação Internacional  
  

 Artigo 17  

 Os Estados devem respeitar e promover a prática da solidariedade 

relativamente a indivíduos, famílias e grupos populacionais particularmente 

vulneráveis ou afetados por doença ou deficiência de caráter genético. Devem 

estimular, inter alia, pesquisa para a identificação, prevenção e tratamento de 

doenças causadas ou influenciadas por fatores genéticos, particularmente as 

doenças raras, bem como de doenças endêmicas que afetem parte expressiva 

da população mundial.  

  

E  
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Artigo 18  

 Os Estados devem empreender esforços, com devida consideração aos 

princípios estabelecidos na presente Declaração, para continuar estimulando a 

disseminação internacional do conhecimento científico relacionado ao genoma e 

à diversidade humana e sobre a pesquisa genética e, nesse aspecto, impulsionar 

a cooperação científica e cultural, particularmente entre países industrializados 

e países em desenvolvimento.  

  

  

Artigo 19  

a) Ao abrigo da cooperação internacional com países em desenvolvimento, os 

Estados devem estimular a implementação de medidas que permitam:  

  

i) avaliação de riscos e benefícios das pesquisas a serem  

implementadas sobre o genoma humano e dos abusos a serem 

evitados;  

ii) ampliação e fortalecimento da capacidade dos países em 

desenvolvimento para realizarem pesquisas sobre a biologia e 

genética humanas, levando em conta suas problemáticas 

específicas;  

iii) acesso, pelos países em desenvolvimento, aos benefícios 

das conquistas da pesquisa científica e tecnológica para que o uso 

em benefício de seu progresso econômico e social, possa 

contribuir para o benefício de todos; iv) promoção do livre 

intercâmbio de conhecimento e informação científica nas áreas da 

biologia, da genética e da medicina.  

   
b) Organizações internacionais importantes, devem apoiar e promover as  

iniciativas tomadas pelos Estados com as finalidade acima mencionadas.   

  

  

  Divulgação dos Princípios Estabelecidos pela 

Declaração  
  

Artigo 20  

 Os Estados devem tomar as medidas apropriadas para divulgar os princípios 

estabelecidos na presente Declaração por intermédio da educação e outros 

meios relevantes, inter alia, por meio da realização de pesquisas e treinamento 

em campos interdisciplinares e pela promoção da educação em bioética, em 

todos os níveis, em particular junto aos responsáveis por políticas voltadas para 

as áreas da ciência.  

  

Artigo 21  

Os Estados devem tomar as medidas necessárias para estimular outros 

tipos de pesquisa, treinamento e disseminação de informação que conduzam à 

F  
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conscientização da sociedade e de todos os seus membros sobre suas 

responsabilidades com relação a questões fundamentais ligadas à defesa da 

dignidade humana que podem ser suscitadas pela pesquisa em biologia, 

genética e medicina e por suas aplicações. Devem, também, empenhar-se em 

facilitar a realização de um amplo  debate internacional sobre o assunto, 

assegurando a livre manifestação de opiniões diversificadas do ponto de vista 

sócio-cultural, religioso e filosófico.  

  

  Implementação da Declaração  
  

Artigo 22  

 Os Estados devem envidar todos os esforços para divulgar os princípios 

estabelecidos nesta Declaração e, por meio de medidas adequadas, promover 

sua implementação.  

  

Artigo 23  

 Os Estados devem tomar as medidas apropriadas para promover, por 

intermédio da educação, do treinamento e da disseminação de informações, o 

respeito aos princípios acima mencionados e para estimular seu reconhecimento 

e efetiva aplicação. Os Estados devem encorajar o intercâmbio e a formação de 

redes entre comitês de ética independentes, tão logo sejam estabelecidos, de 

modo a promover total colaboração entre eles.  

  

Artigo 24  

 O Comitê Internacional de Bioética da UNESCO deve contribuir para a 

disseminação dos princípios estabelecidos nesta Declaração e para a futura 

análise das questões decorrentes de sua aplicação e da evolução das 

tecnologias em questão. Deve organizar consultas a partes envolvidas, tais como 

grupos vulneráveis. Deve elaborar recomendações conforme os procedimentos 

estatutários da UNESCO, dirigidas à Conferência Geral e fornecer consultoria no 

que se refere ao acompanhamento da presente Declaração, particularmente na 

identificação das práticas que possam ser contrárias à dignidade humana, tais 

como intervenções em células germinais.  

  

Artigo 25  

 Nada nesta Declaração pode ser interpretado como  constrangimento a 

qualquer Estado, grupo ou indivíduo para que se envolva ou realize qualquer ato 

contrário aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, incluindo os 

princípios estabelecidos nesta Declaração.  

 

Anexo 03: 

G  
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Lak Lobato foi a primeira pessoa, implantada, com quem eu fiz contato. Ativista 

da causa pró-implante, após meu e-mail se colocou à disposição, embora com 

certa resistência porque não queria ser apontada como surda ou como alguém 

que tivesse a necessidade de se autodeclarar como inserida na cultura surda, 

mas procurou colaborar com a pesquisa e me abriu as “portas” para acesso a 

comunidade organizada por ela.   

 

357 

 

Anexo 04: 

                                            
357 Foi feito um recorde da conversa sem alteração de seu sentido em relação ao convite feito 
pela administradora da comunidade e a confirmação com autorização da minha permanência e 
uso das postagens para fins acadêmicos. As partes omitidas dizem respeito a questões pessoais 
que não foram trazidas na pesquisa porque se tratam de informações sobre o cotidiano da 
pessoa. Por uma questão ética, e e por escolha do pesquisador, tais informações não serão 
expostas. 
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           A priori, é bem possível que uma pergunta entre em cena: por que uma 

tese cujo tema é Implante Coclear traz como anexo uma matéria sobre TDH e 

hiperatividade? A relação entre a criação do TDH e da hiperatividade são 

análogos a criação da surdez. A própria lei 10.436/2002 deveria desconstruir a 

surdez como patologia ou mal do corpo. Contudo, parece que este não é o 

objetivo, tampouco político, que se efetue o dissolvimento da surdez. O que fica 

no ar é o quanto e por quanto tempo a surdez será, como o TDH e a 

hiperatividade foi e continua sendo, lucrativa para inúmeras empresas 

multinacionais e para os planos de saúde, importadoras e para alguns médicos.  

           Disse, na atualidade que surdez não é doença. Então, qual a razão do 

CID aplicado a surdez? Para que se possa pensar nas arbitrariedades médicas 

e o trajeto pelo qual algumas “doenças” e “patologias” são criadas pela indústria 

cultural da normalidade, o artigo abaixo - indicado como Anexo 9, serve como 

exemplo da construção de linguagem que constrói a forma necessária para que 

se faça existir um distúrbio:  

 

Leon Eisenberg, O TDAH é uma Mentira 

Leon Eisenberg, O TDAH é uma Mentira.  

O psiquiatra teve uma vida confortável graças às vendas de medicamentos para 

tratar a “doença” 

 

http://www.tdahiperatividade.com.br/wp-content/uploads/2014/02/leon-eisenberg.jpg
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           Quem diria… O inventor do Transtorno de Déficit de Atenção Com ou Sem 

Hiperatividade (TDA/H), psiquiatra norte americano Leon Eisenberg, revelou 

que o TDA/H “é um excelente exemplo de uma doença fictícia”. Essas foram as 

palavras dele, que é considerado o pai desse “transtorno”. Ele confessou a farsa 

da doença aos 87 anos de idade, em sua última entrevista, sete meses antes de sua 

morte. Desde 1968 que a “doença” de Eisenberg perseguia os manuais de 

diagnósticos e estatísticas, primeiro como “reação hipercinética da infância”, 

agora chamado de “TDAH”. O uso de medicamentos para o ADHD (Attention 

Deficit/ Hyperactivity Disorder) na Alemanha aumentou brutamente em 18 anos, 

de 34 kg (em 1993) para um registro de 1760 kg (em 2011). Esses números 

representam 51 vezes mais nas vendas. Nos Estados Unidos, uma em cada dez 

crianças já toma algum medicamento ADHD, em uma base diária. Também com 

tendência crescente dos números. 

           Consequentemente ou não, o Presidente da Comissão Nacional Consultiva 

de Ética Biomédica (NEK), Otfried Höffe, criticou o uso da Ritalina, em novembro 

de 2011, em seu parecer intitulado: “Valorização Humana por meio de agentes 

farmacológicos: o consumo de agentes farmacológicos que alteram o 

comportamento da criança em qualquer contribuição sobre a sua parte”. 

Eisenberg atuou no “Comitê para 

o DSM V e CID XII, American 

Psychiatric Association” 2006-

2009, era membro do “Comitê 

Organizador da Mulher e da 

Conferência Medicina (2006)”, 

realizou diversas conferências e 

assim foi disseminando o TDAH. 

O psicólogo americano, Lisa 

Cosgrove, coloca uma importante 

questão: esses grupos estiveram comercializando o diagnóstico de TDAH no 

serviço do mercado farmacêutico e foram feitos sob medida para Eisenberg, com 

um monte de propaganda e relações públicas. Eles descobriram que dos 170 

membros do painel DSM 95 (56%) tiveram uma ou mais associações financeiras 

com empresas da indústria farmacêutica. Cem por cento dos membros dos 

painéis sobre “Transtornos do Humor” e “Esquizofrenia e outros transtornos 

psicóticos” tinham vínculos financeiros com empresas farmacêuticas. Chegaram 

à conclusão que as conexões são especialmente fortes nas áreas de diagnóstico, 

nos quais as drogas são a primeira linha de tratamentos para transtornos 

http://www.tdahiperatividade.com.br/wp-content/uploads/2014/02/industria_farmaceutica.jpg
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mentais. E na edição seguinte do manual, a situação manteve-se inalterada: 56% 

dos membros relataram laços com a indústria farmacêutica. 

           Finalmente é possível observar àqueles que falam e alcançam grande parte 

da população revelar que os agentes farmacológicos induzem alterações 

comportamentais, mas não podem educar uma criança sobre a forma de alcançar 

essas mudanças de comportamento de forma independente. Uma pílula não cala 

a dor de uma criança, mas ela a priva de uma experiência essencial que é aprender 

a agir automaticamente e enfaticamente, perdendo a sua liberdade e 

prejudicando o desenvolvimento de sua personalidade. O uso de medicamentos 

como a Ritalina interfere a liberdade do sujeito e seus direitos pessoais. 

Entendemos que essa doença seja fictícia, sim. Na verdade, ela serviu para levar 

à indústria farmacêutica os melhores aumentos de vendas. O indivíduo pode 

passar por momentos de desatenção e hiperatividade por diversos motivos. 

Deixa-me enfatizar aqui, a falta de atenção e hiperatividade não é uma doença, 

senão uma fase em que o indivíduo pode passar. Cabem aos profissionais da área 

da saúde e aos educadores a tarefa de não colocarem as crianças no “Lead 

química” e auxiliá-las com relação a seus porquês e suas inseguranças. Dessa 

forma, não entregaremos os nossos filhos nas mãos do mercado farmacêutico. 

Agora veja alguns alertas de efeitos colaterais contidos nas bulas de remédios 

tarja preta: 

- Confusão; 

- Despersonalização; 

- Hostilidade; 

- Alucinações; 

- Reações maníacas; 

- Pensamentos suicidas; - Perda de consciência; - Delírio; - Sensação de 

embriaguez; E então, eis a questão: por que os pais submeteriam seus filhos a 

remédios com efeitos colaterais tão alarmantes? 

 Por Anne Mascarenhas 

Jornalista 

 Fonte: WND, World Public Union 

http://www.tdahiperatividade.com.br/wp-content/uploads/2014/02/ritalina-efeitos.jpg
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Anexo 05 

 Conversa iniciada hoje 

  

15:10 

Eduardo Campos Garcia 

Gicele, boa tarde. Estou desenvolvendo pesquisa sobre implante coclear pela Universidade 

Mackenzie. Vi as fotos de sua radiografia com implante bilateral. Gostaria de usá-las em meus 

estudos como exemplo. Você me autoriza fazer uso delas? Só usarei mediante sua autorização. 
Obrigado pela atenção. 

  

15:18 

Gicele Thomsen 

Olá Eduardo 

Pode usar sim. Até poderei enviar alguma outra foto se for necessário.... e lembrando.... lado 
direito cirurgia feita dia 12/07/2008 e lado esquerdo cirurgia feita em 18/12/2013. Muito bacana 
estares fazendo trabalho sobre o assunto.... Não faço idéia da tua abordagem, mas inclusive 

tenho conhecimento de uma médica em Curitiba que tem um paciente que fez a cirurgia para 
tratar o zumbido.... com sucesso total. 

  

17:05 

Eduardo Campos Garcia 

Obrigado Gicele. Agradeço pela resposta e colaboração. Estou analisando a relação entre quem 

opta pelo implante e o dispositivo eletrônico em nível de responsabilidades, cuidados, anseios, 
resultados. Postei uma explicação no grupo com as informações. Se você puder enviar por e-mail 

algumas fotos eu agradeço. Preciso que no e-mail seja enviado uma autorização para uso da 
imagem. O e-mail é: XXXXXXXXXXX358 

 

 

                                            
358 Importante ressaltar que a postagem, como mencionada na conversa entre pesquisador e 
colaborador, não se configura como interação (com qualidade de interferência ou influência na 
opinião dos colaboradores) no sentido de mudanças de valores. O mesmo ocorre quando o 
pesquisador informa que postou no grupo uma breve explicação sobre a pesquisa. A postagem 
apenas informava os intensões da pesquisa por uma questão ética. Isso se deu, para que os 
membros tivessem consciência de que estavam sendo observados. Nenhuma postagem foi 
usada nesta tese sem que o pesquisador informasse o responsável por ela de seu possível uso 
como material de análise. 

https://www.facebook.com/eduardo.camposgarcia.1
https://www.facebook.com/gicele.thomsen
https://www.facebook.com/eduardo.camposgarcia.1
https://www.facebook.com/eduardo.camposgarcia.1
https://www.facebook.com/gicele.thomsen
https://www.facebook.com/eduardo.camposgarcia.1
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Anexo 06: 

 

De: githomsen@yahoo.com.br 
Enviada: Segunda-feira, 3 de Março de 2014 07:14 
Para: prof.eduardocg@bol.com.br 
Assunto: Implante 

Bom dia, Eduardo! 
  
Fica aqui minha autorização para que uses qualquer foto do meu facebook no 
teu trabalho da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em anexo, o 
questionário. Continuo à disposição. 
  
Desculpa a demora. 
  
Gicele 
 
 
 
 

 

 

Nome:  Gicele Thomsen Idade: 53 

Formação: Superiror Completo E-mail: githomsen@yahoo.com.br 

Cidade onde mora: Balneário Camboriú Estado SC 

As informações aqui prestadas serão utilizadas para análise. Compõe um dos 

instrumentos de coleta de pesquisa para elaboração de tese de doutorado. A 

pesquisa está vinculada ao programa de Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. OBS: o pesquisador se compromete em 

ser imparcial, e não advogar a favor da cultura surda ou ouvinte, mas se reserva 

a descrição, a análise e ao entendimento da pessoa que opta pelo implante 

coclear, sua representação social e identidade, e o modo como se relaciona com 

a tecnologia intraorgânica que opera em seu corpo. 

