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MANIFESTO CIBORGUE:
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E FEMINISMO-SOCIALISTA NO FINAL DO SÉCULO XX

Donna J. Haraway

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e
organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção.
Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa construção
política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo.
Os movimentos internacionais de mulheres tem construído aquilo que se pode
chamar de experiência das mulheres”. Essa experiência é tanto uma ficção
quanto um fato do tipo mais crucial, mais político. A libertação depende da
construção da consciência da opressão, depende de sua imaginativa apreensão e,
portanto, da consciência e da apreensão da possibilidade. O ciborgue é matéria de
ficção e também da experiência vivida – uma experiência que muda aquilo que
conta como experiência feminina no final do século XX. Trata-se de uma luta de
vida e morte, mas a fronteira entre ficção científica e a realidade social é uma
ilusão ótica.

A ficção cientifica contemporânea está cheia de ciborgues – criaturas que
são simultaneamente animais e máquina, que habitam mundos que são, de forma
ambígua, tanto naturais quanto fabricados. A medicina moderna também está
cheia de ciborgues, de junções entre organismo e máquina, cada qual concebido
como um dispositivo codificado, em uma intimidade e com um poder que nunca ,
antes, existiu na história da sexualidade. O sexo-ciborgue restabelece, em alguma
medida, a admirável complexidade replicativa das samambaias e dos
invertebrados – esses magníficos seres orgânicos que podem ser vistos como
uma profilaxia contra o heterossexismo. O processo de replicação dos ciborgues
está desvinculado do processo de reprodução orgânica. A produção moderna
parece um sonho que faz com que, comparativamente, o pesadelo do taylorismo
pareça idílico. Além disso, a guerra moderna é uma orgia ciborguiana, codificada
por meio da sigla C3I (comando-controle-comunicação-inteligência) – um item de
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84 bilhões de dólares no orçamento militar. Estou argumentando em favor do
ciborgue como uma ficção que mapeia nossa realidade social e corporal e também
como um recurso imaginativo que pode sugerir alguns frutíferos acoplamentos. O
conceito de biopolítica de Michel Foucault não passa de uma débil premonição da
política-ciborgue – uma política que nos permite vislumbrar um campo muito mais
aberto.

No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos
quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de maquina e organismo; somos, em
suma, ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia; ele determina nossa política. O
ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade
material; esses dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de
transformação histórica. Nas tradições da ciência e da política ocidentais (a
tradição do capitalismo racista, dominado pelos homens; a tradição do progresso;
a tradição da apropriação da natureza como matéria para a produção da cultura; a
tradição da reprodução do eu a partir dos reflexos do outro ) , a relação entre
organismo e maquina tem sido uma guerra de fronteiras. As coisas que estão em
jogo nessa guerra de fronteira são os territórios da produção, da reprodução e da
imaginação. Este ensaio é um argumento em favor do prazer da confusão de
fronteiras, bem como em favor da responsabilidade em sua construção. É também
um esforço de contribuição para a teoria e para a cultura socialista-feminista, de
uma forma pós-modernista, não-naturlaista, na tradição utópica de se imaginar um
mundo sem gênero, que será talvez um mundo sem gênese, mas, talvez, também
um mundo sem fim. A encarnação ciborguiana está fora da história da salvação.
Ela tampouco obedece a um calendário edípico, no qual as terríveis clivagens de
gênero seriam curadas por meio de uma utopia simbiótica oral ou de um
apocalipse pós-edípico. Como argumento Zoe Sofoulis em Lacklein (seu ensaio,
inédito, sobre Jacques Lacan, Melaine Klein e a cultura nuclear), os mais terríveis
e talvez os mais promissores monstros dos mundos ciborguianos estão
corporificados em narrativas não edípicas, obedecendo a uma lógica de repressão
diferente, a qual, em nome de nossa sobrevivência, precisamos compreender.
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O ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero: ele não tem qualquer
compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica, com o trabalho
não-alienado. O ciborgue não tem qualquer fascínio por uma totalidade orgânica
que pudesse ser obtida por meio da apropriação última de todos os poderes das
respectivas partes, as quais se combinariam, então, em uma unidade maior. Em
certo sentido, o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um
estado original, de uma “narrativa de origem”, no sentido ocidental, o que constitui
uma ironia “final”, uma vez que o ciborgue é também o telos apocalíptico dos
crescentes processos de dominação ocidental que postulam uma subjetivação
abstrata, que prefiguram um eu último, libertado, afinal, de toda dependência – um
homem no espaço. As narrativas de origem, no sentido “ocidental”, humanista,
dependem do mito da unidade original, da idéia de plenitude, da exultação e do
terror, representados pela mãe fálica da qual todos os humanos devem se separar
– uma tarefa atribuída ao desenvolvimento individual e a história, esses gêmeos e
potentes mitos tão fortemente inscritos, para nós, na psicanálise e no marxismo.
Hilary Klein argumenta que tanto o marxismo quanto a psicanálise, por meio dos
conceitos de trabalho, individuação e formação de gênero, dependem da narrativa
da unidade original, a partir da qual a diferença deve ser produzida e
arregimentada, num drama de dominação crescente da mulher/natureza. O
ciborgue pula da unidade original, da identificação com a natureza, no sentido
ocidental. Essa é sua promessa ilegítima, aquela que pode levar à sua subversão
da teleologia que o concebe como guerra nas estrelas.

