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Capítulo 15

Antropologias do monstro e tecnologia: máquinas, 
ciborgues e outras ferramentas  

tecno-antropológicas*

Mark Coeckelbergh

Introdução
À primeira vista, monstros têm pouco a ver com tecnologia. Eles geral-

mente são vistos como criaturas imaginárias assustadoras que habitam o reino 
da fantasia e da ficção. Pertencem à “cultura”. A tecnologia, por outro lado, é 
vista como pertencente ao reino real e material, como o mundo do trabalho, da 
indústria, do cotidiano e dos negócios. A tecnologia faz parte da economia, de 
como lidamos com a “natureza” e com a realidade cotidiana. Monstros vivem 
em contos de fada; nós vivemos no mundo real.

Quando analisamos como as pessoas respondem a novas tecnologias, no 
entanto, uma imagem diferente emerge. Em nosso medo e fascínio por novas 
tecnologias, “monstro” e “monstruoso” são frequentemente usados como me-
táforas. Por exemplo, a modificação genética de plantas, animais ou – consi-
derado especialmente horroroso – humanos é vista como monstruosa. Robôs 
humanoides são vistos como monstros. Os chamados trans-humanistas que 
tentam “melhorar” a si mesmos fundindo-se com a tecnologia – que tentam 
se tornar ciborgues – também são vistos como monstros. Como podemos en-
contrar sentido em tudo isso? O que isso nos diz sobre monstros e seu papel 
na nossa cultura? E o que isso nos diz sobre a maneira pela qual pensamos a 
tecnologia, o humano e todos os tipos de outro?

Neste capítulo, faço uma reflexão sobre o papel cultural, filosófico e an-
tropológico dos monstros, e, especialmente, dos monstros tecnológicos. De-
pois de introduzir monstros tecnológicos e responder à teoria dos monstros 
corrente, argumento que todos os tipos de monstros, inclusive os tecnológicos, 
não são apenas um “problema”, mas têm um papel muito mais construtivo nas 
culturas: são utilizados e indispensáveis para a formação de culturas e para 
pensar o significado de ser humano. Vou demonstrar que máquinas, ciborgues 

* Originalmente publicado no livro: COMPAGNA, D.; STEINHART, S. (Org.) Monsters, Monstrosities, 
and the Monstrous in Culture and Society (Delaware: Vernon Press, 2019, p. 353 – 370. Disponível para 
compra em: https://vernonpress.com/book/590). Tradução de Ananda Missailidis. 
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e outras ferramentas tecno-antropológicas são utilizadas para definir o ser hu-
mano, e que esse exercício não é apenas um caso de “discurso cultural” e in-
terpretação textual, mas também inclui, e deve incluir, práticas tecnológicas, 
materiais e artísticas. Reflito também, de forma crítica, sobre como realizamos 
isso na modernidade – especialmente, que forma que isso toma no “Ocidente” 
moderno (usamos monstros mecânicos) – e pergunto se há formas alternati-
vas de lidar com o ser humano. Ao longo da discussão, será levado também 
em conta o pensar sobre (e o conceito) de alteridade. No final, pergunto o que 
poderia ser perdido ao domarmos o monstro (talvez haja algo de problemático 
nessa domesticação) e se existe uma concepção na qual nós humanos somos 
monstros, híbridos pós-humanos de organismos e máquinas.

Monstros tecnológicos como um problema: o assustador e fascinante 
cruzamento de fronteiras e categorias

Monstros irradiam muitos significados que apontam para diversas dire-
ções. Esses significados deixam o reino de ficção e vagam pelos problemas e 
domínios “reais”, de pensar sobre o capitalismo a pensar sobre organismos ge-
neticamente modificados. Monstros realizam um papel importante na cultura, 
fornecendo sentido e metáforas para entendermos a nós mesmos e a nosso 
mundo. A história da cultura é, portanto, ao mesmo tempo, uma história dos 
monstros. Asma (2009) dá alguns exemplos de monstros históricos: antigos 
(grifos, hermafroditas, hidras, centauros, ciclopes), medievais (demônios, 
dragões, fantasmas, golens, bruxas) e modernos (gêmeos siameses, microce-
fálicos, anomalias craniofaciais, psicopatas, terroristas). De fato, cada era tem 
monstros “próprios” (Dixon, 2008: 672).

Quando se trata de pensar em tecnologia, os monstros também desempe-
nham um papel crucial. Um mito muito influente nesse domínio, pelo menos 
no Ocidente moderno, é a história de Frankenstein. Influenciada pelo roman-
tismo gótico e pelas experiências científicas de sua época (como, por exemplo, 
o galvanismo), Shelley escreveu Frankenstein (1818): a história de um cientista 
que cria um “monstro” – constrói um corpo a partir de partes de cadáveres, 
cria vida a partir dos sem vida – e depois foge dele. A “criatura” então se torna 
maliciosa e se volta contra seu criador. Frequentemente, interpreta-se a histó-
ria como um aviso contra uma tecnologia que foge do controle. Tecnologias, 
especialmente tecnologias ligadas à engenharia genética, robôs e inteligên-
cia artificial, são assim interpretadas como monstruosas; a serem temidas. O 
monstro e o seu criador são responsabilizados por seus húbris, por “brincar de 
Deus”. Igualmente, a história claramente explora a fronteira entre humano e 
não humano, vida e sem vida – cruzamentos “monstruosos”.