 

 

 

 

mailto:githomsen@yahoo.com.br
mailto:prof.eduardocg@bol.com.br
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Anexo 07: 

 

           Os cartazes abaixo, os tipos de “botons” usados para identificação dos 

diversos “tipos” de judeus e a página da cartilha que ensinava as crianças a 

identificarem a anatomia de um judeu, mostram como o desenvolvimento da 

forma por meio do desenho promovem o discurso de verdade que se dilui no 

espírito moral da sociedade e controla as identidades. Os Judeus foram 

reduzidos a nada. A imagem, a forma, o desenho, todo o discurso constituía a 

moral sobre a pessoa e deste modo seus efeitos, devastadores, tornava a 

eugenia, o sacrifício, a morte misericordiosa uma prática necessária, sem culpa. 

Já com seu corpo marcado pelo discurso, a comparação em nível de valor 

existencial entre um verme e um Judeu era prática comum em quase toda 

Europa. Ser um Judeu, após certo tempo, era nascer marcado com todo jogo 

biopolítico elaborado pelo pensamento fascista. Qualquer tentativa de fuga, era 

quase impossível quando o “preconceito” é autorizado pelo próprio Estado. Em 

termos legais, não há violência quando a ação social sobre a pessoa, mesmo 

quando provoca dor e humilhação, não viola nenhuma lei: 
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359 

 

                                            
359 Fonte da imagem: http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/en/history/flossenbuerg-
concent ration-camp/paths-to-the-camp/ 
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360 

 

Anexo 08: 

                                            
360 Fonte da imagem: http://www.master-of-education.org/10-disturbing-pieces-of-nazi-
education-propaganda/ Catalogo distribuído em escolas para ensinar a marca anatômica facial 
de judeus. Entre os ensinamentos, de caráter determinista, estava a explicação de que o nariz 
dos judeus tinha o formato de número 6.   



533 
 

 

           Embora a lei 10.436 publicada em 2002 pareça uma conquista de direito 

para denominada comunidade surda, o comentário trazido aqui, chama a 

atenção para uma questão pouco problematizada: toda lei, embora pareça 

garantir um direito, na verdade, traz em suas linhas e compreende um sistema 

de deveres. Tendo como objeto a lei de LIBRAS, é importante ressaltar que, do 

mesmo modo em que a lei reconhece os sinais usados pelos surdos do Brasil 

(não indígenas) como Língua, a mesma lei lhe obriga a aprender e fazer uso da 

Língua Portuguesa na modalidade escrita. A lei lhe impõe uma condição, sob a 

forma de obrigação moral perante a sociedade. Há, de modo explícito, um direito 

dado pela metade e um dever de modo inteiro.   

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL  DE 2002. 

 

Regulamento  

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos 
de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias 
de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira 
de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades 
surdas do Brasil. 

Art. 3o As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de 
assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de 
deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art1
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Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e 
do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de 
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira 
de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 
conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade 
escrita da língua portuguesa. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 24 de abril de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 09: 
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Anexo 10: 

           Significativo ao interpretar uma lei é a sua condição de, ao mesmo tempo, 

garantir um direito e tirar outro. Ao mesmo tempo em que tutela, repele. A lei 

pode ser considerada um dispositivo político sempre dicotômico: direito/privação, 

liberdade/prisão, proteção/perda da autonomia.   

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de 
novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

        Art. 1o  Este Decreto regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000. 

        Art. 2o  Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste Decreto, sempre que houver 
interação com a matéria nele regulamentada: 

        I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e 
informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando 
tenham destinação pública ou coletiva; 

        II - a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza; 

        III - a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre 
eles os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação 
e os referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, 
acordo, ajuste, contrato ou similar; e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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        IV - a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos 
internacionais por entes públicos ou privados. 

        Art. 3o  Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, 
quando não forem observadas as normas deste Decreto. 

        Art. 4o  O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os 
Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organizações representativas de 
pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto. 

CAPÍTULO II 

DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

        Art. 5o  Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas 
prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento 
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

          § 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 

        I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de 
junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se 
enquadra nas seguintes categorias: 

        a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

        b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 
mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

        c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 
e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 

        d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 

        1. comunicação; 

        2. cuidado pessoal; 

        3. habilidades sociais; 

        4. utilização dos recursos da comunidade; 

        5. saúde e segurança; 

        6. habilidades acadêmicas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
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        7. lazer; e 

        8. trabalho; 

        e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 

        II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de 
pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção. 

        § 2o  O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a 
sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. 

            § 3o  O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir 
os preceitos estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei no 7.102, de 20 de 
junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 2.878, de 
26 de julho de 2001. 

        Art. 6o  O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento 
imediato às pessoas de que trata o art. 5o. 

        § 1o O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

        I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 

        II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição 
física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT; 

        III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes 
ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que 
não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou 
pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

        IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental 
e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

        V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

        VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5o; 

        VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

        VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento 
junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5o, 
bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante 
apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e 

        IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5o. 

        § 2o  Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5o, antes 
de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7102.htm
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disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso). 

        § 3o  Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento 
à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face 
da gravidade dos casos a atender. 

        § 4o  Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5o devem possuir, pelo 
menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras 
de deficiência auditiva. 

        Art. 7o  O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, 
bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste 
Decreto, além do que estabelece oDecreto no 3.507, de 13 de junho de 2000. 

        Parágrafo único.  Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas 
competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento 
prioritário referido neste Decreto. 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ACESSIBILIDADE 

        Art. 8o Para os fins de acessibilidade, considera-se: 

        I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 
dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

        II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou 
terem acesso à informação, classificadas em: 

         a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 

       b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso 
público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso 
privado multifamiliar; 

         c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 

         d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte 
ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, 
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem 
ou impossibilitem o acesso à informação; 

        III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como 
os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, 
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico; 

        IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua 
modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, 
lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art3pi
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        V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou 
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 

        VI - edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração 
pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao 
público em geral; 

        VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, 
hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, 
industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma 
natureza; 

        VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser 
classificadas como unifamiliar ou multifamiliar; e 

        IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, 
de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 
compõem a acessibilidade. 

        Art. 9o  A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão 
às seguintes premissas básicas: 

        I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos 
para a implantação das ações; e 

        II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. 

CAPÍTULO IV 

DA IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA 

Seção I 

Das Condições Gerais 

        Art. 10.  A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem 
atender aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto. 

        § 1o  Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao 
desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino 
superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e correlatos. 

        § 2o  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 
organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas 
voltados para o desenho universal. 

        Art. 11.  A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou 
a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 1o  As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e 
correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade 
profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto. 
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        § 2o  Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto 
arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade 
previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste 
Decreto. 

        § 3o  O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará 
a colocação, em espaços ou locais de ampla visibilidade, do "Símbolo Internacional de Acesso", 
na forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e na Lei no 7.405, de 12 de 
novembro de 1985. 

        Art. 12.  Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o Poder Público e as 
empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o 
livre trânsito e a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo 
com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste 
Decreto. 

        Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras 
de acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001, e neste Decreto: 

        I - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e Trânsito elaborados 
ou atualizados a partir da publicação deste Decreto; 

        II - o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do 
Sistema Viário; 

        III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 

        IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária 
e ambiental; e 

        V - a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter 
compensatório ou de incentivo. 

        § 1o  Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer 
atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste 
Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 2o  Para emissão de carta de "habite-se" ou habilitação equivalente e para sua renovação, 
quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na 
legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas 
neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

Seção II 

Das Condições Específicas 

        Art. 14.  Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste 
Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições 
contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

        Art. 15.  No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e 
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7405.htm
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        I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações 
consolidadas; 

        II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de 
pedestre em nível; e 

        III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta. 

        § 2o  Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização 
urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, 
faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja 
justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida 
a melhor técnica possível. 

        Art. 16.  As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir 
a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a 
aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em 
especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições 
estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 1o Incluem-se nas condições estabelecida no caput: 

        I - as marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que 
tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres; 

        II - as cabines telefônicas e os terminais de auto-atendimento de produtos e serviços; 

        III - os telefones públicos sem cabine; 

        IV - a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de 
acionamento do mobiliário urbano; 

        V - os demais elementos do mobiliário urbano; 

        VI - o uso do solo urbano para posteamento; e 

        VII - as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de 
pedestres. 

        § 2o  A concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade Local, 
deverá assegurar que, no mínimo, dois por cento do total de Telefones de Uso Público - TUPs, 
sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância 
nacional, bem como, pelo menos, dois por cento do total de TUPs, com capacidade para originar 
e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para o uso 
de pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme 
estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universalização. 

        § 3o  As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto-atendimento 
de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar 
localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir 
mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, 
conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        Art. 17.  Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados 
com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de 
deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de 



547 
 

veículos, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante 
solicitação dos interessados. 

        Art. 18.  A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação 
ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na 
interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        Parágrafo único.  Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, piscinas, 
andares de recreação, salão de festas e reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, 
portarias, estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de 
uso comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo. 

        Art. 19.  A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, 
pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências 
e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. 

        § 1o  No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses 
a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 2o  Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação 
orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem 
construídas, ampliadas ou reformadas. 

        Art. 20.  Na ampliação ou reforma das edificações de uso púbico ou de uso coletivo, os 
desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou 
equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso 
mais cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme 
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        Art. 21.  Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso 
coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        Parágrafo único.  No caso do exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais 
devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com 
estacionamento próximo. 

        Art. 22.  A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso 
coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 1o  Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, 
no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada 
independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT. 

        § 2o  Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar 
da data de publicação deste Decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por 
pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo 
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 3o  Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde 
devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora 
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de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 

        § 4o  Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso 
público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada 
independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 

        Art. 23.  Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de 
espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação 
do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais 
diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se 
áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 1o Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, a destinação de dois por cento 
dos assentos para acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual e de pessoas com 
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 2o  No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes poderão 
excepcionalmente ser ocupados por pessoas que não sejam portadoras de deficiência ou que 
não tenham mobilidade reduzida. 

        § 3o  Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que 
garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 

        § 4o  Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de 
emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a 
fim de permitir a saída segura de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
em caso de emergência. 

        § 5o  As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser 
acessíveis a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 6o  Para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 2o, as salas de 
espetáculo deverão dispor de sistema de sonorização assistida para pessoas portadoras de 
deficiência auditiva, de meios eletrônicos que permitam o acompanhamento por meio de 
legendas em tempo real ou de disposições especiais para a presença física de intérprete de 
LIBRAS e de guias-intérpretes, com a projeção em tela da imagem do intérprete de LIBRAS 
sempre que a distância não permitir sua visualização direta. 

        § 7o  O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 6o será sinalizado por meio do 
pictograma aprovado pela Lei no 8.160, de 8 de janeiro de 1991. 

        § 8o  As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, 
respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste 
Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os §§ 1o a 5o. 

        Art. 24.  Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos 
ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou 
compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive 
salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de 
lazer e sanitários. 
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        § 1o  Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de 
curso pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que: 

        I - está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação 
e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica 
ou neste Decreto; 

        II - coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de 
deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades 
escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas; e 

        III - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a 
professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir 
e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo 
descumprimento dessas normas. 

        § 2o  As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, 
respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste 
Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este artigo. 

        Art. 25.  Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de 
uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por 
cento do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou 
visual definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à 
entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações 
técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT. 

        § 1o  Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser 
colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que 
disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observando o disposto na Lei 
no 7.405, de 1985. 

        § 2o  Os casos de inobservância do disposto no § 1o estarão sujeitos às sanções 
estabelecidas pelos órgãos competentes. 

        § 3o  Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e 
de uso coletivo. 

        § 4o  A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as 
pessoas citadas no caput constitui infração ao art. 181, inciso XVII, da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997. 

        Art. 26.  Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de 
sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, 
em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        Art. 27.  A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público 
ou de uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser 
construída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões 
das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 1o  No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer 
que seja o número de elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos 
um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
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        § 2o  Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual 
andar da edificação a pessoa se encontra. 

        § 3o  Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de 
acesso, à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação 
de elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto 
que facilitem a instalação de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 4o As especificações técnicas a que se refere o § 3o devem atender: 

         I - a indicação em planta aprovada pelo poder municipal do local reservado para a 
instalação do equipamento eletromecânico, devidamente assinada pelo autor do projeto; 

        II - a indicação da opção pelo tipo de equipamento (elevador, esteira, plataforma ou similar); 

        III - a indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser 
instalado; e 

        IV - demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas 
de botoeira, espelho, informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de 
que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. 

Seção III 

Da Acessibilidade na Habitação de Interesse Social 

        Art. 28.  Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para 
assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos: 

I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas; 

II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso 
térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos; 

III - execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme 
as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e 

IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador 
adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        Parágrafo único.  Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação 
de interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem 
observar os requisitos estabelecidos neste artigo. 

        Art. 29.  Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, 
compete: 

        I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no art. 28; e 

        II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional 
sobre as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e 
municipais relativas à acessibilidade. 

Seção IV 
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Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis 

        Art. 30.  As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na 
promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que 
estabelece a Instrução Normativa no 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 2003. 

CAPÍTULO V 

DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS 

Seção I 

Das Condições Gerais 

  

        Art. 31.  Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, 
aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, 
estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. 

        Art. 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: 

       I - transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e 
interestadual; 

     II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e 

     III - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. 

        Art. 33.  As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de 
transporte coletivo são: 

        I - governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal; 

        II - governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal; 

        III - governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal; e 

        IV - governo federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. 

        Art. 34.  Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os 
seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de 
desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. 

        Parágrafo único.  A infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da 
publicação deste Decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a 
garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        Art. 35.  Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no 
âmbito de suas competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e 
meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 

        Art. 36.  As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas 
responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas 
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competências, deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos 
terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as 
condições previstas no art. 34 deste Decreto. 

        Parágrafo único.  As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas 
responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas 
competências, deverão autorizar a colocação do "Símbolo Internacional de Acesso" após 
certificar a acessibilidade do sistema de transporte. 

        Art. 37.  Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas 
responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos 
profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Seção II 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodoviário 

        Art. 38.  No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de edição das normas 
técnicas referidas no § 1o, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo 
rodoviário para utilização no País serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar 
a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

      § 1o  As normas técnicas para fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte 
coletivo rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e 
entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, 
e estarão disponíveis no prazo de até doze meses a contar da data da publicação deste Decreto. 

        § 2o  A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis, a ser feita pelas 
empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á de forma 
gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão deste serviço. 

      § 3o  A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infra-estrutura dos serviços 
deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses 
a contar da data de publicação deste Decreto. 

     § 4o  Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e 
desembarque dos usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. 

        Art. 39.  No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de implementação dos 
programas de avaliação de conformidade descritos no § 3o, as empresas concessionárias e 
permissionárias dos serviços de transporte coletivo rodoviário deverão garantir a acessibilidade 
da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. 

        § 1o  As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte 
coletivo rodoviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas 
instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até doze meses a contar da data da 
publicação deste Decreto. 

        § 2o  Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO, quando da elaboração das normas técnicas para a adaptação dos veículos, 
especificar dentre esses veículos que estão em operação quais serão adaptados, em função das 
restrições previstas no art. 98 da Lei no 9.503, de 1997. 

