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Capítulo 1

RELAÇÃO CORPO
AMBIENTE
TECNOLOGIA
Somos aquilo que nossas metáforas nos permitem ser, pois a metáfora
interfere na percepção, no entendimento e na ação do homem.
Ivani Santana

Olhar agora para o mundo e, de dentro dele, ver(-se)
A hipótese de que a dança com mediação tecnológica é um constructo
do pensamento não se utiliza das dicotomias mente/corpo, natureza/cultura,
natural/artificial, real/virtual, que ainda teimam em existir. Elas desaparecem
para dar lugar à compreensão de que os corpos são mídias comunicacionais
em constante troca com o ambiente.

Encontramo-nos num mundo irremediavelmente aleatório, num mundo em
que a reversibilidade e o determinismo figuram como casos particulares, e
que a irreversibilidade e a indeterminação microscópicas são regras. (Prigogine
& Stengers1, 1997:8)
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Einstein2, ao postular a Teoria da Relatividade, levou em consideração
que cada observador físico pode estar em apenas um local de cada vez, o que

fez desta disciplina uma física humana, (…) uma física submetida à coações
intrínsecas que nos identificam como pertencendo ao mundo físico que
descrevemos. E é essa física, que supõe um observador situado no mundo, e
não a outra teoricamente concebível, a física do absoluto, que a experimentação
não cessa de confirmar. O nosso diálogo com a natureza é bem conduzido do
interior dela, e aqui ela não responde positivamente senão aos que,
explicitamente, reconhecem que lhe pertencem. (ibdem, 167)

Salvos do pensamento dicotomizado que separa natureza e cultura, podemos nos dedicar a reconhecer que a inserção da tecnologia nos processos
culturais ainda aguarda uma descrição mais precisa. A visão amplificada sugerida
nesta investigação irá mostrar que, justamente pela cultura permear todo o
macrosistema, não será mais possível acreditar nela como sendo algo que o
indivíduo produz e coloca em um mundo pronto antes dela, ou à sua espera.
Deve-se considerar que:
1) o indivíduo está implicado no seu ambiente;
2) tal implicação ocorre porque o equipamento perceptivo do indivíduo
opera de acordo com as informações com as quais lida, condicionando,
assim, o mundo que ele pode descrever;
3) as informações estão no corpo e também no mundo e conformamse como instâncias interligadas;
4) dentro e fora do corpo podem se comunicar. O homem e sua cognição
podem passar a ser tratados também como processos culturais.
A tecnologia, portanto, deve ser contextualizada na cultura à qual
pertence.
“É urgente que a ciência” [e qualquer outro campo] se “reconheça
como parte integrante da cultura no seio da qual se desenvolve” (Prigogine
& Stengers, 1997:11). A partir dessa compreensão, o termo tecnocultura,
ainda muito difundido, torna-se um pleonasmo semelhante a “ver com meus
32
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próprios olhos”. Tecno faz parte da cultura tanto quanto mente faz parte do
corpo. Da mesma forma, acredito que o termo dança-tecnologia, também extensamente utilizado no mundo todo, entra em desacordo com
o entendimento aqui proposto.
A tecnologia computacional carrega o pensamento, os sistemas
conceituais metafóricos e inconscientes3 do seu início histórico e, por isso, a
relação do que parecia oposto - natureza e cultura - fica escancaradamente
exposta. Torna-se inevitável, então, o surgimento de uma ciência/arte como a
do Dr. Van Hagens, com suas esculturas de cadáveres “plastinados”4.
O mais instigante do computador não está em seu potencial técnico,
mas na sua ousadia em mostrar abertamente o caráter orgânico e co-evolutivo
entre cultura e natureza, tal como um cardume que morre pela poluição dos
rios ou os arrecifes que se desgastam pelo contato com as ondas do mar. O
que muda nos processos citados é o tempo de ação típico de cada um.
O corpo da dança e a tecnologia trafegam nesse caldo complexo da
cultura em permanente desequilíbrio e transformação. Assim, a dança com
mediação tecnológica não deve ser considerada como uma inovação estilística
de uma dança que utiliza as novas mídias de forma indiscriminada e ingênua, na
forma de ferramentas facilitadoras ou decorativas. A dança com mediação
tecnológica é uma manifestação artística que emergiu de um mundo “irremediavelmente aleatório” como o descrito por Ilya Prigogine, que nos permite
compreender a relação ambiente-indivíduo como de implicação mútua. Uma
implicação que consolida a presença do computador no cotidiano e, portanto, modifica o corpo que lida com ele ao longo do tempo desse convívio.
Portanto, não se deve perder a especificidade conectiva nele implicada, sob o
risco de banalizar o que o distingue.

