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INTRODUÇÃO:
Buscamos investigar concepções externalistas da noção de pessoa, analisando o papel desempenhado pelas relações
interpessoais, especialmente aquelas mediadas por tecnologias ubíquas, no processo de constituição da identidade
pessoal. Mais especificamente, procuramos investigar possíveis implicações do uso da computação vestível no processo
de constituição/atualização da identidade pessoal a partir de uma perspectiva de segunda pessoa.
OBJETIVOS:
Partindo da hipótese de que as relações interpessoais estabelecem papel relevante na constituição da identidade pessoal,
em um primeiro momento, analisamos o externalismo de primeira pessoa, segundo o qual a atualização da identidade de
uma pessoa se dá pela constatação pública da sua capacidade forte de autorreferenciação.
MATERIAL E MÉTODOS:
Por se tratar de uma pesquisa de natureza teórico-conceitual, utilizamos para o desenvolvimento de nossa investigação o
método filosófico de análise e interpretação de textos. Buscamos extrair com rigor lógico as teses e argumentos de nossas
referências bibliográficas, a partir das quais elaboramos nossa análise investigando seus pressupostos e os eventuais
problemas que deles surgirem.
RESULTADOS:
De acordo com o externalismo de primeira pessoa, uma vez que um agente instancie a propriedade extrínseca de estar
situado em uma comunidade linguística, esse agente adquire pessoalidade. No entanto, levando em conta que, muitas
vezes, a comunicação do significado se dá sem mediação linguístico-proposicional, é relevante analisar qual seria a
possível relação entre a pessoalidade e a capacidade de detecção de affordances sociais a partir do externalismo de
segunda pessoa.
DISCUSSÃO:
No externalismo de segundo pessoa, o modo como as pessoas interagem entre si e se apresentam socialmente, incluindo
seu vestuário, passa a adquirir um relevante papel constitutivo da pessoalidade, por isso, nos parece cabível analisar o
possível impacto na constituição da identidade pessoal dos dispositivos de computação vestível propiciados pela
computação ubíqua.
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