        § 3o  As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo 
rodoviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art98
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estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, a partir de 
orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. 

Seção III 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquaviário 

        Art. 40.  No prazo de até trinta e seis meses a contar da data de edição das normas técnicas 
referidas no § 1o, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão 
fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o 
seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        § 1o  As normas técnicas para fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte 
coletivo aquaviário acessíveis, a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem 
o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, estarão disponíveis no 
prazo de até vinte e quatro meses a contar da data da publicação deste Decreto. 

        § 2o  As adequações na infra-estrutura dos serviços desta modalidade de transporte 
deverão atender a critérios necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do 
sistema de transporte aquaviário. 

        Art. 41.  No prazo de até cinqüenta e quatro meses a contar da data de implementação dos 
programas de avaliação de conformidade descritos no § 2o, as empresas concessionárias e 
permissionárias dos serviços de transporte coletivo aquaviário, deverão garantir a acessibilidade 
da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. 

        § 1o  As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte 
coletivo aquaviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas 
instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até trinta e seis meses a contar da data 
da publicação deste Decreto. 

        § 2o  As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo 
aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, 
estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo 
INMETRO, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. 

Seção IV 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Metroferroviário e Ferroviário 

        Art. 42.  A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como 
a infra-estrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo 
máximo de cento e vinte meses a contar da data de publicação deste Decreto. 

        § 1o  A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário 
obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

        § 2o  No prazo de até trinta e seis meses a contar da data da publicação deste Decreto, 
todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão 
fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o 
seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        Art. 43.  Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão 
estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a contar da data de 
publicação deste Decreto. 
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        § 1o  As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo 
metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, 
prevendo ações saneadoras de, no mínimo, oito por cento ao ano, sobre os elementos não 
acessíveis que compõem o sistema. 

        § 2o  O plano de que trata o § 1o deve ser apresentado em até seis meses a contar da data 
de publicação deste Decreto. 

Seção V 

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo 

        Art. 44.  No prazo de até trinta e seis meses, a contar da data da publicação deste Decreto, 
os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão 
acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

        Parágrafo único.  A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao 
disposto na Norma de Serviço da Instrução da Aviação Civil NOSER/IAC - 2508-0796, de 1o de 
novembro de 1995, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, 
e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

Seção VI 

Das Disposições Finais 

        Art. 45.  Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a 
viabilidade de redução ou isenção de tributo: 

        I - para importação de equipamentos que não sejam produzidos no País, necessários no 
processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares 
nacionais; e 

        II - para fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de 
transporte coletivo. 

        Parágrafo único.  Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-
se observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, sinalizando 
impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. 

        Art. 46.  A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transportes coletivos, 
segundo disposto no art. 6o, inciso II, da Lei no 10.048, de 2000, cabe à União, aos Estados, 
Municípios e ao Distrito Federal, de acordo com suas competências. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

        Art. 47.  No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será 
obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede 
mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, 
garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10048.htm#art6ii
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        § 1o  Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade 
técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo 
definido no caput será estendido por igual período. 

        § 2o  Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo 
que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas 
respectivas páginas de entrada. 

        § 3o  Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos Governos Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, 
pelo menos, um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas 
portadoras de deficiência visual. 

        Art. 48.  Após doze meses da edição deste Decreto, a acessibilidade nos portais e sítios 
eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores (internet), deverá ser 
observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 2o. 

        Art. 49.  As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o 
pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva, por meio das seguintes ações: 

        I - no Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, disponível para uso do público em geral: 

        a) instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso 
público adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiência; 

        b) garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de 
deficiência auditiva para acessos individuais; 

        c) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem 
utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e 
atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido 
pelas prestadoras de Serviço Móvel Pessoal; e 

        d) garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a 
identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais 
informações exibidas no painel destes equipamentos; 

        II - no Serviço Móvel Celular ou Serviço Móvel Pessoal: 

        a) garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o envio de 
mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas; e 

        b) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem 
utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e 
atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido 
pelas prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado. 

        § 1o  Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos Planos 
Gerais de Metas de Universalização aprovados pelos Decretos nos 2.592, de 15 de maio de 1998, 
e 4.769, de 27 de junho de 2003, bem como o estabelecido pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 
1997. 

         § 2o  O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos Planos Gerais 
de Metas de Universalização é entendido neste Decreto como pessoa portadora de deficiência 
auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4769.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm
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        Art. 50.  A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL regulamentará, no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação deste Decreto, os procedimentos a serem observados 
para implementação do disposto no art. 49. 

        Art. 51.  Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que 
indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor. 

        Art. 52.  Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados 
com recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à 
informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual. 

        Parágrafo único.  Incluem-se entre os recursos referidos no caput: 

        I - circuito de decodificação de legenda oculta; 

        II - recurso para Programa Secundário de Áudio (SAP); e 

        III - entradas para fones de ouvido com ou sem fio. 

        Art. 53.  A ANATEL regulamentará, no prazo de doze meses a contar da data de publicação 
deste Decreto, os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas 
técnicas previsto no art. 19 da Lei no 10.098, de 2000. 

        Art. 53.  Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas 
técnicas previstos no art. 19 da Lei no 10.098, de 2000., serão regulamentados, em norma 
complementar, pelo Ministério das Comunicações. (Redação dada pelo Decreto nº 5.645, de 
2005) 

        § 1o  O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no art. 
31 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

        § 2o  A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos 
seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de 
deficiência auditiva e visual: 

        I - a subtitulação por meio de legenda oculta; 

        II - a janela com intérprete de LIBRAS; e 

        III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens. 

        § 3o  A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá a 
ANATEL no procedimento de que trata o § 1o. 

        § 3o  A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá o 
Ministério das Comunicações no procedimento de que trata o § 1o. (Redação dada pelo Decreto 
nº 5.645, de 2005) 

        Art. 54.  Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens 
operadas pelo Poder Público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas 
antecipadas e mais amplas do que aquelas as serem definidas no âmbito do procedimento 
estabelecido no art. 53. 

        Art. 55.  Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em 
parceria com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art19
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Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a 
capacitação de profissionais em LIBRAS. 

        Art. 56.  O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no País deverá 
contemplar obrigatoriamente os três tipos de sistema de acesso à informação de que trata o art. 
52. 

        Art. 57.  A Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República editará, no prazo de doze meses a contar da data da publicação deste Decreto, 
normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação 
referidos no § 2o do art. 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais 
transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. 

        Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput e observadas as condições técnicas, 
os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados, obrigatoriamente, 
no prazo de seis meses a partir da publicação deste Decreto, de sistema de acessibilidade 
mediante janela com intérprete de LIBRAS. 

        Art. 58.  O Poder Público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio 
magnético, em formato de texto, as obras publicadas no País. 

        § 1o  A partir de seis meses da edição deste Decreto, a indústria de medicamentos deve 
disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio 
magnético, braile ou em fonte ampliada. 

        § 2o  A partir de seis meses da edição deste Decreto, os fabricantes de equipamentos 
eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, 
exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braile ou em fonte ampliada. 

        Art. 59.  O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e 
demais eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às 
pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de LIBRAS, ledores, 
guias-intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição 
eletrônica simultânea. 

        Art. 60.  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 
organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar 
temas voltados para tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. 

        Parágrafo único.  Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que 
produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para 
pessoas portadoras de deficiência. 

CAPÍTULO VII 

DAS AJUDAS TÉCNICAS 

Art. 61.  Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, 
equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 
funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a 
autonomia pessoal, total ou assistida. 

        § 1o  Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados 
pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de 
deficiência. 
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        § 2o  Para os fins deste Decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são 
considerados ajudas técnicas. 

     Art. 62.  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 
organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar 
temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que 
contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. 

        Parágrafo único.  Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que 
produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas. 

      Art. 63.  O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas 
técnicas dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa 
para a produção nacional de componentes e equipamentos. 

        Parágrafo único.  Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo 
Poder Público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de 
deficiência para aquisição de ajudas técnicas. 

Art. 64.  Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade 
de: 

        I - redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas técnicas 
que não sejam produzidos no País ou que não possuam similares nacionais; 

        II - redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre as ajudas 
técnicas; e 

     III - inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos a dedução de 
imposto de renda. 

        Parágrafo único.  Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-
se observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 2000, sinalizando impacto 
orçamentário e financeiro da medida estudada. 

Art. 65. Caberá ao Poder Público viabilizar as seguintes diretrizes: 

        I - reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento; 

        II - promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação 
profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação; 

        III - apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas; 

        IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros 
de ensino universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais 
na área de ajudas técnicas; e 

V - incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas. 

Art. 66.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas Técnicas, 
constituído por profissionais que atuam nesta área, e que será responsável por: 

        I - estruturação das diretrizes da área de conhecimento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
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        II - estabelecimento das competências desta área; 

III - realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas 
técnicas; IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; e 
V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação 
de rede nacional integrada. 

         § 1o  O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORDE e participará do 
Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no art. 62. 

        § 2o  Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são 
considerados relevantes e não serão remunerados. 

CAPÍTULO VIII 

DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE 

           Art. 67.  O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenação da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos, por intermédio da CORDE, integrará os planos plurianuais, as 
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 

        Art. 68.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do 
Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações: 

I - apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e 
ajudas técnicas; 

II - acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade; 

III - edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade; 

IV - cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios para a elaboração de estudos e 
diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, 
comunicação e informação; 

V - apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade; 
VI - promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade; e VII - estudos e 
proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 69.  Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalização, 
recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras 
arquitetônicas e urbanísticas, nos transportes e na comunicação e informação devidamente 
adequadas às exigências deste Decreto. 

Art. 70.  O art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 4o  

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art4i
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hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que 
não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 

IV –  

d) utilização dos recursos da comunidade;"(NR) 

Art. 71.  Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Brasília, 2 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Dirceu de Oliveira e Silva 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.12.2004. 
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Anexo 11: 

 

           O CID se configura como uma marca de linguagem prescritiva. Define a 

qualidade da pessoa em nível de corpo e funcionalidade. Marca, por meio de seu 

discurso oculto, sem que a maioria das pessoas se deem conta, a condição do 

seu modo de vida: produtivo ou improdutivo. Serve como anuncio da dor 

presumida para que o médico possa fazer uma leitura de todo trajeto da pessoa.  

 

FONOAUDIOLOGIA – CID – RESUMO ADAPTADO  

  

  

  

Código        Descrição   

F.80.0              Dislalia  

F80.1/F.80.2   Atraso de Linguagem  

F.81.0              Dislexia  

F.81.1              Disortografia  

F.81.2              Discalculia Infantil  

F.81.8              Agrafia   

F.81.9              Dificuldade de Aprendizagem  

F.82/R.27.8      Disgrafia  

F.83/F.90         Transtorno Psicomotor  

F.88                 Agnosia de Desenvolvimento  

F.98.5              Disfemia  

G.51                 Paralisia de Bell  

H.90                 Surdez Congênita Neurossensorial  

H.90.0              Surdez Bilateral  

H.90.8              Surdez Sensoneural Mista  

H.91                 Outras Perdas de Audição  

H.91.3              Surdo-mudez  

H.93.2              Disacusia  
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Q.35 Fissura Palatina  

Q.36 Fissura Labial  

Q.37 Fissura Lábio-palatina  

 

R.13       Disfagia  

R.47.0    Afasia/Disfasia  

R.47.1    Anartria/Disartria  

R.48.0              Alexia/Dislexia  

R.48.1              Agnosia  

R.48.2              Apraxia  

R.48.8              Acalculia/Agrafia/Agramatismo  

R.49.0              Disfonia  

R.49.1              Afonia  

R.49.2              Hipernasalidade/Hiponasalidade  

Z.39.1              Supervisão ao Aleitamento Materno  

P.92.5              Dificuldade Neonatal na Amamentação no Peito  

Z.10.0              Exame de Saúde Ocupacional  

Z.01.1              Exame dos Ouvidos e da Audição   

Z.46.1              Colocação e Ajustamento do Aparelho Auditivo  

Z.50                 Cuidados Envolvendo o Uso de Procedimento de Reabilitação  

Z.71.9              Aconselhamento não Especificado  

Z.71.2               Consulta para Explicação de Exames  

Z.71.0               Pessoa que consulta no interesse de um terceiro  

  

ÍNDICE CID - 10  

  

  

Código                                                                   Descrição  

  

F.80 Transtornos Específicos do Desenvolvimento da Fala e da 

Linguagem  

F.81 Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades 

Escolares  

F.82 Transtornos Específicos do Desenvolvimento Motor  

F.83 Transtornos Específicos Mistos do Desenvolvimento  
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F.84 Transtornos Globais do Desenvolvimento  

              F.90      Transtornos Hipercinéticos  

              F.94.0   Mutismo Seletivo  

F.98.5   Disfemia  

F.98.6   Linguagem Precipitada  

G.51.0  Paralisia de Bell  

H.83.3  Perda de Audição Induzida por Ruído  

H.90 Surdez Congênita Neurossensorial  

H.91 Outras Perdas de Audição Causando Alteração na Fala  

 

H.93.0  Surdez Isquêmica Transitória  

H.93.2  Percepção Auditiva Anormal  

K.07     Anomalias Dentofaciais  

K.14     Língua  

P.92.1 Sintomas e Sinais Relativos à Ingestão de Alimentos e Líquidos  

Q.35 Fenda Palatina  

Q.36 Fenda Labial  

Q.37 Fenda Labio-palatina  

 

R.13    Disfagia  

R.41    Outros Sinais e Sintomas Relativos a Função Cognitiva  

R.43    Distúrbios do Olfato e Paladar  

R.47 Sintomas e Sinais Relativos à Fala e à Voz  

R.48 Dislexia e outras Disfunções Simbólicas não classificadas em 

outra parte  

R.49 Distúrbios da Voz  

Z Pessoas em contato com os Serviços de Saúde p/ Exame e Investigação  

 

CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E 

PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE FONOAUDIOLÓGICA CID 

10/OMS/1997  

  

  

  

Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem    F.80  
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F.80.0       Dislalia (articulação; comunicação fonológica; funcional de 

articulação)  

F.80.1       Transtornos do desenvolvimento da linguagem da criança 

expressivo  

F.80.2       Transtornos do desenvolvimento da linguagem da criança receptivo  

F.80.8       Transtornos do desenvolvimento da fala ou da linguagem – outros  

F.80.9   Transtornos do desenvolvimento da fala ou da linguagem – não 

especificado  

Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares         

F.81 

  

F.81.0        Transtorno específico de leitura  

F.81.1        Transtorno específico da soletração e da escrita  

F.81.2        Transtorno específico da habilidade em aritmética  

F.81.3        Transtorno misto de habilidades escolares  

F.81.8        Transtorno de desenvolvimento da escrita  

F.81.9        Incapacidade ou transtorno na aquisição de conhecimento ou 

aprendizagem  

  

Transtornos específicos do desenvolvimento motor F.82  
(criança desajeitada, transtorno na aquisição da coordenação, desenvolvimento 
do tipo dispraxia)  
  

 Transtornos específicos mistos do desenvolvimento F.83  

(transtorno do desenvolvimento da fala, linguagem, habilidades escolares, 

funções motoras e cognitivas se superpondo).  

