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RESUMO

A presente dissertação tem por objetivo refletir sobre a potência dos corpos do ator e do

performer enquanto sociopolíticos a partir de uma base teórica construída com ênfase no

diálogo entre a Filosofia e as Artes Cênicas. O Ciborgue, manifestado por Donna Haraway, é

o condutor fundamental para o entendimento desta proposta, onde através de um devir

ciborgue busca-se compreender as possibilidades criativas em processos de criação de

presença performativa. Assim, para compreender melhor a relação entre tecnologia e

performance, são abordados trabalhos nos campos da dança, teatro, performance e cinema.

Tomando como base este aparato teórico, a pesquisa caminha para refletir tais teorias em um

olhar para a performance em ambientes virtuais, especialmente no cenário de Streaming de

jogos virtuais, buscando compreender as interseções entre a Performance, o Corpo Ciborgue

e as possíveis realidades virtuais.

Palavras chave: Performance; Ciborgue; Virtualidade; Streaming; Jogos virtuais.



ABSTRACT

The following dissertation focuses on the reflection about the power of the actor’s body and

performer while socio-political beings from a theoretical basis developed with stress on the

dialogue between Philosophy and Performing Arts. The Cyborg, expressed by Donna

Haraway, is the key conductor for the understanding of this proposal, where through a

becoming cyborg one seeks to comprehend the creative possibilities in the creation processes

and performing presence. Thus, for better understanding of the technology-performance

relation will be used works of dance, theater, performance and cinema. This theoretical

apparatus as our guide, this study will analyze and reflect such theories with a view to the

performance in virtual environments, especially in the on-line game streaming scenario,

searching to comprehend the intersections of Performance, Cyborg Body and the possible

virtual realities.

Keywords: Performance; Cyborg; Virtuality; Streaming, On-line Games
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INTRODUÇÃO

Esta escrita surge a partir de minhas inquietações e estudos sobre os possíveis

desdobramentos da pesquisa sobre o corpo em cena atravessado pela tecnologia. Enquanto

ator e pesquisador me interessa o aspecto relacional e a experiência, os quais acredito serem

elementos fundamentais ao teatro. Minha pesquisa parte do primeiro contato que tive com os

chamados “Ciborgues”, ainda durante o bacharelado em interpretação a partir do impulso

promovido pelo professor Matheus Silva em sala de aula, a partir dos escritos de Donna

Haraway discutidos em aula e, posteriormente, neste primeiro capítulo e relacionados com as

possibilidades tecnológicas e virtualidades com as quais me deparo no contexto em que

vivencio a cena.

Os corpos em experimento, aos quais me dedico no primeiro capítulo, ao discutir suas

questões e buscando compreender o contexto em que se instauram socialmente, seriam então,

seres rizomáticos e políticos. O rizoma, a partir do diálogo com Gilles Deleuze e Félix

Guattari, pressupõe existências não hierarquizadas e partindo disso proponho uma

investigação dos processos surgindo da experiência de um corpo núcleo, uma base, se

acrescendo das diversas possibilidades e desdobramentos para profaná-las, termo presente no

item 1.2 O Ciborgue: novas possibilidades para o CSO?, sua própria existência criando uma

corporeidade totalmente nova, ainda que acidentalmente. Esta não-hierarquia permite que

elementos sejam amputados ou modificados sem que o processo criativo seja interrompido, já

que em determinado momento a presença destes mecanismos já ativou e/ou criou memórias,

conscientes ou inconscientes, que foram determinantes na experiência deste rizoma corporal.

Para fundamentar tal ensejo, também dialogo com as teorias da cartografia de Deleuze e

Guatarri e de deriva de Guy Debord. Neste mesmo capítulo proponho também a discussão

acerca dos conceitos de dispositivos (a partir de Michel Foucault e Giorgio Agamben),

discussão fundamental para que exista a compreensão do que venho a chamar de ‘gatilhos’.

Ainda na busca pelo entendimento e construção de uma base sólida acerca do Corpo
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Ciborgue, proponho neste primeiro momento tecer uma discussão sobre os avanços

tecnológicos que caminham em ritmo acelerado juntamente com o desenvolver da espécie

humana.

A partir do berço teórico discutido neste primeiro momento, proponho - no segundo

capítulo - entender as relações experienciadas por estes “ciborgues” em possibilidades de

presença performativa, abordando trabalhos nos campos da dança, teatro, performance e

cinema. Assim, a escrita se desenvolve a partir de questões da performance como arte que

rompe com os parâmetros pré-estipulados pelos cânones artísticos. Em continuidade, neste

capítulo propõe-se a discussão sobre as afetações causadas pelo uso da tecnologia aliada à

cena e a possibilidade de existência de novos corpos performativos a partir desta relação.

Além disso, vale ressaltar a própria tecnologia quebrando com os aspectos anteriormente

teatrais, como a iluminação e a cenografia em um diálogo com tendências e vanguardas a

partir da virada do séc. XX. Assim, caminho para pensar como o corpo e a identidade

fluidificam a partir dos avanços tecnológicos, criando-se esferas próximas da sociedade do

espetáculo e, da mesma maneira, proporcionando a criação de novas formas de identidade e

performance. Isto valida o que futuramente vai ser discutido a partir da ótica das streamers.

Concluindo, este capítulo vem como forma de nortear o pensamento a partir de uma sociedade

mutável e das informações e tecnologias aliadas e simbióticas aos processos de criação

artística.

Em progressão, o terceiro capítulo flui para refletir tais teorias através da performance

observada pelo viés de jogos, jogadores, personagens e a atividade de streaming, para mediar

sobre possíveis interseções entre a Performance, o Corpo Ciborgue e realidades virtuais.

Nesse sentido, caminhamos para discutir sobre atividades e formas de vivência que se dão

entre os universos físicos e virtuais e, acima disso, que se adaptam e se constroem a partir

deste encontro simbiótico em caminhos ainda em descoberta ao longo do tempo e no recorte

do contexto de uma pandemia mundial que obriga os fazeres e as vivências a serem

repensadas e revolucionadas.
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CAPÍTULO 1

NOVOS ATORES ENTRAM EM CENA:

A TECNOLOGIA E O CORPO CIBORGUE

1.1 O avanço tecnológico crescente e as tecnologias como extensões dos corpos

Pensar a humanidade durante o século XXI é pensar o processo natural de revolução

acelerado de forma dantes jamais vista: as tecnologias caminham em velocidades crescentes e

o elemento humano é chamado de forma urgente a se adaptar ao ambiente e à suas próprias

criações, a todo instante, a fim de garantir sua sobrevivência em um mundo mutável pelo

crescente avanço tecnológico. A escolha do termo revolução para esta escrita, além de tentar

apresentar estes processos fundamentados no caráter cíclico, se dá a partir do entendimento de

que a palavra evolução pode estar diretamente conectada à parâmetros ocidentalizados e

colonizados, no sentido de que exista algum tipo de juízo de valor em relação à núcleos

sociais que não se enquadrem em determinados padrões comportamentais.

Durante esse processo de adaptação, torna-se inevitável a simbiose revolutiva entre

humano e ‘máquina’1, onde ambos caminham juntos e se contaminam, adaptam e

transformam a si mesmos e ao ambiente. Nesse caminho o desenvolvimento tecnológico é um

fator inerente, consequente e fundamental para a continuidade dos processos adaptativos

humanos.

Numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar todas
as coisas como meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto
chocante lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a
mensagem. Isto apenas significa que as consequências sociais e pessoais de
qualquer meio — ou seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos —

1 Por máquina defino qualquer elemento externo ao corpo biológico que irá interagir com este de modo a auxiliar
nos processos de vivência, ainda que esta relação não se construa de forma direta e óbvia. Se conecta assim ao
conceito de aparato?
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constituem o resultado do novo estalão introduzido em nossas vidas por uma
nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. (MACLUHAN, 1964, p.21)

O avanço tecnológico caminhando simbióticamente com os constantes processos de

transformação e revolução humana pode significar praticidades cotidianas e também trazer a

tona a necessidade de repensar alguns fazeres. O impacto no convívio social gerado a partir da

inserção de determinada tecnologia pode alterar, seja brusca ou gradativamente, por completo

uma cultura. Bem como, pensando em camadas sociais, os núcleos onde acontece a inserção

tecnológica podem ser fragmentados a partir da secção entre indivíduos que tiveram acesso a

ela e os que não tiveram. Assim, a tecnologia pode também ser um fator para criar hierarquias

dentro de uma sociedade, ainda que não tenham sido desenvolvidas para tal propósito.

Os códigos sociais também são transformados a partir da inserção tecnológica. Ao

mesmo tempo em que determinada tecnologia inserida em uma cultura pode mudar

drasticamente as formas de pensar e as maneiras de se estabelecer relações naquele meio, essa

tecnologia pode ser também um reflexo direto das necessidades deste coletivo sendo, então,

moldada a partir desta relação.2

As palavras são sistemas complexos de metáforas e símbolos que traduzem a
experiência para os nossos sentidos manifestos ou exteriorizados. Elas
constituem uma tecnologia da explicitação. Através da tradução da
experiência sensória imediata em símbolos vocais, a totalidade do mundo
pode ser evocada e recuperada, a qualquer momento. (MACLUHAN, 1964,
p.21)

É importante ressaltar que, do ponto de vista abordado nessa escrita, a ‘máquina’ e a

‘tecnologia’ não são traduzidas de maneira simples em aparatos eletrônicos. Trata-se de

fatores que, associados ao elemento humano, possuem a capacidade de reposicioná-lo em seu

universo. Aqui a comunicação ou um estímulo sensorial, por exemplo, podem ser uma

máquina, uma tecnologia. Nesse sentido, acredito que estes conceitos ultrapassam a barreira

que pode os restringir à ferramentas capacitadoras.

A partir dessa reflexão, penso ser improvável dizer o que é ser humano sem trazer à

tona as construções a partir de sua ligação direta com a tecnologia e como essa relação

transforma esse ser biológico em algo híbrido, reforçando seu caráter mutável e inconstante,

sua urgente capacidade adaptativa.
2 Cabe observar que a questão dos aparelhos de vigilância, tratada por Foucault, será tematizada no capítulo 3, no
item 3.3.
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Outro aspecto a ser observado é o fator predominância. A probabilidade de um dos

elementos envolvidos nestas equações revolucionárias dominar os demais existe e não pode

ser negligenciada. A chave principal para compreender este processo é o controle, quem está

no controle e até que ponto?

Cabe citar um rápido exemplo encontrado no universo ficcional apresentado pelas

irmãs Wachowski em 1999, Matrix, onde a espécie humana foi subvertida de espécie

dominante do planeta à uma minoria cultivada artificialmente com o propósito de nutrir e

garantir a continuidade de sua própria criação, a inteligência artificial que, nesse contexto, se

presentifica através de uma nação de máquinas altamente bélicas. A narrativa reforça as

relações de dependência entre as espécies onde a máquina não pode exterminar os humanos

uma vez que eles produzem com seus corpos a energia combustível que elas utilizam como

fonte de vida. Já a espécie humana se utiliza de mecanismos altamente tecnológicos para se

infiltrar em uma simulação virtual onde tentam libertar seus semelhantes que estão presos

neste sistema sem saber que são utilizados como instrumentos para manter o sistema. A

questão chave aqui é evidenciar as estruturas relacionais possíveis entre humano, parte

biológica, e máquinas, estruturas estas que atuam como extensões e, para além disso,

potencializadoras, ou até mesmo despertadoras, da experiência e do caráter único de cada

indivíduo. A dualidade entre pertencer e ser.

O desenvolvimento tecnológico, então, refletindo diretamente as condições em que se

encontra a espécie humana e abrindo espaço para questionar: o que seria o humano? Estamos

a todo instante, através da conversa com as tecnologias, buscando versões melhores de nós

mesmos? Tentando, talvez, edificar nossos duplos aprimorados?

Nesta era da eletricidade, nós mesmos nos vemos traduzidos mais e mais em
termos de informação, rumo à extensão tecnológica da consciência. ~
justamente isto que queremos significar quando dizemos que, a cada dia que
passa, sabemos mais e mais sobre o homem. Queremos dizer que podemos
traduzir a nós mesmos cada vez mais em outras formas de expressão que nos
superam. (MACLUHAN, 1964, p.77)

Entender os procedimentos que, ainda, existem separando e unindo humano e

máquina, torna-se uma questão fundamental para compreender o espaço em que estes seres

estão inseridos e, para além disso, provocar ações e reflexos que vão gerar atritos e fricções

que permitem a quebra e percepção para os parâmetros colonizadores e colonizados que
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resistem em uma tentativa de moldar uma comunidade. Identificar o que seria uma extensão

torna-se fundamental também para entender os poderes e possibilidades criativas que esta

pode trazer. Assim como em Matrix, a mesma tecnologia que escraviza a raça humana é a que

pode libertá-la das relações de dependência de ficções que se instauram como realidades

mascaradas.

O filósofo e teórico da comunicação Marshall MacLuhan (1911-1980), enriquece a

discussão sobre a experiência dos avanços tecnológicos e suas relações com a espécie humana

quando propõe um comparativo com o mito grego de Narciso “O que importa neste mito é o

fato de que os homens logo se tornam fascinados por qualquer extensão de si mesmas em

qualquer material que não seja o deles próprios.” (MACLUHAN, 1964, p.59)

Pensar essa capacidade de se apaixonar, se fascinar por extensões revela também a

possibilidade de um vício extensional que pode se instaurar uma relação de dependência não

somente e diretamente das extensões, mas principalmente das relações construídas a partir

dessa convivência. Nesse sentido, a morte torna-se um fator importante de ser discutido. A

partir do momento em que o humano constitui uma relação com determinada extensão, ele já

não é mais o mesmo, seu passado físico está morto e agrega o ser de agora em um movimento

de (re)vivências subjetivas.

Intrinsecamente ao desenvolvimento tecnológico crescente está posicionada a

afirmação de que as relações capitalistas, especialmente na porção ocidental do globo,

estabelecidas de algum modo sustentam este sistema através de uma perversidade que

corrompe os indivíduos a cada vez mais produzir insumos dos quais sequer têm uma visão

parcial de sua funcionalidade, uma vez que, em sua maior parte, estes serão consumidos pela

população de maior poder aquisitivo. Aqui as relações de poder e comunicação evolutiva são

evidenciadas.

A prova mais imediata de que o cibermundo está assentado na lógica
perversa da economia política do capital globalizado está na dependência
que esse mundo também tem de investimentos econômicos de porte assim
como de vontades e decisões políticas significativas. Longe de caírem do
céu, esses investimentos e vontades brotam das novas modalidades da
produção capitalista com todas as contradições, as velhas e as novas, que as
variações desse modo de produção não cansam de engendrar.
(SANTAELLA, 2003, p. 25)
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As relações estabelecidas a partir das extensões, então, são elementos chave para o

entendimento dos corpos e a compreensão de si mesmos e quebrar com práticas que

colonizam e dominam estes organismos. Pode-se pensar em “micropolíticas corporais” que

trabalham a relação entre ceder e resistir nestes corpos, trando assim as amputações

trabalhadas por MacLuhan a partir do estudo de pesquisas médicas,

(...) o homem é impelido a prolongar várias partes de seu corpo, numa
espécie de auto-amputação. Sob pressão de hiperestímulos físicos da mais
vária espécie, o sistema nervoso central reage para proteger-se, numa
estratégia de amputação ou isolamento do órgão, sentido ou função atingida.
Assim, o estímulo para uma nova invenção é a pressão exercida pela
aceleração do ritmo e do aumento de carga. (MACLUHAN, 1964, p. 60)

Ao mesmo tempo em que existe o chamado a produzir e descobrir novas extensões e,

consequentemente, novas possibilidades e capacidades para estes corpos, a vida biológica

também se desenvolve e tem suas próprias necessidades. Em acordo com MacLuhan (1964,

p.62), “dependendo de que sentido ou faculdade é prolongado tecnologicamente, ou

“auto-amputado”, o “fechamento” ou a busca de equilíbrio pelos demais sentidos é facilmente

previsto.” Assim, a partir do silenciamento de algumas de suas características outras são

potencializadas, por exemplo, ao sermos privados de um de nossos sentidos, tato, paladar,

olfato, visão e audição, ainda que momentaneamente, teoricamente os demais se tornam mais

sensíveis ao mundo, potencializando a descoberta de novas possibilidades existenciais.

Fisiologicamente, no uso normal da tecnologia (ou seja, de seu corpo em
extensão vária), o homem é perpetuamente modificado por ela, mas em
compensação sempre encontra novos meios de modificá-la. É como se o
homem se tornasse o órgão sexual do mundo da máquina, como a abelha do
mundo das plantas, fecundando-o e permitindo o evolver de formas sempre
novas. O mundo da máquina corresponde ao amor do homem atendendo a
suas vontades e desejos, ou seja, provendo-o de riqueza. (MACLUHAN,
1964, p.65)

O entendimento desta relação simbiótica e transformadora entre humano e tecnologias

torna-se então, fundamental para compreender o que e para onde os organismos biológicos

estão revolucionando e quebrando com barreiras evolutivas, se adaptando a um mundo e

afirmando sua presença.
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De uma outra perspectiva, um mundo de ciborgues pode significar realidades
sociais e corporais vividas, nas quais as pessoas não temam sua estreita
afinidade com animais e máquinas, que não temam identidades
permanentemente parciais e posições contraditórias. (HARAWAY, 2009, p.
46)

Assim, podemos discutir estes seres, por natureza altamente tecnológicos, que são e

produzem partes biológicas e extensões, Se adaptando e mutando a todo instante, transitando

por identidades e posicionamentos sociais e, essencialmente, políticos, refletindo os aspectos

mais profundos e desdobramentos de seus universos e das relações destes com as

possibilidades coletivas. Aqueles que podemos intitular os ciborgues.

1.2 O Ciborgue: novas possibilidades para o CSO?

A partir da sinergia entre humano e máquina surgem os seres chamados ciborgues,

discutidos por Donna Haraway em seu “Manifesto ciborgue - Ciência, tecnologia e

feminismo-socialista no final do século XX” (1985),

Um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e
organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de
ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa
construção política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o
mundo. (HARAWAY,  2009, p. 36)

Donna Haraway, nascida em 1944 no estado do Colorado nos Estados Unidos, é

bióloga, filósofa, socióloga, historiadora, feminista e professora universitária. Seu manifesto

supracitado foi escrito no contexto da luta feminista estadunidense da década de 80 e, ainda

que com um recorte histórico tão específico, suas contribuições são trazidas ainda hoje em

pesquisas uma vez que validam o corpo e seus processos transformativos e manifestações

políticas, especialmente quando trata-se do estudo de minorias e seus processos e lutas

sociais.

Talvez tivesse sido inevitável que Haraway acabasse misturando ciência e
política, rompendo, assim, um dos grandes tabus de nosso tempo. Enquanto
estudava para obter um doutorado em biologia, em Yale, no final dos anos
sessenta, Haraway deu-se conta de que “aquilo no qual eu estava realmente
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interessada não era tanto a biologia como uma ciência de investigação, mas a
forma como ela é parte da política, da religião e da cultura em geral”. Como
participante de uma comunidade alternativa, ativa no movimento de
libertação gay, dos direitos das mulheres e dos direitos civis; como
participante de um programa de pós-graduação em biologia que estava
profundamente envolvido “em um trabalho em torno de herbicidas químicos,
relacionado com a guerra contra o Vietnã”; e como participante de uma
universidade que fazia parte do complexo industrial-militar que conduzia a
guerra, ela dificilmente poderia deixar de ser política. (KUNZRU, 2009,
p.29)

Esse hibridismo proposto por Haraway caminha entre os limites das relações de

dependência e adaptação, um transitar em uma fronteira onde as informações são trocadas e

relacionadas entre os processos revolutivos e demais fricções. Diferente da ideia restritiva de

limites que a palavra fronteira pode carregar, aqui surge a possibilidade da conversa entre as

margens e o núcleo da ação, a troca. Nesse sentido, pode-se pensar todos os corpos como

políticos na medida em que são um reflexo direto do ambiente e do contexto histórico no qual

estão inseridos, seja essa circunstância real ou ficcional.

O ciborgue é nossa ontologia; ele determina nossa política. O ciborgue é uma
imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade material: esses
dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de
transformação histórica. (HARAWAY, 2009, p. 37 - grifo do autor)

O ciborgue, então, pode ser entendido, de modo literal, como a fusão simbiótica dos

elementos humano e máquina, esta, por sua vez, pode ser traduzida como o conjunto de

próteses as quais são acopladas à parte biológica a fim de otimizar seu desempenho, sua

performance. É importante frisar que essa otimização não está ligada à uma tentativa

padronização ou normatização dos corpos, muito pelo contrário, o corpo ciborgue está

diretamente conectado com a especificidade e a poética única de cada vivente. Em uma

interpretação mais abrangente, as próteses podem ser compreendidas também como aquilo

que estimula e potencializa a subjetividade do humano, fazendo com que este se adapte

melhor ao meio. Nesse sentido, uma prótese pode ser tanto um membro artificial construído

para substituir uma parte do corpo danificada ou com funcionamento comprometido, como

uma perna mecânica, ou um elemento ligado ao subjetivo e que engatilhe estímulos, como

uma fotografia que atuará como um resgate memorial e sensorial.
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O ciborgue é uma matéria de ficção e também de experiência vivida – uma
experiência que muda aquilo que conta como experiência feminina no final
do século XX. Trata-se de uma luta de vida e morte, mas a fronteira entre a
ficção científica e a realidade social é uma ilusão ótica. (HARAWAY, 2009,
p. 36)

Seguindo esse fluxo de pensamentos, poderíamos nos perguntar: qualquer coisa pode

ser uma prótese? Ainda que caiba observar que esta é uma problematização à qual não cabe

necessariamente encontrar aqui uma resposta precisa, mas antes utilizá-la como uma forma

para melhor compreender a ideia de próteses trazida ao longo desta escrita. Assim sendo,

entendo as próteses como elementos que permitem o indivíduo estabelecer relações,

despertando estímulos, sejam elas de qualquer natureza, ainda que elas sejam de negação ou

indiferença. Estas relações estão ligadas diretamente à subjetividade da parte biológica

envolvida neste processo, por isso, o que pode me afetar de algum modo, pode não ser sequer

percebido por outros e, consequentemente, não os estimular em nenhum grau. Então, o que

torna algum elemento uma potência protética é sua percepção ou não, ou melhor, sua

afetividade despertada por parte da camada biológica no processo em questão – e é neste

sentido que tal pergunta poderia ser respondida. Ainda nesse caminho, os processos que

tornam o mundo cada vez mais conectado e, por assim dizer, globalizado, também tornam

humano e máquina inerentes um ao outro.

