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Considerações finais 
 
 

Ivani Santana 



As metáforas formam grande parte do sistema conceitual e afetam a
maneira como se dá o pensamento, interferem na forma como o ser humano
percebe as coisas no mundo e como age diante disto. O pensamento forma a
base de novas combinações metafóricas tanto para a questão poética como
para a ação comum do cotidiano. Desta forma, é necessário que se perceba a
responsabilidade de cada signo colocado no mundo.

Porque muito do nosso entendimento moral vem, via metáfora, de uma
extensa série de outros domínios da experiência, e porque nós aplicamos
essas metáforas para um número diferente de domínios da experiência, nós
devemos ser cuidadosos de tentar compartimentalizar a ética.
Os mapeamentos de domínios-cruzados das metáforas sugerem uma intricada
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rede de conexões que impõem nossas idéias morais em outros aspectos de
nossas vidas, incluindo considerações que são técnicas, científicas, políticas,
estéticas e social. (Lakoff & Johnson, 1999: 333)

Isto porque não existe nem raciocínio e nem conceito moral “puros”,
entendidos “neles mesmos” ou relacionado apenas a algum conceito ético
“puro”. O entendimento moral é metafórico e interferirá nos valores e propó-
sitos do ser humano.

Tão importante como estar apto a noticiar a função que a moralidade
metafórica atua nas evidentes decisões morais que você e que outros fazem,
é igualmente importante reconhecer quando nosso sistema moral entra por
uma forma escondida nas áreas vitais da nossa cultura: política e religião e
mesmo teoria educacional e o entendimento de tais assuntos científicos como
biologia evolutiva. Julgamentos morais estão implícitos virtualmente em cada
aspecto da nossa cultura, e é vital ficar conscientemente atento deles.
(ibdem, 334)

Se as trocas são feitas com o ambiente, os aspectos físico-sócio-econô-
mico-políticos e culturais não podem ser ignorados. É neste viés (co-evolutivo),
por exemplo, que deve ser entendido o aumento das verbas destinadas aos
campos relacionados à mídia digital. Quando se põe no mundo um meme
poderoso e ele contamina velozmente o ambiente se transforma rapidamen-
te também, como explica Dawkins:

Os memes devem ser considerados como estruturas vivas, não apenas
metafórica mas tecnicamente. Quando você planta um meme fértil em minha
mente, você literalmente parasita meu cérebro, transformando-o num veículo
para a propagação do meme, exatamente como um vírus pode parasitar o
mecanismo genético de uma célula hospedeira. E isto não é apenas uma maneira
de falar - o meme, por exemplo, para “crença numa vida após a morte” é, de
fato, realizado fisicamente, milhões de vezes, como uma estrutura nos sistemas
nervosos dos homens, individualmente, por todo o mundo. (Dawkins,
1979:214)
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Muitos trabalhos em dança com mediação tecnológica podem ainda
estar em estágio embrionário, mas o que conta é a existência de uma coerên-
cia na investigação da relação entre mídia biológica e mídia digital. A reflexão
que trago neste livro pretende colaborar para que não seja mais difundido que
basta colocar um vídeo em cena para poder compartilhar o mesmo espaço
daqueles que passam décadas testando e experimentando software, sensores,
sistemas interativos, interessados em distender a relação entre o corpo e as
novas mídias. É preciso notar que os fenômenos ocorrem na relação que têm
com o mundo, e que isto também acontece no corpo. Isto significa que dife-
rentes experiências entre indivíduo-ambiente proporcionarão diferentes con-
taminações (embodiments) que, então, produzirão corpos diferentes.

Telescópios, microscópios, câmeras, e delicados instrumentos de investigação
de todos os tipos estendem nossas capacidades de percepção de nível básico,
imaginação e intervenção. Tais instrumentos permitem-nos estender em grande
escala a ordem de nossas categorias para a mente adaptar distinções
importantes do mundo. (Lakoff & Johnson, 1999:29)