Essa narrativa de monstros e esses significados de monstros perduram 
até hoje na cultura contemporânea, como, por exemplo, nos filmes de ficção 
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científica como Ex Machina, Ghost in the Shell e Blade Runner. Todavia, os 
monstros também são relevantes ao considerar a forma com que as pessoas 
respondem a ciências e a tecnologias novas. Por exemplo, se hoje os cirurgiões 
fazem planos para transplantes de cabeça (ou transplantes de corpo, depen-
dendo da sua perspectiva),1 eles são acusados de interpretar o papel de Dr. 
Frankenstein, e o resultado – a cabeça de uma pessoa ligada ao corpo de ou-
tra pessoa – pode ser visto como monstruoso. Porém, também existem exem-
plos um pouco menos góticos. Genética (por exemplo, organismos genetica-
mente modificados), bioengenharia (Midgley, 2000: 10), “Frankenstein foods” 
(Botting, 2003: 342) e assim por diante são vistos como monstruosos. Robôs 
humanoides, ciborgues etc. recebem essa mesma resposta. Combinações de 
humanos e máquinas são vistas como monstruosas. Robôs autônomos e inte-
ligências artificiais são temidos por tornarem-se monstros que “dominam” ou 
que atravessam a fronteira humano/não humano. Assim, não apenas as ciên-
cias da natureza, como também as ciências da computação e da engenharia, 
são acusadas de criarem monstros.

Contudo, o impacto emocional e hermenêutico da história de Frankens-
tein é também muito mais amplo; ultrapassa o medo, chegando ao fascínio. 
Botting (2003) argumenta que o mito de Frankenstein continua a informar 
fascinações pela ciência – além da própria ciência. Por exemplo, os estudos de 
genética contemporâneos podem ser interpretados como tentativas de desco-
brir o segredo da vida e da criação de novas formas de vida artificiais. Parece 
que esse objetivo é diretamente frankensteiniano: infundir matéria morta com 
a centelha da vida.

Enquanto monstros são criados intencionalmente por alguns cientistas, 
são, também, e, especialmente, criados por artistas, como o exemplo da bioArt 
(Dixon, 2008). A arte pode tornar visíveis os monstros e os híbridos que já 
existem ou até criar monstros novos. Nesse sentido, de fato há “Drs. Frankens-
teins” em ação. Aqui, expõe-se uma visão positiva da fusão de arte e da ciência, 
como um trabalho que contribui para entender nossos monstros e criá-los ex-
plicitamente, em vez de mantê-los à distância.

Para alguns, no entanto, o encontro de arte e ciência permanece temí-
vel, e até monstruoso. Na virada do milênio, Virilio sugeriu, em Art and Fear 
(2000), que, por um lado, a arte utiliza cada vez mais meios tecnológicos (ele 
menciona a revolução da informação e o “mundo virtual cibernético” [2000: 
95-96]) enquanto, por outro lado, a ciência na forma de engenharia genética 
se torna um tipo de arte. À medida que a genética se torna criação, torna-se 
também cultura. Ao mesmo tempo, a tecnociência transforma-se em teatro. 

1. Veja, por exemplo, o plano, do cirurgião Canavero, de fazer um transplante de cabeça com um pa-
ciente humano. Disponível em: http://www.theguardian.com/science/2015/oct/03/will-first-humano-
-head-transplant-happen-in-2017. 
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Segundo Virilio, a genética constitui-se em um novo tipo de expressionismo 
de terror: o “expressionismo de um MONSTRO, nascido do trabalho de uma 
ciência intencionalmente privada de consciência” (Virilio, 2000: 50).  Portan-
to, para Virilio, a combinação arte e ciência, que cria o trans-humano, leva a 
horrores. Seria o caminho para Auschwitz, para Mengele e para a eugenia. Ele 
vê um mundo doente, governado por demiurgos da biologia – por monstros.

No entanto, essa fusão de arte e ciência não é nova. Durante os séculos 
XIX e XX, arte e ciência estiveram mais próximas do que geralmente se supõe; 
vale a pena considerar com mais cuidado esses encontros de arte e ciência e 
investigar o que significam para nosso entendimento (nossa relação com) a 
tecnologia hoje. Para começar, o próprio mito de Frankenstein demonstra de 
forma brilhante como, naquela época, arte e ciência não se opuseram. Botting 
(2003: 339) escreve:

Imaginação e ciência, romance e realidade, arte e experimentação, não são 
simplesmente colocados em oposição no romance. A divisão de faculdades 
entre artes e ciências ainda não tinha ocorrido. Poetas, como o marido de 
Shelley, Percy, se envolveram com experimentação e teoria científica.

Realmente, essa mistura de arte e ciência não ocorreu apenas na ficção. 
Como eu também descrevo no meu livro New Romantic Cyborgs (2017), na 
época, havia uma “Ciência Romântica” que combinava a imaginação Român-
tica com a ciência experimental e prática. Havia um fascínio pela eletricidade 
e pela geração de nova vida. O monstro de Frankenstein era um monstro 
Romântico, criado na imaginação, mas enraizado na verdadeira ciência Ro-
mântica (Botting [2003: 340] chega até a culpar a arte, não a ciência, por criar 
o monstro).

A resposta usual ao mito é culpar o monstro, que fugiu de controle. A 
mensagem como um aviso para ter mais cuidado: não se deve “brincar de 
Deus” e não se deve criar tecnologias que possam fugir do controle. Porém, 
em uma leitura minuciosa da história, deve-se, também, culpar o criador por 
não assumir a responsabilidade por suas ações, por abandonar o monstro. Isso 
constitui uma lição importante para a Filosofia da Tecnologia: o designer pre-
cisa assumir a responsabilidade por suas criações. Hoje, reconhece-se isso na 
Filosofia da Tecnologia, pelo menos desde o trabalho de Winner (1997: 309): 
abandonar o monstro é uma fuga de responsabilidade. Ele afirma que as pesso-
as lançam novas tecnologias no mundo com um “descuidado desrespeito por 
suas consequências” e “sem atenção às maneiras nas quais essas ‘ferramentas’ 
inesperadamente reorganizam suas vidas”. Participam de “sistemas megatéc-
nicos muito além de sua compreensão ou controle” e aceitam passivamente 
tecnologias (Winner, 1997: 314).
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No entanto, o monstro não é apenas monstruoso porque fugiu de contro-
le. O monstruoso e o amedrontador têm a ver com outra questão que penetra 
mais fundo em nossa cultura. Aqui, uma perspectiva filosófica ajuda a enten-
der melhor a natureza do monstruoso: o monstro surge quando há fenômenos 
que não se encaixam em nossas categorias. Isso os torna tão assustadores e, ao 
mesmo tempo, explica nosso fascínio por eles. Esse cruzamento de categorias 
está em jogo em Frankenstein e na genética “frankensteiniana”, a qual atravessa 
a fronteira morte/vida. Está em jogo, também, na robótica e na IA que cria ci-
borgues e outras fusões ilegítimas de seres humanos e máquinas. Para melhor 
o compreender, voltemos à Filosofia e à Antropologia Cultural.