O mundo é subdividido por fronteiras diferencialmente permeáveis à
informação. A informação é apenas aquele tipo de elemento quantificável
(unidade, base da unidade) que permite uma tradução universal e, assim, um
poder universal sem interferências, isto é, aquilo que se chama de
“comunicação eficaz”. A maior ameaça a esse poder é constituída pela
interrupção da comunicação. Qualquer colapso do sistema é uma função do
estresse. (HARAWAY, 2009, p. 65)

Em determinados modos de vida, como as formas impostas para se viver nas grandes

cidades, cada vez mais aceleradas e dinâmicas, onde a necessidade de informação rápida,

verídica e inédita domina e direciona os sentidos do humano já não se faz mais possível, e até

mesmo tornou-se algo que não faz qualquer sentido, separar o que seria máquina e o que seria

humano.

As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a
diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo
que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o
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mesmo de muitas outras distinções que se costumavam aplicar aos
organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e
nós mesmos assustadoramente inertes. (HARAWAY, 2009, p. 42)

Os avanços tecnológicos desenfreados proporcionam uma qualidade de vida

supostamente maior em grandes centros urbanos e fazem com que as fronteiras entre humano

e máquina desapareçam em um véu mutacional invisível. Nesse sentido, nosso mundo está

cada vez mais propício para verificar o convívio entre humano, máquina e híbrido. Além

disso, as noções básicas para firmar qualquer tipo de convívio social, como a ética, por

exemplo, também estão em constante processo evolutivo e os valores e condutas públicas e

privadas de épocas passadas não tão distantes já não são mais os mesmos e, muito

provavelmente, já estão em um novo processo de mudança e entendimento.

A nanotecnologia é uma técnica para o design de máquinas muito pequenas
que podem ser programadas para operar em ambientes como o corpo
humano, criando máquinas a partir de moléculas, as nanotecnologias podem
combater doenças, aumentar a performance física ou evitar o
envelhecimento. Assim sendo, a nanotecnologia intervém no nível do
carbono, mudando os fundamentos da matéria na sua essência atômica e
molecular. É uma tecnologia, portanto, que se volta para o interior dos
corpos humanos. Essa expansão da tecnologia para o mundo interior em uma
escala de complexidade e ínfima miniaturização é difícil de ser imagina e
suas consequências éticas ainda mais difíceis de ser antecipadas.
(SANTAELLA, 2003, p. 197)

A partir deste entendimento, estou em desacordo com Donna Haraway quando esta diz

que “o processo de replicação dos ciborgues está desvinculado do processo de reprodução

orgânica.” (HARAWAY, 2009, p. 36), compreendo que, hoje, a existência do ser ciborgue é

inerente e inevitável à existência humana, como parte participante ativa e consequente dos

irremediáveis processos evolutivos. Ao que me parece, nos tempos atuais e para os tempos

futuros, os processos de replicação ciborgue já estão intrínsecos à reprodução orgânica, uma

vez que já não se pode mais separar as duas espécies. Ainda que em diferentes graus, já somos

todos híbridos ou estamos em processo de hibridização desde nosso nascimento. Compreendo

também, os “processos ciborgue” como responsáveis pela construção do indivíduo que

apresentamos ao mundo, desse modo, a ideia de ciborgue estaria em conflito com a suposição

de independência evolutiva humana. Evoluímos em sincronia e simbiose com aquilo que

criamos e que é criado em nosso ambiente.
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Considerando que estas tecnologias protéticas, assim como o humano, evoluem de

acordo com o contexto histórico em que estão sendo desenvolvidas, elas, consequentemente,

serão e irão construir estruturas políticas.

A épica estética e a estética épica de nossa relação com as máquinas, em
tempos de Infocalypse3 e guerra híbrida está acontecendo de uma forma
imprevisível. Estamos criando códigos e dispositivos baseados em
informações não depuradas pela ética e pelo conhecimento. E é neste fluxo
de sistematização do excesso de dados que criamos manifestações muitas
vezes frenéticas e quase sempre efêmeras de nossos Duplos, em nosso
cotidiano onde o movimento está mais nas telas que em nossas vidas.
(BERGER, 2019, p. 92)

Nesse sentido, a aproximação do conceito de dispositivos de Foucault, reapresentados

por Agamben, se torna possível através de um entendimento do biopolítico, do contexto

histórico e do momento social em questão.

Generalizando posteriormente a já amplíssima classe dos dispositivos
foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha
de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os
discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os
manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, as
disciplinas, as medidas jurídicas etc, cuja conexão com o poder e em um
certo sentido evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a
filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones
celulares e - porque não - a linguagem mesma, que é talvez o mais antigo
dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata
provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam teve a
inconsciência de se deixar capturar. (AGAMBEN, 2005, p.13)

Através do contato e reação às diversas próteses que nos são oferecidas por situações

vivenciadas diariamente, estabelecemos aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos,

aquilo que nos toca e aquilo que estamos dispostos a oferecer aos demais sujeitos também em

constante processo de construção.

3 Termo cunhado pelo engenheiro Aviv Ovadya - chefe de tecnologia do Centro de Responsabilidade
para Mídias Sociais - MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Disponível em:
https://www.uol/noticias/especiais/ele-previu-o-apocalipse-das-noticias-falsas.htm#tematico-2 Acesso
em 29.09. 2019. (BERGER, 2019, p 106)
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Não seria provavelmente errado definir a fase extrema da consolidação
capitalista que estamos vivendo como uma gigantesca acumulação e
proliferação dos dispositivos. Certamente, desde que apareceu o homo
sapiens havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante
na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado
por algum dispositivo. De que modo, então, podemos fazer frente a esta
situação, qual a estratégia que podemos seguir no nosso corpo-a-corpo
cotidiano com os dispositivos? Não se trata simplesmente de destruí-los,
nem, como sugerem alguns ingênuos, de usá-los de modo justo.
(AGAMBEN, 2005, p. 13)

A partir das relações entre sujeito e aquilo que considero próteses, pensando em um

corpo ciborgue, compreende-se pontos focais entre o que poderíamos considerar

“micropolíticas corporais”. Neste sentido, procuro estabelecer uma reflexão sobre o

pensamento da estrutura corporal e suas possibilidades (como discutido ao se pensar um corpo

ciborgue) como uma intervenção performática política. A ressignificação do corpo como

espaço de poder e de guerrilha permite compreendermos que, através das performances do

sujeito, declare-se o corpo como cenário político de intervenções e representações identitárias,

em contrapartida a sistemas opressores e colonizadores impostos a estes. Tais corpos, em

estado de guerrilha em permanência, declaram suas identidades através da absorção ou

negação de tais dispositivos, como “ser”. Ser mulher, negro, LGBTQIA+ entre outras

declarações de si é, de certa maneira, contruir para si um corpo em guerra que compreenda os

dispositivos como ferramentas para a exploração de multiplicidade de identidades, políticas e

sociais.

Pensando em dimensões de poéticas políticas despertadas através do aprofundamento

no potencial múltiplo dos considerados dispositivos pode-se pensar em uma sociedade que se

organize a partir destes desenvolvimentos de corpos inevitavelmente políticos, abrindo espaço

para discutir-se os poderes e sua ação em grupos sociais. Assumindo “os riscos da

simplificação”, assim como Peter Pál Pelbart (2007, p. 57), esses poderes seriam então “as

ciências, o capital, o Estado, a mídia etc.”

O poder, para tomar em carga a vida, necessita de novos processos. As novas
tecnologias do poder se situam, de fato, aquém do poder da soberania: o
poder é cada vez menos poder de fazer morrer, e cada vez mais direito de
intervir para fazer viver. (GENEL, 2006, p.4)
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Donna Haraway, obviamente, já havia se atentado para as relações entre os corpos

ciborgues e a biopolítica, relações estas que poderiam surgir ao dialogarmos seu material com

os estudos de Michel Foucault,

Estou argumentando em favor do ciborgue como uma ficção que mapeia
nossa realidade social e corporal e também como um recurso imaginativo
que pode sugerir alguns frutíferos acoplamentos. O conceito de biopolítica
de Michel Foucault não passa de uma débil premonição da política-ciborgue
– uma política que nos permite vislumbrar um campo muito mais aberto.
(HARAWAY, 2009, p. 37)

Nesse sentido, me interessa com essa aproximação a tentativa de estabelecer uma

conexão capaz de compreender o “campo mais aberto” sugerido por Haraway, entendendo

que o ciborgue se mostra hoje como elemento paradigmático para entendermos nosso tempo e

a arte que nele podemos fazer.

Considerando o tempo das escritas Foucault, bem como de Haraway, e entendendo que

parte da maneira como ele organiza seu pensamento e o que chega até nosso conhecimento

nos dias de hoje são reflexos de um tempo diferente, pode-se levantar questões e argumentar

sobre o pensamento Foucaultiano.

Se imaginávamos, algumas décadas atrás, ter espaços preservados da
ingerência direta dos poderes, por exemplo, o corpo, o inconsciente, ou a
natureza, e tínhamos com isso a ilusão de preservar nessas esferas alguma
autonomia em relação aos poderes, hoje nossa vida parece integralmente
submetida a esses mecanismos de modulação da existência. Até mesmo o
sexo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, mesmo a fé, nada disso
preserva já qualquer exterioridade em relação aos mecanismos de controle e
de monitoramento. (PELBART, 2007, pp. 57-58)

As relações e as formas de poder e como esses poderes são estruturados em nosso

convívio estão em constantes processos transformativos, “já não estamos às voltas com um

poder transcendente, ou mesmo com um poder apenas repressivo, trata-se de um poder

imanente, trata-se de um poder produtivo” (PELBART, 2007, p.58). Nesse sentido, a maneira

como os poderes sociais são trazidos em Foucault, ainda que válida, necessita de maior

cuidado quando trazida à época contemporânea.

Este poder sobre a vida, vamos chamar assim, biopoder, não visa mais, como
era o caso das modalidades anteriores de poder, barrar a vida, mas visa
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encarregar-se da vida, visa mesmo intensificar a vida, otimizá-la. Daí
também nossa extrema dificuldade em resistir. Já mal sabemos onde está o
poder e onde estamos nós. O que ele nos dita e o que nós dele queremos.
Nós próprios nos encarregamos de administrar nosso controle, e o próprio
desejo já se vê inteiramente capturado. Nunca o poder chegou tão longe e tão
fundo no cerne da subjetividade e da própria vida, como nessa modalidade
contemporânea do biopoder. (PELBART, 2007, p.58)

Assim, como ponto central destaca-se o “corpo” como elemento unicamente biológico

e o “poder” como ferramenta de controle utilizada por elites, desconsiderando que os corpos

também tem e constroem suas subjetividades, suas poéticas e demandas e que este “poder” em

questão também pode ser usado como forma de dar voz a estes corpos, como manifesto e

resistência, me parece uma forma de não percepção do indivíduo em sua completude.

Este mesmo poder é capaz de construir e unir corpos, comunidades que se encontram

para dar força às suas vozes e chegarem a objetivos específicos e comuns. Os corpos criam e

vivem em suas complexidades, não sendo ferramentas unicamente biológicas e inexpressivas

de um sistema regulatório e controlador.

Essa potência de vida disseminada por toda parte nos obriga a repensar os
próprios termos da resistência hoje. Poderíamos resumir este movimento do
seguinte modo: ao poder sobre a vida responde a potência da vida. Mas esse
responder não significa uma reação, já que o que se vai constatando cada vez
mais é que essa potência de vida já estava lá e por toda a parte, desde o
início. A vitalidade social, quando iluminada pelos poderes que a pretendem
vampirizar, aparece subitamente na sua primazia ontológica. Aquilo que
parecia inteiramente submetido ao capital, ou reduzido a mera passividade,
isto é, a vida, aparece agora como um reservatório inesgotável de sentido,
como um manancial de formas de existência, como um germe de direções
que extrapolam, e muito, as estruturas de comando e os cálculos dos poderes
constituídos. (PELBART, 2007, p.58)

Podemos assumir, de certa maneira, que as características trazidas por Pelbart,

principalmente ao se pensar um corpo em resistência às estruturas convencionadas de poder

que normatizam os corpos, também são características desejadas ao se pensar o Ciborgue

como um corpo político em performance. Esses Ciborgues, viventes e mutáveis, não são

apenas mão de obra e/ou produtos das instituições de poder, estes corpos produzem e também

são poder, no sentido de potência resistiva, expressiva e subjetiva, desse modo, são também

um manifesto contra os processos hierarquizadores, colonizadores e, muitas das vezes

invisíveis, estabelecidos e enraizados historicamente nas diversas estruturas sociais. A
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existência do racismo, da misoginia, da lgbtfobia, e quaisquer outras categorias e formas de

preconceitos afeta diretamente a maneira como os diversos núcleos sociais se desenvolvem

pelo mundo, atuando como moderadores e seletores forçados dos indivíduos que conseguiram

ter algum nível de qualidade de vida no núcleo social em questão e o conflito, ainda que em

alguns casos velado, passa a ser o meio predominante de existência.

Os enfrentamentos sociais colocam em risco um dos principais propósitos de um

corpo, sua necessidade de sobreviver. Todas as funções e parâmetros da adaptação humana no

mundo que nos é apresentado perpassam pela noção da sobrevivência e permanência da

espécie no planeta. Estabelecer relações com as demais espécies viventes é um processo

natural, muito embora nos pareça inconsciente o fato de que muitos de nossos procedimentos

sociais afetam diretamente a sobrevivência dos demais agentes no mundo. O corpo humano

busca, então, a adaptação e firma relações inimagináveis para tal, estamos o tempo todo

procurando acoplar ao nosso leque de conhecimento e capacidades métodos e mecanismos

que nos permitem adaptação em meios onde nossa espécie não seria bem sucedida

naturalmente. Mimetizamos, tentamos traduzir, adaptamos e copiamos hábitos e formas das

demais espécies a todo instante a fim de nos manter como dominante.

O ciborgue aparece como mito precisamente onde a fronteira entre o humano
e o animal é transgredida. Longe de assinalar uma barreira entre as pessoas e
os outros seres vivos, os ciborgues assinalam um perturbador e
prazerosamente estreito acoplamento entre eles. A animalidade adquire um
novo significado nesse ciclo de troca matrimonial. (HARAWAY, 2009, p. 41)

Pensando nesta fronteira proposta por Haraway, cabe pensar o entendimento do corpo

ciborgue como gatilho disparador para a quebra com processos biológicos “naturais”,

pensando que os corpos se transformam e são transformados a partir de suas construções

relacionais e experimentadoras no mundo em que estão, revelando novas vivências e

possibilitando a conexão com sagrados particulares. Entender o corpo ciborgue, então,

torna-se uma ferramenta necessária para compreender a própria existência de um corpo e

como este corpo estará posicionado frente à humanidade - e a humanidade tecnologizada do

século XXI - assim, também perceber o que chamo de corpo profanado (a partir de

Agamben).
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O conceito de profanação é proposto por Agamben em oposição ao de
sacralização: “Se consagrar (sacrare) era o termo que designava a saída das
coisas da esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significava
restituí-las ao livre uso dos homens” (2007: 65). Restituir ao livre uso dos
homens aquilo que lhes foi tirado pela consagração seria o mesmo gesto de
retomar para o uso comum aquilo que o dispositivo sequestrou, para poder
ditar um uso considerado correto. Pela profanação, o dispositivo perde sua
parcialidade e tem que se resolver com a sua terceira e mais recalcada
característica. Profanado, ele não pode mais subjetivar, é a vitória da
subjetividade revolucionária sobre a subjetivação constitutiva e
mantenedora. A caneta volta a ser simples objeto para o uso do sujeito, e não
o que o determina. A vida deixa de ser marcada pela forma que lhe foi
imposta pelo dispositivo e pode assumir a sua forma-de-vida. (BAPTISTA,
2015, p. 19)

O autor então cita Agamben, que nos diz “é nesse contexto, que o lúdico se apresenta

como um método profanador por excelência, uma vez que ‘Profanar não significa

simplesmente abolir e cancelar as separações, mas fazer delas um uso novo, a brincar com

elas’” (Agamben, 2007 apud  BAPTISTA, 2015, p. 19) ).  E depois continua:

Ao profanar, as coisas são trazidas de volta à possibilidade de um uso lúdico.
Por meio da profanação é possível brincar com a caneta, sem que ela seja o
elemento de determinação de uma forma de vida. Quando as coisas estão
disponibilizadas para um livre uso, elas já não podem mais formatar a vida,
resplandece assim a forma-de-vida. Não é necessário demarcar uma ordem
cronológica na relação entre a profanação e o lúdico, pode-se tanto afirmar
que ao fazer das coisas um uso lúdico se está profanando o dispositivo,
quanto que profanando se está possibilitando um uso lúdico, não existe
primado de um sob o outro, ambos possuem o poder de perverter o uso
imposto pelo dispositivo em algo novo, que quebra com os rigorismos
predefinidos. (BAPTISTA, 2015, p. 19)

Este elemento profano refere-se às possibilidades de ressignificações pessoais do

corpo e suas particularidades rompendo com padrões de comportamento e existência

pré-estabelecidos por uma sociedade predominantemente capitalista, tratando-se da porção

ocidental do globo. Profanar, então, é também uma forma de subversão à hierarquias que

tendem a emoldurar em padrões pré estabelecidos qualquer tentativa de existência não

convencionada ou que atenda a expectativas de um sistema inevitavelmente capitalista e que

visa o acúmulo crescente não só de bens mas de estruturar poderes sobre o outro.
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A ideia do ciborgue, a realidade do ciborgue, tal como a da possibilidade da
clonagem, é aterrorizante, não porque coloca em dúvida a origem divina do
humano, mas porque coloca em xeque a originalidade do humano. Kaput.
Fim do privilégio. (SILVA, 2009, p. 14)

Além disso, a ciência desenvolve-se em ritmo desenfreado e, nos dias de hoje, a

adaptação de elementos biológicos e mecânicos, intercambiando categorias e espécies

diferentes, já não é mais pauta de estranhamento ou puramente ficção.

A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues – criaturas que são
simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são, de forma
ambígua, tanto naturais quanto fabricados. A medicina moderna também
está cheia de ciborgues, de junções entre organismo e máquina, cada qual
concebido como um dispositivo codificado, em uma intimidade e com um
poder que nunca, antes, existiu na história da sexualidade. (HARAWAY,
2009, p.36)

Os papéis sociais são também reforçados e/ou alterados de acordo com os desejos de

um poder constituinte “invisível”, no sentido de orientar condutas e práticas que buscam

manter e alicerçar as estruturas sociais estabelecidas. A compreensão sobre um corpo, ainda

que não consciente, estabelece a criação de camadas hierárquicas dentro de uma sociedade

massificada e parcialmente cega para tais processos colonizadores.

Pensando em camadas sociais e nas estruturas hierarquizadas vigentes, a violência está

acoplada aos processos governamentais, ainda que tidos como democráticos, uma vez que o

colonialismo é, em grande medida, ‘alicerce’ involuntário e opressor para o surgimento de

nações democráticas atuais. Nesse sentido, os dispositivos também podem ser pensados como

ferramentas capacitadoras para mascarar e potencializar tal violência que se relaciona

diretamente com um governo onde a política se aplica através do domínio dos corpos por tais

dispositivos que afetam diretamente a visão de funcionalidade do humano no mundo.

Simplesmente podemos pensar o dinheiro como um dispositivo político que altera

profundamente a perspectiva de vida de quem o tem ou não. Através desta analogia também

apresenta-se de forma importante o medo como gatilho para gerenciar os corpos: o medo da

fome, da falta de emprego, do aquecimento global etc. São tais dispositivos usados pelas

biopolíticas regentes que alteram o mundo de forma que apenas compreendemos ele pronto e

imutável. Assim também, pode-se pensar esta violência como forma de firmar a necessidade e

eficiência dos dispositivos que realizam a manutenção dos processos de estruturação da
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sociedade atual. “Quando a governabilidade passa a ser uma meta mais importante que a

formação dos governados, o dispositivo perde qualquer possibilidade de um impacto positivo

e se transforma em uma máquina cuja principal função é manter, a qualquer custo, a ordem

constituída.” (BAPTISTA, 2015, p. 12-13) É através desse mecanismo que determinados

governos, por exemplo, utilizam a democracia como forma de mascaramento para manter

processos fascistas atuando e ganhando ‘fiéis’ seguidores que acreditam cegamente estar

buscando um bem maior para a sociedade como um todo quando, na verdade, estão

replicando rastros de estruturas colonizantes que não poderão ser dissolvidas ou rompidas

com medidas de ação instantânea, permanecendo enraizadas e reforçadas nos níveis mais

íntimos do pensamento coletivo.

Essa violência/poder do dispositivo revela uma rede que pretende entrelaçar
tanto os discursos oficiais quanto os silenciamentos oficiosos e os sussurros
revolucionários; tanto as instituições legais, quanto as informais; tanto a
arquitetura panóptica da vigilância quanto a organização espacial da
resistência; tanto as decisões regulamentares, leis e medidas administrativas
tomadas pelo governo, quanto as inquestionáveis imposições do livre pensar;
tanto os enunciados científicos quanto os contra-argumentos ficcionais; tanto
as proposições filosóficas quanto os pensamentos menos amigos do saber
que do poder; tanto a moralidade quanto a imoralidade e a amoralidade no
agir e no pensar; tanto ações filantrópicas quanto as egocêntricas, passando
pelas que se pretendem publicamente filantrópicas, enquanto veladamente
escondem os desejos mais privados e egocêntricos. Trata-se de uma rede
configurada para manter o status quo da fragmentação da vida em meio às
variantes que dispersam o olhar do sujeito. Uma rede de recursos variados,
mas com o único objetivo de evitar a sua própria fragilização, mesmo que a
custas da alienação geral. Uma máquina que, em tons apocalípticos, precisa
ser destruída4. (BAPTISTA, 2015, p. 12)

Não se trata de uma dualidade entre bem e mal. A questão chave aqui gira em torno de

dispositivos invisíveis, como cargos governamentais, atuando em micro procedimentos para

direcionar questões dentro de um macro social. Trata-se da valoração atribuída a instituições e

crenças sociais reforçando poderes invisíveis e atuantes dentro de comunidades, como por

exemplo a influência de alguma religião ou questões relacionadas a posicionamentos políticos

4 O tom apocalíptico da proposta agambeniana é confirmado em sua relação com o messianismo
presente na obra de Walter Benjamin, a interpretação é de que o Messias é o soberano que pode
instaurar o estado de exceção efetivo, ou seja, por fim ao estado de exceção permanente em que se
vive e permitir o ingresso em uma nova forma de política. Essa temática vem sendo desenvolvida em
nossas pesquisas e tem resultados parciais apresentados em Baptista, 2013. (BAPTISTA, 2015, p. 12)
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determinando e priorizando quais indivíduos podem e devem ser ou não. Os dispositivos são

poderosos e, ainda que em algumas situações são mascarados ou invisíveis, são capacitadores,

incapacitadores e transformadores, inevitavelmente conectados a todos indivíduos

independentemente do contexto social ao qual pertencem ou estão inseridos.

A construção da imagem ciborgue está, então, ligada a todos os processos sociais em

todos os níveis seus estruturais, “significa tanto construir quanto destruir máquinas,

identidades, categorias, relações, narrativas espaciais.” (HARAWAY, 2009, p. 99) É um

processo rizomático e contrário a qualquer nível de hierarquia.