O ciborgue está determinadamente comprometido com a parcialidade, a
ironia e a perversidade. Ele é oposicionista, utópico e nada inocente. Não mais
estruturado pela polaridade do público e do privado, o ciborgue define uma polis
tecnológica baseada, em parte, numa revolução das relações sociais do oikos – a
unidade doméstica. Com o ciborgue, a natureza e a cultura são reestruturadas:
uma não pode mais ser objeto de apropriação ou de incorporação pela outra. Em
um mundo de ciborgues, as relações para se construir totalidades a partir das
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respectivas partes, incluindo as da polaridade e da dominação hierárquica, são
questionadas. Diferentemente das esperanças do monstro de Frankenstein, o
ciborgue não espera que seu pai vá salva-lo por meio da restauração do Paraíso,
isto é, por meio da fabricação de um parceiro heterossexual, por meio de sua
complementação em um todo, uma cidade e um cosmo acabados. O ciborgue não
sonha com uma comunidade baseada no modelo da família orgânica mesmo que,
desta vez, sem o projeto edípico. O ciborgue não reconheceria o Jardim do Éden;
ele não é feito de barro e não pode sonhar em retornar ao pó. É talvez por isso
que quero ver se os ciborgues podem subverter o apocalipse do retorno ao pó
nuclear que caracteriza a compulsão maníaca para encontrar um Inimigo. Os
ciborgues não são reverentes; eles não conservam qualquer memória do cosmo:
por isso, não pensam em recompo-lo. Eles desconfiam de qualquer holismo, mas
anseiam por conexão – eles parecem Ter uma inclinação natural por uma política
de frente unida, sem o partido de vanguarda. O principal problema com os
ciborgues é, obviamente, que eles são filhos ilegítimos do militarismo e do
capitalismo patriarcal, isso para não mencionar o socialismo de estado. Mas os
filhos ilegítimos são, com freqüência, extremamente infiéis as suas origens. Seus
pais são, afinal, dispensáveis.