Derrida (1992) argumentou que os monstros se recusam a se encaixar. 
Monstros nos fazem cientes do que é normal; eles nos lembram qual é a norma. 
Como “híbridos perturbadores”, eles se recusam a participar da “ordem das 
coisas” (Cohen, 1996: 6). Kristeva (1982: 2) argumenta que a abjeção, a qual, 
sem dúvida, sentimos quando nos confrontamos com um monstro, resulta da 
ameaça de um colapso de significado, causado pela perda de distinção entre su-
jeito e objeto; o eu e o outro. O monstro, como abjeto, nos atrai para um lugar 
onde “o significado entra em colapso”. A abjeção é causada pelo não respeito a 
fronteiras, “intermediário” e “ambíguo” (p. 4). Assim, sentir nojo, por exemplo, 
não é apenas um tipo de julgamento moral, como sugere Midgley (2000: 10), 
mas também pode sinalizar a ameaça de um colapso da ordem ontológica. O 
significado e o valor desse sentimento estão mais próximos da interpretação de 
Midgley dos mitos tradicionais: “Monstros mistos tradicionais – minotauros, 
quimeras, lâmias, górgonas – representam um distúrbio profundo e ameaça-
dor, que não é apenas confuso, mas terrível e invasivo.”

Dessa forma, também podemos interpretar a tecnologia monstruosa. Se 
pensarmos que a modificação genética de humanos ou transplantes de cabeça 
são monstruosos, isso deve-se às nossas dificuldades em categorizar e dar sen-
tido aos cruzamentos de fronteiras e categorias. Em nossa ordem das coisas, 
havia distinções claras entre os vivos e os mortos, entre o natural e o artificial. 
Os novos desenvolvimentos nas biociências e na medicina ameaçam e estilha-
çam essa ordem e essas distinções.

Igualmente, a tecnologia da informação “produz” monstros e tem difi-
culdades em lidar com ambiguidade, com pessoas que não se enquadram em 
categorias e procedimentos dessa área. Se alguém se transforma em um ci-
borgue, modificando seu corpo com aparato tecnológico, a fronteira natural/
artificial é cruzada. Se um robô se tornasse muito parecido com um humano 
ou se um humano obtivesse um corpo de robô, seríamos forçados a questionar 
a fronteira humano/não-humano, e, novamente, as categorias de morto/vivo e 
material/cultural. Temos dificuldades em dar sentido a esses novos fenômenos, 
uma vez que eles não se encaixam na ordem ontológica que presumimos.
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Ao mesmo tempo, essa ordem ontológica é também social e política. 
Os monstros são, literalmente, anormais: eles se desviam da norma. Algumas 
pessoas são estigmatizadas e marcadas como monstruosas, grupos como imi-
grantes ou refugiados. A tecnologia pode desempenhar um papel crucial nessa 
criação de monstros sociais e políticos. Murray (2007: 353) argumenta que a 
tecnologia biométrica, embora fingindo ser neutra, envolve diversos tipos de 
preconceitos e pressupõe um corpo “normal”. Ela escreve que: “A tecnologia 
biométrica afirma ser capaz de determinar quem alguém ‘é’ com base na apa-
rência e medição de partes de seu corpo”. Entretanto, para essas tecnologias e 
esses procedimentos, monstros, estrangeiros, e talvez os perigosos outros (dis-
cuto mais sobre alteridade na próxima seção), que não são classificados como 
“normais” de acordo com o algoritmo ou, que não atendem às especificações 
do algoritmo, chegam a ser ilegíveis, simplesmente não são “lidos”:

A tecnologia biométrica é uma tecnologia de visualização, transcodifican-
do o corpo em uma imagem que consiste em um código digital binário. Foi 
projetada para sinalizar usuários específicos como perigosos; faz previsões, 
avalia riscos, e o faz através da medição da parte do corpo de um usuário. 
A tecnologia biométrica, como ficou claro por meio do corpo ilegível, é 
avaliada no Ocidente a partir de uma imagem de normatividade como um 
homem branco, de colarinho branco, delegando como ‘Outro’ os indivídu-
os que não atendem a essa imagem (Murray, 2007: 354).

Aqui a tecnologia é usada de forma que classifica as pessoas: a biometria 
envolve uma classificação social. Alguns se encaixam, outros não. As pessoas 
são organizadas em categorias, dentro de uma ordem social. Contudo, alguns 
corpos resistem à identificação digital (Murray, 2007: 356); eles não podem 
ser (inteiramente) traduzidos em código. As tecnologias “reproduzem como 
monstruosos esses corpos, ‘alienados’ pelos corpos idealizados, ricos, jovens, 
brancos, masculinos” (p. 360). Essas pessoas não são nem cidadãos nem não-
-cidadãos, porque são ilegíveis. Eles são o que se poderia chamar de “não-
-corpo”.2 Além disso, como Murray também mostra, nos controles de frontei-
ra, algumas pessoas com maior prestígio socioeconômico têm uma via rápida, 
enquanto outras precisam passar por uma burocracia e uma triagem mais de-
moradas. Alguns corpos e algumas pessoas movem-se com mais facilidade no 
mundo globalizado do que outros, e são as tecnologias que contribuem para 
essa classificação, e mais: as tecnologias a tornam possível. Existem pessoas 
“normais” e pessoas “anormais”: os chamados “monstros”.