Porque as novas mídias são criadas em computadores, distribuídas via
computadores e estocadas e arquivadas em computadores, a lógica do
computador pode ser esperada para influenciar significativamente a lógica
cultural tradicional da mídia, isto é, nós podemos esperar que a camada do
computador irá afetar a camada cultural. Os caminhos nos quais o computador
modela o mundo, representa dados e permite-nos operá-lo, as operaçõeschave atrás de todo programa de computador (tais como busca, ligação, escolha
e filtro); as convenções do HCI5 - em resumo, o que pode ser chamado de
ontologia, epstemologia e pragmática do computador – influencia a camada
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cultural da nova mídia, sua organização, seu gênero emergente, seu conteúdo.
(…) Em suma, a camada do computador e a camada cultural influenciam uma
a outra. (Manovich 2001:46)

Para colaborar nessa direção, serão aqui considerados alguns acontecimentos prévios da cadeia semiósica fomentadora deste contexto singular,
mas não como uma coleção de fatos causais. Consideramos o conceito de
semiose como um guia para o trato dos processos de comunicação. Entendemos que as recentes teorias evolutivas somente confirmam, através da formulação da proposta co-evolutiva, as questões nele apresentadas.

O homem, seja ele o que for, é produto de processos físico-químicos
extremamente complexos e, indissociavelmente, produto de uma história, a
do seu próprio desenvolvimento, mas igualmente a da sua espécie, e de suas
sociedades entre as outras sociedades naturais, animais e vegetais. (Prigogine
& Stengers, 1997:61)

Metáfora da tecnologia
“Sem imaginação, nada no mundo poderia ser significativo. Sem imaginação,
nós nunca poderíamos fazer sentido da nossa experiência. Sem imaginação, nós
nunca poderíamos raciocinar para o conhecimento da realidade.“ (Jonhson, 1987: ix)
Com essas afirmações o filósofo Mark Johnson6 inicia seu livro (1987).
Como ele mesmo adverte na seqüência, parecem frases contraditórias aos olhos
das teorias tradicionais sobre racionalidade e significação. A imaginação, apenas
na bibliografia mais recente, transformou-se em tema de interesse para os estudiosos da comunicação humana. A imaginação e a importância da experiência
humana no processo de conhecimento passaram a ser ponderadas de outra
forma, a qual não é cega à atuação do homem no mundo e suas implicações e,
ao mesmo tempo, não participa da proposta que considera a apreensão das
informações como uma ação totalmente privada de cada indivíduo7.
Prigogine alertou para a necessidade de procurar olhar para o objeto
em seu próprio meio, pois em isolamento o objeto perde algo de suas carac34
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terísticas relacionais. Observe a sua explicação sobre a importância da Teoria
da Relatividade Especial de Albert Einstein na história da ciência:

O fato de a relatividade fundar-se numa coação que não é válida senão para
observadores físicos, para seres que não podem estar senão em um único lugar
de cada vez e não em todo lado ao mesmo tempo, faz desta disciplina uma
física humana - o que não quer dizer uma física subjetiva, produto de nossas
preferências e convicções, mas uma física submetida às coações intrínsecas que
nos identificam como pertencendo ao mundo físico que descrevemos. E é essa
física que supõe um observador situado no mundo, e não a outra teoricamente
concebível, a física do absoluto, que a experimentação não cessa de confirmar.
O nosso diálogo com a natureza é bem conduzido do interior dela, e aqui ela
não responde positivamente senão aos que, explicitamente, reconhecem que
lhe pertencem (Prigogine & Stengers, 1997:167).[grifos da autora]

Sobre o discurso científico pautado na procura pela verdade, que pressupõe a existência de uma razão desencorporada, Johnson e seu colaborador
George Lakoff8, advertem que seria melhor construir teorias que não clamassem por esses aspectos absolutos e incondicionais do conhecimento, pois
isto poderia tanto realçar como esconder certos aspectos do fenômeno.
A teoria que vêem desenvolvendo apresenta o sistema conceitual humano como metafórico e inconsciente em quase sua totalidade – o que, de
imediato, tanto contraria como põe em cheque todo um conhecimento acumulado em 26 séculos de filosofia. O inconsciente adotado na investigação
de Lakoff e Johnson, denominado tecnicamente como inconsciente cognitivo,
não se refere ao inconsciente psicológico,

muito do nosso pensamento é inconsciente, não no sentido freudiano de ser
reprimido, mas no sentido que ele opera em benefício do nível de atenção
cognitiva, inacessível à consciência e operando tão rapidamente para ser
percebido. (Lakoff & Johnson, 1999:10).