Retornarei, no final deste ensaio, à ficção científica dos ciborgues, mas
quero assinalar, agora, três quebras de fronteiras cruciais, as quais tronam
possível a análise político-ficcional (político-científica) que se segue. Na cultura
científica estadunidense do final do século XX, a fronteira entre o humano e o
animal está completamente rompida. Caíram as últimas fortalezas da defesa do
privilégio da singularidade (humana) – a linguagem, o uso de instrumentos, o
comportamento social, os eventos mentais; nada disso estabelece, realmente, de
forma convincente, a separação entre o humano e o animal. Muitas pessoas nem
sequer sentem mais a necessidade dessa separação; muitas correntes da cultura
feminista afirmam o prazer da conexão entre o humano e outras criaturas vivas.
Os movimentos em favor dos direitos dos animais não constituem negações
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irracionais da singularidade humana: eles são um lúcido reconhecimento das
conexões que contribuem para diminuir a distancia entre a natureza e a cultura.
Ao longo dos últimos dois séculos, a biologia e a teoria da evolução tem produzido
os organismos modernos como objetos de conhecimento, eduzindo,
simultaneamente, a linha de separação entre os humanos e os animais a um
pálido vestígio, o qual se expressa na luta ideológica ou nas disputas profissionais
entre as ciências da vida e as ciências sociais. Nesse contexto, o ensino do
moderno criacionismo cristão deve ser combatido como uma forma de abuso
sexual contra as crianças.

A ideologia biológico-determinista não é a única posição disponível na
cultura científica que permite que se argumente em favor da animalidade humana.
Há um grande espaço para que pessoas com idéias políticas críticas contestem o
significado da fronteira assim rompida. O ciborgue aparece como mito
precisamente onde a fronteira entre o humano e o animal é transgredida. Longe
de assinalar uma barreira entre as pessoas e os outros seres vivos, os ciborgues
assinalam um perturbador e prazerosamente estreito acoplamento entre eles. A
animalidade adquire um novo significado nesse ciclo de troca matrimonial.

A Segunda distinção sujeita a vazamentos é aquela entre o animal-humano
(organismo), de um lado e a máquina, de outro. As máquinas pré-cibernéticas
podiam ser vistas como habitadas por um espírito: havia sempre o espectro do
fantasma na máquina. Esse dualismo estruturou a disputa entre o materialismo e o
idealismo, a qual foi resolvida por um rebento dialético que foi chamado,
dependendo do gosto, de espírito ou história. Mas, basicamente, nessa
perspectiva, as máquinas não eram vistas como tendo movimento próprio, como
se autoconstruindo, como sendo autônomas. Elas não podiam realizar o sonho do
homem,; só podiam arremeda-lo. Elas não eram o homem, um autor para si
próprio, mas apenas uma caricatura daquele sonho reprodutivo masculinista.
Pensar que elas podiam ser outra coisa era uma paranóia. Agora já não estamos
assim tão seguros. As máquinas do final do século XX tornaram completamente
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ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre
aquilo que se autocria e aquilo que é extremamente criado, podendo-se dizer o
mesmo de muitas outras distinções que se acostumavam aplicar aos organismos
e as máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós mesmos
assustadoramente inertes.

A determinação tecnológica não é o único espaço ideológico aberto pelas
reconceptualizações que vêem a máquina e o organismo como textos codificados,
textos por meio dos quais nos engajamos no jogo de escrever e ler o mundo. A
“textualização” de tudo, na teoria pós-estruturalista e na teoria pós-modernista,
tem sido condenada pelos marxistas e pelas feministas socialistas, que
desconfiam do desprezo utópico que essas teorias devotam as relações de
dominação vividas, desprezo que está na base do “jogo” da leitura arbitrária por
elas postulada. É certamente verdadeiro que as estratégias pós-modernistas, tal
como o meu mito do ciborgue, subvertem uma quantidade imensa de totalidades
orgânicas (por exemplo, o poema, a cultura primitiva, o organismo biológico). Em
suma, a certeza daquilo que conta como natureza – uma fonte de insight e uma
promessa de inocência – é abafada de forma fatal. Perde-se a autoria/autoridade
transcendente da interpretação e com ela a ontologia que fundamentava a
epistemologia "“ocidental"” Mas a alternativa não é o cinismo ou a falta de fé, isto
é, alguma versão de uma existência abstrata, como as teorias do determinismo
tecnológico, que substituem o "homem" pela "máquina" ou a "ação" política
significativa" pelo “texto”. Saber o que os ciborgues serão é uma questão radical;
responde-la é uma questão de, sobrevivência. Tanto os chimpanzés quanto os
artefatos tem uma política. Por que não a teríamos nós?

