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 Lucia Santaella, em 1992, lançou o livro Cultura das mídias, e, em 2003, Culturas e 

artes do pós-humano, em linha de continuidade com a pesquisa iniciada em 1992. Preocupada 

com o andamento da cultura das mídias e com as profundas transformações na cultura de massa 

e na Industria Cultural, Lucia Santaella se propôs a analisar esse processo. 

 A obra está dividida em 14 capítulos, sendo que a introdução explana sobre onde surgiu 

a ideia da continuidade da pesquisa já iniciada em 1992, as preocupações em relação à cultura 

de mídias e sua evolução até os dias de hoje. É a proposta do livro. Mas o que chama atenção 

na leitura do livro, é que a autora estabelece uma ligação muito forte com as artes visuais, sendo 

que uma de suas hipóteses em que se norteou é que o artista sabe das mutações sócio-culturais, 

sem saber que sabe. 

 Segundo a autora [...] “é , de fato, uma espécie de teoria não-verbal e poética que os 

artistas criam na sua aproximação sensível dos enigmas do real. Temos de prestar atenção no 

que os artistas estão fazendo. Pressinto que são eles que estão criando uma nova imagem do ser 

humano no vórtice de suas atuais transformações. São os artistas que têm nos colocado frente 

a frente com a face humana das tecnologias.”  

 Sob o título de O que é cultura, o capítulo 1 discorre sobre a evolução da cultura através 

do tempo/espaço. Dividida em 4 tópicos, destaco o tópico 4, da semiótica aos estudos culturais. 

Neste, discute-se a oposição entre natureza e cultura, propondo níveis de transição entre ambas. 

Assim, a corrente da semiótica opõe-se ao estruturalismo na medida em que este baseia suas 

oposições nos critérios de arbitrariedade e convencionalidade dos símbolos. 

 O capítulo 2 versa sobre a  cultura midiática. Dividido em 3 tópicos, traça as 

transformações da cultura no século XX até a revolução digital. Com o advento da cultura de 

massas, a partir da explosão dos meios de reprodução técnico-industriais (jornal, revista, 

fotografia, cinema etc), seguido da onipresença dos meios eletrônicos de difusão (especialmente 

rádio e televisão), produziu-se um impacto até hoje significativo na tradicional divisão da 

cultura erudita, culta, de um lado, e da cultura popular, de outro. Essas dificuldades atingiram 

seu ápice nos anos 80, com o surgimento de novas formas de consumo cultural propiciadas 

pelas tecnologias do disponível e do descartável: a fotocopiadora, o videocassete, o videoclipe, 

o videojogo, o controle remoto, o CD e a TV a cabo, todas tecnologias para demandas 

simbólicas, heterogêneas, fugazes e mais personalizadas.  

 Segundo Santaella:[...] A cultura midiática propicia a circulação mais fluida e as 

articulações mais complexas dos níveis, gêneros, e formas de cultura, produzindo o cruzamento 

de suas identidades. Inseparável do crescimento acelerado das tecnologias comunicacionais, a 

cultura midiática é responsável pela ampliação dos mercados culturais e pela expansão e criação 

de novos hábitos no consumo de cultura . 

 O Capítulo 3 discute Uma visão heterotópica das midias digitais. Dividido em 3 tópicos, 

discute a adoção do termo “mídias” e “novas mídias”. 

 O capítulo seguinte, mais longo, Substrato da cibercultura, está dividido em 12 tópicos. 

Tendo como ponto de partida a cultura de massa, esse capitulo tem como função e finalidade 

trazer à tona a discussão dos elementos que foram pavimentado o terreno para o surgimento da 

cibercultura, desenhando as linhas de força da continuidade em relação à cultura das mídias. 

 Dividido em 4 tópicos, o capítulo sobre as Formas de socialização na cultura digital, 

trata das complexidades semióticas que as constituem, novos ambientes comunicacionais, as 

comunidades virtuais, linguagem e constituição do sujeito cultural e as formações psicossociais 

na era digital. 



 

 Artes híbridas, tema do capítulo 6, dividido em 3 tópicos, versa sobre linguagens e meios 

que se misturam, criando um todo mesclado e interconectado de sistemas de signos que se 

juntam para formar uma sintaxe integrada. As passagens entre signos, as paisagens sígnicas das 

instalações e hibridismo digital são discutidas. 