Temas como a imaginação ou o inconsciente, portanto, deixaram de ser
exclusivos da psicologia e psicanálise para fazer parte de investigações a respeito
35
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dos processos de conhecimento. Um movimento que desobedece antigas muralhas que separavam o corpo enquanto objeto da ciência e o corpo enquanto
objeto das humanidades. E que chama a atenção para uma questão central: somos aquilo que nossas metáforas nos permitem ser, pois a metáfora interfere na
percepção, no entendimento e na ação do homem. Desta forma, se a metáfora
estiver equivocada, consequentemente, sua interferência também o será.

Nossos conceitos estruturam o que nós percebemos, como nós nos situamos
no mundo e como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Nosso sistema
conceitual, então, atua com uma função central na definição de nossas realidades
cotidianas. Portanto, se nós estivermos certos em sugerir que nosso sistema
conceitual é largamente metafórico, a maneira pela qual nós pensamos, o que
nós experienciamos, e o que nós fazemos todos os dias é, principalmente,
uma questão de metáfora. (Lakoff & Johnson, 1980:3)

A Teoria Evolutiva de Darwin9 pode ser colocada como um exemplo. A
descoberta de que a sobrevivência das espécies se vincula à sua capacidade
de adaptação ao meio acabou resultando, em certas sociedades10, no entendimento da adaptabilidade como sendo a vitória do melhor competidor – o
que se constitui num equívoco grave de interpretação do texto publicado no
livro Sobre a Origem das Espécies (1859).

A adaptação darwiniana foi desencaminhadamente metaforizada por outros
em termos de “competição”, uma luta competitiva por fontes escassas, na
qual somente o forte e o astuto saem vitoriosos, coletando o necessário para
a vida e para a felicidade. O “sucesso” evolutivo do ser humano nessa
“competição” foi então atribuído, no darwinismo social, à racionalidade
humana: aqueles que melhor maximizam seu auto-interesse ganham a luta
competitiva. (Lakoff & Johnson, 1999:558)

Com relação às mídias digitais, não ocorreu de forma muito diferente. Elas promoveram um enorme impacto com a inflação de signos que
produziram no sistema. As metáforas daí advindas continuam a promover
o velho entendimento de que a humanidade corre o risco de ser domina36
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da pelas máquinas, e exatamente por isso, favorece à hipótese de que
continuamos assombrados pelo mito de Frankenstein. Este monstro metafórico carrega duas faces: uma delas coloca-o revoltando-se contra seu
criador; e a outra, o elege como o “tecno-salvador”, desvelamento último
a solucionar os maiores desafios do homem. Disfarçado entre a coibição
dos tecnoclastas11 e o entusiasmo dos tecnófilos, o equívoco do olhar de
cada um deles deixa de ser percebido para focar apenas suas oposições.
Os Frankensteins de cada época surgem pelas próprias metáforas utilizadas indiscriminadamente (ou propositadamente) e, muitas vezes, nem ao
menos são notadas.

Por sua limiaridade ontológica, o monstro aparece, de forma notável, em épocas
de crise, como uma espécie de terceiro termo que problematiza o choque
entre extremos - como “aquilo que questiona o pensamento binário e introduz
uma crise” 12. (…) o monstro sempre escapou para retornar à sua habitação às
margens do mundo (que, mais do que um locus geográfico, é um locus
puramente conceitual). (…) Uma categoria mista, o monstro resiste a qualquer
classificação construída com base em uma hierarquia binária, exigindo, em vez
disso, um “sistema” que permita a polifonia, a reação mista (diferença na
mesmidade, repulsão na atração) e a resistência à integração (…). O horizonte
no qual os monstros moram pode muito bem ser imaginado como a margem
visível do próprio círculo hermenêutico: o monstruoso oferece uma fuga de seu
hermético caminho, um convite a explorar novas espirais, novos e interconectados
métodos de perceber o mundo. (Cohen, in Silva, 2000:30)