No entanto, nossa resposta aos monstros não é apenas de medo e fascí-
nio; como Smits (2006) aponta, também tentamos expulsar o monstro, e, se 

2. N.T.: traduzido do original No-body, aquele “sem-corpo”, mas também com o duplo sentido de 
nobody, “ninguém”.
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não tivermos êxito, tentamos domá-lo, tentamos ajustá-lo a nossos padrões. 
Assim, buscamos enquadrar os monstros em nossas categorias não só onto-
logicamente, mas – atendendo à análise de Murray – politicamente: nós ten-
tamos forçar as pessoas que não se enquadram nos padrões de normalidade 
para dentro dessas normas. Isso também acontece com monstros tecnológicos. 
Por exemplo, tentamos dizer que um robô humanoide é uma mera máquina 
(forçosamente o enquadramos nas categorias de artefatos e objetos) ou que um 
humano geneticamente ou tecnologicamente modificado ainda é um humano 
(o enquadramos nas categorias de seres humanos e sujeitos). Geralmente, ten-
tamos manter a ordem ontológica e política. Consideremos com mais profun-
didade uma visão cultural-antropológica sobre isso.

Douglas (1966) argumenta que ideias sobre impureza e perigo são apli-
cadas a fenômenos que não se enquadram em categorias culturais. Existe uma 
ordem cultural, e essa ordem também é normativa: o que não se encaixa nela 
é “impuro”, fora de lugar, antinatural etc. – em outras palavras: é um monstro. 
Smits (2006: 499) tem aplicado, de maneira útil, essa ideia a novas tecnologias, 
que são, a princípio, monstruosas: “As novas tecnologias são, às vezes, profun-
damente ambivalentes, reunindo categorias culturais consideradas mutuamen-
te exclusivas.” Portanto, há, primeiro, medo e fascínio. Contudo, na impossi-
bilidade da expulsão do monstro, as pessoas tentam domesticá-lo: ajustá-lo, 
adaptar-se a ele para torná-lo parte da ordem cultural e social. Talvez até o 
abracem. A estratégia mais radical, possivelmente, é o que Smits (2006: 501) 
chama de assimilação: “a assimilação de monstros se refere a uma estratégia 
de adaptar não apenas o monstro, mas também as categorias culturais pelas 
quais esse é julgado.” Nesse caso, as próprias categorias culturais são desloca-
das. Smits dá o exemplo de morte cerebral, uma nova concepção que se tornou 
possível com a criação de novas tecnologias. Uma nova definição era necessá-
ria após o surgimento de técnicas de transplante e de tecnologias que mantêm 
alguém “vivo”.

Para concluir, os monstros não são cultural ou normativamente neutros: 
como eles nos fazem questionar nossas categorias e distinções, eles “tocam” 
profundamente nossa cultura e nosso pensamento. São, literalmente, norma-
tivos; na medida em que definem o “normal”, o “natural” etc. Podem até mu-
dar a ordem ontológica e social. Portanto, Smits (2006: 500) pede uma “ética 
dos monstros”. Porém, na abordagem de Smits, os monstros ainda são vistos, 
predominantemente, como um problema. Na próxima seção, enfatizo o papel 
construtivo dos monstros em nossa cultura e na definição do humano. Tam-
bém questiono o que pode ser perdido quando domarmos (por exemplo, as-
similarmos, adaptarmo-nos a) o monstro – se este puder ser assimilado e do-
mesticado – e questiono se nós, de fato, somos monstros.



458

O papel construtivo dos monstros nas culturas e na definição do humano: 
máquinas monstruosas e a antropologia negativa de não-máquinas na 
modernidade ocidental

Monstros não apenas cruzam as fronteiras preestabelecidas; eles também 
nos ajudam a traçar essas fronteiras, a estabelecer as próprias categorias que 
questionam, ameaçam e aos quais causam danos. Por exemplo, discussões so-
bre organismos geneticamente modificados ou robôs não apenas questionam, 
mas também reforçam o limite natural/artificial, uma vez que nos deixam cien-
tes do quão culturalmente importantes e normativamente significativos esses 
limites são para nós, modernos. Muitas vezes, o monstro se torna manso, e, 
depois, a ordem cultural, ontológica e política é reforçada; confirmada em vez 
de destruída. O que não mata a ordem a torna mais forte. Assim, por um lado, 
os monstros subvertem as ordens ontológicas e políticas existentes; por outro 
lado, sua integração e sua normalização levam a uma maior consolidação des-
sas ordens. Existe uma dinâmica de subversão e contenção.

Entretanto, os monstros frequentemente se recusam a ser domesticados 
(Dixon, 2008: 672), e é questionável se podem mesmo ser assimilados. Confor-
me Kristeva (1982: 1) escreve sobre horror no começo de seu livro:

Aparece, dentro da abjeção, uma daquelas violentas e sombrias revoltas do 
ser dirigida contra uma ameaça que parece emanar de um exterior ou in-
terior exorbitante, ejetado além do escopo do possível, do tolerável, e do 
pensável. Fica ali, bem perto, mas não pode ser assimilado.

Talvez o monstruoso verdadeiramente radical não possa ser assimilado, 
ou não o deva ser; permanece intolerável e abjeto, não pode ser contido. Os 
monstros podem desempenhar esse papel porque são “outros” em relação ao 
humano. São ótimas ferramentas antropológicas para definir o humano – pre-
cisamente por definir o não humano. Permita-me explicar essa afirmação: pri-
meiro, discutiremos monstros à luz do conceito de alteridade; então, conside-
rarei o conceito de antropologia negativa e o papel construtivo das máquinas 
monstruosas.

