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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

COMUNICAÇAO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Observados os dispositivos do art. 6º da DELIBERAÇÃO 001/76, será defendida

no dia 30 de abril de 2019, às 14:00, no local L480, a DISSERTAÇÃO DE MES-

TRADO intitulada Realidades virtuais: informação e simulação do mundo

do(a) aluno(a) ITALO DO NASCIMENTO OLIVEIRA BORBA, candidato(a) ao grau de

Mestre em Filosofia.

A Comissão Julgadora constituída pela DESIGNAÇÃO Nº 13161/03/2019 é formada

pelos seguintes professores:

No Nome Titulação Afiliação Obs.

1 Edgar de Brito Lyra Netto Doutor / PUC-Rio PUC-Rio
Orientador e

Presidente

2 Elsa Helena Buadas Wibmer Doutor / PUC-Rio PUC-Rio

3 Tito Marques Palmeiro Doutor / PUC-Rio UERJ

4 Rodrigo Guimarães Nunes Doutor / GOLDSMITHS PUC-Rio Suplente

RESUMO:

O tema amplo deste trabalho é a hegemonia tecnológica contemporânea, em seus

aspectos ontológicos e sociológicos. Na impossibilidade de cobrir todo o campo fe-

nomênico dessa hegemonia, elegemos as tecnologias digitais e o paradigma infor-

macional que lhe corresponde como nossos objetos de estudo imediato e exemplar.

A contemporaneidade e a velocidade das transformações que concernem a esses

objetos coloca, por sua vez, problemas diretos ao desenvolvimento de um trabalho

mais canônico ou sistemático. A escolha foi trabalhar com autores de referência,

diversos entre si, como Jean Baudrillard, William Gibson e Pierre Lévy. Foi elaborado

um diálogo tendo como base alguns conceitos dos autores citados, por exemplo:

simulacro (Baudrillard), ciberespaço (Gibson) e, numa chave mais crítica, virtuali-

dade (Lévy). Investigamos como essas tecnologias do virtual organizam, de forma

mais ou menos insidiosa, a realidade e a vida através desse paradigma informático.

Dado o abalo dos referenciais de sentido protagonizados por essa hegemonia tec-

nológica, discutimos, em suma, os caminhos ainda trilháveis nessa atmosfera de

positivação do encantamento e da ilusão, ou seja, o que nos resta do mundo e da

nossa capacidade de pensá-lo.
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