Pensando para além de uma ferramenta, todo dispositivo é também uma forma de

referência e uma experiência a partir do sujeito. Os dispositivos, então conectados diretamente

à subjetividade dos indivíduos, atuam moldando possibilidades estruturais, narrativas e

simbólicas, consequentemente criando fissuras onde a vivência destes signos possibilitam a

ruptura com o texto dramático quando pensados dentro do campo das artes cênicas, por

exemplo. A partir deste entendimento, pode-se pensar a própria obra de arte como um

dispositivo uma vez que estes se apresentam como espaços liminares que friccionam

realidades e proporcionam a produção contínua de questionamentos, indagações e fissuras.

Além disso, podemos pensar que o dispositivo também se configura como relação política e

de linguagem. Nesta perspectiva a obra de arte, ao se instaurar como linguagem semiótica,

cria relações com o subjetivo e o cultural, desenvolvendo-se politicamente e socialmente.

Assumindo que os termos “próteses” e dispositivos’ já implicam uma carga teórica

específica e, isoladamente, não abrangem de forma completa a ideia de estímulos que

proponho nesta escrita, ainda que em Agamben os dispositivos sejam reapresentados de forma

mais inclusiva do que em Foucault, superando a relação dos modos de controle e abrangendo

o sentir, as subjetividades e os sujeitos sociais e, para além, o Estado atuando como um

processo de tentativa de quebra e silenciamento destas subjetividades, sugiro, a partir desse

momento neste trabalho, a utilização da palavra “gatilho” para tentar traduzir de forma mais

eficiente e menos restringente a ideia daquilo que provoca o indivíduo a construir e atuar a

partir de sua subjetividade.

O gatilho, então, pode ser traduzido como um disparador dos constantes estímulos

provocadores para que o corpo ciborgue possa se constituir enquanto vivente ativo no mundo

em que está inserido, sejam estes estímulos de qualquer natureza e ordem, sem negar a

existência das relações de poder estabelecidas socialmente ou a padronização dos indivíduos,
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de forma a abrir a possibilidade de estabelecer algum tipo de força anárquica e libertadora

para multidões5.

Um gatilho vai além daquilo que é visto a olho nu, daquilo que pode ser tocado ou

daquilo que pode ser explicado. Ele pode profanar os significados estabelecidos em um

contexto comum para dar voz às diversas subjetividades e pluralidades. Por exemplo, uma cor

pode assumir o papel de gatilho disparador para determinado indivíduo que vivenciou alguma

experiência na qual estava envolvida tal cor, diferente da experiência de qualquer outro ser no

experimento em questão. Buscando exemplos mais nítidos, pode-se trazer ao foco um

indivíduo que sofreu algum tipo de violência onde seu agressor vestia uma camisa de cor azul.

Para essa pessoa, a cor azul pode tornar-se um disparador de memórias traumáticas, bem

como uma faca para alguém que foi esfaqueado. Nesse sentido, os processos traumáticos

podem revelar gatilhos disparadores memoriais. Obviamente, acontecimentos positivos

também atuam como indutores no processo de vivência subjetivo.

A mnemônica é um processo inerente à existência humana e qualquer outra espécie em

questão, e, consequentemente, à existência ciborgue. Um dos nossos principais combustíveis

existenciais é a memória, por ela aprendemos, mudamos e entramos em estado permanente de

mutação. Dominar todo e qualquer elo memorial com outro indivíduo significa poder, seja

esse poder para dominação, estratégico ou afetivo, desse modo não se pode negar a relação

direta com os dispositivos de poder Foucaultianos, porém, é necessário o entendimento de que

a proposta trazida neste trabalho é ir além dos maquinários mecânicos e abranger também os

disparadores psicológicos, tratando das fronteiras entre aquilo que pode ser palpável e aquilo

que não é mas está presente entre os indivíduos.

Nossos corpos são nossos eus; os corpos são mapas de poder e identidade.
Os ciborgues não constituem exceção a isso. O corpo do ciborgue não é
inocente; ele não nasceu num Paraíso; ele não busca uma identidade unitária,
não produzindo, assim, dualismos antagônicos sem fim (ou até que o mundo
tenha fim). Ele assume a ironia como natural. Um é muito pouco, dois é
apenas uma possibilidade. O intenso prazer na habilidade – na habilidade da
máquina – deixa de ser um pecado para constituir um aspecto do processo de

5 A Multidão pode ser compreendida como corpos individuais que se tornam uno, uma voz para
determinado objetivo. Este objetivo, muitas vezes, é derivado de processos de insubordinação e
enfrentamento, o que torna a multidão extremamente perigosa em relação ao poder. Nesse sentido, este
processo seria então semelhante ao corpo-sem-órgãos proposto por Artaud, uma vez que não se trata
somente de corpos biológicos, mas da complexidade de seres e suas subjetividades que podem
fortalecer e contaminar seus discursos quando unidas.
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corporificação. A máquina não é uma coisa a ser animada, idolatrada e
dominada. A máquina coincide conosco, com nossos processos; ela é um
aspecto de nossa corporificação. Podemos ser responsáveis pelas máquinas;
elas não nos dominam ou nos ameaçam. Nós somos responsáveis pelas
fronteiras; nós somos essas fronteiras. (HARAWAY, 2009, pp. 96 - 97)

O ser ciborgue, então, remete à ideia do estado de permanente deriva, sempre à

procura e à disposição do acaso dos encontros com aquilo que o posicionará e direcionará

seus comportamentos no mundo em suas multiplicidades, transitando nos limites entre o real,

ficcional, memorial e o sensorial, edificando o ser para além do humano ou animalesco, ou

ainda, além da máquina. Trabalhando a partir das fusões e simbioses edificadas em um

caminho sem rota pré estabelecida.

Entre os diversos procedimentos situacionistas, a deriva se apresenta como
uma técnica de passagem rápida por ambiências variadas. O conceito de
deriva está indissoluvelmente ligado ao reconhecimento de efeitos de
natureza psicogeográfica e à afirmação de um comportamento
lúdico-construtivo, o que o torna absolutamente oposto às tradicionais
noções de viagem e passeio. (DEBORD, 1958[1956], p. 87)

Estes direcionamentos em deriva não podem ser unicamente conectados à uma

aleatoriedade. Existem incontáveis fatores, aleatórios como o histórico subjetivo ou

propositais como técnicas de comunicação inseridas nas mensagens para atingir determinados

públicos em proporções específicas, que cria ruídos na capacidade de afetação dos parâmetros

disponíveis e que irão estabelecer uma forma única para que cada indivíduo receba e reaja a

cada código e estímulo de maneira única, ainda que sob um olhar macro, de certo modo

generalizado, possa ser identificado determinado padrão comportamental.

A parte aleatória não é tão determinante quanto se imagina: na perspectiva
da deriva, existe um relevo psicogeográfico das cidades, com correntes
constantes, pontos fixos e turbilhões que tornam muito inóspitas a entrada ou
a saída de certas zonas. (DEBORD, 1958[1956], p. 87)

Tratando deste fator de fluxo de uma deriva, nem tão aleatórias assim, aqueles que

chamo de gatilhos podem ser percebidos como fortes atuantes e afetivos das diversas formas

como os indivíduos estarão presentes neste mundo em constantes ciclos mutáveis. Não

obstante, o aspecto cartográfico, o transitar entre pontos de revisitação, destes seres em

constante pesquisa e absorção de estímulos comportamentais fica também evidenciado. Estes
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ditos comportamentos estão diretamente ligados ao ambiente relacional em que acontece a

deriva.

A análise ecológica do caráter absoluto ou relativo dos recortes do tecido
urbano, do papel dos microclimas, das unidades dos bairros oficiais, e
sobretudo da ação dominante de centros de atração, deve ser utilizada e
completada pelo método psicogeográfico. O terreno passional objetivo onde
se move a deriva deve ser definido de acordo com seu próprio determinismo
e com suas relações com a morfologia social. (DEBORD, 1958[1956], p. 87)

O entendimento desta constante inconstância também nos permite pensar que o ser,

entre transformações e adaptações, também estará em ininterruptos devires que são partes

potentes, mas não necessariamente concluintes, determinadoras ou encerradoras dos ciclos

mutáveis de um ser/estar ciborgue. E é a partir da ideia de devir, de um vir-a-ser constante, é

que podemos observar o corpo ciborgue como um corpo rizomático. Esta ideia, trazidas

através de Deleuze (1995, p. 20), pressupõe que “um rizoma não pode ser justificado por

nenhum modelo estrutural ou gerativo”, assim como as estruturas das raízes de uma árvore. A

analogia da árvore vai de contraponto ao corpo aqui citado. Desta maneira, ao pensar o

ciborgue, devemos pensar um corpo que profane até mesmo as nuances hierárquicas do meio

onde está inserido. Assim podemos dizer que o Ciborgue é um cartógrafo por natureza, pelo

fato de ramificar-se como rizoma e independer-se de partes que, ao ver de tais reflexões já

escritas, podem até mesmo serem amputadas se for para melhor forma de se criar o corpo em

devir e as experiências deste mesmo corpo.

Através dessas possíveis narrativas cuja trama é tecida cotidianamente, seja em

grandes núcleos ou em menor escala, como grupos sociais isolados buscando determinado

encontro, pode-se pensar a deriva como um estado transitório e potencializador para as

construções ciborgueanas das quais julgo sermos pertencentes.

Na contemporaneidade, o cotidiano das cidades está entrelaçado por diversas
narrativas transmitidas como resultados das interações entre as pessoas. Os
efeitos de tais interações interferem diretamente na produção do
conhecimento e nas transformações sociais. No dia-a-dia, os fragmentos que
compõem o tecido da memória são gerados pelo encadeamento dos discursos
da cidade, em suas diversas esferas. Walter Benjamin (1994) descreve que a
experiência de narrar (…) é uma forma artesanal de comunicação. Ela
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele [1].
(GASPERI, 2013)
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Trazendo a experiência do cotidiano urbano para o foco, Marcelo Eduardo Rocco de

Gasperi nos ajuda a compreender, através do transeunte, os processos de formação,

enfrentamentos e fricções que as diversas possibilidades de discursos podem estabelecer

durante um estado de deriva.

Partindo desta premissa, pode-se dizer que as narrativas circulam entre os
grupos e redes sociais, ressignificando o cotidiano através das
contextualizações dadas pelos seres que se comunicam. Como compreende
Mikhail Bakhtin (1993), as narrativas são dialógicas, permeadas por
fragmentos de discursos que articulam falas sociais em sintonia ou em
contradição, sendo reconstruídas a partir de diferentes posicionamentos.
Com isto, pensar o cotidiano como lócus de discursos contrários, de
enfrentamento e de fricção de ideias, possibilita entendê-lo como um palco
privilegiado de experiências com sentido renovado, em que o tempo presente
acolhe o saber multicultural e multifacetado [...] (GASPERI, 2013)

Estes corpos que mapeiam rastros culturais a todo instante e que, ainda que

involuntariamente em parte dos casos, resgatam formas de estar a partir de resquícios de seus

mortos e antecessores. A partir desse ponto, pode-se também pensar em desterritorialização e

possíveis desconstruções destes corpos derivantes e políticos.

A rua e os espaços públicos tornam-se locais privilegiados no campo das
intersecções, pois eles são abertos à livre circulação de identidades, pessoas,
gêneros, etnias. Sendo assim, por meio das ruas, certos acontecimentos
podem escapar às formas estabelecidas, pois os corpos intervêm sobre outros
corpos, em um caminho duplo de reflexividade e autorreflexividade: A
exposição a uma obra ou acontecimento provoca uma confrontação, e
aquele que se expõe sofre o impacto desse confronto [5]. Ainda neste
sentido, pode-se dizer que a consciência dos indivíduos vem, então, por
sobreposições de conceitos, sugestões e confrontos contextualizados em
cada cidade, em cada comunidade, tornando o público da “obra” em paciente
e agente simultaneamente. (GASPERI, 2013)

Nesse sentido, estes seres ciborgues seguem cartografando seus desejos e construindo

suas identidades em um mundo inconstante e mutável, uma variedade contínua de encontros e

desencontros. São seres ligados diretamente ao aspecto relacional e sua existência não

depende da quantidade ou da qualidade de seus acoplamentos, ela será fruto das relações

construídas nesse processo simbiótico. Ao que nos aproxima, então, de uma possibilidade de

entendimento do corpo sem órgãos de Gilles Deleuze e Félix Guattari a partir de Artaud.
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De todo modo você tem um (ou vários), não porque ele pré-exista ou seja
dado inteiramente feito — se bem que sob certos aspectos ele préexista —
mas de todo modo você faz um, não pode desejar sem fazê-lo — e ele espera
por você, é um exercício, uma experimentação inevitável, já feita no
momento em que você a empreende, não ainda efetuada se você não a
começou. Não é tranqüilizador, porque você pode falhar. Ou às vezes pode
ser aterrorizante, conduzi-lo à morte. Ele é não-desejo, mas também desejo.
Não é uma noção, um conceito, mas antes uma prática, um conjunto de
práticas. Ao Corpo sem Órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se
acaba de chegar a ele, é um limite. Diz-se: que é isto — o CsO — mas já se
está sobre ele — arrastando-se como um verme, tateando como um cego ou
correndo como um louco, viajante do deserto e nômade da estepe. É sobre
ele que dormimos, velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, que
procuramos nosso lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e
nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos.
No dia 28 de novembro de 1947, Artaud declara guerra aos órgãos: Para
acabar com o juízo de Deus, "porque atem-me se quiserem, mas nada há de
mais inútil do que um órgão". É uma experimentação não somente
radiofônica, mas biológica, política, atraindo sobre si censura e repressão.
Corpus e Socius, política e experimentação. Não deixarão você experimentar
em seu canto. (DELEUZE, 1996, p. 8-9.)

O Corpo sem Órgãos (CsO) em Deleuze e Guattari ultrapassam os limites óbvios de

suas capacidades, praticando um exercício de ‘profanar’ os significados e funções dos

sentidos, para além disso ser aberto às possibilidades de ressignificação pois “o CsO já está a

caminho desde que o corpo se cansou dos órgãos e quer licenciá-los, ou antes, os perde.”

(DELEUZE, 1996, p. 9). Este corpo essencialmente pode ser percebido como um corpo em

constante experimentação e pesquisa de intensidades.

Um CsO é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por
intensidades. Somente as intensidades passam e circulam. Mas o CsO não é
uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada a
ver com um fantasma, nada a interpretar. O CsO faz passar intensidades, ele
as produz e as distribui num spatium ele mesmo intensivo, não extenso. Ele
não é espaço e nem está no espaço, é matéria que ocupará o espaço em tal ou
qual grau — grau que corresponde às intensidades produzidas. Ele é a
matéria intensa e não formada, não estratificada, a matriz intensiva, a
intensidade = 0, mas nada há de negativo neste zero, não existem
intensidades negativas nem contrárias. Matéria igual a energia. (DELEUZE,
1996, p. 12.)

A experiência e a intensidade são propostas que sustentam toda e qualquer vivência no

sentido de conectar as linguagens e sujeitos, são também elas que proporcionam a quebra de

hierarquias estruturais e colonizantes. Ao trazer a intensidade 0, Deleuze e Guattari reforçam
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a multiplicidade como forma de negar o que seria uma diminuição ou fragmentação redutiva

do ser, este número zero induz que o indivíduo pode ser qualquer entre as infinitas

possibilidades experienciais e também ser nulo em relação às potências já atribuídas ao corpo.

Não se trata de negá-las, é estar disponível para todas. Como trazido por Eleonora Fabião ao

tratar do artista que atua desorganizando, “o performer age como um complicador, um

desorganizador; cria para si um Corpo sem Órgãos ao recusar a organização dita “natural”,

organização está evidentemente cultural, ideológica, política, econômica” (FABIÃO, 2013, p.

6). A experiência aqui refletida trata também do rompimento com limitações, sejam elas

físicas ou advindas de questões psicológicas, externas ou participantes do ser.

Podemos pensar em uma estrutura que possibilite um programa performativo, como

propõe Eleonora Fabião, como narrativa para a discursiva performática. Não necessariamente

como um viés textocêntrico ou convencionado, mas como composições de ações a serem

experienciadas. Tais escritas desta narrativa propicia, inclusive, a ideia de re-performar as

ações. Mas esta experiência, pensando a partir de Fabião, desenvolve-se como proposição de

experiência, e não textual. Diferente de uma dramaturgia teatral que possui uma relação

literária e individual, mesmo sem a interpretação cênica, a narrativa proposta pelo programa

performativo tem relação direta com a ação. Cria-se pelo fato de dizer sobre as experiências e

ações programadas que irão se desenvolver, mesmo que com afetações ‘aleatórias’, de forma

estruturada.

Percebemos pouco a pouco que o CsO não é de modo algum o contrário dos
órgãos. Seus inimigos não são os órgãos. O inimigo é o organismo. O CsO
não se opõe aos órgãos, mas a essa organização dos órgãos que se chama
organismo. É verdade que Artaud desenvolve sua luta contra os órgãos, mas,
ao mesmo tempo, contra o organismo que ele tem: O corpo é o corpo. Ele é
sozinho. E não tem necessidade de órgãos. O corpo nunca é um organismo.
Os organismos são os inimigos do corpo. O CsO não se opõe aos órgãos,
mas, com seus "órgãos verdadeiros" que devem ser compostos e colocados,
ele se opõe ao organismo, à organização orgânica dos órgãos. O juízo de
Deus, o sistema do juízo de Deus, o sistema teológico, é precisamente a
operação Daquele que faz um organismo, uma organização de órgãos que se
chama organismo porque Ele não pode suportar o CsO, porque Ele o
persegue, aniquila para passar antes e fazer passar antes o organismo. O
organismo já é isto, o juízo de Deus, do qual os médicos se aproveitam e
tiram seu poder. O organismo não é o corpo, o CsO, mas um estrato sobre o
CsO, quer dizer um fenômeno de acumulação, de coagulação, de
sedimentação que lhe impõe formas, funções, ligações, organizações
dominantes e hierarquizadas, transcendências organizadas para extrair um
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trabalho útil. Os estratos são liames, pinças. "Atem-me se vocês quiserem".
Nós não paramos de ser estratificados. (DELEUZE, 1996, p. 19-20)

Desconstruir estes corpos trata-se então de compreender, além do indivíduo, as

possibilidades conectivas e expressivas disponíveis através da experimentação. Este

argumento é reforçado quando Deleuze (1996, p.21) diz que, “desfazer o organismo nunca foi

matar-se, mas abrir o corpo a conexões que supõem todo um agenciamento, circuitos,

conjunções, superposições e limiares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e

desterritorializações medidas à maneira de um agrimensor.” Ao entender a multiplicidade

proposta pelo conceito de CsO, podemos compreender também os laços que conectam estes

corpos anárquicos às organizações sociais, ensaiados por Artaud metaforizando este sistema

em um ‘juízo de deus’, que tendem a sistematizar e negar as subjetividades ao que tratamos

como os corpos ciborgue.

1.3  O universo virtual como espelho da vida: a cena (ainda mais) expandida

A virada para o século XXI abriu caminhos para a crescente e abrupta expansão dos

meios de comunicação, de modo que estes veículos passam a afetar diretamente os modelos

de vida. Tendo seu embrião durante a Guerra Fria, nos Estados Unidos, como mecanismo de

comunicação exclusivamente militar, a internet ganhou destaque ao longo dos anos e vem

sendo popularizada e incorporada em diversas camadas de convivência por seu alto nível de

eficiência e praticidade ao facilitar a troca de diversos tipos de dados e, em certa medida,

oferecer a possibilidade de moldar, influenciar ou até mesmo controlar comportamentos

sociais através da utilização de redes sociais como ferramentas, acima de tudo, de publicidade

e manutenção do capitalismo. Neste começo de século XXI, para grande parte da população

pensar a vida sem a internet beira o impossível. Em especial, os anos de 2019, 2020 e 2021

têm sido propícios para que a rede ganhe ainda mais protagonismo, uma vez que a pandemia

do COVID196, e a situação sanitária decorrente, que assombra todo o globo terrestre e obriga

6 Publiquei, junto com minha orientadora e demais pesquisadores do grupo de estudos que integramos,
um artigo sobre os impactos da pandemia, ainda no começo da mesma, intitulado Inquietações:
pandemia, crise, necropolítica, Artaud. Cf. DIAS, L. da C.; SILVEIRA, M. de N. da; MAIA, R.;
FERIGATI PEREIRA, L. G.; METHNER BALDIN, P. Inquietações: pandemia, crise, necropolítica,
Artaud . Conceição/Conception, Campinas, SP, v. 9, n. 1, 2020. Disponível em
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/ index.php/conce/article/view/8660589 .

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8660589
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a humanidade a viver o isolamento e distanciamento social, o que, consequentemente, acarreta

em novas formas de se pensar os fazeres e existências nos níveis mais profundos da

sociedade. Nesse cenário já não se distingue mais aquilo que previamente seria exclusividade

de um mundo real ou de um lugar físico, a conexão agora é palpável, sensível e, acima de

tudo, essencial.

Os possíveis diálogos entre os mundos ‘offline’ e ‘online’, quase inseparáveis na

modernidade, são temas de muitas discussões atuais. O cenário virtual tem se tornado um

espaço de produção intensa das mais variadas categorias de conteúdos, e este espaço

movimenta tanto uma quantidade inimaginável de recursos como também pode se tornar

cenário para a construção de personas com questões particulares, como é o caso dos jogos

virtuais de simulação de vida onde jogadores concebem avatares que irão viver e atuar

conectados através de universos online. Pensar o ambiente virtual como um tipo diferente de

espacialidade para se compreender uma ‘segunda vida’ parece se tornar um caminho para

compreendermos uma performatividade virtual que, como propõe a internet, conecta o sujeito

com diversas perspectivas de realidade e, por assim dizer, outros performers desta existência

paralela. Mas, para abordar estes conceitos mais profundamente, é necessário observar

algumas transformações das concepções teatrais ocorridas já desde o século XX que

justificam aspectos performáticos desta pesquisa, que pretende, portanto, pensar o espaço

virtual em suas possibilidades como cena expandida.

Como aponta Luis Gustavo Ferigati Pereira em sua dissertação (2021, p. 48), vivemos

uma época transicional, o século XX já se tornara berço para a performance art, um período

marcado pelas transformações sociais implicadas pela Segunda Guerra Mundial.

Esta juventude que emerge, em meados do século XX, como geração de
mudanças nos Estados Unidos e no mundo, tem uma perspectiva de embate
direcionado sobretudo à ideia de autoridade. Os inimigos em comum eram o
racismo, as opressões corporais e coloniais, os domínios sobre a liberdade.
Do mesmo modo, as artes experienciaram os mesmos ares de transformação
e de revolução que esta geração respirava. Tais revoluções quebraram com
as formas até então canonizadas da arte, herança de certos ideais. O teatro,
por exemplo, romperia com as leis aristotélicas, saindo dos palcos; novas
formas musicais experimentais surgiriam; as artes visuais não mais
retratavam a realidade mimeticamente, entre outras. E, em meio a tais
transformações, é neste momento que se faz berço para o nascimento da
performance art. (PEREIRA, 2021, p. 48)
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Desta forma, Antonin Artaud torna-se uma das principais referências para a discussão

que pensa o performático em fricção e simbiose com a realidade na contemporaneidade.