Além do mais, como a dança com mediação tecnológica atua num con-
texto de relação, este corpo contaminado nem sempre será (unicamente)
biológico, possibilidade que ainda parece não ser devidamente considerada,
pois a metáfora de Frankenstein continua elegendo apenas o corpo orgânico
como o da vítima da tecnologia. Assim, danças feitas por corpos digitalizados
como pelo motion capture por exemplo, acabam sendo rejeitadas por não per-
tencerem ao reino exclusivo do biológico. Esquece-se que este corpo virtual
carrega as informações do seu similar humano, sendo, portanto, a realização
do ciborgue, no sentido empregado por Donna Haraway. A modificação ocorre
não apenas no corpo do dançarino, mas em toda a estrutura da obra, ou seja,
na própria dança e na tecnologia, igualmente contaminadas na sua negociação
corpo-meio. As informações produzidas e apresentadas na forma de dança
com mediação tecnológica são devolvidas ao ambiente, modificando-o.
Tal ambiente modificado, pede novas conexões, possibilitando então novida-
des que, continuam o mesmo processo aqui descrito.

Justamente como as experiências básicas da orientação espacial humana dá
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origem à metáforas orientacionais, então nossas experiências com os objetos
físicos (especialmente nossos próprios corpos) provêem bases para uma
extraordinária extensão de variedades de metáforas ontológicas, isto é, formas
de observação, eventos, atividades, emoções, idéias, etc., como entidades e
substâncias. (Lakoff & Johnson, 1980:25)

Se a interação com o mundo nos permitiu evoluir como evoluímos, e se
a arte está no mundo e participa deste processo, então a arte embodied  tam-
bém colabora na forma como evoluímos. Ela deve ser percebida como todas
as outras coisas que participam deste processo evolutivo, colaborando, co-
variando e co-dependendo.

Se todos os conceitos ou sistemas conceituais, toda a categorização
chega ao corpo e inicia um novo acordo neuronial, então a arte também re-
sulta em novas categorizações neuroniais que ficarão embodied e funcionarão
neste fluxo inestancável de transformações.

Perceber qual metáfora está sendo utilizada em um determinado con-
ceito permite elaborar, de forma mais específica, a sua estrutura, além de pos-
sibilitar a ênfase nos pontos de interesse e o encontro de pontos escondidos.
Chegar a melhor metáfora do objeto, portanto transforma-se em uma questão
política importante de consequências éticas e que necessita ser exercitada.
A necessidade da repetição da informação, da recorrência da metáfora mais
apropriada, é o que permitirá uma efetiva contaminação coerente no sistema.

Os artistas que vêm trabalhando com uma proposta estética engajada
na leitura do mundo contemporâneo, como os citados no capítulo 1, podem
corporificar (embody) tais pressupostos conceituais em um espaço de tempo menor
do que os artistas da dança com mediação tecnológica. Quando se trabalha
na relação com as máquinas, o tempo necessário para o embodiment é mais ex-
tenso considerando a grande dificuldade existente em manter a experiência cons-
tante do artista com o meio tecnológico, principalmente no Brasil. Por mais popu-
larizada que as tecnologias estejam se tornando, os artistas desta área ainda não
possuem uma condição financeira que permita uma estrutura física e técnica ideais
para a constante experimentação. A relação ao mesmo tempo com todos os
elementos, por exemplo, dá-se geralmente apenas durante as apresentações.
Como são obras ainda diferenciadas e, às vezes, ainda marginalizadas no mercado,
o campo de atuação é escasso e suas apresentações não são muitas.
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O capítulo 2, mostrou que a transformação é um processo constante.
Dependendo do nível de descrição utilizado, é possível perceber este fluxo
como algo contínuo e inestancável e, justamente por esta razão, a
implementação do computador não é vista aqui como uma revolução, mas
como um traço do projeto evolutivo de um mundo visto de dentro, em sua
indeterminação, em seu tempo irreversível, em suas materialidades sub-atô-
micas, no conhecimento que possibilitou a Máquina de Turing, etc. Ou seja,
antes mesmo da existência física dos computadores, seu projeto conceitual já
modificara drasticamente a cadeia semiósica.

Se houver a compreensão sobre a força dos signos colocados no mun-
do por Babbage, Hilbert e Turing, e os signos do contexto (científico, econô-
mico, social, artístico, filosófico, cultural, etc.) de suas épocas, o computador,
nele mesmo, será visto como parte desta transformação. Entretanto, esta pro-
posta não minimiza a centralidade do computador nas mudanças que ele aju-
dou a produzir. Se os fenômenos trocam informação entre si, contaminando-
se mutuamente, logo a tecnologia altera o homem e vice-versa.