Alteridade é um conceito que se refere ao ser outro.3 Geralmente, é ras-
treado até suas raízes na filosofia de Levinas (1961; 1995), que argumenta que 
os seres humanos têm uma diferença radical. Entretanto, o termo pode ser, e 
realmente foi, aplicado a animais (por exemplo, Coeckelbergh; Gunkel, 2014) 
e até à tecnologia: Ihde (1990: 97) identificou relações homem-tecnologia nas 
quais os robôs, por exemplo, desempenham o papel dos quase-outros. O pro-
pósito ético de usar o conceito de alteridade é que, se enfatizarmos apenas a 
mesmice, violaremos a diferença dos outros (para Levinas: o Outro). Em vez de 

3. N.T.: “Alterity é definido como um conceito relativo a otherness”, há uma distinção, no inglês, entre os 
dois termos, ambos traduzidos para o português como alteridade.
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considerar os outros como “iguais”, deveríamos responder às suas verdadeiras 
feições e apelar para a nossa responsabilidade, entendida como nossa capaci-
dade de resposta.4

Monstros, pode-se inferir, são assustadores e problemáticos porque são 
“outros”. Monstros simbolizam e incorporam a diferença. Se tentarmos domá-
-los, podemos perder essa diferença, com consequências ética e politicamente 
problemáticas. Além disso, se os domesticarmos, podemos perder algo de que 
realmente necessitamos. Talvez os monstros possam desempenhar um papel 
mais construtivo. Vamos, primeiro, considerar a alteridade dos monstros e 
relacioná-lo com a ameaça às categorias ontológicas e à ordem político-social.

Social e politicamente, quando vemos os outros como “monstros”, proje-
tamos nossos medos neles, e nos recusamos a reconhecer o estranho como ou-
tro “eu” singular (Kearney, 2002: 5). Assim, esses esforços de domesticação são 
ética e politicamente problemáticos. Monstros são “diferenças feitas em carne 
e osso”, pois “funcionam como um Outro dialético” e são “uma incorporação 
do exterior” (Cohen, 1996: 7). A diferença pode ser cultural, política, racial, 
sexual etc. Por exemplo, estrangeiros e povos indígenas foram enquadrados 
como monstruosos. Até as mulheres às vezes foram retratadas (literalmente, 
mas também, por exemplo, em Aristóteles) como o monstruoso outro (Gear, 
2001). Dessa forma, os monstros encarnam a diferença. Contudo, ao mesmo 
tempo, monstros confirmam a norma, a similaridade etc. Nesse sentido, eles 
jogam em ambos os lados. Ademais, o que é considerado “monstruoso” ou 
“normal” pode mudar. Por exemplo, Midgley (2000: 10) dá exemplos de cruéis 
punições e o abuso de animais: enquanto inicialmente eles foram considerados 
“normal”, hoje são frequentemente considerados “monstruosos”.

Além disso, monstros, entendidos como outros, “revelam o caráter in-
decidível de muitas de nossas divisões e ordens” e “sinalizam uma experiência 
desconcertante de alteridade que é ‘imponente’”5 (Kearney, 2002: 121). Mons-
tros sinalizam o que não pode ser mapeado, lugares onde residem os dragões, 
lugares misteriosos. Porém, monstros existem também dentro de nós...; não es-
tamos à vontade com nós mesmos (p. 50). Kristeva (1982: 5) também encontra 
o abjeto interior; no final, o monstro, o radicalmente desconhecido, não está 
apenas “lá fora”, mas existe (também e ao mesmo tempo) para ser encontrado 
no eu. Por um lado, monstros representam o que exilamos do eu; por outro 
lado, o próprio eu é, pelo menos em parte, monstruoso.

Contudo, a maioria dos relatos de alteridade tende a seguir Levinas ao 
assumir e defender a absoluta alteridade do outro. Como vimos, para Kristeva, 

4. N.T.: Do inglês Response-ability, traduzido como capacidade de resposta, mas ligado também ao 
sentido de responsibility, responsabilidade.
5. N.T.: Do inglês Awe-ful traduzido como imponente, mas ligado também ao sentido de awful, horrí-
vel, terrível.
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o abjeto é o desconhecido radical. Entretanto, se não podemos reconhecer ne-
nhuma mesmice no outro, cria-se uma situação igualmente problemática: o 
monstro é tão “outro” que está totalmente fora do alcance de qualquer esforço 
de lidar de forma significativa e ética com ele. Pode-se até perguntar, nesse 
caso, se o monstro ainda é monstruoso e se ainda existe alguma fronteira a 
ser aplicada. Então talvez o que precisemos, na ética dos monstros, não seja 
uma alteridade completa, mas uma visão mais dialética ou, de qualquer for-
ma, uma visão com mais nuances. Precisamos de alguma maneira de enten-
der e julgar em vista do monstro; alguma interface conceitual, ética e política. 
Kearney (2002), por exemplo, critica ideias absolutas ou infladas de alterida-
de em Levinas, Derrida etc. por nos deixar incapazes de agir e de julgar. Em 
vez disso, ele defende uma hermenêutica diacrítica que “garante que o outro 
não entre em mesmice ou se exile em alguma alteridade inacessível; a herme-
nêutica mantém o contato com o outro” (Kearney, 2002: 81). Esse argumento 
demonstra a importância de não considerar monstros – inclusive monstros 
tecnológicos – como total e absolutamente “outros”, ao mesmo tempo em que 
se tenta respeitar a diferença e o desafio hermenêutico, ético, e político que 
essa diferença representa. No entanto, desenvolver essa abordagem nos levaria 
longe do objetivo principal deste capítulo. Uma conclusão importante nesse 
ponto é a percepção de que os monstros são “outros”, mas talvez não completa-
mente outro. Essa conclusão se torna especialmente importante, pois pode ser 
necessária para que os monstros desempenhem o papel mais construtivo que 
discutirei agora.

Primeiro, se observarmos como os monstros são estudados na Antropo-
logia Cultural, podemos discernir não apenas seu papel de ameaça, mas tam-
bém o de construção – inclusive para a construção do humano. A antropologia 
cultural mostra como algumas culturas e pessoas historicamente estrangeiras 
foram entendidas como “nós” (o “Ocidente”, a “Civilização”); enquanto outras 
foram entendidas como monstruosas: as pessoas fora da “civilização”, bárba-
ros, selvagens (no passado, a Antropologia Cultural até ajudou a construir essa 
visão das sociedades indígenas como bárbaros). Assim, o outro foi usado para 
a definição de si mesmo. De fato, materializavam e incorporavam o “exterior”, 
o “outro”.