Artaud, nascido em 1896 em Marselha na França, acompanhou diversas ocorrências que

alteraram a perspectiva da realidade, como a primeira e a segunda guerra mundial. Em

decorrência acompanhou, também, o nascimento das vanguardas que surgem como

contracultura das formas artísticas já cristalizadas através dos séculos, vanguardas tais como o

surrealismo que foi de suma importância para a vida de Artaud. E é através destas

transformações sócio-artísticas que é possível perceber a relação entre arte e vida, estreitando

seus limites e tornando-se como conceitos ‘duplos’ um do outro para Antonin. Na possível

compreensão e quebra da subjugação do Teatro à formas que o institui como ferramenta

dialógica para a discussão de conceitos sociais, Artaud pensa no resgate de uma linguagem

‘verdadeira’ do ‘teatrar’, muito próxima do que atualmente percebemos na performance, que

se instaura na espacialidade, no gesto, nas atitudes, nas expressões e na experiência que é

escrita no momento do acontecimento (ARTAUD, 1970, p. 80).

O diálogo - coisa escrita e falada - não pertence especificamente à cena,
pertence ao livro; a prova é que nos manuais de história literária reserva-se
um lugar para o teatro considerado como ramo acessório da história da
linguagem articulada.
Digo que a cena é um lugar físico e concreto que pede para ser preenchido e
que se faça com que ela fale sua linguagem concreta.
Digo que essa linguagem concreta, destinada aos sentidos e independente da
palavra, deve satisfazer antes de tudo aos sentidos, que há uma poesia para
os sentidos assim como há uma poesia para a linguagem e que a linguagem
física e concreta à qual me refiro só é verdadeiramente teatral na medida em
que os pensamentos que expressa escapam à linguagem articulada.
(ARTAUD, 2006, p. 29-30)

A cena observada enquanto “lugar físico e concreto”, em minha interpretação sobre os

escritos de Artaud, trata-se de uma construção onde os sentidos possam ser vivenciados e

experimentados, não necessariamente um lugar construído de paredes físicas. Trata-se de

espaços expandidos onde o diálogo, a expressão e as sensações possam fluir em prioridade,

uma expansão daquilo que temos como realidade, abrindo caminhos para se pensar

concepções de realidades em/a partir de espaços alternativos, como, por exemplo, as

construções possibilitadas a partir da investigação de um ambiente virtual e tecnológico,

flexibilizando pensamentos comuns e ‘regras’ de estruturações sociais, como a utilização da
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linguagem e métodos. Nesse sentido, o desbravamento de um espaço virtual possibilita a

abertura de novos caminhos e formas de performar as existências. Pensar estes espaços como

cenários sociais, onde as estruturas discutidas são de relação cultural e convivial, também é

pensar estes espaços como cenários de construção das realidades diversas, sejam elas

cotidianas, virtuais ou outras quaisquer. Então, através disso, podemos pensar uma

performance onde, a partir da interação dos sujeitos, transformam a sociedade enquanto

performam. Artaud, ao apontar sobre a civilização e sociedade, possibilita nosso pensamento

de uma civilização criada e simbionte com a cultura.

É preciso insistir na idéia da cultura em ação e que se torna em nós como que
um novo órgão, uma espécie de segundo espírito: e a civilização é cultura
que se aplica e que rege até nossas ações mais sutis, o espírito presente nas
coisas; e é artificial a separação entre a civilização e a cultura, com o
emprego de duas palavras para significar uma mesma e idêntica ação.
(ARTAUD, 2006, p. 4)

As ações, pensadas aqui amplamente, são regidas por nossa interação com o meio. O

que seria, então, o performar se não compreender as ações colocadas ao mundo enquanto se

age? Em concordância com Roselee Goldberg, quando diz:

Ao contrário do que acontece na tradição teatral, o performer é o artista,
quase nunca uma personagem, como acontece com os actores, e o conteúdo
raramente segue um enredo ou uma narrativa nos moldes tradicionais. A
performance pode também consistir numa série de gestos íntimos ou numa
manifestação teatral com elementos visuais em grande escala e durar apenas
alguns minutos ou várias horas; pode ser apresentada uma única vez ou
repetida diversas vezes e segu ir ou não um guião; tanto pode ser fruto de
improvisação espontânea como de longos meses de ensaios. (GOLDBERG,
2007, P.8)

Nesse sentido, tal relação entre comportamento e performance será mais aprofundado

no decorrer do texto porém, se faz necessário esta instigação, com a finalidade de pensar vida

e teatro através da relação dos duplos, onde a vida torna-se um duplo do teatro a partir do

momento de que tudo que é criado e encenado é também capaz de alterar a realidade

contextual através das afetações que partem da cena e atuam como tendências na vida. Ainda

seguindo esse raciocínio, podemos perceber a linha tênue que separa, ou pelo menos simula

uma certa divisão, entre ficção e vida criando a todo tempo novas camadas e novas

possibilidades para a(s) realidade(s).
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Conceber cada obra, com vistas ao teatro. Reteatralizar o teatro. Tal é o novo
grito monstruoso. Mas o teatro precisa ser relançado na vida. Isto não quer
dizer que se deva fazer vida no teatro. Como se pudéssemos simplesmente
imitar a vida. O que se faz necessário é reencontrar a vida do teatro, em toda
a sua liberdade. (ARTAUD, 1970, p. 26)

Trazer o teatro novamente à vida é compreender que não existe separação entre a arte e

a própria vida. Existe uma espécie de alimentação entre uma e outra que conduz algo para

além de uma mimética, seja por parte da arte ou pela vida, mas sim de uma criação constante

e uníssona. A partir desta linha de pensamentos, uma pessoa em vida estaria constantemente

tecendo linhas performáticas para estabelecer e construir sua existência no real. A partir do

momento em que esta performance é modificada em algum nível, a vida também sofrerá

alterações de rumo, uma vez que estão diretamente conectadas. A concepção de vida, de estar

vivo, aceita socialmente hoje, seria então um duplo de tudo aquilo que é considerado teatral

e/ou performático. Os comportamentos humanos seriam então aquilo que lhes foi ensinado a

performar em um espelho daquilo que é tempo passado. Assim, esse reencontro com a vida

proposto por Artaud estaria firmando a relação de construções em espelho tecida entre teatro e

vida  - e por que não também, entre real e virtual.
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CAPÍTULO 2

A TECNOLOGIA E SEU DUPLO:

POSSIBILIDADES PARA A CENA E A PERFORMANCE

2.1 A dança entre a tecnologia e a cena - Danse Serpentine e as reverberações do século

XX

A performance art, conforme brevemente introduzido no capítulo anterior, nasce a

partir das transformações sofridas pelo teatro no século XX, em especial em sua segunda

metade, que são embrionárias e apontam para a utilização de tecnologia em cena e as

possibilidades de criação de novos espaços e diálogos intermídia, mostrando um desejo de

quebra das formas canonizadas e a experiência da ‘arte pela arte’ como foco principal das

ações artísticas. As transformações que viriam a seguir na história humana, conforme aponta

Jorge Glusberg,

Todos esses caminhos, aparentemente divergentes, apontavam para uma
única direção: reexaminar os objetivos da arte - de todas as artes - abrindo
novas possibilidades para aquela que é a mais sublime parte do homem,
marcado por um mundo recém-saído da guerra e do holocausto atômico.
(GLUSBERG, 2013, p.27)

Esse limiar entre o cenário bélico, maquínico e as incertezas de uma continuidade,

associados ao conflito com o pensamento condicionador e moralista europeu do início do séc.

XX, desencadeou os propósitos que levaram ao nascimento do Futurismo.

O Futurismo foi um movimento artístico e literário, que aconteceu no início
do século XX, no qual o moralismo e o passado foram rejeitados,
anunciando o progresso e a tecnologia. O movimento se estabeleceu a partir
da publicação do Manifesto Futurista no dia 20 de fevereiro de 1909, no
jornal francês Le Figaro, o qual foi escrito pelo poeta italiano Felippo
Tommaso Marinetti. (NEUMANN, BEHLING, PROTTI. 2017. pp.2,3)
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A utilização de recém-chegadas novidades maquinárias nos mais variados âmbitos da

vida, como transporte e medicina por exemplo, possibilitou a ampliação da percepção humano

no que diz respeito às suas capacidades e olhares sobre os métodos de fazeres. Pensando no

campo das artes, as influências tecnológicas, além de novas possibilidades, trouxeram à tona o

questionamento sobre as narrativas e o conformismo com estruturas lineares de pensamento.

“No âmbito do teatro, os futuristas romperam com a narrativa realista, em que tempo e espaço

se davam de forma linear na tentativa de imitar o “encadeamento natural da vida”.”

(FIRMEZA, 2010, p. 13)

Ao questionar aquilo que é estático, o Futurismo torna-se um propulsor da forma como

a Performance e a tecnologia trabalham a inconstância e as transformações, abrindo

possibilidades para se desenvolver com o momento e a vivência do instante presente. É de

suma importância esta discussão para a presente dissertação pelo fato que, tratando-se de

âmbitos que rompem com estigmas do passado, o Futurismo, de sua maneira, propunha um

desenvolvimento a partir dos avanços tecnológicos com a finalidade de compreender uma arte

outra do que a já instituída. Assim, a modernidade invade o cenário artístico criando

interseções que buscam ‘novas artes’ ou, pelo menos, novos meios de se vivenciar o fazer

artístico. Por este viés a arte desdobra-se com novos artifícios capazes de afetar o público e os

artistas e, por assim dizer, tornar a arte ‘viva’. Diversas formas vanguardistas, para além do

futurismo, pretendiam retirar a arte da estase dos museus e dos lugares elitizados para se

pensar a ‘arte pela arte’ e longe de um processo comercializado.

Então podemos relacionar este tipo de desenvolvimento vanguardista com algo

próximo do que pretendo nesta dissertação: mostrar a relação entre corpo, tecnologia, o virtual

e a performance. Perto de algo que aconteceu com o Futurismo, as tecnologias e o cenário

virtual tornam-se campo principal para o desenvolvimento das artes, principalmente em meio

a pandemia do Covid-19. Assim, o corpo do performer e as novas ferramentas tecnológicas

tornam-se ‘tela em branco’ para a criação de diversas possibilidades que, até pouco, poderiam

(e ainda podem) ser consideradas como não-enquadrantes no conceito de ‘obra de arte’.

Pouco interesse tenho em comprovar sua veracidade como arte ou não-arte mas, sim,

desenvolver novos horizontes, assim como os aspectos vanguardistas, de perceber

possibilidades que quebram a barreira entre a vida e o virtual, como o próprio jogo virtual

online que será discutido com mais profundidade no decorrer desta dissertação.
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Estas revoluções propostas em meados do século XX afetam diretamente a linha de

pensamentos desta dissertação pois, sem suas transformações, muitos aspectos do que

conhecemos como arte hoje nasceram de perspectivas ainda não abordadas no campo artístico

que se canonizava na época. Desta forma surgem teóricos, como Victor Turner e Richard

Schechner, que focam seus estudos na performance. Schechner, que será abordado com mais

profundidade no terceiro capítulo, traz à tona a ação como núcleo da performance, o que

impele uma gama de possibilidades e questões a respeito do estudo da performance que

afetam diretamente os pensamentos atuais e sua prática. O comportamento é o elemento

principal para sua teoria sobre a performance: relacionado diretamente com a sociedade e a

cultura, Schechner abarca em sua teoria a ideia de “Comportamento Restaurado” (que será

abordado no terceiro capítulo).

Assim, podemos dizer que a tecnologia está presente, inevitavelmente, nos conceitos

da performance arte, assim como nos elementos do futurismo, através de artifícios que já

estão presentes nos comportamentos sociais dos indivíduos. Tecnologia, como já visto

anteriormente, é amplamente discutida aqui como, por exemplo, sua presença em ações

cotidianas como a leitura do jornal. O ato de ler um jornal impresso, uma ação característica

do século passado mas ainda presente em alguns núcleos sociais atuais, só é possível a partir

do desenvolvimento e aplicação de tecnologias que passam desde as impressões até mesmo a

processos fundamentais à ela, como a produção da tinta. Estas construções tecnológicas

invisíveis ao ritmo acelerado do cotidiano possibilitam esta comunicação, o ato de ler um

impresso. O ensejo desta discussão é para percorrermos minimamente nosso olhar para uma

pequena esfera histórica que nos impulsiona a pensar a performance e a tecnologia como

irmãs que passam para nosso presente e ampliam cada vez mais suas possibilidades,

mostrando que o que a pouco poderia ser encarado como ficção científica ou apenas como

mídias de comunicação podem ser tornar, de fato, relevantes para o fazer artístico.

A cena, então, torna-se algo diferente do já habituado. Appia traz como pensamento

que orienta seu trabalho (JÚNIOR, 2016, p. 189) uma significação maior da cenografia e dos

elementos cênicos com a finalidade de compreender uma comunicação em níveis diferentes

dos constantemente utilizados com o público, como nos mostra José de Oliveira Júnior em seu

artigo Iluminação e espacialidade em Adolphe Appia:
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Seus estudos tratam sobre o espaço cênico de forma original e pioneira, e
posiciona a iluminação e a cenografia como bases fundamentais para seu
projeto de reformulação do espaço cenográfico teatral. Ele foi um teórico
surgido na passagem do século XIX para XX com ideias sobre a
reformulação  do  espaço  cênico. (JÚNIOR, 2016, p. 189)

Pensar desta maneira é relacionar a ideia de um resgate de presença proposto pelo

encenador com elementos mais ‘refinados’ de tecnologia em cena para se criar um diálogo

consciente da cenografia, assim como da montagem como um todo. Tais tecnologias, como a

iluminação elétrica e jogos de espelhos que até então não eram vistos, transformam a relação

do público com a imersão teatral, fazendo emergir aspectos importantes para a discussão desta

dissertação ao que se trata de uma ocupação, em amplo sentido da palavra, do espaço cênico

através de dispositivos que ‘pintam’ o espaço em branco através das narrativas que só se torna

possível a partir da tecnologia que se instaura na época.

As propostas de Appia estariam, então, aliadas à utilização consciente da tecnologia

disponível naquele momento histórico, seja em níveis mínimos ou em casos extremos.

Trabalhar a iluminação cênica como construtora e possibilitadora de novos diálogos e escapar

do óbvio, por exemplo, requer, além da criatividade, certo nível de intimidade com os

equipamentos tecnológicos. Dessa união entre artes e tecnologia podemos perceber avanços

na quebra de paradigmas que estabeleciam previamente alguns limites para a cena e para os

possíveis diálogos que possam ser construídos a partir da conversa entre obra, tecnologia e

público.

Pensando no campo das artes, a tecnologia aplicada junto às técnicas específicas

mudariam o cenário anterior à esta época. Loïe Fuller, por exemplo, revolucionou o cenário

da dança em Paris com sua icônica Danse Serpentine, uma técnica única que em 1896 viraria

um curta metragem de dança, contando com seu registro pode-se estipular que seja o

primeiro. Trabalhando através dos dispositivos teatrais com a tecnologia foi considerada uma

modernista (AMORIM; OLIVEIRA e MOREIRA, 2017). Através da manipulação destes

dispositivos, como a iluminação, a caracterização o palco entre outros, Loïe instituiu sua

própria técnica que envolvia o teatral e a dança com a finalidade de criar um espetáculo

cênico onde tais fatores tecnológicos confluíram para uma experiência única, sendo apelidada

por seus admiradores como “Deusa da Luz”, emergindo aspectos novos que marcam uma

estética onde se funde os aspectos tecnológicos com a própria arte.
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Suas experiências em desenho de luz incluíam o uso de materiais
fosforescentes e técnicas de silhueta. Loie começou a investigar diferentes
comprimentos e cores de seda, varas de bambu para ampliar a envergadura
do figurino, iluminação colorida coreografada e gradualmente evoluiu a sua
Danse Serpentine ao uso de espelhos e projeções cinemáticas. Ao dançar, ela
manipulava volumosos panos de seda enquanto raios de luz colorida o
iluminavam, criando uma ilusão abstrata de luzes coloridas moventes.
(AMORIM; OLIVEIRA e MOREIRA. 2017)

Utilizando recursos de iluminação altamente sofisticados para a época, a artista cria

formas e texturas projetadas em seu figurino único, com o qual Loïe atingia a quebra com os

padrões de movimento e corporeidade em palco. Através da junção de tecnologia e dança a

artista ocupa o palco e comunica com seu público suas criações.

Imagem 1. Frame de Loïe Fuller performando Danse Serpentine em filme de 1901 recolorido no
processo de Pathéchrome, ou Pathécolor, por Segundo de Chomón, em 19027.

As contribuições que Loïe trouxe na transição do séc. XIX para o séc. XX, que ainda

hoje instigam, inspiram e reverberam na produção não só da dança mas da arte em geral,

possibilitam um pensamento embrionário sobre as primeiras tentativas de um diálogo

intermidiático uma vez que suas criações na dança sofrem fortes afetações do cinema e teatro,

7 Muito embora o filme de 1901 tenha autoria anônima, há fortes indícios de que se trata de um
trabalho dos irmãos Lumière em parceria com Loïe a partir de experimentos conjuntos realizados em
1989 e cuja finalidade era registro.
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assim, possivelmente dando os primeiros passos para o que hoje é conhecido como

videodança.

O ineditismo cênico de Loie Fuller (que teve sua ideia desenvolvida entre o
final do século XIX e início do século XX), baseado em um pensamento
intermidiático incipiente, provavelmente influenciado pela ideia de obra de
arte total de Richard Wagner, acabou por influenciar diversos artistas de
outras áreas e épocas. Do seu trabalho na interface com o cinema,
principalmente na parceria com os irmãos Lumière, surgem as especulações
sobre um certo pioneirismo na linguagem da videodança, mesmo que a
tecnologia do vídeo, propriamente, tenha apenas se desenvolvido em torno
de meio século depois. Apesar do problema conceitual dessa afirmação, se
visto a partir de uma perspectiva essencial de imagem em movimento, o
cinema traz um legado de projetos experimentais que antecipam aspectos da
estética desenvolvida pelos artistas do vídeo na década de 1960. A
remediação da Danse Serpentine para o cinema, proposta pelos Lumière em
1897 e retomada agora em 2016, justapõe camadas de sentido ao longo do
tempo. Entretanto, ambas experiências aparentam compartilhar do mesmo
objetivo que Loie Fuller: a imersão absoluta do espectador (conforme havia
sugerido Wagner) em sua atmosfera abstrata e etérea. (AMORIM;
OLIVEIRA e MOREIRA, 2017)

O trabalho de Loïe nos conduz a pensar também a ideia da quebra com os limites e

paradigmas estabelecidos e convencionados para a cena da época - e mais do que isso: o que

pode um corpo em contato com a tecnologia, mesmo que nascente, do cinema. Corpo se

expande, cena que se expande... Além das já citadas técnicas que trabalhavam com a

utilização de equipamentos de iluminação, projetores, espelhos e elementos de caracterização,

o diálogo entre câmera e corpo proposto pela artista possibilita também pensar a ideia de uma

cena expandida tecnológica que amplia os limites de comunicação entre artista e público para

níveis atemporais.

Portanto, a descoberta definitiva de Fuller refere-se à associação dos
movimentos plásticos, nos quais o corpo feminino transforma-se em figura
abstrata, com o uso da iluminação. Fuller inaugura historicamente os
primeiros movimentos da performance, tendo sido a primeira artista
completamente sozinha em cena a ter inventado seus próprios códigos e sua
própria prática artística. Além disso, ela cria o que podem ser considerados
os primeiros movimentos, que surgem em decorrência da experimentação
direta entre corpo e iluminação, associando-se de forma definitiva às
pesquisas cromáticas das vanguardas modernistas. (MONTEIRO, 2016, p.
139)
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Relacionado diretamente com o que já foi escrito no item 1.2 desta dissertação,

podemos criar uma interseção entre a arte precursora de Loïe com a discussão trazida por

Donna Haraway. De certa maneira a artista, em sua criação plástica, traz fatores que

contribuem para pensarmos um hibridismo, assim como propõe Haraway, entre os limites e

relações artísticos e sociais de seu próprio corpo em uma relação de dependência e adaptação,

transcendendo certas fronteiras utilizando dos dispositivos tecnológicos e de seu próprio

corpo e existência performática, bem como dos já propostos gatilhos, como mídia de

comunicação - em um processo revolutivo que transgride as margens entre criação artística e

política, em uma esfera de trocas simultâneas e de diferentes meios de comunicação, como a

dança e o vídeo. Podemos pensar, através disso, que todo corpo é um corpo político e que sua

dança propõe a construção de cenários que também transgridem o social e o político.

Podemos trazer aqui uma relação direta com o já proposto corpo ciborgue, já que a

artista funde em seu próprio corpo elementos humanos e, de forma simbiótica, o que

poderíamos considerar maquinários ou prótese, que se mostram nas extensões/ armações de

tecido que usa para dar a seus braços o aspecto fluido de asas. Mais do que apenas um

figurino, esse dispositivo tem função técnica: aumenta as possibilidades do seu corpo. Seu

caráter precursor se mostra em muitos níveis: além de já experimentar com um novo meio (o

vídeo / cinema, podendo talvez ser considerada a criadora da videodança), ela também

acumula em seu corpo uma espécie de prótese com a finalidade de otimizar seu desempenho e

a comunicação através de sua dança. É possível perceber a relação entre a tecnologia como

extensão do corpo mesmo em uma época onde isso não era discorrido com a mesma

amplitude que tem na presente dissertação, mas já de forma embrionária.

2.2 Carbono alterado: relações simbiontes entre o biológico e o tecnológico

Tecnologia e o corpo como simbiontes: o corpo biológico transformando-se em algo

que vai além da sua própria criação para novas possibilidades de existência a partir das

ferramentas criadas no século XXI - esta ideia parece saída de um cenário ficcional. Mas, ao

percebermos as mudanças nos hábitos sociais desde o surgimento de novas mídias

tecnológicas e virtuais desde o século passado, estas noções estão cada vez mais próximas de
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se concretizarem. Como uma ‘mágica de ficção científica'. estamos conectados atualmente a

partir de inúmeros dispositivos, como o celular, a T.V., computadores, relógios etc, ao mundo

todo simultaneamente, criando-se avatares e formas de existir através desse universo. E o

corpo e a identidade, como estabelecem-se neste novo cenário?