  

Transtornos globais do desenvolvimento F.84  
(alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e modalidade de 

comunicação com repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo)  

  

F.84.0    Autismo Infantil   

F.84.1    Autismo Atípico (psicose infantil atípica, retardo mental com 

característica  autista)  

  

OBS: Retardo Mental com transtorno de fala                             F.70            

Retardo Mental não especificado com transtorno de fala        F.79  
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Transtornos Hipercinéticos F.90  

(déficit cognitivo, atraso no desenvolvimento da motricidade e linguagem)  

  

F.90.0   Distúrbio simples da atividade e atenção associado a hipercinesia  

F.90.1   Transtorno hipercinético de conduta  

F.90.8   Outros transtornos hipercinéticos  

F.90.9   Transtorno hipercinético, não especificado (infância e adolescência)  

  

 Mutismo Seletivo       F.94.0  

  

Disfemia                      F.98.5  

  

Linguagem Precipitada                                          F.98.6  

  

Paralisia de Bell                                                      G.51.0  

  

Perda da Audição por Cerúmen Impactado         H.61.2  

  

Perda da Audição Induzida por Ruído                  H.83.3  

  

  

Surdez Congênita Neurossensorial                H.90  

(perda da audição causando transtorno da fala)  

  

H.90 Perda da audição bilateral por problema de condução                           

H.90.1   Perda da audição unilateral por transtorno da condução sem restrição 

de       audição contralateral  

H.90.2   Perda não especificada de audição devido a transtorno de condução –   

Surdez de condução  

H.90.3    Perda de audição bilateral neurossensorial  

H.90.4    Perda da audição unilateral neurossensorial sem restrição de audição 

contralateral  

H.90.5  Perda da audição neurossensorial não especificada  

H.90.6 Surdez mista bilateral  

H.90.7 Surdez Mista Unilateral  

H.90.8 Perda de audição mista, não especificada  
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Outras Perdas de Audição Causando Alteração na Fala         H.91  

  

H.91.1   Presbiacusia  

H.91.2   Perda de audição súbita, idiopática  

H.91.3   Surdo-mudez  

H.91.8   Outras perdas de audição especificadas (fadiga auditiva)  

H.91.9   Perda não especificada de audição (alta e baixa freqüência)  

H.93.0   Surdez devida a isquemia transitória  

H.93.2   Percepção auditiva anormal (alteração temporária do limiar auditivo, 

comprometimento da discriminação auditiva).  

  

  

  

Surdez Emocional                                                                   

F.44.6     

 

Anomalias Dentofaciais                                                              

K.07  

  

k.07.0      Anomalias de tamanho da mandíbula                 

(macrognatismo mandibular e maxilar)  

(micrognatismo    mandilubar   maxilar)  

K.07.1     Anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio  

               (assimetria da mandíbula, prognatismo, retrognatismo)  

 

K.07.2    Anomalias da relação entre as arcadas dentárias  (Disto-oclusão; 

Mésiooclusão; Mordida aberta/cruzada, sobremordida excessiva; “overjet”)  

K.07.3    Anomalias na posição dos dentes  

K.07.4    Má oclusão não especificada  

K.07.5    Anormalidades dentofaciais funcionais  

F.45.8    Deglutição anormal, hábitos viciosos, respiração bucal – exclui 

bruxismo  

K.07.6    Transtorno da articulação temporomandibular  

K.07.8    Outras anomalias dentofaciais  

K.07.9    Anomalia dentofacial, sem outra especificação  
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K.14.0    Glossite (abcesso, ulceração traumática)  

K.14.1     Língua geográfica  

K.14.3     Língua saburrosa  

K.14.5     Língua escrotal/fissurada  

K.14.8     Língua (atrofia/hipertrofia)  

Q.38.1     Língua presa  

Q.38.3     Língua Bífida  

K.14.9     Doença da língua sem outra especificação    

  

Regurgitação e Ruminação                                                           P.92.1  

  

P.92.2            Alimentação vagarosa do recém nato   

P.92.5             Dificuldade neonatal na amamentação no peito  

P.92.8            Outros problemas de alimentação do recém nato  

P.92.9             Problema não especificado de alimentação do recém 

nato  

P.98.2             Transtorno de alimentação na infância (recusa e seletividade)  

F.50.9             Transtorno de alimentação, não especificado   

R.63.3             Dificuldade e maus hábitos alimentares  

K.21                 Refluxo Gastroesofágico  

  

  

Fenda Palatina   Q.35 

   

Q.35.0    Fenda bilateral palato duro  

Q.35.1    Fenda unilateral palato duro  

Q.35.2    Fenda bilateral palato mole  

Q.35.3    Fenda unilateral palato mole  

Q.35.4    Fenda bilateral dos palatos duro e mole  

Q.35.5    Fenda unilateral dos palatos duro e mole  

Q.35.6    Fenda mediana de palato  

Q.35.7    Fenda úvula  

Q.35.8    Fenda palatina não especificada bilateral  
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Q.35.9    Fenda palatina não especificada  

  

Fenda Labial   Q.36 

   

Q.36.0     Fenda labial bilateral  

Q.36.1     Fenda labial mediana  

Q.36.9     Fenda labial unilateral  

  

  

Fenda Lábio Palatina Q.37 

   

Q.37.0   Fenda do palato duro c/ fenda labial bilateral  

Q.37.1   Fenda do palato duro c/ fenda labial unilateral  

Q.37.2   Fenda do palato mole c/ fenda labial bilateral  

Q.37.3   Fenda do palato mole c/ fenda labial unilateral  

Q.37.4   Fenda do palato duro e mole c/ fenda labial bilateral  

Q.37.5   Fenda do palato duro e mole c/ fenda labial unilateral  

Q.37.8   Fenda do palato duro c/ fenda labial bilateral não especificada  

Q.37.9   Fenda do palato c/ fenda labial unilateral não especificada  

  

Disfagia  R.13  

  

  

Outros sinais e Sintomas Relativos a Função Cognitiva  

  

R. 41.1         Amnésia anterógrada  

R. 41.2         Amnésia retrógrada  

  

Distúrbios do olfato e paladar  

  

R.43.0           Anosmia  

R.43.1           Parosmia  

R.43.2           Parageusia  

R.43.8           Distúrbio misto de olfato e paladar  

   

Sintomas e Sinais Relativos à Fala e à Voz  
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R.47.0           Afasia e Disfasia  

R.47.1           Anartria e disartria  

R.47.8           Outros distúrbios da fala e os não especificados  

  

Dislexia e outras disfunções simbólicas não classificadas em outra parte    

R.48  

  

R.48.0            Alexia  

R.48.1            Agnosia verbal/auditiva  

R.48.2            Apraxia  

R.48.8            Acalculia e agrafia  

R.27.8            Outros distúrbios da coordenação e os não especificados 

G.31.0            Afasia progressiva isolada (doença de Pick)  

   

Distúrbios da Voz  

  

R.49.0            Disfonia  

R.49.1            Afonia  

R.49.2            Hiper e hiponasalidade  

R.49.8            Outros distúrbios da voz (mudança vocal)  
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Anexo 12 

 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.796, DE  29 DE OUTUBRO DE 2008. 

  Institui o Dia Nacional dos Surdos. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica instituído o dia 26 de setembro de cada ano como o Dia Nacional dos Surdos. 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  29  de outubro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.796-2008?OpenDocument
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João Luiz Silva Ferreira 

Dilma Rousseff 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.10.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: 
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Anexo 14: 
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Nome: Lak Lobato Idade:36 

Formação:  publicitária E-mail: XXXXXXXXXXX 

Cidade: São Paulo, SP. 

As informações aqui prestadas serão utilizadas para analise. Compõe um dos 

instrumentos de coleta de pesquisa para elaboração de tese de doutorado. A 

pesquisa está vinculada ao programa de Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. OBS: o pesquisador se compromete em 

ser imparcial, e não advogar a favor da cultura surda ou ouvinte, mas se reserva 

a descrição, a análise e ao entendimento da pessoa que opta pelo implante 

coclear, sua representação social e identidade, e o modo como se relaciona com 

a tecnologia intraorgânica que opera em seu corpo. 

Autorizo que minhas respostas sejam utilizadas estritamente para a pesquisa, 

desde que meu nome seja:     (  )Mantido em sigilo     (x)Citado quando necessário 

1) Você nasceu: (     )Surdo     (     )Deficiente auditivo     ( x )Ouvinte 

2) O implante coclear foi uma decisão: (     ) dos pais     (  x  ) própria 

3) Com qual idade você fez o implante?  32 anos  

4) Após o implante você se identifica como: 

(     )Surdo     ( x )Deficiente auditivo     (     )Ouvinte     (     )Ciborgue 

Por que?  porque essa é uma condição física permanente. Com ou sem IC, sou 

deficiente auditiva.  Uso cyborg também, mas para brincar... 

5) O que muda após o implante?  Com ele, tenho acesso aos sons. Posso ouvir 

musica, falar no telefone, ouvir chamados, etc... 

6) Qual modelo foi implantado em você? Nucleus Freedom/ Nucleus 5 

(interno/externo, respectivamente) - marca Cochlear 

7) Quais são os recursos tecnológicos do seu aparelho intraorgânico?  Neste 

modelo, a parte interna permite que o imã seja retirado, em caso de 

necessidade, para a realização de ressonância magnética. O aparelho 

externo é a prova d'água (por até 30 minutos, água fria e doce, até 1m de 

profundidade).  

8) É necessário tomar algum medicamento em função do implante coclear? 

(     ) Sim     (   x  ) Não     Se sim, qual? 

Por que? 
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9) O que é necessário após o implante coclear?  Alguns dias de repouso - 

normal em qualquer procedimento cirúrgico. Fora isso, pede-se para evitar 

detectores de metais (não chega a ser proibido, apenas não é recomendado) 

e ressonância magnética, por causa do imã subcutâneo. 

 

10) Quais são as necessidades e responsabilidades de quem opta pelo implante 

coclear em nível de cuidados e manutenção do aparelho implantado? 

Colocá-lo no desumidificador com frequência. 

 

11) Quanto tempo você está vivenciando a experiência do implante coclear? 

4 Anos     (     ) Meses     (     ) Semanas     (     ) Dias 

 

12) O implante coclear, em nível de experiência auditiva: 

(  x   ) Superou suas expectativas                 (     ) Atendeu suas expectativas 

(     ) Atendeu suas expectativas parcialmente    (     ) Não atendeu suas 

expectativas 

Por que? Porque eu tinha mais de 20 anos de surdez, sem reabilitação auditiva 

adequada com aparelhos (porque não contemplavam bem minha perda) e os 

resultados esperados eram pequenos. E, no entanto, sou um caso de pleno 

sucesso de autonomia auditiva. 

13) O que é necessário para manter o aparelho implantado funcionando? 

Programação adequada, pilhas. 

14) Qual o valor médio da manutenção? Até o momento, não tive muitos gastos, 

além de pilhas. 

 

15) Quais são os benefícios do implante coclear?  Ouvir. Com ele, consigo 

conversar em situações que não conseguiria só com a leitura labial (no 

escuro, de costas pra pessoa, enquanto dirijo), utilizar o telefone, ouvir 

música e sons ambientes. O IC me dá independência. 

 

16) Quais são, se houver, as restrições causadas pelo implante coclear?  

Detectores de metais (pode desprogramar), ressonância magnética, 

mergulho autônomo abaixo de 25m de profundidade. 

 

17) Você considera o aparelho implantado: 

( x ) Um aparelho eletrônico     ( x ) Parte do seu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso        (    ) Acha irrelevante  (     ) Não quero responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 
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18) Na relação aparelho para implante coclear, empresa fornecedora, e pessoa 

implantada, você considera que: 

(  x ) A empresa se preocupa com a saúde auditiva da pessoa implantada 

(     ) A empresa mantém uma relação comercial e econômica com a pessoa 

implantada 

(     ) A empresa respeita as necessidades da pessoa implantada 

(     ) A empresa atende a pessoa implantada conforme contrato. 

 

Por que? Porque são empresas como quaisquer outras, visam lucro, vendem 

um produto. No entanto, estão constantemente atualizando os aparelhos, 

para nos dar cada vez mais autonomia auditiva. 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

 

19) Em uma escala de 0 a 10. Qual o grau de satisfação de sua experiência 

auditiva? 10 

Por que? Porque consegui o que queria: ouvir  

 

20) O que você considera positivo e negativo após o implante coclear?  Positivo: 

poder ouvir.  Negativo: ter que ficar explicando toda hora que você não 

deixou de ser deficiente auditivo e que ainda tem limitações. 

 

21) Existem encontros restritos as pessoas com implante coclear?  

 

(     ) Sim     (   x ) Não 

Se sim, qual a importância destes encontros, onde acontecem, e qual a 

frequência?  existe encontros de implantados, mas não são restritos a nós. 

Qualquer um pode participar. 

22) Os encontros, segundo sua opinião, promovem a formação de uma 

comunidade de pessoas implantadas? (     ) Sim     ( x) Não 

Por que? Porque não temos necessidade de formar uma comunidade 

separada, usamos o implante para ser parte do todo. 

 

23) Quais são os temas e assuntos frequentes nas reuniões e encontros de 

pessoas que fizeram o implante coclear? Curiosidades sobre o Implante, 

esclarecimento de dúvidas, debate sobre custo, manutenção e futuros 

lançamentos. 

 

24) Na relação interpessoal, como você sente que as pessoas que convivem 

com você, pensam sobre você? OBS: esta resposta deve se basear em suas 

impressões pessoais. 
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Família:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Instituição de ensino: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Trabalho:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Amigos surdos:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Amigos ouvintes: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Amigos com implante coclear: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

25) Qual das língua oficiais do Brasil você faz uso?  

(  x ) Língua Portuguesa oralizada (   x  ) Língua Portuguesa escrita      

(     ) LIBRAS 

 OBS: Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

26) Fala outra língua? (  x  ) Sim     (     ) Não. Se sim, qual? Francês, inglês e 

um pouco de espanhol. 

 

27) Qual destas palavras você considera significativa para sua história de vida? 

 

(   ) Surdo (   ) Surdez (   ) Ouvinte (    ) Ouvido biônico (  x  ) Ciborgue (  x  ) 

Deficiente auditivo 

   

28) Você considerou alguma das perguntas ofensiva?  (     ) Sim     (  x   ) Não 

Se sim, qual delas? Pergunta número__________ Por que? ___________ 

 

 

Obrigado por colaborar com a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: 



579 
 

                                            

 

  

Anexo 16 
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Anexo 17: 

           É interessante observar que embora a modalidade de “Medicina Estética” 

não tenha seu reconhecimento pelos conselhos de medicina, ainda assim há 

cursos que a promovem: 
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Anexo 18: 

Edição do dia 04/01/2015 

04/01/2015 23h38 - Atualizado em 05/01/2015 21h39 

Máfia das próteses coloca vidas em 

risco com cirurgias desnecessárias 
Médicos chegam a faturar R$ 100 mil por mês em esquema que desvia dinheiro 

do SUS e encarece planos de saúde. 