Todos os exemplos dados nos capítulos 3 e 4 se deram no sentido de
consolidar que a tecnologia não significa a máquina, o computador, o aparato,
o dispositivo midiático digital (ou mesmo os analógicos). E, tampouco, é a
responsável, a vilã, das más transformações do mundo. As novas mídias são
diferentes das máquinas que as antecediam, e isso deve ser considerado.
Entretanto, é preciso reconhecê-la em seu sentido ampliado – um dos focos
que a reflexão proposta neste livro procurou manter.

Antes mesmo de nós termos construído um computador, o mero diagrama
do seus circuitos, junto com as informações sobre seus tempos, dissipação de
calor, imunidade de ruídos, já é quase um computador. Nós podemos simular
a coisa completa - e durante o projeto nós geralmente o fazemos - em um
computador simplificado e vagaroso. Manufaturando-o somente o fará mais
barato, rápido e muito mais extensamente viável. Então, um mero projeto de
um computador é, ele mesmo, quase um computador, o que faz o computador
[em seu sentido ampliado] vastamente diferente de outras ferramentas.
(Rawlins, 1997:36)
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Assumindo, portanto as argumentações aqui apresentadas em torno do
fenômeno da poética da dança com mediação tecnológica como uma emer-
gência, e buscando dar conta de suas várias configurações como obra de arte,
seja no palco, no vídeo ou na Internet, minha proposta foi promover uma visão
mais ampliada de tecnologia do que a reconhecida tradicionalmente. Tecnologia,
no sentido atribuído por Lev Manovich como novas mídias, não se restringe à
descrição do artefato e não se refere ao entendimento convencional de máqui-
nas “computadoras”. Ao contrário, estamos tratando de computador como
processadores singulares de informação. O próprio termo computador tornou-
se impreciso nos dias de hoje, pois conserva a nominação do atributo da sua
origem, quando ele se prestava para trabalhar exclusivamente com números.
Hoje, computador manipula códigos para criar imagens, sons, poesia, filmes, etc.
Trata-se, portanto, de uma máquina de propósitos gerais, uma manipuladora de
informação, um processador de idéias e não de meros dispositivos eletrônicos
e digitais desconectados com o mundo ao qual pertencem.

Todavia, se a metáfora de Frankenstein prevalece, vence o entendimen-
to das ciências que observam o mundo como espectadoras de ambientes
previsíveis e decifráveis. Quando a contaminação pela tecnologia é pensada
numa relação causal na produção de artes que a utilizam, tanto como estrutu-
ra de pensamento estético ou como o produto identificado como dança com
mediação tecnológica, reforça a metáfora do Frankenstein. Mascara-se tal equí-
voco tanto no entendimento de que a máquina dominará o homem, como na
afirmação do cérebro como sendo uma máquina. E faz com que se compre-
enda equivocadamente o corpo como um dispositivo de on-off.

A metáfora de Frankenstein pode estar presente tanto no público e nos
críticos especializados de dança como, também, nos próprios artistas da dan-
ça que atuam nessa vertente. Portanto, nesta visão equivocada não há espaço
para um corpo em contínua, ininterrupta e mútua troca de informação com o
meio que habita. Sendo assim, tal metáfora não permite que um fenômeno
como o da dança com mediação tecnológica seja coerentemente produzido
ou explicado. A forma como o indivíduo lê o mundo interferirá em suas ações
e entendimentos.

Perceber a tecnologia inovadora e perturbadora não como máquina,
mas por um novo significado, por uma outra forma de ver, compreender e agir
no mundo, possibilitará abordar a emergência de fenômenos (como a dança
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com mediação tecnológica) enquanto um traço evolutivo, um produto ainda
não definido e nem acabado. Será possível entendê-la não como um modis-
mo, uma muleta ou um oportunismo circunstancial.

Por isso, não se trata somente do uso dos artefatos tecnológicos, mas
sobretudo das danças que nascem de um outro viés, diferente dos que as
antecederam. Trabalhar (ou mesmo apenas viver) com a tecnologia de for-
ma a negar a metáfora do Frankenstein possibilitará a formação de um outro
sistema conceitual ,  mais coerente com o meio que habitamos.
Evolutivamente, o caminho será outro.