Sendo assim, nada mais justo que pensarmos através de um universo diferente do

nosso habitual para refletirmos tais ideias sugeridas, ainda que o façamos, ao menos por hora,

através da extrapolação permitida pela ficção. Então, seguindo este raciocínio, imagine um

mundo onde descobriu-se a fonte da vida eterna, onde os indivíduos podem escolher quais

características desejam em seus corpos, onde a memória e a consciência são transferidas entre

vários corpos conforme o desejo. Essas são possibilidades apresentadas no universo da série

original do serviço de streaming Netflix, Altered Carbon8 (2018), baseada no romance

homônimo de Richard K. Morgan, que será apresentada aqui como forma de discutirmos

possibilidades de percepção do corpo ciborgue em um contexto ficcional aproximado do ‘real’

e, como forma de contribuição às referências desta dissertação, tracejando a partir de uma

busca novas conexões sobre elementos da psicologia e a tecnologia.

Neste universo cyberpunk, retratando o ano de 2384, poder está ligado à escolha de

todos os elementos e características de seu corpo. A morte, aqui, só se torna possível através

da destruição de um cartucho que, implantado na espinha dorsal, guarda a consciência que

pode ser removida e movida ao desejo do humano. Apenas os indivíduos com alto poder

aquisitivo e com forte influência social podem usufruir deste recurso, enquanto aqueles

pertencentes às camadas sociais menos privilegiadas são obrigados a aceitar e lidar com

corpos menos capacitados. Os corpos, neste universo chamados de “capas”, são construídos e

moldados de acordo com o desejo dos usuários, inclusive a clonagem é utilizada como forma

de manutenção e permanência de aparência em um ponto fixo da linha de vida de determinada

pessoa, reforçando a necessidade humana de manutenção da vaidade, para além disso,

transcender os limites da mortalidade em busca de uma ‘auto divinização’.

Nesse contexto, os corpos e a possibilidade de obtê-los são uma das maiores riquezas

deste universo, sendo inclusive utilizados como moeda de troca e, em alguns casos, roubados.

Estas idéias aproximam-se - e até extrapolam - da ideia de um corpo ciborgue, proposto no

primeiro capítulo desta escrita a partir do diálogo com as teorias de Donna Haraway, estes

8 Devido aos direitos autorais da empresa Netflix, não irei inserir imagens da série nesta dissertação.
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corpos construídos estão ligados diretamente ao desenvolvimento da identidade dos

indivíduos. Haraway pensando que os corpos determinam nossa política afirma que “o

ciborgue é uma imagem condensada tanto da imaginação quanto da realidade material: esses

dois centros, conjugados, estruturam qualquer possibilidade de transformação histórica”

(2009, p.37), nesse sentido estas acoplagens estão atreladas à necessidade evolutiva e a

adaptativa variante de acordo com os níveis de capacidade de sobrevivência do momento em

questão, tornado estes corpos inevitavelmente políticos.

E, para além destes conjuntos de fatores já citados, estes corpos também coexistem em

uma conformidade de regras aplicadas, como em nosso mundo, em uma política cívica,

existindo punições para o descumprimento destas normas sociais, como o caso do sistema

prisional. No contexto deste universo ficcional, o sistema prisional é um processo de detenção

que consiste em remover o indivíduo de seu corpo e aprisionando sua consciência em um

vazio, literalmente desativando-o temporariamente. Isto é utilizado como forma de contenção,

intimidação e estratégia política, sendo escolhidos para os detentos que cumpriram suas penas

corpos “baratos” e menos favorecidos de capacidades físicas, até mesmo reciclados,

reconstruídos para sua reintegração, por exemplo. Em uma das primeiras cenas9 da série, é

retratada uma criança que teve seu corpo de nascença morto e, devido ao fato de que sua

família não possuía recursos para adquirir um corpo jovem, sua consciência foi reinserida em

um “corpo deteriorado”, uma vez que e aquele era o máximo que o sistema público do Estado

poderia oferecer.

Podemos pensar então em analogias que conectam este mundo ao nosso. Nossa

tecnologia não está acessível em sua plenitude a todas as camadas sociais, apenas aqueles com

recursos financeiros suficientes podem ter acesso às inovações tecnológicas e,

consequentemente, terão influência social em níveis diferenciados, principalmente nos

campos ligados à saúde e a estética.

Acerca das expressões da relação do homem com o desejo em transcender o
corpo, Romanyshyn (1989) aponta para o avanço tecnológico espacial,
relacionado à fantasia de transcender o corpo por meio de máquinas, por
exemplo, espaçonaves que levam o homem para fora do seu corpo (Terra),
ou a relação dos homens com os carros, na qual há um limite em relação ao
controle da máquina. De alguma forma, o motorista precisa lidar com um
corpo metálico que está em uma velocidade acima dos limites possíveis para

9 NETFLIX. Altered Carbon. Série. Temporada 1: ep 1. 2018; 41’00.



53

um corpo carnal, fato que aponta para onde a pessoa e seu corpo estão
divididos. Neste sentido, para Romanyshyn (1989), a tecnologia está
associada à busca por 64 vencer limitações, assim como barcos atravessam
continentes permitindo levar o corpo físico a outros lugares, espaçonaves e
satélites. (SOUZA, 2020, pp. 63-64)

Este poder impacta diretamente o campo das artes, tal como o foco de discussão desta

escrita. Os elementos tecnológicos começam a afetar a subjetividade e personalidade ao ponto

em que podem ser despertados questionamentos sobre quais seriam os limites para tais

afetações. Para além disto, é possível também pensar sobre as fronteiras rompidas no processo

de tornar a mente algo 'móvel', ao translocar uma consciência humana em um corpo animal,

como acontece na série: o que se perde, o que se ganha e o que se adapta de ambos? Quais

seriam os limites éticos neste processo? Desta união entre humano e tecnologia emerge o

desejo por alcançar capacidades não naturais do indivíduo elevando-o em algum nível ao

sobrehumano. Ainda nesse sentido, as noções de convívio podem sofrer distorções, o que

influencia diretamente nos pensamentos de evolução de cada época e de cada contexto social

coletivo e individual.

Assim surge, por exemplo, algo que Romanynshyn chamará de ‘demanda do mundo’:

o corpo virtual (SOUZA, p. 58, 2020). Pensar este corpo é referir-se, como já aplicado no 1.3,

a um duplo em uma outra esfera de existência do próprio corpo. Em meu entendimento isto

possibilita a compreensão de uma realidade outra também criada através destes corpos. Isto é

uma dinâmica de mundo que Carl Gustav Jung descreve como a “persona”, que pode ser

encarada como uma imagem de compromisso social carregada de intenções egóicas (JUNG,

1979 apud SOUZA, p.58, 2020). Através disso também é possível imaginar a persona como

um arquétipo representativo de uma subjetividade em construção constante em meio à

tecnologia e através dos ‘mundos’ onde esta corporeidade fluída e protótipa divaga,

acumulando e derivando o que proponho como gatilhos em todo o processo.

Altered Carbon apresenta a ideia da utilização de constructos de realidade virtul para

realizar interrogatórios e como forma de tortura, por exemplo. Dentro destes espaços

personalizados, as regras são ditadas de acordo com a vontade do interrogador, neste sentido

suas representações possuem capacidades que quebram os limites de um corpo humano no

mundo real expandindo-se no virtual. A partir disso, podemos perceber a fluidez em que os

corpos e as personas são moldados em acordo com as estruturas e camadas tecnológicas e

psicológicas às quais estão sujeitos. Pensando em nosso mundo, o avanço tecnológico parece
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nunca se fazer muito difernete disso: grande parte das inovações surgem em contextos de

guerra e conflitos, telefones, internet e métodos medicinais, por exemplo, são frutos de

períodos bélicos de nossa história, durante os quais a tortura esteve associada ao uso da

tecnologia como recurso estrutural e amplificador.

Em contrapartida à persona que visa um lugar de aceitação e adaptação, a
sombra enquanto função autônoma e sua característica trickster ou trapaceira
59 se faz presente em todas relações, expondo os aspectos conflitivos entre
ego e persona. O contato com a sombra relaciona-se ao fato de o indivíduo
ter de colocar em questão as autoilusões mais preciosas com as quais o
indivíduo se apegava enquanto identidade e autoestima. Quanto ao corpo
virtual, ele pode ser imaginado como um avatar de um indivíduo no
ciberespaço, que passa pela dinâmica psíquica do ego, da persona e da
sombra no território almado do ciberespaço. (SOUZA, 2020, pp. 58-59)

Caminhando neste sentido, podemos perceber a construção da personagem de Takeshi

Kovacs, protagonista de Altered Carbon, sendo moldada à partir dos elementos e situações

sociais nas quais esta persona está inserida, mas além disso, é notória ainda a variação na

personalidade da personagem caminhando em acordo com as sequências mudanças de corpo

sofridas por ele ao longo da série, inclusive percorrendo caminhos fluídos entre múltiplos

gêneros e derivações culturais distintas. Graças à tecnologia disponível neste contexto,

Takeshi é apresentado através de corpos masculinos e femininos, corpos dotados de

conhecimento bélico e, consequentemente, sua persona sofre alterações de acordo com estes

corpos e o momento histórico em que se encontram. Ainda assim, é importante frisar que

Takeshi continua sendo a mesma identidade, sua base psicológica continua e é transferida de

corpo para corpo, a partir deste fato é possível pensar na criação de avatares.

De acordo com Santaella (2003), o avatar se configura como um termo
tomado de empréstimo do sânscrito e inicialmente vinculado “à noção indu
de uma deidade que desce à Terra em uma forma encarnada. Do mesmo
modo, um usuário veste a identidade dessa entidade virtual para transitar em
um mundo paralelo” (p. 121), neste caso, o ciberespaço. (SOUZA, 2020,
p.38)

A partir da ideia de migração de uma consciência por entre corpos variados e da

construção em constante processo de uma possível identidade que se molda a partir do

contexto político e no recorte temporal no qual está inserida, o avatar seria então, neste caso, a

maneira com a qual o humano se faz presente em um universo digital de modo a garantir uma
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experiência personalizada e tornar-se único, transportando tudo aquilo que é, acredita ser, e

alcançando condições almejadas em um plano ideal.

O corpo virtual que se propõe aqui está vinculado ao corpo plugado cuja
imersão no ciberespaço torna-se possível por meio dos avatares, associados a
uma máscara digital vestida pelos indivíduos em sua entrada nesse mundo.
Argumenta-se que quanto maior a imersão, mais o indivíduo pode caminhar
rumo à incorporação de um avatar, quando se produz “uma duplicação na
sua identidade, uma hesitação entre presença e ausência, estar e não estar, ser
e não ser, certeza e fingimento, aqui e lá” (Santaella, 2003, p. 203).
(SOUZA, 2020, p.68)

Para além disto, através deste referido estado de ampliação humana reforça a

capacidade de expressar e comunicar aquilo que, em um mundo não virtual, não seria

possível. E mais, o corpo físico e o corpo virtual iniciam um estado de simbiose no qual já

não se separa mais aquilo que seria real ou imaginário, almejado. Nesse sentido, a construção

de uma identidade única e fluída entre virtual e físico é firmada a níveis moleculares tal qual a

presença nestes planos se torna contínua, interativa e vinculada. A partir deste entendimento,

pensar a série Altered Carbon é uma das possibilidades que permitem estabelecer aqui uma

conversa sobre a tecnologia, a partir de um mundo ficcional, atuando como um fator influente

no estabelecimento de identidades mutáveis, fluídas e, definitivamente, performativas - marca

do momento em que vivemos.

Relacionando essas ideias com as questões levantadas em nosso contemporâneo,

podemos pensar a criação de avatares - personas para ambiente de realidade virtual - como

algo que supera a proposta de uma ferramenta unicamente de camuflagem. O avatar pode ser

entendido como um pacto entre criador e seu público para garantir sua representatividade e,

acima disso, sua existência em determinado contexto. O conjunto de características propostas

por este avatar em questão são, então, parte da construção identitária do indivíduo em seu

plano ideal projetadas em contextos específicos. Nesse sentido, retomamos aqui também a

ideia de um duplo virtual sobre o qual agimos por reflexo mas não em função de sua

existência, um duplo que não se refere à dualidade mas à extensão. Assim sendo, o avatar,

bem como o próprio corpo (seja físico ou virtual), pode ser compreendido como um órgão

engatilhado10, utilizando da ideia de Corpo-sem-Órgãos de Deleuze e Guatarri, e, para além de

pensar isto, podemos identificar a linguagem das máquinas em nosso cotidiano, em um

10 Remetendo ao termo gatilho, proposto em 1.2.
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excesso de informação. Este processo de ‘desorganificação’ do corpo e desta extensão pode,

também, ser entendido como "antídoto" para questões sociais e políticas que espreitam-se na

utilização da tecnologia como artifícios presentes em uma concepção poética para este fim .

Através da (des)construção de avatares cotidianamente o humano, então, se estabelece como

existente e pertencente a contextos situacionais, com os quais é firmada também a relação

simbiótica entre sujeito e máquina em níveis tão profundos que se tornam imperceptíveis.

(BERGER, 2019)

2.3 La Maldicion de la Corona: caminhos para se pensar a prática do streaming como
cena expandida

Através dos avanços tecnológicos acometidos à contemporaneidade, é possível

percebermos uma relação constante entre o humano e o virtual no cotidiano, de forma que é

impossível, por exemplo, pensarmos a ausência dos smartphones na atualidade. Isto também

demonstra as mudanças nos hábitos humanos e, não passível de transformações, suas relações

sociais e conviviais. Ainda, como se fossem criadas a partir das ficções científicas do século

passado, nosso estado ordinário de vida tornou-se uma fantasia onde coisas que eram apenas

artefatos da imaginação humana se tornam possíveis: luzes se acendem e mudam de cor com

um click em um smartphone; eletrodomésticos são controlados por comando de voz;

assistentes virtuais dialogam com os moradores da casa; etc. Estes aspectos envolvem uma

discussão sobre a tecnologia fazer parte do nosso presente cotidiano e, também, atravessá-lo e

modificá-lo a ponto de transformar o que já conhecemos em outras formas de convívio e

sociabilidade.

Não diferente do cotidiano, nas Artes Cênicas tem se tornado cada vez mais relevante

a aplicação tecnológica nos campos mais variados das cenas. Em acordo com Heloisa Helena

da Fonseca Carneiro Leão sobre as teorias de MacLuhan, a inserção tecnológica na cena pode

contribuir para que o artista desenvolva e aprimore suas técnicas de comunicação com o

público, além de fortalecer a ampliação das possibilidades criativas. Reforçando também a

presença dos seres híbridos nascidos da simbiose entre humano e máquina em cena, aqueles

os quais, na presente escrita, chamamos Ciborgues.
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A definição de híbrido de McLuhan nos ajuda a entender o corpo hoje.
Exatamente, o encontro do humano com o maquínico está constituindo esse
momento de revelação para a compreensão do novo homem advindo da
hibridização entre humano e tecnológico. (LEÃO, 2004, p. 3)

Tratando-se das Artes Cênicas e das tecnologias de/em cena, podemos pensar um

leque de incontáveis possibilidades relacionais para estabelecer diálogos com as

multiplicidades de cada espectador e para cada situação contextual. As linguagens se mesclam

e podem perpassar por todas as camadas de uma cena, seja em associação com cenografia,

iluminação, caracterização ou pontos que trabalhem as relações e comunicações subjetivas

entre elenco e público. Podemos trazer para a discussão a utilização dos dispositivos como

ferramentas ressignificadas e comunicadoras de poéticas, subversivas à convenções de

propriedades de espaços e vidas.

A partir da discussão sobre os corpos ciborgues, proposta iniciada no primeiro capítulo

desta dissertação, pode-se perceber a conexão entre os elementos humanos e maquínicos e

digitais criando níveis de relacionamento ainda mais profundos e específicos.

Contextualizando esta discussão na atualidade, em tempos pandêmicos onde os fazeres foram

forçados a explorar os caminhos dos meios digitais e virtuais, pretendo tomar como referência

o crescente campo de streaming para localizar e contextualizar o fazer artístico atual.

O streaming é a modalidade que permite a transmissão de dados através da internet,

sejam eles áudio e vídeo ou apenas uma destas categorias. O diferencial desta modalidade está

no fato de que não há necessidade de armazenar estes dados para consumi-los, o que também

permite que a visualização seja feita em tempo real e imediato (em alguns casos há um

pequeno atraso do ao vivo dependendo da conexão utilizada). Existem diversas plataformas

como o Facebook, Twitch, Youtube, Amazon, Netflix, Deezer, Disney +, entre outros que

permitem a utilização desta tecnologia a qualquer pessoa que possua conexão com a internet,

tanto para transmitir como para consumir conteúdos.

Argumentando que os dispositivos eletrônicos atuam como potenciais veículos

estimuladores e produtores para os gatilhos11, o streaming então pode ser compreendido como,

além de um trabalho, uma comunicação para estabelecer parâmetros de percepção de uma

cena expandida, retomando aquilo que Antonin Artaud trata como o retorno do teatro ao que

11 Propostos no capítulo 1.
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seria, ‘essencialmente’, algo que já foi perdido desde sua origem e que também pode ser algo

que a performance estaria buscando resgatar.

O teatro só poderá voltar a ser ele mesmo, isto é, voltar a constituir um meio
de ilusão verdadeira, se fornecer ao espectador verdadeiros precipitados de
sonhos, em que seu gosto pelo crime, suas obsessões eróticas, sua selvageria,
suas quimeras, seu sentido utópico da vida e das coisas, seu canibalismo
mesmo se expandam, num plano não suposto e ilusório, mas interior.
(ARTAUD, 2006, pp. 77-78)

Este espaço onírico proposto por Artaud dialoga com Josette Féral quando pensamos

na persona streamer, seu avatar e a relação com público quando pensamos nesse cenário de

transmissão e recepção como performático.

A performance toma lugar no real e enfoca essa mesma realidade na qual se
inscreve, desconstruindo-a, jogando com os códigos e as capacidades do
espectador (como pode fazer Guy Cassier, Jan Lauwers, Heiner Goebbels,
Marianne Weems ou a Societas Raffaelo Sanzio, de maneiras diversas). Tal
desconstrução passa por um jogo com os signos que se tornam instáveis,
fluidos, forçando o olhar do espectador a se adaptar incessantemente, a
migrar de uma referência a outra, de um sistema de representação a outro,
inscrevendo sempre a cena no lúdico e tentando por aí escapar da
representação mimética. O performer instala a ambiguidade de significações,
o deslocamento dos códigos, os deslizes de sentido. Trata-se, portanto, de
desconstruir a realidade, os signos, os sentidos e a linguagem. (FÉRAL,
2015, pp. 124-125)

O streamer pode ser entendido como alguém que, enquanto performer em uma

realidade virtual, media para os espectadores tanto o conteúdo da transmissão (ou os signos

como podemos perceber em Féral se pensarmos o espaço digital como uma realidade outra)

quanto a própria relação com o público. Sendo assim, o próprio ato de ‘streamar’, ou seja, ser

um transmissor desta realidade, pode ser percebido como uma outra performance. Tal visão

cabe ao ponto deste sujeito trazer para o próprio corpo questões identitárias, pontos de vista,

relações físicas entre outras questões que ampliam e derrubam certas barreiras da identidade

individual.

Dialogando com este espaço virtual e as possibilidades de existências oferecidas por

estes recursos cujo universo de possibilidades se expandiu mais rápida e urgentemente

durante o contexto pandêmico, o grupo teatral da Catalunha, La Fura dels Baus, incorpora o

distanciamento social e a tecnologia em um experimento coletivo virtual tomando como

referência a dramaturgia de Shakespeare, "Macbeth", na performance chamada “Maldicion de
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la Corona”. Utilizando recursos de edição, fotografia e vídeo, o grupo oferece o que chama de

“teatro digital” explorando diversas possibilidades de interatividade com seu público e

criando espaços múltiplos e coletivos virtualmente. A performance dirigida por Pep Gatell

traz o contexto trágico de Macbeth para um paralelo com o estado caótico em que se encontra

a humanidade devido à pandemia do coronavírus. La Fura dels Baus é pioneiro no que diz

respeito à sinergia entre teatro e o uso de tecnologia em cena. O coletivo vem trabalhando

com intervenções tecnológicas dos mais variados segmentos em seus trabalhos desde os anos

90.

Ao finalizar o segundo ato da performance, através da duplicação de câmeras ao vivo,

o grupo consegue criar camadas de texturas visuais e sonoras, atingindo a multiplicidade

singular de um côro de magnitude incalculável. Este conjunto de procedimentos permitiu a

construção de camadas profundas de cena que não seriam viáveis presencialmente sem que

houvesse a quebra dos protocolos de segurança e saúde visando parar o avanço pandêmico.

Reforçando o argumento proposto em 2.2, a tecnologia utilizada em conjunto com o elemento

humano reforça suas possibilidades de comunicação e, para além disto, através dos avatares

construídos, estabelece níveis de edificação de uma identidade e uma presença fluida entre os

planos virtuais e real.

Imagem 2. Ato II - Côro pt1. Performance La Maldicion de la Corona, 2020. Frame do vídeo
original, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8 .

https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8
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Imagem 3. Ato II - Côro pt2. Performance La Maldicion de la Corona, 2020. Frame do vídeo
original, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8 .

Imagem 4. Ato II - Côro pt3. Performance La Maldicion de la Corona, 2020. Frame do vídeo
original, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8.

https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8
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Imagem 5. Ato II - Côro pt4. Performance La Maldicion de la Corona, 2020. Frame do vídeo
original, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8 .

Nesse sentido, o streamer, para além de uma pessoa que compartilha dados através de

um sistema em rede no plano virtual, a internet, pode ser compreendido como parte da

identidade humana que se constrói a partir desta relação simbiótica. Sua ‘avatarização’, por

assim dizer, é parte do processo de torná-lo único e identificável em meio aos demais. Acerca

da construção de uma presença expressiva em meio digital, Carolina Dias de Almeida Berger

nos diz que:

A partir destes experimentos radicais e de injeção de próteses maquínicas no
corpo, a intermodalidade é um espaço de fusão onde é possível instaurar
uma fenomenologia "corpóreo-tecnológica" do movimento expressivo com
diferentes técnicas de visualização de imagens técnicas fazendo parte da
composição da presença expressiva. (BERGER, p.95, 2019)

E continua,

Em um momento crucial, esta forma de pensamento e criação de uma
corporalidade com anatomias maquínicas e midiáticas gera reverberação da
interpretação do Duplo no Teatro no contexto da performance digital.
(BERGER, p.95, 2019)

Através da construção deste avatar comunicador o streamer afirma sua existência e sua

presença ativa. Ao escolher Macbeth como referência performática, o grupo se utiliza das

questões propostas na dramaturgia original para construir analogias ao contexto atual em que

https://www.youtube.com/watch?v=4t6opJPRbD8
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se encontra a humanidade. Neste caso, através da fusão entre a ação performática e a

experimentação tecnológica a construção de uma expressividade virtual, por assim dizer, se

estabelece e permite a construção do diálogo entre performer e público.

