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A experiência técnica
[experiência técnica, racionalidade, dispositivo, sujeito,
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obsolescência]
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[antropologia, corpo, cibercultura, tecnociência, obsolescência]
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[corpo, genética, saúde, poder]
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Corpos e imagens digitais ou O percurso do corpo para além
da espectralidade
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António Fernando Cascais
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[medicina, dispositivo, olhar, cultura visual]
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A. Reis Monteiro

Para uma semiótica da educação
[pedagogia, animal semiótico, semiótica da educação,
princípio dialógico, princípio pragmático, princípio estético]
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José Augusto Mourão
Ego affectus sum: Sujeito, paixão, discurso
[discurso, paixão, enunciação, sujeito]

173

leda Tucherman

Fabricando corpos: Ficção e tecnologia
[corpo, romance policial, ficção científica, cinema, mutação]
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António Fidalgo e Catarina Moura

Devir (in)orgânico: Entre a humanização do objecto
e a desumanização do sujeito
[corpo, máquina, orgânico vs. inorgânico, humanização vs. desumanização,
sujeito vs. objecto, cyborg, técnica]
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Jorge Martins Rosa
O terceiro incluído: A subjectividade do andróide na ficção de Philip K. Dick
[corpo vs. alma, homem vs. máquina, andróide,
ficção científica]
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Philippe Breton

Precisa a palavra do corpo?
[palavra, fala, corpo, humanismo, co~unicação, pós-modernismo]

Maria Lucília Marcos
O rosto e o resto
[corpo, rosto, resto, subjectividades]
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Francisco Ortega

Modificações corporais e bioidentidades
[corporeidade, sociabilidade, subjectividade, modificações corporais]
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Cristina Ponte
Metáforas e representações da Sida no discurso jornalístico
[Sida, notícias, jornalismo, metáforas]
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Gonçalo Furtado
O corpo no espaço da técnica contemporânea
[corpo, interface, técnica, espaço, digital]
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Margarida Medeiros
Automáticos e repetitivos: Freud e Talbot
[automatismo, repetição, duplicação, inconsciente,
percepção visual)
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José Manuel Bártolo
As impressões do corpo: Uma análise do corpo em ambientes virtuais
[corporeidade, presença, imersão, corpo-em-fluxo]

305

Ricardo Llamas
A reconstrução do corpo homossexual em tempos de SIDA
[corpo homossexual, SIDA]

323

Mônica Carvalho Zavarese
Imprensa e biotecnologias, liberdade e risco:
A bulímica como metáfora da actualidade
[imprensa, biotecnologias, liberdade, risco, bulimia]
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