Este Frankenstein do mundo contemporâneo é visto “atacando” a dança, para enorme desgosto e alarme daqueles que ainda vêem esta arte como
a do corpo “etéreo” que expõe a sua “essência”, seu “espírito”, através de uma
“expressão corporal” a mais “autêntica” e “verdadeira” possível. Posição
verificada nas palavras de Dra. Iro Valaskakis Tembeck, professora do departamento de dança da Universidade de Quebec, Canadá, “sobre o interesse em
unir tecnologia e a arte do palco”:

Aparentemente, este é o caminho do futuro, e uma potencial galinha dos
ovos de ouro para dar suporte e subsidiar projetos multimídia. O campo da
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ciberdance, contudo, posiciona sérias questões a respeito da habilidade
necessária de preservação do delicado equilíbrio entre vida e ficção científica
e calculando seus apelos. Nós somos subjulgados pelos corpos virtuais cortando
os ares, voando sobre cobertura de prédios em uma aproximação entre as
artes marciais chinesas e a alta tecnologia do cinema. Enquanto isso, os corpos
dos dançarinos reais são necessariamente sujeitos as limitações físicas e não
podem competir no mesmo nível de sensacionalismo. Ainda, dançarinos ao
vivo são ternos, apresentando-se em uma escala humana: fragile, corajoso,
generoso. Além dos truques técnicos do equipamento eletrônico existe a
personalidade do dançarino ao vivo, única e imutável. Os dançarinos ao vivo
estão prontos para compartilhar, diferentemente a cada noite, uma certa
verdade na sua presença no palco, adaptando-se as mudanças do pulso
emocional, registrando o aumento da temperatura espontaneamente, e
finalmente contando com a mensagem universal através da performance.
(Tembeck, 2002:75)

Quem compreende a tecnologia como uma das faces do monstro e identifica a máquina digital como a grande vilã que modifica o ambiente, realça a falsa
antítese de que “a mente é uma máquina” – contraposta à – “a mente é efêmera,
frágil, intangível”. Metáfora que o leitor poderá assimilar com a citação acima.
Tembeck traz uma compreensão de mundo isolado e parado. Como se essas
“alta tecnologias do cinema” não tivessem sido feita por nós mesmos, como se
a dança e o corpo do dançarino estivesse preservado desses acontecimentos
mundanos e que o contato com o corpo da ciberdança subjulgaria esse corpo
“dócil, amável, terno” tido como o único “real” neste contexto. Se lembrarmos
dos corpos nos trabalhos da americana Elizabeth Streb, ou mesmo do grupo
canadense, Lalala Human Steps, ou ainda do brasileiro Cena 11, apenas para
citar alguns, veremos que este corpo pode não ser tão frágil assim. Mesmo se
olharmos para trás o que dizer de um corpo que consegue fazer 36 giros seguidos sobre a ponta de uma sapatilha, equilibrado apenas em uma perna? Por que
então, seguindo este raciocínio, não deveríamos ficar perturbados com a fotografia que consegue deixar congelado um salto em seu ponto máximo, condição impossível para qualquer corpo dessa natureza orgânica? O virtual, o fotográfico, o videográfico, o pictórico, assim como o mundo físico, carregam suas
próprias leis e princípios e não há porque compará-los, um não é a exclusão do
outro. Como o mundo de Tembeck não é apreciado e assumido como coevolutivo e co-existente, em um contexto que foi criado por nós ao mesmo
38
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tempo que somos crias dele, a única possiblidade é a competição entre esses
corpos instaurando o medo de ser suplantado por uma raça dominante. Neste
mundo de Tembeck a complexidade inexiste, as culturas não se diferem e os
corpos não trazem suas marcas adquiridas com o tempo e com o meio, pois
para ela é possível que a dança revele uma mensagem universal.
Enquanto isso, para os entusiastas da tecnologia, a máquina tem (ou
terá) possibilidade de efetuar cognição - se não hoje, algum dia no futuro,
trata-se somente de uma questão de tempo. Para esses, “a mente é uma máquina”. Como disse Ray Kurzweil:

as máquinas nos convencerão de que são conscientes e de que têm uma
agenda prórpria, digna de nosso respeito. Muito mais do que com nossos
animais de estimção, seremos levados a simpatizar com seus sentimentos e
esforços, porque suas mentes se basearão nos moldes do pensamento humano:
elas encarnarão qualidades humanas e reclamarão essa condição – e nós
acreditaremos nisso. (Kurzweil apud Rüdiger, 2003:13)