 

Já imaginou médicos que mandam fazer cirurgias de próteses sem necessidade, só para ganhar 

comissão sobre o preço desses implantes? Ou então gastar muito mais material do que o necessário, 

também para faturar um dinheiro por fora? Esses golpes milionários, dados pela máfia das próteses, 

são o tema da reportagem de Giovanni Grizotti, que você vai ver agora. 

O Fantástico revela um retrato escandaloso do que acontece dentro de alguns consultórios e 

hospitais do Brasil. O Fantástico investigou, durante três meses, um esquema que transforma a 

saúde do país em um balcão de negócios. 

O repórter Giovani Grizotti viajou por cinco estados e se passou por médico para flagrar as 

negociatas. Empresas que vendem próteses oferecem dinheiro para que médicos usem os seus 

produtos. 

 

Mercado de próteses movimenta anualmente R$ 12 bilhões no Brasil 

“Normalmente o que eles utilizavam era aquela que vendia o material mais caro e que pagava a 

comissão maior”, conta uma testemunha. 

Até cirurgias desnecessárias eram feitas, só para ganhar mais. 
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“Sacolas de dinheiro não surgem do nada e não são dadas à toa”, diz A testemunha. 

O esquema usa documentos falsos para enganar a Justiça. Uma indústria de liminares que explora 

o sofrimento de pacientes, desvia o dinheiro do SUS e encarece os planos de saúde. 

“Esse mercado de prótese no Brasil, ele hoje tem uma organização mafiosa. É uma cadeia, onde 

você tem o distribuidor, você tem o fabricante que se omite e você tem na outra ponta o médico ou 

o agente que vai implantar a prótese”, conta Pedro Ramos, diretor da associação dos planos de 

saúde. 

O mercado de próteses movimenta anualmente R$ 12 bilhões no Brasil. Elas têm várias 

finalidades, desde simples parafusos para corrigir fraturas até peças complexas que substituem 

partes inteiras do corpo. As operações são caras. 

“Ortopedia, neuro e cardiologia são os mais lucrativos”, revela uma testemunha. 

Esta testemunha que falou ao Fantástico conhece bem os bastidores das negociatas. Durante dez 

anos, ela trabalhou para quatro distribuidores no Rio Grande do Sul. Ela explica como são 

calculadas as comissões dos médicos. 

“É feito um levantamento mensal em nome do médico. Quantas cirurgias foram feitas o uso do 

material tal , ‘x’. E ali a gente faz o levantamento. Em cima disso a gente tira o percentual dele”, 

conta a testemunha. 

Fantástico: Quanto um médico chega a faturar? 

Testemunha: De R$ 5 mil a R$ 50 mil, R$ 60 mil, R$ 100 mil. 

Investigação começou no RJ durante um Congresso Internacional 

A investigação do Fantástico começa no Rio de Janeiro, durante um Congresso Internacional de 

Ortopedia, onde os fabricantes expõem seus lançamentos. E alguns conquistam a confiança dos 

médicos não só pela qualidade, mas por outras vantagens. 

 

“A gente consegue chegar a 20%”, diz um vendedor da Oscar Iskin.“20?”, pergunta o repórter do 

Fantástico. 

“É. É o que o senhor vai achar aí no mercado”, responde o vendedor. Vinte por cento é a comissão 

que o médico recebe para indicar ao paciente a prótese vendida pela Oscar Iskin. E o pagamento é 

em dinheiro vivo. 

Fantástico: Em dinheiro, espécie? 

Vendedor da Oscar Iskin: É. Espécie. 

As negociatas se repetem em outras empresas. O sócio da empresa Totalmedic, de São Paulo, 

oferece um pouco mais. 

Fantástico: Mas é o quê? 20? 

Sócio da Totalmedic: 30. 

Fantástico: 30? Ó. 

Sócio da Totalmedic: Eu prefiro deitar e dormir tranquilo. 

Acompanhado do diretor, o vendedor da distribuidora Life X também faz a sua oferta. 

Fantástico: Como é que vocês trabalham a questão comercial, assim, a relação com os médicos? 

Vendedor da Life X: Olha, hoje a gente está com parceria em questão de 25%. 
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Fantástico: 25%. 

Vendedor da Life X: A maioria das vezes é dinheiro, é espécie. 

Veja um exemplo de quanto dinheiro um médico pode ganhar em comissões, dado pela mulher 

que era responsável pela contabilidade de uma grande clínica em São Paulo. “Aquilo ali parecia 

uma quadrilha. Uma quadrilha agindo e lesando a população. É uma quadrilha. Um exemplo que 

eu tenho aqui: R$ 260 mil de cirurgia, R$ 80 mil para a conta do médico. Aqui a gente tem uma 

empresa pagando R$ 590 mil de comissão para o médico no período aqui de seis meses”, conta 

ela. 

Para dar aparência de legalidade às comissões, muitas empresas pediam que os médicos 

assinassem contratos de consultoria. 

“Onde o médico não presta consultoria alguma. Ele usa material, só isso”, diz a testemunha. Esse 

é o método usado pela Orcimed, de São Paulo, para incluir, na declaração de renda da empresa, 

comissões de até 30% aos médicos. 

Fantástico: Mas qual é o argumento para justificar a consultoria? 

Gerente da Orcimed: Faz consultoria de produtos. 

A conversa foi gravada em um congresso voltado para dentistas e médicos especializados em 

cirurgias ortopédicas na face, em Campinas, interior de São Paulo. O gerente da empresa explica 

que a manobra evita problemas com a Receita Federal. 

Gerente da Orcimed: O governo não está nem aí para isso. Quer saber o seguinte: está 

pagando? Pagou o meu? ‘Pagou’. Está tudo bem. 

Fantástico: Questão ética? 

Gerente da Orcimed: Ética não interessa a ele. Não quer saber. Ele não discute ética. Discute 

grana. Pagou o meu? Pagou. Dane-se agora. 

Fraudes em licitações 

Só no Sistema Único de Saúde, o SUS, são realizadas, por ano, 7 milhões de cirurgias que usam 

próteses. E algumas empresas oferecem meios de fraudar licitações de hospitais públicos. 

É o caso da IOL, de São Paulo. O repórter se apresentou como diretor de um hospital público que 

queria comprar material. O gerente diz que dá para manipular a concorrência, para que a empresa 

vença. Para isso, basta exigir no edital alguma característica do implante que seja exclusiva da IOL. 

Nesse caso, é o diâmetro dos furos onde vão os parafusos que fixam as próteses. 

Gerente da IOL: Geralmente o pessoal tem 10, 12, 14. 

Fantástico: Aí, no caso, num edital? 

Gerente da IOL: A gente coloca 13. 

Fantástico: Como? 

Gerente da IOL: Bota 13, 15... 11, 13,15. 

Fantástico: No caso, tem algum acerto depois daí, alguma... 

Gerente da IOL: Tem. É o edital, o volume do edital, como vai ser o preço do edital. A única 

coisa na vida que não dá para negociar é a morte. 

A Brumed, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, chegou a montar empresas de fachada 

em nome de funcionários para emitir orçamentos falsos. 
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Bruno Garisto, dono da Brumed: Uma está no nome do Rodrigo. Outra está no nome do 

Hugo. 

Fantástico: Quem é o Rodrigo? 

Bruno Garisto: Rodrigo é um de Manaus, funcionário meu que mexe com coluna. 

Fantástico: E o Hugo? 

Bruno Garisto: E o Hugo é o que mexe com ortopedia. 

Em troca dos contratos, o dono da Brumed paga comissões de 25%. 

Bruno Garisto: Vai ter bastante volume? 

Fantástico:  Vai ter. Te garanto. 

Bruno Garisto: Se tiver bastante volume, dá pra chegar nuns 25. 

Fantástico: 25? 

Bruno Garisto: É. 

Fantástico: Vamos chegar ali então. Nós somos do Fantástico e o senhor admitiu a prática de 

vários crimes. 

Bruno Garisto: Olha, né... Brasil, né... todo mundo pega essa situação de querer alguma coisa 

no que produz. Então, isso o Brasil inteiro está assim. 

Fantástico: O senhor admitiu fraude em licitação, falsidade ideológica, pagamento de comissões 

a médicos? 

Bruno Garisto: Não. 

Fantástico: Por que o senhor está negando algo que o senhor acabou de admitir? 

Bruno Garisto: Olha, a gente não paga comissão. Entendeu? 

Fantástico: O senhor nunca disse que repassa 25% de comissão? 

Bruno Garisto: Não, nunca repasso. 

Fraude de R$ 7 milhões no plano de saúde dos Correios no RJ 

Um esquema do mesmo tipo, com comissões e orçamentos falsos, também alimentou uma fraude 

de pelo menos R$ 7 milhões no plano de saúde dos Correios no Rio de Janeiro. 

Flagrado pela Polícia Federal, João Maurício Gomes da Silva, ex-assessor da Diretoria Regional 

dos Correios fez um acordo de delação premiada e contou detalhes do golpe. 

“Aquela empresa que, teoricamente, dizemos que era parceira, ela apresentava, já vinham com 

duas ou três orçamentos montados. Então sempre determinando quem estaria levando naquela 

determinada cirurgia, quem seria a beneficiada”, diz João Maurício Gomes da Silva, ex-assessor 

da diretoria regional dos Correios. 

Ele mostra o exemplo de uma cirurgia de coluna que custou quase R$ 1 milhão ao plano dos 

Correios. “Bem paga, muito bem paga, num preço normal, de repente, a uns R$ 180 mil, no 

máximo uns R$ 200 mil.”, conta o ex-assessor da diretoria regional dos Correios. 

Para justificar operações tão caras, os médicos cobravam por produtos que sequer eram usados. 

“Ele multiplicava mil, duas mil vezes a necessidade dessa massa com a ideia de que conseguiria 

justificar isso tecnicamente que o organismo absorvia essa massa”, explica João Maurício Gomes 

da Silva. 

A massa é como um cimento para firmar os parafusos que fixam as próteses. 
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Representantes de empresa em SC dão detalhes sem constrangimento 

A artimanha de cobrar por material não utilizado é comum nesse mercado negro. Os representantes 

da empresa Strehl, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, dão detalhes sem constrangimento. 

Representante da Strehl: No raio-X ou qualquer outra coisa, não aparece. Aí você pode 

inventar, entendeu? Usei seis. 

Fantástico: Não aparece... Ele não vai ter como provar que eu usei três. 

Veja o que pode render a comissão paga por uma única cirurgia de face: 

Representante da Strehl: Tu vai ganhar em torno de uns R$ 18 mil, R$ 20 mil. 

Fantástico: Para um custo total de…? 

Representante da Strehl: Aí depende de quanto o senhor pedir, quanto mais pedir, mais ganha. 

O pessoal pede. Tudo que dá para pedir, o pessoal pede. 

Fantástico: Até exagera um pouquinho, né? 

Representante da Strehl: Sempre, né? Sempre exagerado. 

 

E o abuso vai além. Outra tática é até motivo de piada para os vendedores. 

Representante da Strehl: A gente até riu quando eu soube disso aí. Que eles entortaram a placa, 

eles tentaram usar, mas aí eles não conseguiram. 

Fantástico: E aí tiveram que colocar outra? 

Representante da Strehl: Aí tiveram que colocar outra. 

Ou seja, danificaram uma prótese de propósito para poder cobrar duas vezes. E o rendimento é 

dividido. 

Representante da Strehl: É. Tira o custo do material. E o lucro a gente divide em dois. 

Fantástico: Meio a meio? 

Representante da Strehl: Meio a meio. 

É tanta desfaçatez que surgiu uma nova especialidade em alguns hospitais: os fiscais de cirurgia. 

Médicos contratados por planos de saúde para vigiar as operações mais caras. 

“Alguns determinados materiais não deixam registro, então, quando são implantados, não 

aparecem em filmes radiológicos e é necessário que seja acompanhado para ver efetivamente qual 

foi a quantidade de material utilizado”, conta um fiscal. 

Médicos indicam cirurgias desnecessárias para lucrar mais 

Entre tanta coisa errada, um golpe se destaca como o mais escandaloso: indicar uma cirurgia sem 

necessidade, só para ganhar o dinheiro. É o que denuncia o médico Alberto Kaemmerer, que 

durante 14 anos foi diretor de um grande hospital de Porto Alegre. 

“A cirurgia mal indicada, ela acresce um risco muitíssimo importante. Risco de morte”, alerta o 

cirurgião Alberto Kaemmerer. 

O hospital precisou criar um grupo de médicos para revisar os pedidos de cirurgia. Pelo menos 

35% eram rejeitados, porque a operação seria desnecessária. 

Fantástico: O que que está por trás desse alto percentual de cirurgias desnecessárias na sua 

opinião? 

Alberto Kaemmerer: Ganho financeiro. 
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Fantástico: De quem? 

Alberto Kaemmerer: De médicos e também de alguns hospitais. 

Uma experiência parecida foi realizada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, um dos 

principais da América Latina. Durante um ano, uma equipe médica revisou os pedidos de cirurgia 

de coluna encaminhados por um plano de saúde. 

“Nós recebemos aproximadamente 1,1 mil pacientes no período de um ano. E desses, menos de 

500 tiveram indicação cirúrgica. Então, muito possivelmente, estava havendo um exagero em 

relação a essas indicações”, diz Cláudio Lottenberg, presidente do Hospital Albert Einstein. 

Indústria de liminares 

Dona Wilma, de 76 anos, pode ter sido vítima de uma indústria de liminares para realizar cirurgias 

às vezes desnecessárias. Ela mal consegue caminhar por causa de um problema na coluna. 

Também sofre de depressão. 

“Eu não consigo me movimentar, pegar uma vassoura, varrer uma casa, aí vem a dor”, conta a 

aposentada Wilma Prates. 

O esquema funciona assim: depois de esperar anos na fila do SUS, pacientes vão até os hospitais 

para realizar a consulta. Ali, em vez de dar o atendimento pelo sistema público, os médicos 

encaminham os pacientes a escritórios de advocacia. Com documentos falsos e orçamentos de 

cirurgia superfaturados, são montados pedidos de liminar para obrigar o governo a bancar os 

procedimentos. Foi o que aconteceu com Dona Wilma. 

“O advogado me disse: ‘Pode deixar comigo que eu resolvo a situação’”, diz José Prates, marido 

de Wilma. 

Mas um laudo indicou que a dona Wilma correria risco de vida se fizesse a cirurgia. Com base 

nisso, a liminar foi negada pela Justiça. 

O Fantástico examinou em detalhes o processo judicial. O advogado apresentou à Justiça três 

orçamentos de médicos para que os desembargadores escolhessem o de menor valor, que é o do 

ortopedista Fernando Sanchis. Pedimos a um perito para examinar os papéis. 

“Conclusão que ele é o grande suspeito de ter produzido as falsificações das assinaturas, de ter 

colocado o carimbo e de ter produzido o texto. Eu chego à conclusão que isto aqui é uma fraude”, 

define o perito Oto Henrique Rodrigues. 

O valor do material que seria utilizado na cirurgia era de R$ 151 mil. O fornecedor é a empresa 

Intelimed, de Porto Alegre. A empresa paga comissões de até 20% aos médicos que indicam seus 

produtos. Quem admite é um vendedor. 

Vendedor da Intelimed: Depende das linhas, 15%, 20%. Nessa linha, nesse valor aí. Isso nos 

principais convênios. Mas teria que ver direitinho. 

Seu João Francisco, de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, também foi usado no esquema. 