A antropologia cultural oferece, também, estudos de monstros nos mitos 
das sociedades indígenas. Toda sociedade tem “seus” monstros em suas histórias 
(Gilmore, 2002). Note que esses monstros nem sempre são vistos como mera-
mente negativos ou até mesmo maus; às vezes eles também são vivenciados e 
construídos como sedutores e fascinantes, mesmo que sejam destinados a repre-
sentar uma ameaça (e nos ensinar uma lição). Temos nossos próprios mitos no 
“Ocidente”, e nesses mitos, também existem monstros. Na modernidade, nossos 
mitos normalmente incluem máquinas. Isso nos leva ao próximo ponto.
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Segundo, se olharmos para a Antropologia Filosófica, os monstros tam-
bém desempenham outro papel – que seja, talvez, um papel bastante inespera-
do. Ao pensar sobre o humano e a definição do humano, os monstros ressaltam 
o que o humano não é. Assim sendo, monstros nos ajudam a definir o humano. 
Por exemplo, nós não somos deuses e nós não somos zumbis. Esse também é 
o caso de monstros tecnológicos, como máquinas e ciborgues: diz-se que nós 
não somos máquinas. O monstro é, assim, o negativo do humano. Permita-me 
desenvolver esse ponto.

O que acontece aqui faz parte de um processo mais geral nas culturas 
ocidentais: nós tendemos a empregar o que chamei de “Antropologias Negati-
vas” (por exemplo, Coeckelbergh, 2014). A Antropologia Filosófica ocidental 
procedeu ao longo de uma via negativa: definimos o humano dizendo o que 
ele não é. O que o humano “é” foi construído usando vários não-humanos: 
animais fictícios e reais, máquinas e diferentes “outros”; negativos do humano. 
Precisamos de outros, não humanos, para nos definirmos. Por exemplo, hu-
manos foram definidos como não deuses, não anjos, não animais, não lobos, e, 
de fato... não monstros. Na modernidade, essa Antropologia Negativa assumiu 
uma forma particular que coloca a tecnologia em um papel central, especial-
mente máquinas: somos não-máquinas. Isso já começou com Descartes e sua 
antropologia negativa da máquina.

Em Discurso sobre o método (1637), Descartes usa máquinas como o ou-
tro negativo de humano. Máquinas não aparecem acidentalmente no texto; elas 
são centrais para sua antropologia. Ele as usa para traçar as linhas do humano. 
Argumenta que as máquinas podem pronunciar palavras, mas que não conse-
guem organizar a fala “de várias maneiras, a fim de responder adequadamente 
a tudo o que possa ser dito em sua presença” (Descartes, 1637: 38). O humano 
é o negativo da máquina: os seres humanos podem responder adequadamente 
ao que está sendo dito, respondem de uma maneira “não-automatizada”. A má-
quina é o negativo do humano, e o humano é o negativo da máquina.

Observa-se que, atendendo a nossa discussão sobre alteridade e mons-
tros, é necessário que a máquina-monstro ou o outro monstro seja realmente 
um “outro”. Porém, ao mesmo tempo, para que ele desempenhe seu papel cons-
trutivo, também precisa haver alguma semelhança. A máquina, por exemplo, 
precisa ser um pouco semelhante ao humano para ser um outro construtivo e 
um monstro construtivo na construção do humano.

Hoje, computadores,6 robôs, IA etc. são usados como negativos do ser 
humano. Eles são os novos monstros, não humanos, que são usados para nos 

6. Considere também o conceito de ‘Uncanny Valley’ (Vale da estranheza) na robótica; para um robô 
(ou qualquer outro não-humano) ser considerado estranho, ele tem de ser diferente de um humano, é 
claro, mas, ao mesmo tempo, tem de ser, em certo grau, semelhante. Por exemplo, um defunto é seme-
lhante ao homem (é um corpo humano, tem uma forma humana), mas é também diferente (o humano 
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definir. Eles continuam a antropologia das máquinas-monstros do Ocidente. 
Como não-humanos e outros (que, como já foi dito, têm alguma semelhança), 
eles nos ajudam a construir o humano. Ademais, eles não são apenas fictícios; 
em vez disso, há exercícios antropológicos materiais muito reais no laboratório 
e no estúdio do artista. O não-humano está sendo construído, e há muito tra-
balho e financiamento para isso. São projetados para serem quase humanos, a 
fim de desempenhar o papel do novo monstro não-humano. São usados para 
mostrar e co-constituir a diferença humana.

De fato, essa tecno-antropologia não é apenas uma questão “cultural”, mas 
envolve práticas tecnológicas e materiais, não apenas na mesa do escritor, mas 
também na oficina do engenheiro e do artista. Se quisermos explorar novas 
antropologias, portanto, devemos considerar também a inovação tecnológica 
e a arte. Isso inclui tecnologia e arte voltadas para o chamado pós-humano. O 
monstruoso não está apenas vagando em nosso próprio ser; talvez seja tam-
bém parte do humano.

Além das modernas tecno-antropologias negativas das máquinas, ou o desafio 
pós-humano: somos monstros

Se queremos pensar além das modernas antropologias das máquinas, que 
definem o humano como o negativo da máquina, que recursos temos? Nós 
podemos explorar antropologias menos dualistas por meio da arte, olhando 
para “outras” culturas e/ou considerando antropologias pós-humanistas. Es-
tas, talvez, não cheguem além do pensamento mecânico, mas, pelo menos, vão 
além da Antropologia Negativa cartesiana. Aqui, o humano não é mais a não-
-máquina; a fronteira humano-máquina é transgredida. Entretanto, existem 
um desafio e uma inovação particular nessa ideia, em específico, no que se 
refere ao pensamento sobre monstros.