E conforme afirmou o cientista Ilya Progine, Prêmio Nobel de Química
em 1977 por sua contribuição à termodinâmica do “longe do equilíbrio”:

–Se o pêndulo era o símbolo do iniverso determinista, eu diria que a obra de
arte é o símbolo do universo que vemos hoje. Se você tomar uma fuga de
Bach, ela obedece a regras, mas há também passagens inesperadas; são
“bifurcações”. É essa mistura de determinismo e de imprevisibilidade que
constitui sua natureza, e seu encanto. (Prigogine, 2002:69)

A dança com mediação tecnológica é a arte-vida surgida na sopa de
ossos, carne e silício.

A mesa foi posta, não há como retornar.
O mundo, como nos insinou Prigogine, é irreversível.
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Versus   dança telemática (2005). Grupo de Dança Contemporânea (GDC)
da Escola de Dança (UFBA). Dançarinos: Diego Vitorino,
Maria Fernanda Azevedo e Flávia Castagno.

Foto: RNPFigura 1

Sem título-4 9/2/2011, 14:441



Versus   dança telemática (2005), (GDC).
A imagem na tela mostra a imagem do corpo do dançarino processada pelo
software Isadora, formando uma máscara de texto.

Foto: RNPFigura 2

Sem título-4 9/2/2011, 14:442



Versus   dança telemática (2005).
O dançarino Hugo Leonardo, de costas, está em Brasília e interage com a dançarina
Monica Santos em Salvador por meio da imagem transmitida pela Internet.

Foto: RNPFigura 3

Sem título-4 9/2/2011, 14:443



Pele   espetáculo interativo (2002).
Tela de elástico com projeção onde ocorrem performances dos
dançarinos Jorge Alencar e Adelena Rios através da qual o público
precisa atravessar para entrar no teatro.

Figura 4

Sem título-4 9/2/2011, 14:444



Fotos: Arquivo Sesc Ipiranga, São PauloFigura 5

Sem título-4 9/2/2011, 14:445



Pele   espetáculo interativo (2002).
Tela translúcida colocada na boca de cena através da qual
podemos observar as movimentações da
dançarina Norma Santana no balcão no alto e fundo do palco.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São PauloFigura 6

Sem título-4 9/2/2011, 14:446



Pele   espetáculo interativo (2002). A imagem é gravada e transmitida em tempo
real estando a câmera posicionada em um ângulo de 90o do palco.
Dançarinos: Joan Menezes e Paullo Fonseca.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São Paulo Figura 7a

Sem título-4 9/2/2011, 14:457



Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São Paulo

Pele   espetáculo interativo (2002). A imagem é gravada e transmitida em tempo real
estando a câmera posicionada em um ângulo de 90o do palco. Dançarinos: Joan
Menezes, Norma Santana e Paullo Fonseca.

Figura 7b

Sem título-4 9/2/2011, 14:458



Pele   espetáculo interativo (2002). Na tela está projetada a mão do
músico Fernando Iazzetta que toca ao vivo durante o
espetáculo. Dançarina: Adelena Rios.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São Paulo Figura 8

Sem título-4 9/2/2011, 14:459



Pele   espetáculo interativo (2002). Na apresentação realizada na Mostra Internacional
de Artes do Sesc, os monitores foram colocados no palco próximo ao dançarino
Jorge Alencar. Na foto aparecem 2 monitores com a imagem da micro-câmera
localizada acima da mesa e 1 monitor com a imagem da rua na frente do teatro.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São PauloFigura 9

Sem título-4 9/2/2011, 14:4510



Pele   espetáculo interativo (2002).
Espetáculo apresentado no Teatro Castro Alves. Cena 3. Dançarinos: Adelena Rios,
Paullo Fonseca e Norma Santana (na projeção).