A terceira distinção é um subconjunto da segunda : a fronteira entre o físico
e o não-físico é muito imprecisa para nós. Os livros populares de Física que se
centralizam nas conseqüências da teoria quântica e no princípio da
indeterminação são uma espécie de equivalente científico popular da literatura
cor-de-rosa dos romances baratos, servindo como marcadores de uma mudança
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radical na heterossexualidade branca americana: eles erram na interpretação, mas
acertam no problema. Os dispositivos microeletrônicos são, tipicamente, as
máquinas modernas: eles estão em toda parte e são invisíveis. A maquinaria
moderna é um deus irreverente e ascendente, arremedando a ubiqüidade e a
espiritualidade do Pai. O chip de silício é uma superfície de escrita; ele está
esculpido em escalas moleculares, sendo perturbado apenas pelo ruído atômico –
a interferência suprema nas partituras nucleares. A escrita, o poder e a tecnologia
são velhos parceiros nas narrativas de origem da civilização, típicas do Ocidente,
mas a minituarização mudou nossa percepção sobre a tecnologia. A
miniaturização acaba significando poder; o pequeno não é belo: tal como ocorre
com os mísseis ele é, sobretudo, perigoso. Contrastem os aparelhos de TV dos
anos 50 ou as câmeras dos anos 70 com as TVs de pulso ou com as câmeras de
vídeo que cabem na palma da mão. Nossas melhores máquinas são feitas de
raios de sol; elas são, todas, leves e limpas porque não passam de sinais, de
ondas eletromagnéticas, de uma secção do espectro. Além disso, essas máquinas
são eminentemente portáteis, móveis – um fragmento da imensa dor humana que
é infligida quotidianamente em Detroit ou Singapura. As pessoas estão longe de
serem assim tão fluídas , pois elas são, ao mesmo tempo, materiais e opacas. Os
ciborgues, em troca, são éter e quintessência.

É precisamente a ubiqüidade e a invisibilidade dos ciborgues que faz com
que essas minúsculas e leves máquinas sejam tão mortais. Eles são – tanto
política quanto materialmente – difíceis de ver. Eles tem a ver com a consciência –
ou com sua simulação. Eles são significantes flutuantes, movimentando-se em
caminhões através da Europa: eles só podem ser bloqueados pelas bruxarias
daquelas que são capazes de interpretar as redes ciborguianas de poder – as
deslocadas e pouco naturais mulheres de Greenham ∗ - e não pelos velhos
sindicalistas militantes das políticas masculinistas cujos clientes naturais
∗

Refere-se ao grupo de mulheres que organizou, em agosto –setembro de 1981, uma demonstração de
protesto contra as decisão da OTAN (Organização do Tratado do Atlantico Norte) de armazenar mísseis
nucleares na base aérea estadunidense de Greenham Commom, na Inglaterra. Após Ter caminhado cerca de
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dependem dos empregos da industria militar. Em última instancia, a ciência “mais
dura” tem a ver com o domínio da maior confusão de fronteiras – o domínio do
número puro, do espírito puro, o C3I, a criptografia e a preservação de poderosos
segredos. As novas máquinas são tão limpas e leves! Seus engenheiros são
adoradores do sol, mediadores de uma nova revolução científica, uma revolução
associada com o sonho noturno de uma sociedade pós-industrial. As doenças
evocadas por essas máquinas limpas “não passam” de minúsculas mudanças no
código de um antígeno do sistema imunológico, “não passam” da experiência do
estresse. Os ágeis dedos das mulheres “orientais”; a antiga fascinação das
garotas vitorianas anglo-saxãs por casas de bonecas; a atenção – imposta – das
mulheres para com a miniatura – tudo isso adquire novas dimensões nesse
mundo. Talvez exista uma Alice-ciborgue tomando nota dessas novas dimensões.
Ironicamente, talvez sejam as unidades políticas construídas pelas mulheresciborgue, não naturais, que estão fabricando chips na Ásia e dançando
emespiral ∗∗ na prisão de Santa Rita, que poderão servir de orientação para
eficazes estratégias oposicionistas.