Ele é usuário do plano de saúde dos servidores do Governo Federal. 

O advogado indicado pelo doutor Sanchis entrou com um pedido de liminar para que o plano 

bancasse uma cirurgia de coluna, orçada em R$ 110 mil. 

O plano de saúde do Seu João conseguiu suspender a liminar e fez a mesma operação, com outro 

médico, por pouco mais de R$ 9 mil. 
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"Essas enrolações, quem é prejudicado é quem tá doente, entendeste? Tu está à mercê dele, você 

não entende nada", lamenta o serralheiro João Francisco Costa Da Silva. 

Segundo os advogados do governo, os valores que aparecem nas liminares chegam a ser 20 vezes 

maiores do que os de mercado. 

Fantástico: E quem paga essa conta? 

Fabrícia Boscaini, procuradora: Quem paga essa conta somos todos nós. Vai ser bloqueado o 

dinheiro do Estado e esse dinheiro vai sair para pagar um procedimento particular, que teria dentro 

do sistema. É o caso de Dona Elisabete, que esperou um ano pela liminar e agora teve que voltar 

para a fila do SUS. 

“Aí é muita cachorrada. Poxa vida, aí eles pegam as pessoas bem inocentes para fazer uma coisa 

dessas.”, lamenta a balconista Elisabete Steinmacher Cufre. 

Pelo menos 65 pedidos de liminar sob suspeita foram descobertos pelos procuradores do Rio 

Grande do Sul. Um desembargador que atua em alguns desses processos desabafa. 

“Que o sistema penal do país está falido, porque no momento em que se encontram situações em 

que pessoas, seja que área for, profissionais, buscam o Poder Judiciário para realizar uma fraude e 

conseguir com isso auferir grandes lucros, significa que o sistema está desmoralizado e que estão, 

inclusive, brincando com o Judiciário. É lamentável”, diz o desembargador do TJ-RS, João 

Barcelos de Souza Júnior. 

Procurado pelo Fantástico, o cirurgião Fernando Sanchis nega que receba comissão de 

fornecedores de próteses. Mas reconhece que pode ter assinado laudos em nome de outros 

médicos. 

Fantástico: O senhor está admitindo com isso, uma falsificação. 

Fernando Sanchis: Não. 

Fantástico: Isso não é grave? 

Fernando Sanchis: Não, de maneira nenhuma. 

Fantástico: O senhor reconheceu que pode ter assinado em nome de outros médicos. 

Fernando Sanchis: Mas com conhecimento dele, sempre. Ele trabalha junto com nós. 

Por telefone, Henrique Cruz, médico que aparece nos orçamentos e trabalhava com Fernando 

Sanchis, nega ter autorizado a assinatura e diz que deixou a equipe dele após descobrir a fraude. 

“Quando eu vi isso aí, eu caí fora. Eu descobri (que ele estava fazendo isso) porque me mandaram 

um papel falando assim, o paciente chegou com um papel com esses orçamentos. Aí eu falei, ‘eu 

não assinei orçamento’”, alega Henrique Cruz. 

“Então, o que o consumidor deve fazer? Primeiro: se ele tem dúvida da recomendação desse 

procedimento, que ele procure um segundo ou um terceiro profissional da área da saúde. O 

consumidor tem um papel fundamental em não acomodar-se quando a recomendação que está 

vindo do profissional da saúde é suspeita de alguma coisa que não esteja correta ou que coloque 

sua vida em jogo”, orienta Alcebíades Santini, presidente do Fórum Latino-americano de Defesa 

do Consumidor. 

 

Presentes e pagamento de comissões a médicos 
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A oferta de presentes e o pagamento de comissões a médicos é uma prática comum, e não vem de 

hoje. Foi o que concluiu uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, entre 

2009 e 2010. Trinta e sete por cento dos entrevistados admitiram que receberam presentes com 

valor superior a R$ 500 nos 12 meses anteriores à pesquisa. E o assédio começa cedo, logo na 

faculdade: 74% dos entrevistados disseram que receberam ou viram um colega receber benefícios 

da indústria durante os seis anos do curso de medicina. 

“O Código de Ética Médica veda essa interação, com o intuito de vantagens, com a indústria e/ou 

a farmácia. Óbvio que as punições são previstas em lei. Estabelece desde uma censura e a até 

mesmo a cassação do exercício da profissão”, explica Carlos Vital, presidente do Conselho Federal 

de Medicina. 

Mas não é a ética que preocupa os vendedores de próteses que pagam comissões a médicos. 

“A gente sabe que esses órgãos não vão discutir nada disso, porque isso é uma discussão sem fim”, 

diz um vendedor. 

O que eles temem é que essas negociatas deixem o sigilo dos consultórios e hospitais e se tornem 

públicas, em uma reportagem de televisão, por exemplo. 

Vendedor: Ano que vem vai ser um ano, para esse mercado, importante. 

Fantástico: Por quê? 

Vendedor: Porque vai estourar tudo. Porque a gente já sabe que a questão da Receita Federal e a 

Polícia Federal em cima. Ontem a gente teve informação que provavelmente em meados de 

janeiro o Fantástico faça uma reportagem com duas especialidades mostrando como funciona 

esse mercado. 

Fantástico: Vamos ali, que o meu colega está aguardando ali. 

O repórter Giovani Grizotti se apresenta. 

Fantástico: Você disse que o Fantástico vai dar matéria sobre isso? Nós somos do Fantástico. O 

que você tem a dizer? Você paga propina para médico? 

Vendedor: Não eu, não. Jamais. 

E quando o vendedor é informado que vai aparecer na reportagem, decide correr, 

desesperadamente. 

Fantástico: Você maquia pagamento de propina na forma de contrato de consultoria? Por que 

você está correndo? A gente só quer uma explicação sua, por gentileza. 

 

Fantástico procurou todas as empresas mostradas na reportagem 

A Life X não quis se manifestar. 

Em nota, a Totalmedic disse que respeita as tabelas dos planos de saúde e que vai adotar as medidas 

cabíveis. 

Já a IOL implantes disse que não participa de licitações públicas e repudia insinuações de fraude. 

Segundo a empresa, a conversa entre o gerente e o repórter aconteceu em ambiente informal e não 

representa a opinião do fabricante. 
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Também em nota, a Orcimed afirmou que cobrar comissões se tornou normal no mercado. A 

Orcimed disse ainda que sofre boicote de médicos por não aceitar a prática do superfaturamento e 

que, por isso, deixou de fornecer material para diversas cirurgias. 

Os diretores da empresa Strehl não foram encontrados. 

A Oscar Skin informou que demitiu o vendedor que apareceu oferecendo comissão. Também por 

nota, a Intelimed disse que o representante mostrado na reportagem é um funcionário terceirizado. 

Mas que vai tomar as medidas cabíveis. 

saiba mais  

 CRM do RS abre inquérito para apurar denúncias sobre a máfia das próteses 

 Autoridades se manifestam sobre atuação da máfia das próteses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/01/crm-do-rs-abre-inquerito-para-apurar-denuncias-sobre-mafia-das-proteses.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/01/autoridades-se-manifestam-sobre-atuacao-da-mafia-das-proteses.html
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Anexo 19: 
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361 

Construindo um heredograma  

No caso da espécie humana, em que não se pode realizar experiências com cruzamentos dirigidos, 
a determinação do padrão de herança das características depende de um levantamento do histórico 
das famílias em que certas características aparecem. Isso permite ao geneticista saber se uma dada 
característica é ou não hereditária e de que modo ela é herdada. Esse levantamento é feito na forma 
de uma representação gráfica denominada heredograma (do latim heredium, herança), também 

conhecida como genealogia ou árvore genealógica. Construir um heredograma consiste em 
representar, usando símbolos, as relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Cada 
indivíduo é representado por um símbolo que indica as suas características particulares e sua relação 
de parentesco com os demais. Indivíduos do sexo masculino são representados por um quadrado, 
e os do sexo feminino, por um círculo. O casamento, no sentido biológico de procriação, é indicado 
por um traço horizontal que une os dois membros do casal. Os filhos de um casamento são 
representados por traços verticais unidos ao traço horizontal do casal. Os principais símbolos são os 
seguintes: 

 

                                            
361 Fonte: http://vivendociencias.blogspot.com.br/2011/09/entendendo-heredogramas.html 
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A montagem de um heredograma 
obedece a algumas regras: 

1ª) Em cada casal, o homem deve ser 
colocado à esquerda, e a mulher à 
direita, sempre que for possível. 2ª) Os 
filhos devem ser colocados em ordem de 
nascimento, da esquerda para a direita. 
3ª) Cada geração que se sucede é 

indicada por algarismos romanos (I, II, 
III, etc.). Dentro de cada geração, os 
indivíduos são indicados por algarismos 
arábicos, da esquerda para a direita. 
Outra possibilidade é se indicar todos os 
indivíduos de um heredograma por 
algarismos arábicos, começando-se pelo 
primeiro da esquerda, da primeira 
geração. 

  

Interpretação dos Heredogramas 

 

A análise dos heredogramas pode permitir se determinar o padrão de herança de uma certa 
característica (se é autossômica, se é dominante ou recessiva, etc.). Permite, ainda, descobrir o 
genótipo das pessoas envolvidas, se não de todas, pelo menos de parte delas. Quando um dos 
membros de uma genealogia manifesta um fenótipo dominante, e não conseguimos determinar se 
ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, habitualmente o seu genótipo é indicado 
como A_, B_ou C_, por exemplo. A primeira informação que se procura obter, na análise de um 
heredograma, é se o caráter em questão é condicionado por um gene dominante ou 
recessivo. Para isso, devemos procurar, no heredograma, casais que são fenotipicamente iguais e 

tiveram um ou mais filhos diferentes deles. Se a característica permaneceu oculta no casal, e se 
manifestou no filho, só pode ser determinada por um gene recessivo. Pais fenotipicamente iguais, 
com um filho diferente deles, indicam que o caráter presente no filho é recessivo! Uma vez que se 
descobriu qual é o gene dominante e qual é o recessivo, vamos agora localizar os homozigotos 
recessivos, porque todos eles manifestam o caráter recessivo. Depois disso, podemos começar a 
descobrir os genótipos das outras pessoas. Devemos nos lembrar de duas coisas: 1ª) Em um par 
de genes alelos, um veio do pai e o outro veio da mãe. Se um indivíduo é homozigoto recessivo, ele 
deve ter recebido um gene recessivo de cada ancestral. 2ª) Se um indivíduo é homozigoto recessivo, 
ele envia o gene recessivo para todos os seus filhos. Dessa forma, como em um “quebra-cabeças”, 
os outros genótipos vão sendo descobertos. Todos os genótipos devem ser indicados, mesmo que 
na sua forma parcial (A_, por exemplo). Exemplo: 

Em uma árvore desse tipo, as 
mulheres são representadas por 
círculos e os homens por quadrados. 
Os casamentos são indicados por 
linhas horizontais ligando um círculo 
a um quadrado. Os algarismos 

romanos I, II, III à esquerda da 
genealogia representam as 
gerações. Estão representadas três 
gerações. Na primeira há uma 
mulher e um homem casados, na 
segunda, quatro pessoas, sendo três 
do sexo feminino e uma do 
masculino. Os indivíduos presos a 
uma linha horizontal por traços 
verticais constituem uma 
irmandade. Na segunda geração 
observa-se o casamento de uma 

mulher com um homem de uma 
irmandade de três pessoas. 

 

Fonte das informações: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/leismendel5.php  
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Anexo 20: 

 

Nome: ANA MARIA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA   Idade:   57 

Formação:  CONTADORA                                  E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

Cidade onde mora:    GUARULHOS                            Estado     SÃO PAULO 

As informações aqui prestadas serão utilizadas para análise. Compõe um dos 

instrumentos de coleta de pesquisa para elaboração de tese de doutorado. A 

pesquisa está vinculada ao programa de Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. OBS: o pesquisador se compromete em 

ser imparcial, e não advogar a favor da cultura surda ou ouvinte, mas se reserva 

a descrição, a análise e ao entendimento da pessoa que opta pelo implante 

coclear, sua representação social e identidade, e o modo como se relaciona com 

a tecnologia intraorgânica que opera em seu corpo. 

Autorizo que minhas respostas sejam utilizadas estritamente para a pesquisa, 

desde que meu nome seja:     (     )Mantido em sigilo     (   x  )Citado quando 

necessário 

01) Você nasceu:      (     )Surdo     (     )Deficiente auditivo     ( x    )Ouvinte 

02) O implante coclear foi uma decisão: (     ) dos pais     (  x   ) própria 

03) Com qual idade você fez o implante?  O 1º com 53 e o 2º com 57 

04) Após o implante você se identifica como: 

(     )Surdo     (     )Deficiente auditivo     (  x   )Ouvinte     (     )Ciborgue 

Por que?   TENHO GANHO DE 100% DE AUDIÇÃO COM O IMPLANTE 

COCLEAR 

05) O que muda após o implante? Não tem como explicar é uma vida 

completamente normal, sem restrições, totalmente independente em tudo. 

06) Qual modelo foi implantado em você?   FREEDON, MAS AGORA DIA 02 DE 

ABRIL, VOU PASSAR A USAR O NÚCLEO 5 

07) Quais são os recursos tecnológicos do seu aparelho intraorgânico?   Os sons 

são perfeitos, sem ruídos, sem interferências, consigo ficar em qualquer 

ambiente com ele. 

08) É necessário tomar algum medicamento em função do implante coclear? 

(     ) Sim     (  x   ) Não     Se sim, qual?   Não que eu saiba 
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Por que? 

 

09) O que é necessário após o implante coclear?  Fazer acompanhamento 

correto com a fonoaudióloga, não faltar nas reprogramações, procurar usar 

corretamente o IC, se esforçar em reaprender ouvir, essa é minha opinião. 

10) Quais são as necessidades e responsabilidades de quem opta pelo implante 

coclear em nível de cuidados e manutenção do aparelho implantado?  Ter 

condições de manter o aparelçho em bom funcionamento após carência do 

mesmo, os cuidados ser]ao para sempre, nunca deixar em lugar úmido, não 

deixar molhar, cuidados para não cair no chão, não deixar pessoas 

manusear sem saber como, não guardar com baterias, não abrir com ele 

ligado, para trocar baterias, colocar no disemudificador todos os dias. 

11) Quanto tempo você está vivenciando a experiência do implante coclear? 

(   4  ) Anos     (   4  ) Meses     (   5  ) Semanas     (     ) Dias 

 

12) O implante coclear, em nível de experiência auditiva: 

(   x  ) Superou suas expectativas                       (     ) Atendeu suas expectativas 

(    ) Atendeu suas expectativas parcialmente    (   ) Não atendeu suas 

expectativas 

Por que?  Para  quem não ouvia nada por cindo anos e em dois meses de |IC, 

conseguir, conversar sem dificuldades com as pessoas e conseguir ouvir tudo 

ao meu redor, foi gratificante 

13) O que é necessário para manter o aparelho implantado funcionando? 