Para muitos autores, incluindo Smits, os monstros são principalmente 
outros, estão do lado de fora etc. – então eles precisam ser domados ou assimi-
lados, a menos que seja impossível fazê-lo. Contudo, há uma forma de ver que 
nós somos monstros e híbridos, tanto em um “nós” entendido como diversos 
“eus”, mas também em um “nós” entendido como “seres humanos”. Como vi-
mos, o chamado “outro” também constitui o eu, e isso significa que eu também 
sou monstruoso. No entanto, isso pode também ser aplicado ao pensar sobre 
o humano. O outro e o monstro que temos usado para definir o humano (de 
uma maneira negativa, como o negativo do outro, o negativo do monstro) são 

está morto), e isso torna possível que nós o classifiquemos como estranho. Igualmente, robôs humanoi-
des só são estranhos, assustadores, e, de fato, monstruosos, se eles forem experimentados como algo/
alguém entre o mecânico e o humano. Assim, monstros cruzam fronteiras; nesse cruzamento e nessa 
ambiguidade é que subsiste sua monstruosidade.
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“mais próximos” do que pensamos: na verdade, já faz parte do humano, do que 
o humano é. Essa forma de nos vermos vai além do dualismo.

Um primeiro passo para quebrar o dualismo é a inversão: podemos dizer 
que somos o outro, o monstro. Por exemplo, dizer que humanos são máquinas 
rompe o dualismo humano-máquina e questiona a Antropologia Negativa car-
tesiana que nos vê como o negativo das máquinas (da mesma forma, podemos 
dizer que “nós” também somos animais, mulheres etc. – usando quaisquer ou-
tros e monstros usados no passado, mas, agora, de uma maneira nova). Essa 
inversão é monstruosa por si, é claro, pois questiona radicalmente as próprias 
distinções e categorias da ordem filosófico-antropológica que estabelecemos. 
Constitui-se, assim, como uma tentativa de mudar essa ordem; é revolucionária.

Na Sociologia, Law (1991: 17) argumentou que somos parte da máquina. 
A linha entre seres humanos e máquinas é variável. Não há claras linhas divisó-
rias na ordem das coisas. Somos um lugar onde incompatibilidades se reúnem 
(p. 19). E, para Law (1991:17-18), isso não é apenas problemático; os monstros 
também podem representar uma esperança. De fato, nesse tipo de pensamento 
devemos ser tolerantes com monstros e híbridos, senão positivos, uma vez que 
eles nos libertam da velha ordem das coisas. Ou, mais precisamente: eles nos 
libertam de uma concepção enganosa que temos sobre essa ordem e sobre nós 
mesmos. Talvez nunca tenhamos sido modernos e sempre tenhamos existido e 
vivido de uma maneira que atravessa os dualismos modernos, como Latour 
(1993) argumenta. Indo além, esse tipo de perspectiva abre espaço também 
para mais variedade e pluralidade, especialmente se considerarmos a relacio-
nalidade radical do ser humano (ver também abaixo). Como ciborgues, somos 
membros de muitos mundos e redes. Os ciborgues subvertem o padronizado: 
se “humanos e máquinas estão misturados” (Star, 1991: 43), então as fronteiras 
reificadas se rompem.

Esse ponto também pode ser colocado na linguagem dos monstros. Les-
tel (2012: 259) argumenta que os seres humanos não apenas amam monstros 
– somos uma espécie que ama monstros –, mas a própria monstruosidade é 
uma característica dos seres humanos. Nós somos darwinianos e fazemos par-
te de um ecossistema global. Isso faz do homo sapiens um “animal monstro”. 
Não “jogamos o jogo das espécies” (p. 260). Além disso, desde Frankenstein, 
e provavelmente já desde o Minotauro (que, no entanto, ainda não nasceu e 
não foi criado), o biológico, o cultural e o artificial se hibridizam. Lestel (2012: 
261) vê a criação do pós-humano como uma tentativa de ir além da evolução. 
Isso é monstruoso, mas se, na verdade, sempre fomos animais monstruosos, 
constitui apenas um novo tipo de monstruosidade. O biológico torna-se conta-
minado pela tecnologia (p. 262). Os transplantes de órgãos são “um triunfo do 
monstruoso” (p. 263), e o desenvolvimento leva ao ciborgue. Amamos mons-
tros porque somos monstros e porque eles são nosso futuro. Nós “amamos os 
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monstros não apenas devido ao fato de que somos monstros darwinianos, mas 
também porque a monstruosidade é o nosso futuro e estamos, simplesmente, 
condenados a amar monstros” (p. 267).

Essa visão de “ciborgue” e “monstro” está alinhada com as visões pós-
-humanistas do humano. Também se alinha com as visões contemporâneas das 
relações humano-tecnologia que veem humanos como híbridos tecnológicos. 
Haraway (2000; 2008) vê o ciborgue – um híbrido de máquina e organismo – 
como uma criatura fictícia, mas ela também identifica os ciborgues na ciência 
e na medicina moderna. Para Haraway (2000: 292), tais híbridos não são um 
problema; pelo contrário, eles são os protagonistas de seu mito pós-humano. 
Todos somos ciborgues. Ela escreve:

No final do século XX, nosso tempo, um tempo mítico, somos todos qui-
meras, híbridos teorizados e fabricados de máquina e organismo. Em 
suma, somos ciborgues. O ciborgue é nossa ontologia; isso nos dá nossa 
política. O ciborgue é uma imagem condensada de imaginação e realida-
de material, os dois centros unidos estruturam qualquer possibilidade de 
transformação histórica... Este capítulo é um argumento por prazer na con-
fusão de fronteiras e pela responsabilidade em sua construção. É, também, 
um esforço para contribuir para a cultura e teoria socialista-feminista de 
modo pós-moderno, não naturalista (Haraway, 2000: 292).

Assim, a confusão de fronteiras – típica para os monstruosos – é, para 
Haraway, agradável e transformadora. Seu pós-humanismo é monstruoso, e 
ela nos convida a amar o monstro. Essa visão ilustra novamente que monstros 
são normativos e avaliativos: projetam uma visão de como o ser humano deve 
ser (entendido). Da mesma maneira, Latour (1993) defende o reconhecimento 
de hibridismo. Ao considerar que a modernidade geralmente distingue nitida-
mente entre o natural e o sociocultural, para Latour nunca fomos modernos: 
nosso mundo está cheio de híbridos.