“‘Macbeth' questiona como um ato pode levar a uma mudança vital e
circunstancial que significa que nada pode ser como antes e que não há
como voltar atrás: um claro paralelo com a situação atual”, explica Gatell,
lembrando como o coronavírus e a crise de saúde virou tudo de cabeça para
baixo.12

Compreendendo que o ciberespaço - as realidades virtuais - pode, então, proporcionar

construções que ampliam as possibilidades de ser e estar humanas, podendo portanto dialogar

com a cena expandida enquanto algo que é construído a partir da união entre os elementos

biológicos, psicológicos e tecnológicos. As possibilidades de identidade passam a ser

moldadas de acordo com com a oferta de um mundo onde as fronteiras entre o real, o virtual e

até mesmo o imaginário se cruzam tornando-se quase inseparáveis e impossíveis de serem

percebidas. Os desejos estão diretamente ligados aos ‘novos corpos’ que, através do plano

virtual, se presentifica, ainda que em intenções, em um mundo real. Assim como discutido no

subcapítulo 1.2, a evolução, tanto de dispositivos, ou gatilhos quanto do elemento humano, é

simultânea e sujeita às condições históricas e políticas do ambiente em que estão acontecendo.

12 Tradução livre do original: “‘Macbeth’ cuestiona cómo un acto puede conducir a un cambio vital y

circunstancial que hace que nada pueda volver a ser lo mismo y que no haya marcha atrás: un claro

paralelismo con la situación actual”, explica Gatell, recordando cómo el coronavirus y la crisis

sanitaria ha dado un vuelco a todo. (El Periódico, 2021, s/p). Disponível em:

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200428/performance-fura-baus-youtube-macbeth-ma

ldicion-corona-7942990.  Acesso em: 20/07/2021.
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2.4 Carne de Joelho: Performance, Arte e Tecnologia

Trazendo a discussão para nossa realidade local como pesquisadores do PPGAC /

UFOP, temos Carne de Joelho, concepção cênica da artista e pesquisadora Laura Reis em

parceria com o Grupo MIDIACTORS, da Universidade Federal de Ouro Preto. A obra

consiste em um espetáculo de videoinstalação urbana apresentado originalmente na cidade de

Ouro Preto, Minas Gerais, no ano de 2019 e que se propõe a explorar o uso de projeções e

imagens no espaço público onde o espetáculo acontece como forma de expandir a cena.

Sem planos e vertiginosamente, Cassandra alcança milhares de lugares
diferentes sem se chegar a parte alguma.
Carne de Joelho é um espetáculo de videoinstalação urbana, que através da
intermidialidade se entrega à confluência entre vida e fantasia. Convite ao
mergulho em si e ao multiverso do real que nos possibilita embarcar na
jornada em constante negação do fim.
Você não vai saber quando começou. Poderá ter a lembrança da primeira vez
que abriu os olhos com consciência.
Você se lembra do primeiro instante que percebeu seu corpo no mundo?
É diferente para cada um. Cada realidade, cada privilégio, cada classe de
armadura que você ganha no set básico do personagem que irá interpretar.
Depois de um tempo você poderá escolher um cajado diferente. Um elmo
colorido.
Alguns terão mestres. Alguns terão colo. E vários gnomos para distrair-se.
Ou não.
Ou não. (MIDIACTORS, 2019)

Vivenciar Carne de Joelho é estar imerso em uma experiência estética, sensorial e

provocativa. Durante a apresentação é possível perceber o ensejo do espetáculo em imergir o

público em questões que perpassam pelo entendimento de seu próprio corpo e existência

através da narrativa proposta. Um ponto chave do espetáculo para esta pesquisa é o fato de

que estes questionamentos são despertados através do acordo firmado entre o trabalho e

pesquisa corporal da atriz associados ao uso evidente da tecnologia em cena, possibilitando a

transformação e a transcendência do espaço cênico.

Em determinado momento o espectador se depara com sua própria imagem em

projeções pelo espaço conversando com a atriz que caminha com um telefone celular por

entre o público e os diversos devires explorados na dramaturgia, devires estes que acredito

permear também questões de sua própria existência naquele momento presente. Ao utilizar a

projeção captada pelo celular, Laura metaforicamente coloca em xeque a espetacularização de
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vidas privadas e abre o espaço para que o espectador esteja em cena, compartilhando a

experiência desse “novo ser/estar” no espaço ali construído. Assim, também, novas formas de

presença em cena são propostas no tocante às possibilidades relacionais entre ser e estar,

passado, presente e futuro.

Como aponta Gasperi (2010, p. 117), pode-se entender a modificação espacial como

“consequência” do espetáculo pois este não apenas representa o texto em cena. Através de sua

leitura sobre Artaud, podemos compreender que o espaço é suscetível a ressignificações da

obra e torna-se elemento que dialoga com o local, a experiência do ator e a experiência do

espectador. Nesta perspectiva o espaço cênico transforma-se de mera espacialidade para um

‘ser vivo’ que interage através das comunicações entre os eixos do espetáculo e a integração

das forças que afetam e são afetadas, possibilitando uma multiplicidade do corpo, da

tecnologia e da cena, ignorando o textocentrismo para dar lugar a uma perspectiva de

linguagem nova.

Imagem 6. Projeção em cena no espetáculo Carne de Joelho, 2019. Fotografia de Mariane Weber
Murase.
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Imagem 7. Projeções de Laura Reis em cena. Espetáculo Carne de Joelho, 2019. Fotografia de
Mariane Weber Murase.

Possíveis interpretações ou afetações nascidas a partir do trabalho de Laura Reis são

também frutos da simbiose entre humano e tecnológico. A questão da identificação parte do

pressuposto da criação de um ‘outro humano’ em cena, ao projetar nas paredes uma versão de

si mesma que questiona e reflete seu corpo, seus pensamentos e inquietações, Laura não está

somente propondo um momento de auto reflexão para seu público, a partir desse ‘gatilho’ ela

fragmenta o ser e expõe seu duplo e o de todos ali presentes. Através das construções da

personagem Cassandra, Laura não projeta apenas a si mesma mas, também, o que ela é, seria

ou mesmo poderia ser: devires de um ser, como uma mente fragmentada que se conversa a

todo instante e se questiona quanto aos rumos que pode ou irá tomar.

O lúdico fornece a possibilidade de reinterpretar a relação com as coisas, não

visando a um uso correto delas, como que configurando um novo programa

institucional, mas rompendo com a noção de uma correção no uso,
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revolucionando o que foi constituído e mantido como única possibilidade,

reunindo as formas de vida para não mais se submeter a uma divisão,

possibilitando a ascensão de uma forma-de-vida. (BAPTISTA, 2015, p. 18)

As projeções videográficas utilizadas na obra de Laura Reis ressignificam

completamente o espaço-tempo onde são inseridas. A arquitetura histórica de um chafariz da

cidade de Ouro Preto ganha novas cores, formas e leituras possíveis a cada mudança de

frames agregadas pela técnica de vídeo mapping13. O público, que aqui é constantemente

instigado e está a todo tempo passível de ser afetado pelos gatilhos propostos, transita entre as

realidades possíveis entre proposta dramatúrgica, contexto da cidade histórica e afetações

subjetivas.

Imagem 8. Projeção da ação ao vivo em chafariz no centro histórico da cidade de Ouro Preto - MG.
Espetáculo Carne de Joelho, 2019. Fotografia de Mariane Weber Murase.

13 Como sugerido pela tradução literal, a técnica consiste em mapear pontos de uma superfície para
que sejam projetadas imagens de acordo com a proposta e proporção desejada.
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Imagem 9. Projeção de ação pré-gravada em chafariz no centro histórico da cidade de Ouro Preto
MG. Espetáculo Carne de Joelho, 2019. Fotografia de Mariane Weber Murase.

Os questionamentos a partir de Carne de Joelho perpassam por indagarmos o humano

e seus possíveis futuros. Nossas projeções, assim como a da atriz e seus vários “eus virtuais”,

caminham paralelamente ao nosso desenvolvimento tecnológico e a eficiência do ser ao

existir. Retomando o argumento da dependência tecnológica da espécie humana, suas relações

estariam inevitavelmente ligadas a este desenvolvimento afetivo, resultado disso seriam

nossas previsões de um futuro que quase sempre é projetado com níveis tecnológicos beirando

o que, hoje, vemos como impossível e ficcional. Pensando a questão do controle, abordada no

item 1.1, podemos dialogar com Heloisa Helena da Fonseca Carneiro Leão quando ela diz

que:

No percurso evolutivo a desconfiança sempre rondou as invenções humanas,
produzindo na imaginação dos seres a impressão da chegada de fantasmas
destrutivos, alimentados por receios de perda do lugar no mundo ocasionada
pelas máquinas ou pela possibilidade de serem por elas controlados. (LEÃO,
2004, p. 7)
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Enquanto público somos convidados a todo instante a revisitar nossa própria

existência, não em um sentido de questionarmos melancolicamente sobre os nossos ‘por

quês’, mas no sentido de buscarmos sentir, ser afetados e afetar. Através da junção de cena,

performance e tecnologia o espectador é chamado a todo instante a sentir-se pertencente ao

contexto ficcional que toca em questões íntimas e reais, criando um ciclo de estabelecimento

relacional e reforçando os pactos que tornam possíveis os processos de identificação com

aquilo que é apresentado, bem como verificando as propostas que reinventam os espaços de

cena e permitem o transitar em outras ambientações sem que haja deslocamento físico.

Isso significa que temos disponíveis técnicas próprias à linguagem
computacional que podem ser usadas como práticas de geração de presença,
pois há uma relação entre o fluxo de dados, os parâmetros processados pela
máquina e as ações do performer ao vivo. Estas técnicas capacitam o
performer a gerar outros “corpos fenomênicos” como “corpo fenomênico
energético-sintético” e incitam o espectador a sentir-se como parte da mesma
organicidade. (BERGER, 2019, p. 104)

Tendo como inerente à humanidade a arte e a esta as tecnologias, compreendidas aqui

também como gatilhos conforme discutido no item 1.2 O Ciborgue, pode-se pensar que a

capacidade afetiva percorre relações que impulsionam a espécie humana a continuar, como

em uma cartografia, explorando e ocupando espaços desconhecidos e, se adaptando aos

estímulos aos quais está inevitavelmente suscetível, cria e revisita suas próprias criações em

uma espécie de expansão dos limites relacionais estipulados em outros tempos. Estas relações

compreendem os caminhos pelos quais os artistas tentam estabelecer suas conexões com seu

público, transportando-se das convenções para novas formas de se conectar e presentificar

como, por exemplo, a quebra da quarta parede tão discutida nas artes cênicas como forma de

rompimento com um passado não tão distante como acontece em Carne de Joelho onde,

através da união performática entre Laura Reis, sua equipe, seu público e as tecnologias de

cena, o Ciborgue emerge em possibilidades de cena expandida propondo novas perspectivas

de linguagem transcendendo limites relacionais e estruturais convencionados historicamente

para a arte.
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CAPÍTULO 3

ONDE PODEM ESTAR OS CIBORGUES:

3.1 Ciborgues entre o físico e o virtual: introdução ao jogo como lugar performativo

Diante das perspectivas discutidas aqui anteriormente, se tem como pergunta principal

para a escrita deste terceiro e último capítulo a seguinte: como podemos entender, então, o

corpo ciborgue na contemporaneidade? Este se torna o Norte para construirmos a abordagem

aqui desejada, tendo em vista o que pode ser ou se tornar este ciborgue, não necessariamente

reduzindo suas possibilidades a apenas uma única forma, pensando estes corpos como formas

de presença e vivências adaptáveis e mutáveis e, para além dessas circunstâncias, percebendo

sua intrínseca ligação com a tecnologia e sua irreprimível propagação na contemporaneidade.

Assim como proposto no tópico 1.3 do primeiro capítulo, há uma crescente quantidade de

variantes para que seja estabelecido o diálogo entre os mundos virtuais e físicos, o ‘online’ e o

'offline'. A relação entre o teatro, a performance e a tecnologia, vista através deste prisma,

passa a evidenciar proposições que abrem novos caminhos para se alcançar novas

expressividades, frisando novamente a compreensão de que não há ruptura entre arte e vida,

ambos se contagiam e à todas as possibilidades de existência.

Ora, se o teatro é como a peste, não é apenas porque ele age sobre
importantes coletividades e as transtorna no mesmo sentido. Há no teatro,
como na peste, algo de vitorioso e de vingativo ao mesmo tempo. Sente-se
que esse incêndio espontâneo que a peste provoca por onde passa não é nada
além de uma imensa liquidação. (ARTAUD, 2006, p.20)

É importante voltar atenções para as construções alcançadas da ‘simbiose

humano-tecnológica’ como visto aqui através deste conceito biológico para ressaltar uma

relação entre uma vida biológica e a criação de um universo que possui sistemas, inteligência

e interferência com a vida sem necessariamente pertencer ao ‘bio’ mas construído a partir de

uma relação entre um ‘homo divinus’ que se propõe a criar realidades tal qual sua imagem e

semelhança. Desta forma esta 'pseudo vida' só pode existir enquanto o humano existir, em
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contrapartida o humano tornou-se, ou vem tornando-se em um processo contínuo e

ininterrupto, dependente de suas tecnologias. O recorte sugerido aqui é voltado para observar

essas disposições a partir de um viés que busca tecer uma narrativa sobre as possibilidades

oferecidas em cenários construídos em ambientes virtuais, especificamente os de jogos.

Os jogos são artes populares, reações coletivas e sociais às principais
tendências e ações de qualquer cultura. Como as instituições, os jogos são
extensões do homem social e do corpo político, como as tecnologias são
extensões do organismo animal. Tanto os jogos como as tecnologias são
contra-irritantes ou meios de ajustamento às pressões e tensões das ações
especializadas de qualquer grupo social. Como extensões da resposta
popular às tensões do trabalho, os jogos são modelos fiéis de uma cultura.
Incorporam tanto a ação como a reação de populações inteiras numa única
imagem dinâmica. (MACLUHAN, 1964, p.21)

Temos assim um interessante paralelo, já traçado por MacLuhan, entre os jogos e as

tecnologias. Indo além, o viés abordado aqui se dá através dos jogos virtuais, isto é: jogos que

acontecem em ambiente virtual. Na perspectiva dessa pesquisa, estes jogos estão relacionados

com a criação e experiência em universos outros que nosso ordinário, diferenciando da

virtualização de jogos que já estão em nossa realidade e que não dependem da tecnologia

como por exemplo xadrez, poker, etc. Podemos discutir também o destaque que a realidade

virtual vem recebendo em nosso contexto, principalmente após as consequências do

isolamento social que o mundo vivenciou desde o final do ano de 2019 devido à pandemia do

vírus SARS-CoV-2. É importante frisar que a pandemia não é a causadora ou criadora dessa

realidade, ela atua como mais uma ‘engatilhadora’ deste, já que neste contexto os indivíduos

são levados a procurar alternativas aos métodos utilizados em seus cotidianos. A realidade

virtual passa a ser reforçada como a utilização coletiva de espaços virtuais para expandir

realidades e vivenciar alternativas às impossibilidades do mundo físico, uma metalinguagem

do real no virtual.

Além deste reforço da virtualidade como alternativa ao mundo físico, tornando-se uma

ferramenta que possibilitou a criação de uma nova perspectiva sobre o convívio, a partir deste

ponto, talvez haja uma quebra com a ideia original de uma simulação, em que o virtual seria

interpretado como uma reprodução do mundo físico, e, por isso, discordo em partes de

MacLuhan quando este coloca os jogos como “modelos fiéis de uma cultura” (1964, p.21). A

partir da ideia do virtual sendo utilizado como expansor de realidades e possibilitador de
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rompimento com limites estruturais de um mundo físico ordinário, percebemos os jogos como

lugar de experienciar performaticamente a vivência e a presença, vista aqui como um

fenômeno que transcende a fisicalidade e a espacialidade cotidiana e que pode ser pensada a

níveis de um ‘estar aqui e agora’ que transgride a materialidade corpórea, pulsando assim com

uma intensidade tão efetiva quanto às das experiências no mundo não virtual, atuando como

respostas traduzidas através de códigos aos desejos de corpos físicos para o rompimento com

seus supostos limites.

Dentre as inúmeras modalidades de jogos virtuais que são transmitidos existe uma

particularmente interessante para esta pesquisa, a Role Play (RP)14, que em tradução literal

pode ser entendida como “interpretar um papel” e por que não, “encenação”. A partir das

discussões já propostas e dos argumentos construídos até aqui, o entendimento desta

“encenação” caminha para, na verdade, discutirmos a possibilidade de uma ação performática

no âmbito de percebermos os jogadores transmissores apresentando possibilidades para seus

Duplos virtuais através dos jogos em questão. Esta variante do RPG (Role Play Games) está

uma crescente de visibilidade no cenário de streaming mundial especialmente com

transmissões dos jogos GTA V e Red Dead Redemption II. Aqui os proprietários de servidores

disponibilizam as estruturas básicas do jogo original para que os jogadores possam criar suas

personagens e vivenciar uma experiência de vida no recorte contextual do jogo original. Os

jogos possibilitam a quebra com os padrões de espaço e tempo além de oferecerem o acesso a

recursos como magia e tecnologia aos quais não temos aproximação no mesmo nível em um

mundo físico.

Um servidor de RP possui regras e contratos sociais pré-estabelecidos para que, ao

entrar neste ambiente, os jogadores possam, através de suas personagens, existir e vivenciar a

experiência completa de uma comunidade em ambiente virtual. Neste tipo de servidor outra

característica fundamental é o sistema de criação de personagens extremamente flexível e

customizável (dentro dos limites oferecidos pelo jogo base) a partir dos desejos do jogador

para construir aquele que poderá ser identificado como seu avatar neste contexto. Esta

experiência pode, então, ser compreendida não apenas como uma simulação de um universo

14 O RPG pode ser compreendido como uma categoria de jogos como, ação, aventura, estratégia, simulação, etc.
Já o RP é uma modalidade do RPG que utiliza jogos de mundo aberto já existentes, no qual o jogador pode ir
para onde desejar dentro do mapa a qualquer momento, como base estrutural para criar servidores alternativos
onde é possível a construção de personagens totalmente livre e a história destas personagens fica à mercê das
escolhas narrativas da comunidade jogadora.
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já existente, mas como uma possibilidade de expansão e de construção de universos para que

exista de fato a vivência da situação.

Rememore os detalhes dos corpos futuros com suas máquinas de expansão
da realidade em um corpo em movimento. Este corpo híbrido – ciborgue,
avatar, replicante etc., está em um espaço onde se movem também imagens,
dados, reverberam sons, cintilam luzes, ou outros elementos de seu
repertório estético. (BERGER, 2019, p. 92)

Para que esta vivência se torne ainda mais palpável, uma regra comum a grande parte

dos servidores de RP é que o jogador não atua naquele ambiente. Quem se comunica, quem

age, quem toma as decisões e, acima de tudo, quem é afetado pelos inúmeros gatilhos da

experiência deve ser a personagem. Desse modo, o jogador torna-se um veículo e um

disparador para a personagem estabelecendo parâmetros de uma hibridez simbiótica entre

humano, máquina e psicológico que transformam e moldam o espaço à sua volta. O RP traz à

tona a perspectiva de um jogador que pode fluir sua construção identitária entre os universos

físicos e virtuais de maneira que suas personagens tornam-se construções que presentificam

gatilhos com os quais se faz existente.

Entre estas perspectivas que trago neste item é possível perceber dois universos que se

acompanham paralelamente e se entrecruzam constantes, a saber: os mundos virtuais dos

jogos e o jogador, aqui visto também como o streamer. Esta introdução, que rebusca alguns

pontos levantados nos capítulos anteriores, serve como ponto culminante de reflexões que

surgiram no decorrer do atual capítulo. Por ora estes elementos aqui fomentados buscam

mostrar e evidenciar estes dois universos, do jogo e jogador, para, então, agora ser possível

discuti-los de forma que cada um destes elementos possam ser tratados com ênfase nestas

reflexões.

3.2 A performance virtual através dos jogos: dos possíveis limiares entre a personagem e

o ser

Este item objetiva discutir a ideia de uma performance virtual que transcende a relação

entre a realidade ordinária e uma realidade virtual, com o intuito de provocar uma reflexão

sobre nossos parâmetros para uma arte performática que pode ocorrer no universo dos jogos
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eletrônicos. Para isso, é muito importante pensarmos que no nosso momento histórico de

revolução tecnológico e de outras questões que emergem, como nosso isolamento social

devido à pandemia, caminhamos para uma adaptação do nosso ambiente de convívio para

garantirmos nossas relações em um campo seguro e que permita explorarmos potências outras

que não sejam as já convencionadas.

Pensarmos então nesta revolução e em nossas necessidades faz com que, a partir

destes parâmetros, busquemos uma maior relação com as tecnologias para que possamos

assim transformarmos nossas relações com o ambiente e nossas ações através dele, ambiente

aqui visto como o espaço virtual. Além disso, pensamos também em nossos códigos sociais e

como estes se adaptam através das possibilidades oferecidas a partir da descoberta de novas

relações com a tecnologia e da quebra de fronteiras impostas por possíveis limitações

restritivas para nossas existências. Exemplificando, podemos observar a parceria que a

cantora pop Ariana Grande realizou com a empresa Epic Games dentro do jogo Fortnite.

através da qual concretizaram a “turnê da fenda”. Entre os dias 6 e 8 de agosto de 2021

milhões de jogadores acompanharam simultaneamente Ariana performando – online e ao vivo

– suas músicas através de um avatar virtual inserido no contexto do jogo. Uma gravação da

turnê está disponível no canal oficial de Ariana no YouTube. 15

15 GRANDE, Ariana. Rift Tour. Performance. 2021. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=RiM0moNk74o> (acesso em: 15/01/2022)
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Imagem 10. Avatar de Ariana Grande dentro do jogo Fortnite durante a Turnê da Fenda em 2021.
Frame da gravação oficial, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RiM0moNk74o>

Durante a performance de Ariana, os demais jogadores, nesse contexto espectadores,

acompanhavam a apresentação virtualmente e estavam inseridos em uma jornada em que

eram guiados pela cantora em cenários criados especialmente para o evento (ainda que

existisse uma rota pré estabelecida, os indivíduos ali eram livres para explorar a ambientação

e seguir pelos caminhos desejados). Assim como Ariana, estes jogadores também estavam

“presentes”, ainda que por meio de seus avatares; e suas afetações estavam sujeitas aos

encontros propostos pelo roteiro do show e por suas escolhas de caminhos a serem seguidos

(ainda que o foco era acompanhar a cantora por uma rota pré estabelecida).
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Imagem 11. Avatares de Ariana Grande e jogadores dentro do jogo Fortnite durante a Turnê da
Fenda, em 2021. Frame da gravação oficial, disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=RiM0moNk74o> .

A experiência, neste caso, torna-se única e diretamente relacionada com a percepção

de cada jogador ao que lhe é oferecido e , seguindo esta linha de pensamento, podemos

associá-la ao processo de deriva que foi discutido no item 1.2 desta dissertação. Tanto os

jogadores como a cantora, estavam imersos em um experimento que possibilitou a vivência de

algo único e que não seria possível de outro modo, naquele momento, devido às condições

impostas pela pandemia e, para além disso, estavam também sujeitos aos acasos da descoberta

de uma nova maneira de performar, seja essa performance de suas identidades, do

entendimento de suas existências ou ainda, daquilo que almejavam ser naquele momento.