Cuidados com o aparelho e não deixar de fazer o acompanhamento 

fonoaudiólogo 

14) Qual o valor médio da manutenção?  Não sei o meu estava na garantia e 

nunca precisou de reparos por eu tomar todos os cuidados possíveis 

15) Quais são os benefícios do implante coclear?  Voltar a ouvir, poder conviver 

com as pessoas de igual para igual entre uma vida totalmente normal 

16) Quais são, se houver, as restrições causadas pelo implante coclear?  Não 

sei não passei por isso 

17) Você considera o aparelho implantado: 

(     ) Um aparelho eletrônico     (     ) Parte do seu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso            (  x   ) Acha irrelevante          (     ) Não quero 

responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 
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18) Na relação aparelho para implante coclear, empresa fornecedora, e pessoa 

implantada, você considera que: 

(  x   ) A empresa se preocupa com a saúde auditiva da pessoa implantada 

(     ) A empresa mantém uma relação comercial e econômica com a pessoa 

implantada 

(  x) A empresa respeita as necessidades da pessoa implantada 

(  x   ) A empresa atende a pessoa implantada conforme contrato. 

 

Por que? A empresa em relação a minha pessoa, se preocupa 

constantemente com o meu bem estar, sempre que preciso tenho 

atendimento de prontidão, com dedicação de todos os  funcionários, sou a 

Ana Maria e não apenas um paciente que esta precisando de  seus serviços, 

tenho um atendimento dez 

 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

19) Em uma escala de 0 a 10. Qual o grau de satisfação de sua experiência 

auditiva?   10 

Por que? Só lembro que sou surda, quando preciso trocar a bateria, tirar para 

banho e dormir, e em qualquer situação tenho uma vida completamente 

normal 

20) O que você considera positivo e negativo após o implante coclear?  Positivo, 

OUVIR,  

Negativo, não ter condições financeiras de comprar baterias carregáveis ou 

descartávies se vier a precisar 

 

21) Existem encontros restritos as pessoas com implante coclear?  

(     ) Sim  ( x  ) Não 

Se sim, qual a importância destes encontros, onde acontecem, e qual a 

frequência?  

Os encontros, segundo sua opinião, promovem a formação de uma comunidade 

de pessoas implantadas? (     ) Sim     (  x   ) Não 

Por que?  Gostamos de reunir com outros IC, mas levamos famílias, amigos 

colegas, e um encontro aberto para qualquer pessoas que queira conhecer 

como vivem os IC, e tirar suas dúvidas sobre esse assunto 

 

22) Quais são os temas e assuntos frequentes nas reuniões e encontros de 

pessoas que fizeram o implante coclear? 

Como qualquer encontro de amigos, conversamos sobre tudo que vier no 

momento 
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23) Na relação interpessoal, como você sente que as pessoas que convivem 

com você, pensam sobre você? OBS: esta resposta deve se basear em suas 

impressões pessoais. 

Família:  Não convivo com família 

Instituição de ensino: 

Hoje com o IC, normal 

Trabalho:  

Nem lembram que sou deficiente auditiva e tratamento normal como todos 

os funcionários 

Amigos surdos:  

Somente alguns Implantados 

Amigos ouvintes: 

Meu relacionamento após o IC, ficou melhor, pois eles não precisam mais 

olhar para mim o tempo todo, não precisam falar pausadamente, conversam 

comigo com uma pessoa ouvinte, a comunicação ficou bem melhor 

Amigos com implante coclear: 

Conversamos normalmente e o relacionamento não existe cobranças e sim 

compreensão, 

 para com os colegas em relação aos limites de cada um 

 

24) Qual das língua oficiais do Brasil você faz uso?  

(   x  ) Língua Portuguesa oralizada     (  x   ) Língua Portuguesa escrita     (     

) LIBRAS 

OBS: Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

25) Fala outra língua? ( x   ) Sim     (     ) Não. Se sim, qual?   Estou estudando 

Inglês e Libras 

 

26) Qual destas palavras você considera significativa para sua história de vida? 

27) (   ) Surdo (   ) Surdez (   ) Ouvinte (    ) Ouvido biônico (    ) Ciborgue (  x  ) 

Deficiente auditivo 

 

28) Você considerou alguma das perguntas ofensiva?  (     ) Sim     (   x  ) Não 

Se sim, qual delas? Pergunta número__________ Por que? 

________________________ 

 

Obrigado por colaborar com a pesquisa. 

 

 

OBS: Os números das questões foram alteradas pela colaboradora. 

 

Anexo 21: 
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1) Você considera o aparelho implantado: 

(     ) Um aparelho eletrônico     (  x  ) Parte do meu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso            (     ) Acha irrelevante          (     ) Não quero 

responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

 

1) Você considera o aparelho implantado: 

( X  ) Um aparelho eletrônico     ( X  ) Parte do meu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso            (     ) Acha irrelevante          (     ) Não quero 

responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

 

1) Você considera o aparelho implantado: 

( x   ) Um aparelho eletrônico     (    X ) Parte do meu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso            (     ) Acha irrelevante          (     ) Não quero 

responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

 

1) Você considera o aparelho implantado: 

(   x  ) Um aparelho eletrônico     ( x    ) Parte do meu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso            (     ) Acha irrelevante          (     ) Não quero 

responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 

 

1) Você considera o aparelho implantado: 

(     ) Um aparelho eletrônico     (  X   ) Parte do meu corpo     (     ) Seu corpo 

(     ) Nunca pensou nisso            (     ) Acha irrelevante          (     ) Não quero 

responder 

Você pode assinalar mais de uma alternativa. 
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Anexo 22: 
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Anexo 23: 
 
            
           As páginas aqui expostas, representam 01% do todo que foi analisado no 

período da pesquisa. Os textos, postagens e imagens apresentados tem a 

intenção de oferecer uma amostragem do que pode ser analisado. As fotos foram 

desfocadas e os nomes omitidos para manter a identidade dos membros do 

grupo em sigilo:  

 

XXXXXXXXXXX 

É expressamente proibido postagens com o intuito de denegrir ou falar mal do implante coclear, 

seja pelo motivo que for. Esta é uma comunidade para interessados e usuários dessa 
tecnologia. 

Curtir ·  · 12953 · 2 de fevereiro às 13:48 

 PUBLICAÇÕES RECENTES 

 

XXXXXXXXXXX compartilhou sua foto. 

Mais uma vitória da nossa atriz cyborg rssss 

 

 

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/542073905906685/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/542073905906685/?stream_ref=8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=578902435534140&set=a.527440820680302.1073741826.100002431660505&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=578902435534140&set=a.527440820680302.1073741826.100002431660505&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=578902435534140&set=a.527440820680302.1073741826.100002431660505&type=1
https://www.facebook.com/cristiane.malheiros.92
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=578902435534140&set=a.527440820680302.1073741826.100002431660505&type=1
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XXXXXXXXXX mais uma vitória 

Curtir ·  · há 15 horas 

  

 21 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 7 comentários 

  

 Pode sim XXXXXXXXXX vai ser ótimo 

há 3 horas · Curtir · 1XXXXXXXXXX pronto!! ja estao em contato!! Façam bom proveito!!! Abracos 

há 3 horas · Curtir · 2 

  

XXXXXXXXXX Estamos torcendo por você, depois conta para a gente. Beijos 

 

 
XXXXXXXXXX 

Olá pessoal, gostaria de compartilhar esse importante momento na vida da minha familia. 

Segunda e terça-feira minha filha terá exames o dia todo para dar o primeiro passo para o 
implante coclear dela. Ela tem 2 anos (vai fazer na semana que vem). Nós faremos a cirurgia 

dela no Hospital Mayo Clinic em Minnesota nos Estados Unidos. Nosso audiologista nos 
recomendou o implante bilateral. Enfim, estamos felizes que a nossa pequena vai voltar a falar 

e a ouvir em alguns meses. Ela já nasceu com a perda auditiva e no momento do nascimento 
até 1 ano e 5 meses ela tinha perda moderada e foi progredindo e hoje se encontra no grau 

severo/profundo nos dois ouvidos. Enfim, enviem energias positivas para nós! 

Curtir ·  · 9 de fevereiro às 16:57 próximo a Roseville 

  

 45 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 16 comentários 

  

XXXXXXXXXX estamos no EUA sim! Estamos tratando ela no Mayo Clinic aqui em Minnesota. é um dos 

melhores hospitais dos Estados Unidos. Estamos muito felizes com tudo o servico é de primeiro mundo! 

11 de fevereiro às 16:21 · Curtir · 1 

  

XXXXXXXXXX Eles nos apresentaram hoje as três marcas usadas nos EUA: cochlear , ME-DEL e Advanced 

Bionics. Nós escolhemos a marca Cochlear Nexus 6. Ontem e hoje fizemos todos os testes necessários e semana 

que vem vamos nos encontrar com o cirurgião. é pra cirurgia acontecer na primeira semana de março! estamos 

felizes!!!!! 

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/549417731838969/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/browse/likes?id=549417731838969
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/549417731838969/?comment_id=549738985140177&offset=0&total_comments=10
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=549738985140177
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/549417731838969/?comment_id=549739635140112&offset=0&total_comments=10
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=549739635140112
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/546037312177011/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/pages/Roseville/108540099170234
https://www.facebook.com/browse/likes?id=546037312177011
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/546037312177011/?comment_id=547124855401590&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=547124855401590
https://www.facebook.com/cristiane.malheiros.92
https://www.facebook.com/erikasimfer
https://www.facebook.com/leandroidiarte
https://www.facebook.com/leandroidiarte
https://www.facebook.com/leandroidiarte
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11 de fevereiro às 16:34 · Curtir · 1 

  

XXXXXXXXXX Obrigado pelos lindos comentários, pessoal! é tao bom poder dividir esse momento tao 

importante na vida da minha pequena! obrigado pela torcida e pela fé! 

11 de fevereiro às 21:34 · Curtir · 2 

  

 

 

 
 

Curtir ·  · 31 de janeiro às 20:35 

  

 74 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 26 comentários 

  

XXXXXXXXXXX Estou feliz por mais uma criança ter essa oportunidade. Agora vem 

só momentos bons. Deus os abençoe! 

3 de fevereiro às 00:03 · Curtir · 1 

  

XXXXXXXXXXX acabamos de chegar do médico , tirou a proteção da cirurgia , o 

médico ficou super feliz com o resultado da cirurgia ( por fora) nem parece que tá 

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/546037312177011/?comment_id=547140242066718&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=547140242066718
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/546037312177011/?comment_id=547318622048880&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=547318622048880
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781869381829374&set=a.781859728497006.1073742015.227790827237235&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781869381829374&set=a.781859728497006.1073742015.227790827237235&type=1
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/541188632661879/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/browse/likes?id=541188632661879
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/541188632661879/?comment_id=542324595881616&offset=0&total_comments=29
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=542324595881616
https://www.facebook.com/leandroidiarte
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781869381829374&set=a.781859728497006.1073742015.227790827237235&type=1
https://www.facebook.com/silvana.nevdossantos
https://www.facebook.com/adrianabagliotti
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operado , os pontos bem sequinhos nos dois lados. Mais uma etapa vencida . Viva né 

mamãe XXXXXXXXXXX  

5 de fevereiro às 19:12 · Curtir 

XXXXXXXXXXX Cada notícia, é uma alegria para nós. Que bom que está dando tudo 

certo! 

5 de fevereiro às 23:08 · Curtir ·  

14 de fevereiro às 19:12 · Curtir 

XXXXXXXXXX Amém... voltamos pra casa com nosso anjo. 

2 de fevereiro às 20:29 · Curtir 

  

XXXXXXXXXXX 30 dias parece a eternidade mas se acalma agora que vem o melhor. 

2 de fevereiro às 21:14 · Curtir · 2 

 

 

XXXXXXXXXXX via XXXXXXXXXXX  

": Abaixo-assinado Manutenção do implante coclear pelo programa nacional de saúde 

auditiva/SUS" 
ASSINEM#  

 

 

 

 
Abaixo-assinado Manutenção do implante coclear pelo programa nacional de saúde auditiva/SUS 
peticaopublica.com.br 

Ao agirmos juntos teremos mais força e maior facilidade em sermos ouvidos. Junte-se a nós e apoie a causa. O 

seu apoio é muito importante. 

 

Curtir ·  · Compartilhar · 31 de janeiro às 17:16 

  

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/541188632661879/?comment_id=543878325726243&offset=0&total_comments=29
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/541188632661879/?comment_id=543980512382691&offset=0&total_comments=29
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=543980512382691
https://www.facebook.com/browse/likes?id=543980512382691
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/542142912566451/?comment_id=542247755889300&offset=0&total_comments=6
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/542142912566451/?comment_id=542265485887527&offset=0&total_comments=6
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=542265485887527
https://www.facebook.com/hashtag/assinem?source=feed_text
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=3AQFb_j5_&enc=AZNPXeuLqnCyLBVITFY0a0nUmylsg4qL3TZMTmHJzaX_srrBlU3Z5NLoYqgKyTfmBC19iYTQnn4-bKCg0B2ldOBrMhVEJLJhVr0ONPCHUsBAVpKmDgyAPkbRAvOAVEEGwI9zb2Z4uNbwLkp7p4_8YLD_f9vQ0AP74TOf-hQO9AOvhA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=3AQFb_j5_&enc=AZNPXeuLqnCyLBVITFY0a0nUmylsg4qL3TZMTmHJzaX_srrBlU3Z5NLoYqgKyTfmBC19iYTQnn4-bKCg0B2ldOBrMhVEJLJhVr0ONPCHUsBAVpKmDgyAPkbRAvOAVEEGwI9zb2Z4uNbwLkp7p4_8YLD_f9vQ0AP74TOf-hQO9AOvhA&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=pAQHZptgE&enc=AZPpVhddKnVlhDs0XxMYrk0goCc5ss5Rxr5bdWs24Hv4n4CKitRmNX2q_F3P9vkouNhUqO9UXq_5-xlzvC7TEvhW7iyO0CaJ8ZQJO00BByEU0DEJK9qqYVNjL_NH3dLDsCvhenUSfmpPR71RjKMdwV34bUoSaNFGz9tE5QEBhfN9xQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=pAQHZptgE&enc=AZPpVhddKnVlhDs0XxMYrk0goCc5ss5Rxr5bdWs24Hv4n4CKitRmNX2q_F3P9vkouNhUqO9UXq_5-xlzvC7TEvhW7iyO0CaJ8ZQJO00BByEU0DEJK9qqYVNjL_NH3dLDsCvhenUSfmpPR71RjKMdwV34bUoSaNFGz9tE5QEBhfN9xQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=pAQHZptgE&enc=AZPpVhddKnVlhDs0XxMYrk0goCc5ss5Rxr5bdWs24Hv4n4CKitRmNX2q_F3P9vkouNhUqO9UXq_5-xlzvC7TEvhW7iyO0CaJ8ZQJO00BByEU0DEJK9qqYVNjL_NH3dLDsCvhenUSfmpPR71RjKMdwV34bUoSaNFGz9tE5QEBhfN9xQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=pAQHZptgE&enc=AZPpVhddKnVlhDs0XxMYrk0goCc5ss5Rxr5bdWs24Hv4n4CKitRmNX2q_F3P9vkouNhUqO9UXq_5-xlzvC7TEvhW7iyO0CaJ8ZQJO00BByEU0DEJK9qqYVNjL_NH3dLDsCvhenUSfmpPR71RjKMdwV34bUoSaNFGz9tE5QEBhfN9xQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=pAQHZptgE&enc=AZPpVhddKnVlhDs0XxMYrk0goCc5ss5Rxr5bdWs24Hv4n4CKitRmNX2q_F3P9vkouNhUqO9UXq_5-xlzvC7TEvhW7iyO0CaJ8ZQJO00BByEU0DEJK9qqYVNjL_NH3dLDsCvhenUSfmpPR71RjKMdwV34bUoSaNFGz9tE5QEBhfN9xQ&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&h=pAQHZptgE&enc=AZPpVhddKnVlhDs0XxMYrk0goCc5ss5Rxr5bdWs24Hv4n4CKitRmNX2q_F3P9vkouNhUqO9UXq_5-xlzvC7TEvhW7iyO0CaJ8ZQJO00BByEU0DEJK9qqYVNjL_NH3dLDsCvhenUSfmpPR71RjKMdwV34bUoSaNFGz9tE5QEBhfN9xQ&s=1
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=100&appid=2309869772&p%5B0%5D=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&p%5B1%5D=106&p%5B2%5D&p%5B3%5D=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Ffavicon.ico&p%5B4%5D=Abaixo-assinado+Manuten%C3%A7%C3%A3o+do+implante+coclear+pelo+programa+nacional+de+sa%C3%BAde+auditiva%2FSUS&p%5B5%5D=Ao+agirmos+juntos+teremos+mais+for%C3%A7a+e+maior+facilidade+em+sermos+ouvidos.+Junte-se+a+n%C3%B3s+e+apoie+a+causa.+O+seu+apoio+%C3%A9+muito+importante.&p%5B6%5D&p%5B7%5D&p%5B8%5D&p%5B9%5D&p%5B10%5D&p%5B11%5D&p%5B12%5D&p%5B13%5D&p%5B14%5D&p%5B15%5D&p%5B16%5D&u=http%3A%2F%2Fwww.peticaopublica.com.br%2Fpview.aspx%3Fpi%3DP2012N18979&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/541117792668963/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/celi.simplicio
https://www.facebook.com/dinhaleite
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi%3DP2012N18979&h=3AQFb_j5_&enc=AZNPXeuLqnCyLBVITFY0a0nUmylsg4qL3TZMTmHJzaX_srrBlU3Z5NLoYqgKyTfmBC19iYTQnn4-bKCg0B2ldOBrMhVEJLJhVr0ONPCHUsBAVpKmDgyAPkbRAvOAVEEGwI9zb2Z4uNbwLkp7p4_8YLD_f9vQ0AP74TOf-hQO9AOvhA&s=1
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 19 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 5 comentários 