Foto: Andréa VianaFigura 10

Sem título-4 9/2/2011, 14:4511



Pele   espetáculo interativo (2002). Apresentação realizada
na Mostra Internacional de Artes do Sesc, Cena 3.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São PauloFigura 11

Sem título-4 9/2/2011, 14:4512



Pele   espetáculo interativo (2002). Apresentação realizada na
Mostra Internacional de Artes do Sesc, Cena 3. Dançarinos: Adelena Rios,
Norma Santana, Jorge Alencar e Paullo Fonseca.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São PauloFigura 12

Sem título-4 9/2/2011, 14:4513



Foto: Andréa Viana

Pele   espetáculo interativo (2002).
Espetáculo apresentado no Teatro Castro Alves. Cena 3.

Figura 13a

Sem título-4 9/2/2011, 14:4514



Foto: Andréa Viana

Pele   espetáculo interativo (2002).
Espetáculo apresentado no Teatro Castro Alves. Cena 3.
Dançarinos: Adelena Rios, Norma Santana, Paullo Fonseca
e Jorge Alencar (na projeção).

Figura 13b

Sem título-4 9/2/2011, 14:4515



Pele   espetáculo interativo (2002). Apresentação realizada
na Mostra Internacional de Artes do Sesc, Cena 4.

Foto: Arquivo Sesc Ipiranga, São PauloFigura 14

Sem título-4 9/2/2011, 14:4516



Pele   espetáculo interativo (2002). Espetáculo apresentado no Teatro Castro Alves.
As marcas deixadas durante o espetáculo nos corpos e no ambiente.
Dançarinos: Joan Menezes e Paullo Fonseca.

Foto: Andréa VianaFigura 15

Sem título-4 9/2/2011, 14:4517



Foto: João CaldasFigura 16

Sem título-4 9/2/2011, 14:4518



Foto: João Caldas

Corpo Aberto  espetáculo interativo coreografado com o software Life Forms (2001).
Espetáculo apresentado no Centro Cultural do Banco do Brasil, Rio de Janeiro.
Concepção e dança: Ivani Santana.

Figura 17

Sem título-4 9/2/2011, 14:4519



Corpo Aberto  espetáculo interativo coreografado com o software Life Forms (2001).
Espetáculo apresentado no Centro Cultural do Banco do Brasil, Rio de Janeiro.
Imagem projetadas dos avateres produzidos durante o processo de criação.
Concepção e dança: Ivani Santana.

Figura 18a Fotos: João Caldas

Sem título-4 9/2/2011, 14:4520



Fotos: João CaldasFigura 18b

Sem título-4 9/2/2011, 14:4521



Foto: Andrea Viana

e fez o homem a sua diferença  espetáculo imersivo (2004).
Espetáculo apresentado no Teatro Vila Velha, Salvador.
Público sentado no balanço e integrado a obra.
Dançarinas: Amanda Paraíso, Carol Diniz, Maíra Di Natale.

Figura 19

Sem título-4 9/2/2011, 14:4522



e fez o homem a sua diferença  espetáculo imersivo (2004), (GDC).
Espetáculo apresentado no Teatro Vila Velha, Salvador.
Público sentado no balanço e integrado a obra.
Dançarina: Juliana Rocha.

Foto: Andrea VianaFigura 20

Sem título-4 9/2/2011, 14:4523



e fez o homem a sua diferença  espetáculo imersivo (2004), (GDC).
Espetáculo apresentado no Teatro Vila Velha, Salvador.
Vista completa dos ambientes da obra.

Foto: WallaceFigura 21

Sem título-4 9/2/2011, 14:4524



Foto: Andrea Viana

e fez o homem a sua diferença  espetáculo imersivo (2004), (GCD).
Espetáculo apresentado no Teatro Vila Velha, Salvador.
Vista completa dos ambientes da obra.
“Janela de Imersão”.

Figura 22

Sem título-4 9/2/2011, 14:4525



Foto: Andrea VianaFigura 23a

Sem título-4 9/2/2011, 14:4526



e fez o homem a sua diferença  espetáculo imersivo (2004), (GDC).
Espetáculo apresentado no Teatro Vila Velha, Salvador.
Imagem independente e pontual da “Janela recorte”.
Dançarino: Hugo Leonardo.

Foto: Andrea VianaFigura 23b

Sem título-4 9/2/2011, 14:4527



e fez o homem a sua diferença  espetáculo imersivo (2004), (GDC).
Espetáculo apresentado no Teatro Vila Velha, Salvador.

Foto: WallaceFigura 24

Sem título-4 9/2/2011, 14:4528