Podemos construir uma relação com que diz Zeca Ligiéro em seu livro “Performance e

antropologia de Richard Schechner” sobre o jogar:

Jogar pode ser física e emocionalmente perigoso. E porque o é, os jogadores
precisam.se sentir seguros, procurando espaços e momentos especiais para o
jogo. Os perigos do jogar são mascarados pela assertiva de que o jogo é
"divertido", "voluntário", "efêmero", .ou uma "atividade de lazer". Essas são
crenças modernas ocidentais, e dificilmente verdadeiras. De fato, a maior
diversão no jogar, quando há divertimento, está em brincar com o fogo, em
pular sobre a cabeça de alguém, entrando no que Clifford Geertz (1926)
chama de jogo profundo (deep play) .Jogo é performance (quando é feito
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abertamente, em público) e performativo quando é mais privado, até secreto
- uma estratégia de devaneio mais do que uma exibição. Nessa interioridade,
o jogo é separável do ritual, que deve sempre ser encenado. (LIGIÉRO,
2021, p. 96)

Esta proposição de deriva se dá a partir das fricções emergentes entre a realidade,

física ou virtual, e os desejos identitários de cada indivíduo presente na experiência

performática do jogo e, para além disso, dos encontros, casuais ou roteirizados, que surgiram

na turnê. É interessante reportar também que a turnê ainda se encontra disponível no canal

oficial de Ariana no YouTube, esse fato torna possível novas experiências e possibilidades de

encontros ainda neste show.

Neste contexto, através do jogar, podemos perceber a construção de uma nova

percepção para o que seriam corpos ciborgue, ultrapassando os limites do imaginário entre a

simbiose humano x máquina. O que era tido como ficcional, passa a ser presentificado por

meio da ‘criação avatarizada’ dentro de espaços virtuais e se estender para o rompimento com

as fronteiras destes universos a partir do momento em que o transitar entre eles fica sujeito às

vontades e acasos dos envolvidos na experiência, e não mais às limitações tecnológicas que

outrora não possibilitariam tal vivência. Estas fricções perpassam por reinterpretarmos alguns

de nossos ‘rituais’ cotidianos e ampliar as possibilidades para recriarmos outros de forma a

torná-los em novas propostas de ser e estar.

Dito isto, podemos pensar também em outras formas de experiência ciborgue através

das fricções possibilitadas pela experiência em jogos virtuais. League of Legends (LoL) é um

jogo online de arena (MOBA - Multiplayer Online Battle Arena) produzido pela empresa

estadunidense Riot Games. O jogo possui um vasto universo ficcional chamado Runeterra,

desenvolvido para fundamentar as histórias que envolvem os mais de 150 personagens

jogáveis, número que é crescente uma vez que a empresa tem planos ainda maiores para

expandir este universo e vem anunciando novas personagens constantemente, além de lançar

também derivados da franquia como novos jogos, produtos e equipamentos construídos em

parceria com diversas marcas, etc.

Atualmente, LoL é um dos e-sports16 de maior relevância no cenário de entretenimento

e competitivo, mobilizando uma enorme quantidade de entusiastas, jogadores e times

profissionais, além de proporcionar uma movimentação de capital em proporções gigantescas

16 Os e-sports, ou esportes virtuais, são as modalidades competitivas de jogos eletrônicos.

https://www.leagueoflegends.com/pt-br/
https://www.leagueoflegends.com/pt-br/
https://www.leagueoflegends.com/pt-br/
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no cenário econômico mundial. Esse é um dos pontos chave para compreendermos a

magnitude do vínculo que pode ser criado através da relação entre jogo e comunidade.

O jogo é algo muito difícil de definir ou pontuar. É um estado de humor, uma
atividade, uma erupção espontânea; algumas vezes cercado de regras,
noutras muito livre. É generalizado. É algo que todo mundo faz na mesma
medida em que todo mundo observa outros fazerem - tanto formalmente, em
dramas, esportes, na televisão, filmes; quanto casualmente, nas festas, no
trabalho, nas ruas, nas áreas de lazer. O jogo pode subverter os poderes
estabelecidos, como na paródia ou no carnaval, ou então ele pode ser cruel,
poder absoluto, o que o Gloucester de Shakespeare pretendia quando gritava:
"Corno os insetos para os meninos, estamos nós para às deuses / Eles
nos matam por esporte">' (Rei Lear, 4, 1, p. 38-39). (LIGIÉRO, 2021,
p. 92)

Por seu amplo poder de cativar, seja por afinidade, relação profissional ou ambas,

League of Legends mobiliza não somente jogadores mas também fãs em geral, investidores, e

admiradores em diversos níveis e áreas de atuação. Nesse sentido, a modalidade e-sport, além

de algo ainda jovem no mercado, garante que algumas pessoas jogam profissionalmente e

essa relação afeta diretamente a vida de outros não jogadores. O jogo aqui atua como um

‘gatilho’ disparador para novas possibilidades de vivência e convivência em relações ainda

em descoberta no plano físico e, para além disso, como uma ferramenta para que haja a

subversão de poderes estabelecidos que podem de algum modo aprisionar ou limitar

existências.
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Imagem 12. Mundial de League of Legends de 2018 disputado na Coreia do Sul. Foto:

divulgação/Riot Games. Disponível em:

<https://sportv.globo.com/site/e-sportv/noticia/faltam-dois-alem-da-brasileira-kabum-veja-quem-esta-

g arantido-no-mundial-de-lol.ghtml> .

Uma das fontes de maior lucro da empresa com o jogo é a venda das roupagens

alternativas aos modelos originais das personagens dentro do jogo, as cobiçadas skins. Cada

linha de skins possui um contexto e histórias próprias, desenvolvidas para tornar cada micro

universo e a experiência dos jogadores ainda mais singular. Uma skin vai além de uma nova

roupagem à personagem, através dela o jogador pode personalizar as personagens e assim

também fortificar seu vínculo identitário com as mesmas, tornando a experiência do jogar

ainda mais individualizada dentro do universo coletivo em questão, reafirmando assim sua

experiência existencial.

A partir dos lançamentos de linhas de skins, a Riot Games criou também seu universo

musical que, até o presente momento, conta com três grandes grupos, Pentakill, K/DA e True

Damage. Nesse contexto musical artistas da nossa realidade ordinária emprestam seus

talentos para as personagens e, juntos, lançam músicas e videoclipes musicais que alcançam o

mundo inteiro através da internet.

https://sportv.globo.com/site/e-sportv/noticia/faltam-dois-alem-da-brasileira-kabum-veja-quem-esta-garantido-no-mundial-de-lol.ghtml
https://sportv.globo.com/site/e-sportv/noticia/faltam-dois-alem-da-brasileira-kabum-veja-quem-esta-garantido-no-mundial-de-lol.ghtml
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Em 2020, após um hiato, o grupo K/DA marca seu retorno com o lançamento do álbum

All Out, cujos maiores sucessos foram Villain, que contou com Madison Beer e Kim Petras e

ultrapassou a marca de 51 milhões de visualizações17, e More, com participações de Madison

Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, que atingiu 134 milhões de visualizações18 na

plataforma YouTube. Ambas as músicas foram consideradas em ranking de sucesso e

chegaram a ser citadas na Billboard estadunidense.

Imagem 13. Capa do álbum All Out lançado em 11 de junho de 2020. Disponível em:
<https://www.instagram.com/p/CF2EQGNlbNh/>

18 Dados de 17 de  janeiro de 2022

17 Dados de 17 de  janeiro de 2022

https://www.instagram.com/kda_music/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=xoWxv2yZXLQ
https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/kimpetras/
https://www.youtube.com/watch?v=3VTkBuxU4yk
https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/madisonbeer/
https://www.instagram.com/official_g_i_dle/
https://www.instagram.com/lexieliu_/
https://www.instagram.com/lexieliu_/
https://www.instagram.com/jairaburns/
https://www.instagram.com/jairaburns/
https://www.instagram.com/p/CF2EQGNlbNh/
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Imagem 14. Frame do videoclipe oficial da música More. Da esquerda para direita: Kai’sa, Akali,
Seraphine, Ahri e Evelynn. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3VTkBuxU4yk>

O lançamento deste novo álbum do grupo K/DA aconteceu simultâneo ao lançamento

de uma nova personagem jogável no universo de League of Legends: Seraphine. Esta

personagem teve um processo criativo muito mais complexo e que transcendia a relação com

o próprio jogo, transbordando para nossa realidade ordinária ela recebeu em seu lançamento

uma skin na qual é uma cantora famosa e que faz participação especial na música More.

Imagem 15. Seraphine em jogo. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=hiNN2WKkR3Q&t=8s>

https://www.youtube.com/watch?v=3VTkBuxU4yk
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Imagem 16. Seraphine em sua skin original. Disponível em: <

https://www.leagueoflegends.com/pt-br/champions/seraphine/>

Imagem 17. Seraphine em sua skin para participação na banda K/DA. Disponível em:
<https://www.leagueoflegends.com/pt-br/champions/seraphine/>

https://www.leagueoflegends.com/pt-br/champions/seraphine/
https://www.leagueoflegends.com/pt-br/champions/seraphine/
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Neste contexto, Seraphine foi pensada como um alter ego da personagem performado

em nosso mundo físico. Por esse motivo, foi construída toda uma rede de aparatos que

fizessem a personagem se conectar conosco: ela recebeu redes sociais pelas quais podia

interagir com seguidores e registrava sua trajetória até o momento do contato com a banda e,

posteriormente, suas apresentações. Através de recursos de edição e altas doses tecnológicas,

a personagem foi inserida em diversos marcos e localizações por onde o grupo musical passou

durante sua turnê. Durante a final do mundial de LOL de 2020 o grupo K/DA realizou uma

apresentação no palco de nosso mundo físico através de projeção e video mapping, recursos já

amplamente utilizados em nosso contexto até mesmo para apresentações de artistas falecidos

ou que não puderam estar presentes no local. Neste caso, a tecnologia permite também a

emulação de comportamentos, não como uma reprodução de algo cotidiano, mas como a

possibilidade de criação e alternativa ao fazer a partir de um resgate daquilo que já é

conhecido.

Estes “comportamentos restaurados” são hábitos, rituais e rotinas. A origem
destes comportamentos é desconhecida ou ignorada e podem ser desde o
mais elaborado ritual a um simples gesto. São separados do sujeito mas
compreende como este sujeito se relaciona com o mundo. É importante
percebermos que, na visão de Schechner, estes comportamentos restaurados
que desenvolvemos no nosso cotidiano e nossas atividades são performances
desempenhadas que constroem nossa identidade e são aprendidas ao
decorrer do tempo, como a criança que é treinada para a vida adulta. A chave
para compreendermos a performance, em suas diversas formas, é
compreender que esta se relaciona com estes comportamentos. Sejam tais
ações visíveis ou mascaradas, trata-se de atividades públicas que
desempenham papéis sociais e ações que constituem a vida como a
conhecemos, são performances coletivas. Cozinhamos, nos vestimos,
falamos e andamos conforme fazemos pois fomos treinados com o decorrer
dos anos a executar estas ações desta maneira, são comportamentos que
possuem um modelo e que aprendemos ao observarmos estas ações. Este
aprendizado faz com que percebamos que todo o comportamento é, em si,
um comportamento restaurado, pois todo comportamento é uma
recombinação de outros comportamentos restaurados. (PEREIRA, 2021, pp.
46-47)

Estes mesmos recursos tecnológicos, que foram utilizados por Laura Reis no

espetáculo Carne de Joelho – como apresentado no subcapítulo 2.4 desta dissertação, ou

ainda, de forma embrionária por Loïe Fuller, em 2.3, permitem, além da extensão do corpo

humano em performance, também a união palpável e crescente dos universos físico e virtual,
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a transformação e a possibilidade de interação mútua e imediata. Deste modo, os pontos de

encontro e atrito surgidos a partir destas interações podem ser compreendidos como

performance, a partir do momento em que o “mostrar fazendo” se torna o núcleo da proposta

comportamental e possibilita o entendimento de uma possível construção identitária e social, à

luz de Schechner no que diz:

As performances marcam identidades, dobram o tempo, remodelam e
adornam o corpo e contam histórias. Performances – de arte, rituais ou vida
comum – são “comportamentos restaurados”, “comportamentos que se
comportam duas vezes”, ações executadas para as quais as pessoas treinam e
ensaiam. Que fazer arte envolve treinamento e ensaio é claro. Mas a vida
cotidiana também envolve anos de treinamento e prática, de aprendizado de
comportamentos culturalmente específicos apropriados, de ajuste e
desempenho de papéis de vida em relação às circunstâncias sociais e
pessoais. 19

Seraphine, um avatar virtual que possui uma identidade marcada, se relaciona

diretamente com a ‘ação’ para se construir. É perceptível que, mesmo sendo um conceito, ela

não existia até o momento em que ela começou a restaurar comportamentos, como visto

acima, que descrevem e emergem uma cultura, personalidade, experiência, desejos e outras

complexidades que possuem um ser autônomo. Isto marca também uma outra questão: a

performance está ligada diretamente à identidade e sua manutenção. Schechner aponta isto,

mas o meu intuito de frisar essa questão vem do fato de pensar, para além do ser humano,

novas perspectivas destas identidades na realidade virtual. Como Seraphine, também é

possível se pensar na criação de outras identidades além da nossa cotidiana que performa

características que vão além das expectativas do nosso ‘mundo físico’, como um personagem

em um jogo capaz de permitir o jogador voar. Apenas esta pequena característica arrasta a

narrativa para diversas potências de ser em outro mundo, criando esferas identitárias e

histórias só possíveis a partir da restauração de comportamentos e performá-los nestes outros

universos.

19 Tradução livre do original: Performances mark identities, bend time, reshape and adorn the
body,and tell stories. Performances – of art,rituals, or ordinary life – are “restored behaviors,”
“twice-behaved behaviors,” performed actions that people train for and rehearse. That making art
involves training and rehearsing is clear. But everyday life also involves years of training and
practice, of learning appropriate culturally specific bits of behavior, of adjusting and performing one’s
life roles in relation to social and personal circumstances. (SCHECHNER, 2013, pp. 28-29)
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Imagem 18. Seraphine em Shangai, China. Em viagem para a apresentação do K/DA na final do

mundial de LOL de 2020. Disponpivel em: < https://www.instagram.com/p/CG302ESgl_p/>

https://www.instagram.com/p/CG302ESgl_p/
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Imagem 19. Apresentação do grupo K/DA na abertura da final do mundial de LOL de 2020. Ao

centro da imagem está a cantora Lexie Liu que é responsável pela voz de Seraphine em sua

participação na música More do grupo K/DA. Disponível em: <

https://www.youtube.com/watch?v=_hugv0CBh-E>

A criação de Seraphine buscou ultrapassar os limites das barreiras digitais e envolveu

a empresa em diversas polêmicas onde pessoas que se reconheciam na personagem de

maneira tão intensa que acusavam a Riot de estar utilizando de suas imagens sem

consentimento – como veremos mais abaixo. Além disso, outro ponto levantado por alguns

consumidores é o fato da empresa estar possivelmente banalizando questões como a

depressão trazendo-a como elemento marcante e fundamental na construção da personalidade

de Seraphine apresentada em nosso mundo. Não se trata apenas de uma identificação casual

ou meras semelhanças coincidentes, pessoas se identificam e se presentificam neste universo

virtual através daquilo que reconhecem como pertencente à sua identidade, como partes de

sua existência singular apresentadas através de um avatar proposto por outro alguém.

Em 2020, no lançamento de Seraphine, a empresa Riot Games foi acusada por uma

mulher, identificada apenas como Stephanie como forma de preservar seus direitos, de criar a

personagem baseando-se nela, incluindo características físicas, traços de sua personalidade e

fatos marcantes de sua vida sem seu consentimento, graças à um relacionamento anterior que

https://www.youtube.com/watch?v=_hugv0CBh-E
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ela teria tido com um dos desenvolvedores da empresa. Essa não foi a primeira vez que a

empresa é acusada de “roubar a identidade” de alguém para criar ou exibir suas personagens,

com o lançamento do trailer da temporada de 2019 de League of Legends aconteceu uma

polêmica semelhante onde a modelo Aya Shalkar reconheceu seu rosto inserido na

personagem Irelia que, naquele recorte temporal, era bastante popular entre os jogadores.

Muito embora as semelhanças sejam inúmeras, a empresa nega que qualquer uma das

personagens de seus jogos tenham sido baseadas em qualquer indivíduo sem consentimento e

que, nestes casos, estes pontos de convergência não passam de coincidências.

Imagem 20. Seraphine (esq.) e Stephanie (dir.). Disponível em: <

https://www.tecmundo.com.br/voxel/206776-league-of-legends-riot-nega-seraphine-inspirada-jovem-r

eal.htm>
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Imagem 21. Aya Shalkar (esq.) e Irelia (dir.). Disponível em: <

https://www.techtudo.com.br/listas/2019/04/league-of-legends-cinco-polemicas-envolvendo-o-moba-d

a-riot-games.ghtml>

Estratégia ou coincidência – e deixando de lado possíveis questionamentos éticos –, o

fato é que Stephanie viu a construção de sua identidade sendo performada por uma

consciência coletiva, consciência essa formada pelos administradores do projeto Seraphine,

como uma metáfora de sua própria existência. É fato que Seraphine é performada no mundo

físico através da leitura de códigos e traduzida através dos mecanismos potentes fruto da

união entre humano e máquina. Compreendendo a criação de personagens como a concepção

de uma manifestação artística, podemos assimilar a criação de Seraphine e o reconhecimento

de Stephanie com o fio condutor que interliga arte e vida, permitindo que ambas se conectem

tão intimamente que sua trajetória aconteça ininterrupta e entrelaçada. Nesse sentido,

podemos perceber também como o espaço virtual e a utilização de avatares tornam a fronteira

entre físico e virtual ainda mais tênue. Além disso, percebemos também uma possibilidade
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para que as existências ciborgues encontrem no rompimento destas fronteiras uma chance de

sobrevivência e estabelecimento.

3.3 Camadas em uma transmissão: perspectivas do ser e estar ciborgue pelo virtual

Muito embora dentro da experiência em LOL não seja possível customizar as

personagens para opções fora do leque de skins oferecidas, o jogo ainda assim apresenta um

outro dado interessante, é um dos jogos virtuais mais transmitidos por plataformas de

streaming do mundo e responsável por alto índice de identificação entre jogadores e

personagens, seja por características psicológicas, físicas ou identificação do contexto geral

em que estão inseridos. A transmissão de conteúdos derivados de jogos é crescente por todas

as plataformas de streaming no contexto atual, inclusive, conteúdos gravados de transmissões

passadas, recortados e editados são parte das maiores fontes de audiência do ramo.

A plataforma Twitch, uma das incorporações da Amazon (empresa de tecnologia

norte-americana), por exemplo, foi criada especialmente para a transmissão de conteúdos

relacionados à jogos, incluindo lives de jogos competitivos, os já citados eSports, partidas

casuais e gameplays de todo tipo de jogos relacionadas com base no número de

espectadores20das transmissões. É importante frisar que existem pessoas que a renda é fruto

destas transmissões e que estas plataformas de streaming movimentam parte relevante da

economia mundial, especialmente em tempos de pandemia, onde o online ganhou ainda mais

força. Por sua abrangência e eficiência em propagar conteúdos tornou-se interessante para as

grandes marcas patrocinar e apoiar a atividade. Uma tática interessante adotada pelos

streamers é recortar e editar fragmentos de suas transmissões e divulgá-los em outras

plataformas, por exemplo o YouTube. Através deste recurso eles conseguem atrair ainda mais

público e, consequentemente, tornam seus canais mais lucrativos e interessantes para

possíveis investidores e parceiros.

20 Este recurso possibilita a organização do conteúdo e a facilidade para que os usuários encontrem exatamente o
que querem assistir.
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Em que nível o jogo para e começa outra coisa? Em todos os níveis do
esporte profissional, o jogar está implicado com outras atividades. Uma
retrospectiva pode transformar um evento "sério" em "jogo". Quando
assistimos a filmes em casa, por exemplo, ou a programas de televisão como
Candid Camera. Na virada do milênio, a popularidade dos reality shows,
bem como as centenas de webcams que estão conectadas à internet, são
variações da Candid Camera. Quem está jogando nessas situações? E
quando é que o jogar terá lugar? Os jogos são realocados em retrospectiva;
ou se o programa é ao vivo, os jogadores são mais como atletas envolvidos
em uma competição. Com as webcams, jogar é, mais ou mais, menos
"inconsciente," o prazer é o voyeurismo. (LIGIÉRO, 2021, pp. 101, 102)

Este dado sobre as transmissões nos leva diretamente a outro ponto chave para ser

abordado nesta pesquisa: os jogadores, ou streamers. “O jogar cria sua própria realidade

múltipla, com fronteiras porosas e escorregadias. Jogar é cheio de construções criativas do

mundo, assim como mentiras, ilusões e enganos” (LIGIÉRO, 2021. p. 95). Ora se o jogar

pode ser considerado como uma ação performática e, para além disso, ser a própria

performance em uma visualização de possíveis cenas expandidas, o ato de streamar, isto é, de

fazer um streaming, uma transmissão ao vivo – e toda sua estruturação seriam, então, a base

de uma ‘concepção ciborgue performática’, o que nos leva ainda a afirmar que os jogadores,

neste contexto, são performers. Este ponto é extremamente relevante para a discussão aqui

empreendida, pois a partir deste entendimento, o ato de streamar pode ser segmentado e

compreendido em três pontos fundamentais, sendo eles o indivíduo jogador, a ‘persona

streamer’ e a personagem de jogo. É importante frisar que estes pontos não se tratam de

reproduções de um ser, são, de fato, camadas que proporcionam gatilhos e extensões à

identidade em questão.

Se o jogo é uma "coisa", um gênero, um item da cultura que pode ser
separado e descrito, jogar é um estado de humor, uma atividade e um
comportamento incorporado inseparável dos jogadores. O jogar se
estabelece na forma de atos de jogo (play acts) - módulos distintos de
comportamento que enviam a mensagem "isso é jogo". (LIGIÉRO, 2021, p.
96)

Aquele que chamo de 'indivíduo jogador’ é envolto em mistério e suas camadas mais

profundas e características do ser, talvez, nunca chegarão ao conhecimento direto dos

espectadores, se trata da pessoa existente por trás das câmeras, da vida privada deste

transmissor de conteúdo que pode ou não ser compartilhada através de uma transmissão.
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Ainda assim, mesmo em uma possibilidade de existência em perspectiva, é presente e, por

presença aqui, entendemos que ainda que possa não haver interferência direta, esta coleção de

características e gatilhos é parte fundamental, constituinte e inseparável daquilo que vem a se

tornar a ‘persona streamer’.