Como Smits (2006: 502) também reconhece, os ciborgues de Haraway e 
os híbridos de Latour são um tipo de monstro: “Como os monstros, os cibor-
gues representam misturas cheias de tensões de organismos e máquinas, ou 
de humano e animal.” Haraway abraçou o monstro. A relação de Latour com 
os híbridos é menos clara; talvez ele os reconheça, mas parece querer limitar 
seu número. De qualquer forma, temos opiniões aqui do humano e da cultura 
humana em que o monstruoso é reconhecido como parte daquilo que forma 
o humano, em vez de banido para o não-humano ou à alteridade, à terra da 
alteridade. Enquanto a atenção aos monstros em práticas tecnológicas (e em 
outras práticas) pode ajudar a nos tornar mais sensíveis para a diferença, como 
o exemplo das tecnologias biométricas mostrou, há também um sentido em 
que todos os seres humanos são iguais. Isso não se deve ao compartilhamento 
de uma essência única, mas à nossa natureza relacional: o que somos como 
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pessoas e como seres humanos é constituído pelo quê e com quem nos relacio-
namos. A nossa existência e os nossos “Eus” estão fortemente enredados com 
os outros, com as nossas tecnologias e com o nosso ambiente.

Essa visão leva a uma Antropologia muito mais relacional, e certamente 
menos dualista, que a cartesiana. No pós-humanismo, entendido como uma 
visão relacional, sou constituído pelos outros e pelas relações que tenho com 
esses outros. “Eles” não têm alteridade e diferença absolutas, nem “eu” ou “nós” 
temos semelhança e identidade absolutas. Uma visão relacional rompe as di-
cotomias alteridade/semelhança e identidade/diferença. No final, mostra que 
somos monstros e precisamos de nossos monstros para sermos humanos e os 
“eus” que somos.

Isso nos leva muito além das estratégias de Smits de domar e assimilar. 
Nos convida a refletir, não apenas sobre o que significaria dar mais respeito à 
selvageria do monstro (para que ele retenha parte de sua alteridade, para não 
domá-lo completamente), mas, também, sobre o que significaria reconhecer o 
monstro em nós mesmos e lidar com a monstruosidade do ser humano. Uma 
monstruosidade entendida nos termos da pós-humanidade e da relacionalidade.

Conclusão
Para pensar sobre a tecnologia, podemos concluir que a história de 

Frankenstein nos ensina não apenas que a responsabilidade pela tecnologia se 
encontra no designer (pelo menos em parte); ela nos lembra dos papéis cultu-
rais e antropológicos da tecnologia e de sua importância filosófica. A tecnolo-
gia é mais do que um instrumento que se destina a fazer o que lhe foi proposto 
na criação, no sentido de que tem consequências não intencionais, e no sentido 
de que é culturalmente significativa; funciona como uma ferramenta antropo-
lógica. Existem exercícios tecno-antropológicos que definem o humano por 
meio de monstros tecnológicos e outros monstros. Isso não apenas acontece 
na ficção e na sala de estudo do filósofo ou crítico literário, acontece também 
no laboratório do cientista, na oficina do engenheiro e no estúdio do artista.

Para pensar sobre culturas, isso significa que os monstros não são apenas 
um problema, mas também desempenham um papel construtivo. Eles desa-
fiam e corroem os conceitos, as linhas, as categorias e a ordem estabelecidos; 
porém, ao mesmo tempo, ajudam a construí-los. Quando, na modernidade, 
tentamos domar nossos monstros, podemos perder alguns dos elementos bá-
sicos de nossa ordem mundial.

Para o pensamento sobre humanos, resulta que somos criados a partir 
de monstros e outros, e que, talvez, nós mesmos sejamos monstros. De fato, se 
nossa maneira cartesiana moderna de definir o ser humano, com foco nas má-
quinas como o negativo, é problemática, agora podemos discernir uma visão 
que respeita hibridez, alteridade, e até monstruosidade. Uma visão que encara 
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a monstruosidade não apenas como problemática, mas, também, como abso-
lutamente necessária.

Talvez possamos aprender com outras culturas a ir além do nosso pensa-
mento sobre os seres humanos como o negativo de monstros máquina. Pode 
haver diferentes maneiras de lidar com o ser humano: mitos diferentes, tecno-
logias diferentes, práticas e artes diferentes. Outras culturas também podem ter 
uma relação diferente com seus monstros. Mais pesquisas precisam ser feitas 
na construção de pontes e diálogos entre diferentes culturas e seus monstros, 
em novas e melhores antropologias – antropologias de monstros e outros.

Para o pensamento sobre alteridade, este texto enfatiza que devemos tam-
bém considerar outros tecnológicos, que devemos também incluir monstros. 
Alteridade não se aplica apenas a humanos ou aos animais (Coeckelbergh; 
Gunkel, 2014), mas também à tecnologia. Alteridade não é apenas cultural; 
também está no material; ou melhor, como sendo algo monstruoso em si, atra-
vessa essas fronteiras de cultura e matéria. Igualmente, talvez possamos pensar 
além da dicotomia alteridade/similaridade. Isso também pode acarretar be-
nefícios para o desenvolvimento de uma descrição mais abrangente de como 
usamos monstros construtivamente, confiando tanto em sua diferença quanto 
em sua similaridade. Monstros só podem desempenhar esse papel construtivo, 
ao que parece, se eles são (o que nós poderíamos denominar) semelhantes a 
outros.

Para o pensamento sobre monstros, finalmente, este capítulo evoca um 
amplo e rico campo de interpretação que lança alguma luz sobre como lidamos 
com novas tecnologias, em nossa relação com a tecnologia e como pensamos 
sobre o que significa ser humano. Este acaba sempre envolvendo refletir sobre 
e moldar nossa relação com a tecnologia. Construímos e usamos ferramentas 
tecnológicas para moldar o humano, o que constitui o humano é moldado por 
nossas ferramentas e pelos outros monstros com os quais estamos relaciona-
dos. Nesse sentido, se os pós-humanistas estão certos, somos tanto humanos 
quanto tecnológicos. Dessa forma, nós somos monstros.
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