 Dividido em 6 tópicos, o capítulo 7 desenha um Panorama da arte tecnológica e discute 

a era pós-moderna, todas as artes que se confraternizam (desenho, pintura, escultura, fotografia, 

vídeo, instalação) e todos seus híbridos. O artista pode dar a qualquer um desses meios datados 

uma versão contemporânea. A emergência das tecnologias eletrônicas, a semio e 

tecnodiversidade das artes e tendências da ciberarte são objetos de análise. 

 O corpo biocibernético e o advento do pós-humano, título do capítulo seguinte, divide-

se em 7 tópicos, e dentro dos tópicos, mais subdivisões, para um maior esclarecimento desse 

capitulo, pois se trata de um capítulo bastante extenso porque fala da revolução digital entrando 

numa nova era. Para alguns, essa era trará consequências para a constituição da vida social e 

formas de identidade cultural tão profundas quanto foram as de emergência da cultura urbana 

mercantil no fim do feudalismo. Para outros, mais radicais, trata-se de um salto antropológico 

tão vasto quanto foi aquele que resultou da revolução neolítica. São discutidos os modelos das 

relações entre máquina e corpo humano, a cibernética de segunda ordem e o bioconstrutivismo, 

da analogia cibernética para o hibridismo do ciborg, o visionárismo ciberpunk, o advento do 

pós-humano, as múltipla realidades do corpo, o corpo simulado, o corpo digitalizado, o corpo 

molecular e entre utopia e a distopia. 

 O capítulo 9, voltado para A semiose do pós-humano, divide-se em 6 tópicos. Esse 

capítulo trata das novas tecnologias da informação e comunicação que, segundo Santaella, estão 

mudando não apenas as formas de entretenimento e laser, mas potencialmente todas as esferas 

da sociedade, por isso, a autora busca uma modelagem conceitual renovada. Também nesse 

capitulo discute-se a semiosfera, o reino dos signos e da cultura, cultura da mediação, o 

crescimento do cérebro, as máuinas sensoriais e as máquinas cerebrais e uma nova 

antropomorfia. 

 A psicanálise e o desafio do pós- humano, capítulo 10, tem por objetivo levantar 

algumas indagações sobre a questão da psicanálise frente às transformações aceleradas que, 

pelo menos nos últimos vinte anos, estão ocorrendo nos campos da economia, geopolítica nas 

relações indossolúveis da ciência com a tecnologia, na cultura em geral. Os 4 tópicos em que 

divide são os seguintes: o legado da psicanálise, o desafio do pós-humano, a psicanálise e a 

antropossemiose como antídotos e a psicananálise no vórtise das mutações. 

 O corpo vivo como suporte da arte, capítulo 11, trata da pintura como arena da ação 

(action painting) que evoluiu para pinturas no próprio corpo humano, uma ação sem tela, até o 

limite do corpo em si como suporte da arte, encenando, seja lá o que for, mesmo a inércia, como 

forma de arte. Divide-se em 5 tópicos: Arte e vida, Do gesto à contestação, A body art e as 

cruzadas femininas, Anos 80 e a  irrupção da pós-modernidade, Anos 90 e o corpo tecnológico. 

 No capítulo 12, por As artes do corpo biocibernético, a autora quer significar as artes 

que tomam como foco e material de criação as transformações por que o corpo e, com ele, os 

equipamentos sensório-perceptivos, a mente, a consciência e a sensibilidade do ser humano 

vêm passando como fruto de suas simbioses com as tecnologias. Divide-se em 2 tópicos : O 

corpo na convergência das artes, as facetas das artes do corpo biocibernético. 

 Corpos carnais e corpos alternativos, tema do capítulo seguinte, discute como, de 

algumas décadas para cá, cada vez mais o humano passou a ser definido em relação aos sistemas 

cibernéticos. Os 3 tópicos dessa discussão são:  Um fogo cruzado de opiniões, a ambiguidade 

do corpo no ciberespaço, A semiose da descorporificação em ambientes virtuais. 

 Finalmente, no capitulo 14, A arte depois da arte, o tema do fim da arte ou a morte da 

arte veio surgindo desde o século XIX. Instaurado no campo da filosofia, o próximo sinal dessa 

crise migrou para o interior da própria arte. Divide-se em 12 tópicos : O crepúsculo da arte na 



filosofia, O suicídio da arte nas vanguardas estéticas, A arte como fênix, A coexistência de 

paradigmas na arte, O retorno do fim da arte, A arte depois da filosofia, Depois da arte, ainda 

arte, A militância do admirável, A estética evolucionária de Wagner Garcia, Amazing Amazon: 

rio pensante e Clothing Earth with mind: o apelo do admirável. 

 

 

 