Qualquer definição mais rígida negaria de imediato a própria possibilidade
da performance, pois os seus praticantes usam livremente quaisquer
disciplinas e quaisquer meios como material -literatura, poesia, teatro,
música, dança, arquitectura e pintura, assim com o vídeo, película, slides e
narrações, utilizando-os nas mais diversas combinações. De facto, nenhuma
outra forma de expressão artística tem um programa tão ilimitado, uma vez
que cada performer cria a sua própria definição através dos processos e
modos de execução adoptados. (GOLDBERG, 2007, p. 10)

Nesse sentido, retomando a ideia de que “o performer é o artista” (GOLDBERG,

2007, p. 9) e que, este performer é aquele que se define e se conduz através de suas

experiências podemos perceber e pensar a figura do streamer enquanto perspectiva de um

indivíduo performer que vivencia e joga com sua expressividade através de suas transmissões.

Este performer streamer se coloca em e a partir do jogo como disponível para o inesperado e

para a possibilidade de rompimento com a rigidez que qualquer tentativa de enquadramento

possa encaixá-lo.

A ‘persona streamer’ pode ser compreendida como uma representação construída a

partir de gatilhos de um jogador que deseja compartilhar sua experiência com outros

indivíduos, seja por lazer, trabalho ou acaso. Esta representação é baseada em uma coleção de

fatores físicos e psicológicos que permitem a construção de uma nova identidade para aquele

jogador que vem a ser streamer, ainda que em alguns casos não exista distinção nas

identidades de jogador e transmitido. É também estabelecida através de um pacto convivial

que acontece naturalmente proveniente da relação entre transmissor (streamer) e público.

Através desta construção o jogador vai recortar suas experiências e compartilhá-las com seu

público e, acima disso, vai compartilhar aquilo que deseja que seja visto sobre si.

Vale destacar que o acesso ao ambiente virtual ainda não é totalmente democrático e

este, por sua vez, é hostil e condutas como machismo e LGBTfobia ainda dominam grande

parte deste espaço, como podemos notar na fala da streamer Nicky Mitrava em matéria para o

site UOL:
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Os ataques frequentes, por exemplo em lives, podem desanimar as pessoas
da comunidade LGBT que estão jogando. A streamer Nicky Mitrava, de 22
anos, drag queen de Fortaleza, é conhecida no meio e tem mais de 60 mil
seguidores no Instagram. Ela opina: "[Os homens] acham que ninguém tem
mais direito a aquilo se não eles. Em nenhum momento você vai me ver
abaixar a cabeça e começar a chorar se eu receber um ataque desse. Tem
situações que a gente consegue resolver num diálogo calmo, mas quando
alguém chega pra te ferir, não adianta dialogar. Você tem que mostrar que
aquele espaço é seu e você vai continuar nele e continuar existindo." (REIS,
2020)

Neste sentido, em contrapartida à hostilidade, o ambiente de stream pode ser visto

como lugar de possibilidades para que exista a representatividade, seja ela em qualquer nível

ou questão, um local onde pessoas ganham voz e podem quebrar não só com padrões já

estabelecidos socialmente mas também com a expectativa sobre aquilo que “deveriam ser”,

onde não exista a necessidade da explicação de suas existências e seus ‘porquês’, um lugar

onde existam. Assim, podemos observar na atividade de streaming também a possibilidade da

construção de espaços onde a troca de experiências e a liberdade de ser possam ganhar

territórios, onde minorias tenham garantia de voz.

Muito embora, inevitavelmente no indivíduo jogador exista uma performance de si, é

na persona streamer que podemos perceber uma das possibilidades óbvias e nítidas de

performatividade para que exista a construção de uma identidade específica, a narrativa de um

avatar. Avatar este que transita pelas fronteiras dos processos revolutivos vividos por este

jogador ao friccionar suas vivências e a virtualidade aqui proposta, retomando a ideia de uma

corpo ciborgue que se faz simbionte entre si mesmo e as tecnologias, experimentador e

político, como trazido no primeiro capítulo desta escrita ao discorrer sobre o ciborgue de

Donna Haraway. Nesse sentido, podemos retomar a ideia de um Duplo virtual agindo como

extensão do ser e possibilitador de questionamento sobre as relações entre as amplas

tecnologias e humanidade, assim como discutido em 2.2 desta dissertação. Como sugere

Berger (2019, p.93) “podemos pensar que o lugar de acesso à consciência destes Duplos

codificados é um antídoto para nossos medos e excessos no uso da tecnologia. E lembrar,

também, que os artifícios da arte estão presentes para questionar os usos dos dispositivos

através da poética”. Para além desta retomada, podemos reforçar também a ideia de que

através desta noção de um Duplo Virtual, o streamer se coloca como um corpo ciborgue

performando não somente entre o físico e o virtual mas como uma nova forma de ser e estar
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que caminha livremente entre os dois universos. Há uma via de mão dupla entre jogo e

jogador, para que um aconteça é imprescindível que o outro também exista e, nesse sentido, o

streamer torna-se uma terceira camada inerente a este processo, por isto enxergo a

possibilidade de existência e questionamento deste Duplo a partir do prisma da dita simbiose

biotecnológica.

A persona streamer está a todo momento envolvida em um jogo complexo de relações

e perspectivas, onde existe a tensão entre o desejo do transmissor para o que é visto e a

interpretação do público sobre aquele recorte. Esse fator é refletido a todo instante para as

reações da comunidade receptora deste conteúdo, o streamer está a todo instante sendo

observado (ainda que em momentos de não transmissão) e constantemente recebendo os

retornos de suas ações.

Quer dizer que pode haver um “saber” do corpo que não é exatamente a
ciência de seu funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a
capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o que se
poderia chamar a tecnologia política do corpo. Essa tecnologia é difusa,
claro, raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos;
compõe-se muitas vezes de peças ou de pedaços; utiliza um material e
processos sem relação entre si. O mais das vezes, apesar da coerência de
seus resultados, ela não passa de uma instrumentação multiforme. Além
disso seria impossível localizá-la, quer num tipo definido de instituição, quer
num aparelho do Estado. Estes recorrem a ela; utilizam-na, valorizam-na ou
impõem algumas de suas maneiras de agir. Mas ela mesma, em seus
mecanismos e efeitos, se situa num nível completamente diferente. Trata-se
de alguma maneira de uma microfísica do poder posta em jogo pelos
aparelhos e instituições, mas cujo campo de validade se coloca de algum
modo entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua
materialidade e suas forças. (FOUCAULT, 1987, pp. 29-30)

Retomando a questão dos dispositivos e gatilhos, podemos perceber a relação de

corpos tentando a todo o tempo se adaptar a um ambiente em constante transformação e, para

além disso, as relações com as características únicas de cada indivíduo se tornando potências.

É importante destacar que estes mesmo dispositivos e gatilhos podem também ser traduzidos

como rédeas controladoras e normatizantes sociais, assim como Foucault coloca como os

aparelhos de vigilância. Eles são dispositivos de poder, seja qual for sua natureza e, nesse

sentido, cabe ao indivíduo a decisão de como reagir a estas variáveis.

Seguindo este raciocínio, os avatares em mundos virtuais, ou ainda os duplos virtuais,

podem ser percebidos como manifestações possibilitadoras de rompimento com com sistemas
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políticos modeladores. Por outro lado, estes mesmos duplos estão inseridos em uma rede que

já possui mecanismos de controle onde existem questões que viabilizam o enquadramento dos

indivíduos em padrões de comportamento e aparência e podem ser utilizados como

dispositivos para controlar determinados núcleos sociais: o próprio ser sendo utilizado para se

moldar.

Em algumas plataformas de streaming, como o Facebook Gaming, existe a censura de

alguns termos que, segundo a rede, podem ser utilizados de maneira ofensiva. A palavra

“gay” é uma dessas que não deve ser mencionada. Porém, se pensarmos os motivos desta

censura, chegamos a um dilema social: dentro da comunidade LGBTQIA+ esta palavra é

sinônimo de pertencimento, de identidade e resistência, já quando trazida por um núcleo

hétero ela pode ser traduzida como uma estratégia de ofensa e diminuição, por tratar-se de um

‘lugar fora’ da normalidade cultural deste núcleo, do indivíduo de forma que o preconceito

atrelado historicamente à palavra emerge na ação de agredir o outro pelo que ele

inevitalmente é e trazer este ser como algo negativo. A palavra, aqui, pode ser percebida

como um dispositivo/gatilho que tem formas de agir distintas para cada contexto social, em

um ela ocupa lugar de poder libertário, já em outro ela exerce poder controlador sendo uma

estratégia mais conveniente censurá-la do que repensar e reeducar seu significado. Neste

sentido, podemos pensar e colocar em cheque quem controla as plataformas. Qual núcleo

social é o detentor do poder de censurar termos e reforçar ou atribuir seus significados para os

demais núcleos?

A ideia de um “cancelamento”21 vem se tornando cada vez mais presente a partir do

momento em que a persona streamer, nesse ponto já uma figura pública, se coloca disponível

para a exposição aos olhares dos possíveis espectadores do ambiente virtual e, retomando a

discussão de 1.1 desta escrita, a tecnologia trabalha junto com outros fatores e tem o poder de

mudar drasticamente a maneira de se viver e compreender a vida, o que novamente nos

remete aos aparelhos de vigilância discutidos por Foucault, onde a tecnologia e o discurso são

estruturados e pensados de forma a moldar e disciplinar os núcleos sociais em que se

encontram. Ainda que em certa medida involuntariamente, a tecnologia, em nosso tempo, é

21 O “cancelamento” é uma prática que se tornou comum no meio virtual. Ao não concordar com ações e
comportamentos de figuras públicas, determinados grupos utilizam do alto poder de transmissão de informação
das redes sociais para julgar e punir indivíduos, agredindo sua imagem e expondo massivamente os
comportamentos tidos como inapropriados.
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parte relevante e responsável pela forma com a qual lidamos e encaramos as possibilidades de

ser e estar e, além disso, da perspectiva com a qual pensamos o viver.

Dos encontros e desencontros frutos das relações tecidas entre jogador e persona

streamer em jogo, nasce o avatar daquela que será a personagem. Esta construção não é

apenas uma criação aleatória, ela agrega fatores das mais diversas naturezas que envolvem o

indivíduo jogador e sua própria construção identitária. Não se trata da replicação de

comportamentos de um mundo ideal, mas da possibilidade de descoberta de novas formas de

existência e presença no mundo. Em acordo com Berger, uma forma sequencial e continuada

daquilo que experimentamos em vivências:

A repetição ou a duplicação da experiência física figura, então, em dois
aspectos expressivos. É tanto tentativa de reprodução de objetos tangíveis
quanto de descrição continuada ou sequencial de algo observado na
experiência de sobrevivência. (BERGER, 2019, p.97)

Para além disso, a personagem pode ser percebida como uma coleção de gatilhos que

materializam, seja em plano digital ou físico, possibilidades para a narrativa dos Duplos

virtuais do jogador e streamer, gatilhos que ampliam as versões do ser, não ser e poder ser.

Gatilhos que garantem a existência identitária do indivíduo e sua sobrevivência em meios

ainda desconhecidos e, em alguns casos, não amigáveis.

A questão é que nem sabemos que existem esses Duplos, muito menos
agimos a partir da consciência de como existem. Então, pensando na
virtualidade (ancestral e performativa) vislumbrada por Artaud, surge a
questão: que tipos de Duplos podem ir além das premissas do excesso de
informação e do domínio da linguagem das máquinas em nossas vidas
cotidianas? (BERGER, 2019, p. 92)

É importante ressaltar que não existe obrigatoriedade de similaridade entre o caráter

do jogador e os traços comportamentais da personagem. Não é porque uma personagem

possui comportamentos criminosos ou que vão em sentido contrário ao que se entende por

ético que o jogador terá em sua vida particular este tipo de conduta. As atitudes abordadas

aqui tratam de experienciar comportamentos sociais em uma possibilidade viável através de

uma performance virtual, quebrando com uma suposta rigidez onde as regras e pactos sociais

seguem outros parâmetros diferentes do mundo físico.
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A história da performance no século XX é a história de um meio de
expressão maleável e indeterminado, com infinitas variáveis, praticado por
artistas insatisfeitos com as limitações das formas mais estabelecidas e
decididos a pôr a sua arte em contacto directo com o público. Por esse
motivo, tem sempre tido uma base anárquica. Devido à sua natureza, a
performance dificulta uma definição fácil ou exacta, que transcenda a
simples afirmação de que se trata de uma arte feita ao vivo pelos artistas.
Qualquer definição mais rígida negaria de imediato a própria possibilidade
da performance, pois os seus praticantes usam livremente quaisquer
disciplinas e quaisquer meios como material - literatura, poesia, teatro,
música, dança, arquitetura e pintura, assim com o vídeo, película,slides e
narrações, utilizando-os as mais diversas combinações. De facto, nenhuma
outra forma de expressão artística tem um programa tão ilimitado, uma vez
que cada performer cria a sua própria definição através dos processos e
modos de execução adoptados. (GOLDBERG, 2007, p. 10)

Outro ponto importante de destaque é o fato de que o streaming é uma das novas

profissões em ascensão nos séculos XX e XXI, as possibilidades oferecidas por esse caminho

profissional ainda estão em processo de descoberta e entendimento, desse modo, não cabe

aqui delimitar parâmetros ou regras comportamentais e estruturais assim como não é possível

traçar perfis de profissionais para este trabalho. Nesse sentido, ser e estar atuam como partes

fundamentais daquilo que descrevo como performático em ambientes virtuais através do

streaming, em acordo com Roselee Goldberg sobre a performance no séc. XX, algo que não

há limites e estreitos rígidos, trata-se de um estudo sobre as relações fluidas estabelecidas

entre transmissor e público. Sendo assim, aquilo que entendo como performático em

ambientes virtuais através de jogos reforça a ideia de uma desterritorialização do espaço e,

acima disso, do rompimento com fronteiras limitantes para as formas de se pensar ser, estar e

vivenciar parâmetros da experiência coletiva e individual. Este performar entre o físico virtual

evidencia também a existência daqueles que tratamos como ciborgues derivando por entre

estes pontos de rompimento e encontro.

A autoconfiança moderna deu um brilho inteiramente novo à eterna
curiosidade humana sobre o futuro. As utopias modernas nunca foram meras
profecias, e menos ainda sonhos inúteis: abertamente ou de modo encoberto,
eram tanto declarações de intenções quanto expressões de fé em que o que se
desejava podia e devia ser realizado. (BAUMAN, 2001, p. 151)

As viradas de século, especialmente pós-guerras, trouxeram ao mundo a possibilidade

de uma releitura sobre o que seriam as relações e como elas afetam diária e diretamente as
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estruturas que constituem a sociedade e os métodos. Nesse sentido, podemos pensar também

como o capitalismo direciona o consumo e “obriga” que as tecnologias atendam a demandas

cada vez mais urgentes e imediatas, o que se aplicado ao recorte da internet, por exemplo,

pode nos ajudar a compreender a utilização dos meios virtuais para suprir necessidades de

encontros que, nesse contexto, são entendidos não mais como substitutos dos presenciais, mas

como a ideia de um novo modo de estar. É importante destacar que este ‘novo estar’, em

muitos casos, é mais rápido, adaptável e palpável do que o estar físico e, por isso, mesmo não

havendo necessidade justificável, é escolhido não como alternativa, mas como método

primário.

Aqui este lugar de questionamento e virtualidade é a arte da presença. A
performance ao vivo e suas poéticas de visualização desses Duplos virtuais e
de síntese é o universo-antídoto de desconstrução e consciência da realidade.
(BERGER, 2019, p 93)

O século XXI torna-se lugar de questionamento sobre o que e como se manifesta a

presença em meios virtuais e, consequentemente, a validação de trabalhos nos campos das

artes que utilizem a tecnologia como um dos fios condutores para suas propostas, inclusive,

este tipo de não corroboração me soa ultrapassado, preconceituoso e uma nutrição por formas

que não aceitam os processos de revolução, sejam eles em qualquer campo de atuação. Ainda

que o questionar se faça importante, é necessária a distinção entre a indagação que visa

compreender para perceber possibilidades e a restrição e limitação para o novo e o diferente.

A crescente midiatização do teatro e da performance, especialmente ao longo
da década de 1990, sinalizou para a crítica uma estratégia pós-moderna de
desconstrução da presença, por meio do descentramento do sujeito, da
fragmentação narrativa que esvazia a autoridade do texto, do questionamento
do ator e também da personagem. (BERNSTEIN, 2017, p. 406)

O que seria a presença se não a possibilidade do performer estar, ser e afetar por aquilo

que suas dinâmicas e vivências incidem em seu corpo e trabalho? Tratando-se de presença em

virtualidades não seria diferente, inclusive, a própria possibilidade de trabalho entre as

fronteiras físico-virtuais reforça-se como ‘gatilho’ de rompimento e transformação dos

métodos, espectando, como aponta David Saltz (apud BERNSTEIN, 2017, p.402),

considerações em que as relações da tecnologia e suas afetações no que tange o perfil
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mediático existe uma “ruptura” que parte das novas intervenções tecnológicas que abre portas

para possibilidades artísticas outras do que as já convencionadas.

Recentemente, contudo, a profusão de publicações dedicadas ao teatro e à
performance digital, intermídia, multimedia, ciborgue etc., bem como
publicações referentes às novas mídias e à própria questão da presença,
somadas à onda de re-performances impulsionadas pelos projetos, de Marina
Abramović, Seven easy pieces e The artist is present, indica não só uma
verdadeira “virada intermídia” nas artes como também revela que a questão
da presença vem sendo recolocada em diferentes termos, especialmente no
que tange à relação com as novas mídias. (BERNSTEIN, 2017, p. 4007)

Visualizar o jogador, a persona streamer e a personagem como partes de uma nova

construção e possibilidade para que exista a presença em um universo, é então compreender

que estas etapas funcionam como mecanismos e gatilhos para que uma nova perspectiva do

ser, no sentido de existir, possa se estabelecer. O humano, neste contexto, não mais caminha

para uma reprodução fiel da concepção coletiva de sua imagem ideal, mas trabalha para se

adaptar e transformar de acordo com as suas necessidades de sobrevivência em variados

planos. Assim, podemos também entender que esta relação simbiótica e esses processos

revolutivos aos quais estão sujeitos os Duplos virtuais são parte daquilo que, a partir dos

argumentos discutidos até aqui, entendemos como corpos ciborgue presentes e performando e

expandindo suas existências nas estruturas das tênues fronteiras entre o virtual e o físico.

A partir das circunstâncias apresentadas nesta dissertação, podemos, então, pensar em

futuros possíveis, partindo do olhar de outros pesquisadores artistas ou de meu próprio

trabalho, sendo capaz de afetar diretamente o fazer das artes performativas ao se olhar a

existência e as possibilidades oferecidas por estes espaços tecnológicos e virtuais. Performar a

partir, através de e em um jogo, por exemplo, pode tornar-se uma das visões de futuro para o

fazer artístico. A performance e a virtualidade, juntas, podem então ser percebidas como

possibilidades para se repensar os cenários já existentes e perspectivar futuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É primordial para o diálogo com esta pesquisa o entendimento de que o ciborgue aqui

referido não se trata somente da interpretação de um elemento humano “aprimorado” por alta

tecnologia. Aqui foi também investigado para além desta proposta, para discutir a partir da

noção de que esses corpos possuem camadas mais complexas e subjetivas com as quais

definem sua existência e adaptação. Nesse sentido, a partir de um diálogo entre a Filosofia e

as Artes Cênicas, a relevância desta pesquisa se constrói na reflexão sobre como funcionam os

mecanismos propostos através de um devir ciborgue e como eles podem ampliar as

possibilidades criativas, partido dos corpos performers enquanto sociopolíticos. Assim,

proponho refletir as relações experienciadas por estes “ciborgues” em possibilidades de

presença performativa, abordando trabalhos, de forma expandida, também nos campos da

dança, teatro, performance, cinema e jogos virtuais.

Para estes corpos ciborgue, na perspectiva trabalhada nesta pesquisa, também foi

pensado o conceito de gatilhos, termo proposto no primeiro capítulo desta dissertação e que se

mostrou extremamente caro para compreendermos o que se propõe enquanto elementos

fundamentais a um corpo ciborgue, que, das mais variadas naturezas e complexidades,

contribuem para que o ser possa se conectar, expressar e experimentar. Gatilhos, em relação

às próteses de Donna Haraway e os dispositivos de Foucault, como possibilidades para

ressignificar e comunicar poéticas subversivas às convenções de propriedades de espaços e

vidas. Neste sentido, somos conduzidos a pensar o ser ciborgue que avança em direções ainda

desconhecidas a partir daquilo que é friccionado entre o físico e a virtualidade, superando a

ideia de tecnologia como uma utopia ao que se tem como referência e projeções de

possibilidades performativas.

A partir deste berço teórico, a pesquisa caminhou para refletir tais teorias através de

um olhar para as novas e futuras possibilidades de performatividade em ambientes virtuais,

buscando compreender as interseções entre a performance, o Corpo Ciborgue, realidades

virtuais e, também, a perspectiva de uma cena não delimitada por parâmetros enquadrantes e

evidenciando o que pode ser compreendido como cena expandida. Partindo deste olhar foi
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possível perceber orientações que podem permitir absorver novas cenas e relações entre a arte

e o que, de grande importância, chamou-se de ‘duplo virtual’ neste trabalho. Este aspecto foi

relevante para se pensar uma arte feita em relação e para além da fisicalidade convencionada,

rompendo com aspectos cristalizados como manuais de iluminação e cenografia, por exemplo,

e prosperar para novas perspectivas sobre o ser e estar performático.

O corpo e a identidade fluidificam a partir dos avanços tecnológicos, criando-se

esferas próximas da sociedade do espetáculo e, da mesma maneira, proporcionando a criação

de novas formas de identidade e performance. Através desta relação, podemos perceber que

os corpos em manifesto estão disponíveis para a possibilidade de repensar suas realidades e

performar com eles mesmos como seus próprios dispositivos de potência, validando sua

própria experiência e descobrindo lugares e formas para devir ciborgue. Nesse sentido,

construir o terceiro capítulo discutindo a possibilidade de performatividade presente na

atividade de streaming de jogos virtuais tornou-se ponto fundamental para que esta pesquisa

traga como hipótese a possibilidade de que estes espaços e novas perspectivas coexistam e,

para além disso, vislumbrar alternativas onde o jogo se torna cenário para expandir a

fisicalidade.

Os caminhos percorridos até aqui nesta pesquisa nos colocam em posição de pensar os

lugares de encontro entre as ficções e realidades que se cruzam dando acontecimento ao que

temos enquanto virtualidades. Inclusive, para caminhos futuros desta pesquisa, cabe convergir

com a ideia de um metaverso que, por si só, já renderia um trabalho de pesquisa a parte, mas

para isso foi de fundamental importância construir esta dissertação para se possuir um

arcabouço mais profundo e que permita base para estas futuras investigações.
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