  

XXXXXXXXXXX Amanda Leite a Deputada Mara Gabrilli nos conhece e sabe de nossas necessidades, 

estivemos numa audiência pública com a deputada a Lak Lobato e eu. Podem mandar p baixo assinado para o 

Instituto Mara Gabrilli http://institutomaragabrilli.org.br/ 

2 de fevereiro às 15:33 · Curtir · 2 

  

 

 
Fita adesiva para segurar o implante coclear 
cronicasdasurdez.com 

A parte de trás da minha orelha é ‘reta’, ou seja, meu implante coclear não se acomoda muito bem nela. O 

resultado é o IC caindo o tempo todo. Já tentei earhooks de todos os tamanhos e não funcionou. Brinco dizendo 

que meu... 

 

Curtir ·  · Compartilhar · 21 de janeiro às 08:39 

  

 16 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 1 comentário 

  

XXXXXXXXXXX onde eu acho um adesivo deste ? 

21 de janeiro às 09:50 · Curtir 

  

XXXXXXXXXXX eu não gostei meu caso desde pequeno nunca caiu 

21 de janeiro às 10:12 · Curtir 

  

Millie Barchi se puede conseguir en otros países como Argentina? 

https://www.facebook.com/browse/likes?id=541117792668963
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/lak.lobato
http://institutomaragabrilli.org.br/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/541117792668963/?comment_id=542131552567587&offset=0&total_comments=8
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=542131552567587
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&h=JAQFFsr70&enc=AZPvFwhPzvAMXmoc-UsulXeelD_EjcgpNWjMWYAVogQ5IGCsOmR-4IXWk9tThYDHkQBcFvqjRqJEEUaHGsB_hV87HAlltANuQRqhQ09ojEedxo7bf9r9pwmwemw5a2pxP8xZGLT2TmAaGnBRU1iqZhZo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&h=JAQFFsr70&enc=AZPvFwhPzvAMXmoc-UsulXeelD_EjcgpNWjMWYAVogQ5IGCsOmR-4IXWk9tThYDHkQBcFvqjRqJEEUaHGsB_hV87HAlltANuQRqhQ09ojEedxo7bf9r9pwmwemw5a2pxP8xZGLT2TmAaGnBRU1iqZhZo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&h=JAQFFsr70&enc=AZPvFwhPzvAMXmoc-UsulXeelD_EjcgpNWjMWYAVogQ5IGCsOmR-4IXWk9tThYDHkQBcFvqjRqJEEUaHGsB_hV87HAlltANuQRqhQ09ojEedxo7bf9r9pwmwemw5a2pxP8xZGLT2TmAaGnBRU1iqZhZo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&h=JAQFFsr70&enc=AZPvFwhPzvAMXmoc-UsulXeelD_EjcgpNWjMWYAVogQ5IGCsOmR-4IXWk9tThYDHkQBcFvqjRqJEEUaHGsB_hV87HAlltANuQRqhQ09ojEedxo7bf9r9pwmwemw5a2pxP8xZGLT2TmAaGnBRU1iqZhZo&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&h=JAQFFsr70&enc=AZPvFwhPzvAMXmoc-UsulXeelD_EjcgpNWjMWYAVogQ5IGCsOmR-4IXWk9tThYDHkQBcFvqjRqJEEUaHGsB_hV87HAlltANuQRqhQ09ojEedxo7bf9r9pwmwemw5a2pxP8xZGLT2TmAaGnBRU1iqZhZo&s=1
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=100&appid=2309869772&p%5B0%5D=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&p%5B1%5D=106&p%5B2%5D&p%5B3%5D=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Fcronicas-da-surdez%2Fimages%2Ffavicon.ico&p%5B4%5D=Fita+adesiva+para+segurar+o+implante+coclear&p%5B5%5D=A+parte+de+tr%C3%A1s+da+minha+orelha+%C3%A9+%E2%80%98reta%E2%80%99%2C+ou+seja%2C+meu+implante+coclear+n%C3%A3o+se+acomoda+muito+bem+nela.+O+resultado+%C3%A9+o+IC+caindo+o+tempo+todo.+J%C3%A1+tentei+earhooks+de+todos+os+tamanhos+e+n%C3%A3o+funcionou.+Brinco+dizendo+que+meu+IC+%C3%A9+meu+brinco+Jack+Vartanian+de+pl%C3%A1stico+%E2%80%93+ainda+bem+que+o+im%C3%A3+segura+quand...&p%5B6%5D&p%5B7%5D&p%5B8%5D&p%5B9%5D&p%5B10%5D&p%5B11%5D&p%5B12%5D&p%5B13%5D&p%5B14%5D&p%5B15%5D&p%5B16%5D&u=http%3A%2F%2Fcronicasdasurdez.com%2Ffita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear%2F&share_source_type=unknown
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534827226631353/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/browse/likes?id=534827226631353
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534827226631353/?comment_id=534854283295314&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534827226631353/?comment_id=534861613294581&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/millie.barchi
https://www.facebook.com/SoRamires
https://www.facebook.com/dinhaleite
http://www.facebook.com/l.php?u=http://cronicasdasurdez.com/fita-adesiva-para-segurar-o-implante-coclear/&h=bAQG1lo5K&enc=AZMhIGCBrjszC4LJze5LB2iwjU9WQjyfmNdIMVySMr-3HjFRdIqgF8tSiFD1FsKR6kH6F8g31nXXDsXImOyJYG411CaOJauE3BmMp22qtydvt8iMq8TJJUUltUVHrqRU3KRV8E0WDSERZKeTVIbO4-2j&s=1
https://www.facebook.com/cristiane.almeida.9003
https://www.facebook.com/phelipematheus20
https://www.facebook.com/millie.barchi
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21 de janeiro às 14:50 · Curtir 

 

 

 
XXXXXXXXXXX 

Pessoal estou em um grande dilema, hj tbm recebi um email da UNICAMP me convocando pra 
levar Jamily dia 4 de fevereiro,e agora o que eu faço? Qual a melhor? Não tenho dúvidas q 

Deus está do nosso lado. E ai o q vcs acham Bauru ou UNICAMP??? 

Curtir ·  · 20 de janeiro às 18:23 

  

 7 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 16 comentários 

  

XXXXXXXXXXX: o pessoal já disse bem dizer tudo, todas as dicas que vc tem que avaliar. distância, 

praticidade e tempo de viagem p/ vc chegar,, como vc pode vir, se de Aviaõ, ônibus etc e tal. 

21 de janeiro às 00:17 · Curtir 

  

XXXXXXXXXXX Sempre ouví dizer que os voos p/ Bauru, são caríssimos, diferentes dos preços p/ S>Paulo ou 

Campinas. Não digo isso porque moro aqui em S.Paulo, mas é o que as pessoas que viajam ou viajaram p/ lá, 

nos dizem. Eu mesma, fiz avaliação em Bauru e a viagem...Ver mais 

21 de janeiro às 00:20 · Curtir · 1 

  

Vanda Vieira Jamily tem 1ano e 4 meses. 

21 de janeiro às 08:25 · Editado · Curtir · 1 

 

 
XXXXXXXXXX 

Boa tarde, eu li que precisa usar o desumidificador todos os dias no ic, e minha dúvida esse 

aparelho vem com ic ou precisamos compra-lo? 

https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534827226631353/?comment_id=535565909890818&offset=0&total_comments=4
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534581583322584/?stream_ref=2
https://www.facebook.com/browse/likes?id=534581583322584
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534581583322584/?comment_id=534707946643281&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534581583322584/?comment_id=534708759976533&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=534708759976533
https://www.facebook.com/vanda.vieira.165
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/permalink/534581583322584/?comment_id=534822659965143&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/groups/178882225559190/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=534822659965143
https://www.facebook.com/vanda.vieira.165
https://www.facebook.com/carminda.marcal
https://www.facebook.com/carminda.marcal
https://www.facebook.com/vanda.vieira.165
https://www.facebook.com/omara.souza.7
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Curtir ·  · 19 de janeiro às 12:54 

  

 6 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 15 comentários 

  

XXXXXXXXXX o AASI nunca estragou só deixo desumidificador normal, mas toda noite, aqui a umidade do ar é 

elevadissima. 

20 de janeiro às 14:44 · Curtir 

  

XXXXXXXXXXX é porque minha cidade é mais seca, aí a fono me orientou a ligar só duas vezes por semana e 

os outros dia deixar guardado nele mas desligado 

20 de janeiro às 14:51 · Curtir 

  

XXXXXXXXXXX O Arthur usa o da marca AB. Não vem desumidificador. Compramos pacote da sílica e usamos 

num potinho com esponja. super certo 

20 de janeiro às 23:54 · Curtir 

 

 
XXXXXXXXXXX 

Pessoal... Me responda que puder: 
Fiz meu IC em outubro... 

Uso o Saphyr da Neureleck. 
Recebi junto pilhas recarregáveis Powerone ACCU plus e o carregador Powerone. 

A fonaudióloga do HC de São Paulo, disse que os pares de pilhas recarregadas, deveriam durar 

6 horas... acontece as minhas duram apenas 3:00 no máximo 4:00 horas... eu trabalho fora, 
atendo muita gente... é um sufoco toda hora ter de trocar as pilhas. 

O que será que esta acontecendo ? 

Curtir ·  · 20 de janeiro às 07:08 

  

 3 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 6 comentários 

  

XXXXXXXXXX Bom XXXXXXXXXX, sou recém implantada... 3 meses só de implante, deve ser o excesso de 

programações e ajustes ainda sendo feitos... penso e comprar mais um carregador e pilhas... assim deixo dois 

carregando ao mesmo tempo, será que vale a pena ? 
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20 de janeiro às 07:58 · Curtir 

  
 XXXXXXXXXX Oi minha filha Paula Pfeifer tb tem 3 meses e pouco que fez I C. 

Acho pode ser problema na marca. 

Reclame junto ao fornecedor.Eles tem obrigacao de troca las. 

20 de janeiro às 08:15 · Curtir 

  

XXXXXXXXXX Obrigada XXXXXXXXXX.... vou solicitar a troca. 

20 de janeiro às 08:45 · Curtir · 1 

 

 
XXXXXXXXXX Alguém viu se já passou a reportagem da série Ic no domingo espetacular hoje, 

acabei de ligar a TV e tô sem saber. 

Curtir ·  · 19 de janeiro às 21:14 

  

 11 pessoas curtiram isso. 

 3 de 78 

Visualizar comentários anteriores 

  

XXXXXXXXXXX ,isso seria o máximo, pois aqui em SC,eu fico insegura ,eles não tem a experiência de Bauru... 

19 de janeiro às 22:27 · Curtir · 1 

  

XXXXXXXXXXX Eu vi na TV e gostei mesmo. 

19 de janeiro às 23:35 · Curtir · 1 

  

xxxxxxxxxxx Eu vi tb!! Nunca assisto esse programa, parece que fui atrída...rs 

20 de janeiro às 07:49 · Curtir · 1 
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XXXXXXXXXX 

Jojo acorda de manhã, aquele jeitinho só dela cheia de chamegos com o Papai, passa um 

pouco e pergunto a ela" Jojo vamos colocar o papapá? Ela responde sim e levanta para que eu 
possa pegar. Prepara daqui coloca adesivo dali liga o esquerdo colocamos nela, aí pegamos o 

direito e colocamos nisso ela grita NÃO TÔ OUVINDO!!! colocando a mão na orelha bate um 

nervoso e nos damos conta que o direito estava desligado!!! Ufá!!! É por essas e outras que 
temos certeza que acertamos a escolha!! Ela não vive mais sem o seu IC é parte integrante 

dela e sua rotina!!! 

Curtir ·  · 19 de janeiro às 10:55 próximo a Andaraí 

  

 Lak Lobato e outras 37 pessoas curtiram isso. 

 Ver mais 8 comentários 

  

XXXXXXXXXX Fez 2 anos de implantada em janeiro e fevereiro 2 anos de ativada!! 

19 de janeiro às 14:58 · Curtir · 2 

  

xxxxxxxxxxx o leo tambem pede o PAPAPA dele de manhã..kkkk e pra dormir ele mesmo tira quando o sono 

ja bate..rsrs 

19 de janeiro às 17:05 · Curtir 

que bom pq a minha filha não quer usar de geito nenhum . não sei o que fazer. 

19 de janeiro às 22:32 · Curtir 

Encontro de leitores do Crônicas da Surdez no Rio d Janeiro. Dia 14/1 as 19hs no Rascal do Shopping 

Leblon. Quem for confirme la na fanpage do Crônicas!  

Ver tradução 

Curtir ·  · 7 de janeiro às 10:22 

  

 8 pessoas curtiram isso. 

  

XXXXXXXXXX Oi XXXXXXXXXX moro tão longe querida..........mas vou comprar 

aqui mesmo em Floripa, grande bj. 

7 de janeiro às 10:25 · Curtir 
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4 de janeiro às 09:32 · Curtir · 1 
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