Assim, meu mito do ciborgue significa fronteiras transgredidas, potentes
fusões e perigosas possibilidades – elementos que as pessoas progressistas
podem explorar como um dos componentes de um necessário trabalho político.
Uma de minhas premissas afirma que as socialistas e as feministas
estadunidenses, em sua maioria, vêem profundos dualismos entre mente e corpo,
entre animal e máquina, entre idealismo e materialismo nas práticas sociais, nas
formações simbólicas e nos artefatos físicos associados com a “alta tecnologia” e
com a cultura científica. Do livro One-dimensional man (Marcuse, 1964) ao livro
The death of Nature (Merchant, 1980), os recursos analíticos desenvolvidos pelas
pessoas progressistas insistem no argumento de que a técnica envolve,
necessariamente, dominação; como resposta, elas apelam em favor de um
50 quilometros, desde Cardiff, no País de Gales, até a base de Greenham Commom, situada em Bekshire,
Inglaterra, o grupo de mulheres acampou próximo ao portão principal da base.
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imaginário corpo orgânico que possa organizar nossa resistência. Outra das
minhas premissas afirma que a necessidade de uma unidade entre as pessoas
que estão tentando resistir à intensificação mundial da dominação nunca foi tão
urgente. Mas uma mudança ligeiramente perversa de perspectiva pode nos
capacitar, de uma forma melhor, para a luta por outros significados, bem como
para outras formas de poder e prazer em sociedades tecnologicamente mediadas.

De uma certa perspectiva, um mundo de ciborgues significa a imposição
final de uma grade de controle sobre o planeta; significa a abstração final
corporificada no apocalipse da Guerra nas Estrelas – uma guerra travada em
nome da defesa; significa a apropriação final dos corpos das mulheres numa orgia
guerreira masculinista. De uma outra perspectiva, um mundo de ciborgues pode
significar realidades sociais e corporais vividas, nas quais as pessoas não temam
sua estreita afinidade com animais e máquinas, que não temam identidades
permanentemente parciais e posições contraditórias. A luta política consiste em
ver a partir de ambas as perspectivas ao mesmo tempo, porque cada uma delas
revela tanto dominações quanto possibilidades que seriam inimagináveis a partir
do outro ponto de vista. Uma visão única produz ilusões piores do que uma visão
dupla ou do que uma visão de um monstro de múltiplas cabeças. As unidades
ciborguianas são monstruosas e ilegítimas: em nossas presentes circunstancias
políticas, dificilmente podemos esperar Ter mitos mais potentes de resistência e
re-acoplamento. Gosto de imaginar o LAG, o Grupo de Ação de Livermore, como
uma espécie de sociedade ciborguiana, dedicada a transformar, de forma realista,
os laboratórios que mais ferozmente corporificam e espalham os instrumentos do
apocalipse tecnológico – uma sociedade comprometida com a construção de uma
formação política que realmente consiga juntar – o empo suficiente para desarmar
o estado – bruxas, engenheiros, anciões, pervertidos, cristãos, mães e leninistas.
Fissão Impossível é o nome do grupo de afinidade política em minha cidade.

∗∗

A “dança em espiral”refere-se à prática de protesto realizada diante da prisào de Santa Rita, no Condado de
Alameda, California, unindo guardas e manifestantes, pormocasiào das manifestações de protesto
antinucleares no in’’icio dos anos 80.
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(Afinidade: aparentado não por sangue mas por escolha; a substituição de um
grupo nuclear químico por outro: avidez por afinidade).
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