Assim como o Dr. Frankenstein, não basta conseguir construir um novo (ou
outro) ser. Este deve ser superior, no caso de Frankenstein o projeto foi concebido para um corpo avantajado com 2,40 m/cm. Já no século XXI, o projeto de um
corpo-máquina com propriedades da Cultura Digital concretizará um cérebro avantajado. Harold Bloom em sua análise da obra literária de Mary Shelley, argumenta
que o cientista não criou alguém a sua semelhança, mas um ser melhorado segundo os princípios do Meliorismo, doutrina segundo a qual o mundo não é totalmente bom ou mau, mas precisa e pode ser melhorado. O Ser criado pelo Dr.
Frankenstein era tanto maior quanto mais imaginativo. Entretando, o entusiasmo
de Frankenstein em ser um Deus, um Criador, um Prometeu, só consegue criar
algo feio, de olhos amarelados, rosto deformado e corpo desproporcional.
Os tecnoclastas, contrários à posições como as de Kurzweil, não acreditam que a máquina possa algum dia se igualar ao humano, porque não possuirá jamais aquela intangibilidade que nos distingue de todos os outros seres,
aquele algo a mais exclusivo que só ao homem pertence, a tocha divina roubada por Prometeu e entregue a humanidade. Novamente, as duas faces da
metáfora do Frankenstein se mostram.
39
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Metáforas ontológicas como essas são tão naturais e tão pervasivas no nosso
pensamento que são, geralmente, tomadas como auto-evidentes, descrições
diretas do fenômeno mental. O fato que elas são metafóricas nunca ocorre
para a maioria de nós. (Lakoff & Johnson, 1980;28)

Partindo da primeira metáfora - “a mente é uma máquina” - chega-se à
conclusão de que a dança com mediação tecnológica surgiu da simples existência das próprias máquinas, estes artefatos de todos os séculos, sempre passíveis
de utilização, como acredita Tembeck por exemplo. Há que se tomar cuidado
com a aparente facilidade com que se aceita tal argumento. Vale se deter na
análise do que há de errado nesta proposta, aparentemente tão clara. Em primeiro lugar, se a mente é uma máquina, não pode haver nenhuma fobia em
relação às máquinas que fazem parte do cotidiano - afirmação, de fato, coerente. Todavia, o que não se mostra imediatamente explícito é que por existirem
em um mesmo mundo e de forma co-evolutiva – sendo esta a parte necessária
e indispensável a ser trazida ao primeiro plano -, as máquinas vão se tornando de
fácil acesso. E esse fenômeno de proliferação, absolutamente natural, é esquecido ou pouco entendido e passa a ser utilizado para enaltecer ou criticar a
tecnologia. Assim, a dança com mediação tecnológica não existe porque as
máquinas existem, mas sim, como um fenômeno co-evolutivo, um resultado da
implicação da dança com a Cultura Digital. Deveria ser tratada como mais um
dos sintomas das transformações do nosso corpo e do corpo das máquinas.
Quem se interessar por esse tipo específico de relacionamento pode atentar
para, por exemplo, os diferentes tipos de mouse e comandos disponíveis ao
longo do tempo e perceber como a anatomia da mão e dos dedos passou a ser
aí integrada. E isto não é um privilégio apenas dos dispositivos da Cultura Digital.
Qualquer invento (qualquer signo) colocado no mundo irá interagir com o meio,
transformá-lo e se transformar. Quando o óculos foi inventado por um artesão
desconhecido, provavelmente em Veneza no final do séc. XIII, a sociedade foi
transformada em muitos aspectos. Naquele tempo os cientistas não ficaram
interessados em tal surgimento – importante notar que a invenção era proveniente das artes – e o estudo da ótica apenas ganhou reconhecimento no mundo
científico no séc XVII com os trabalhos de Galileu, Kepler e Descartes. Os óculos atravessaram várias faces, ora ligado a questão puramente de adorno, ora
relacionado a correções médicas. Em todas as situações ele foi um fenômeno
40
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que interferiu no cotidiano da sociedade. Edward Tenner explica que, de acordo com a historiador Lynn White Jr.,

o auxílio a visão teve um efeito profundo nas carreiras dos europeus,
permitindo o idoso permanecer em posição de autoridade depois que seus
olhos não poderia mais ler textos sem ajuda, este leitor expandido
provavelmente auxiliou a criar as primeiras gráficas. O óculos e as impressoras
então fizeram parte de um complexo tecnológico. (Tenner: 2004:220)

Provavelmente, à luz das teorias que embasam a reflexão aqui proposta,
qualquer invento existente trará mudanças ao meio. Essa implicação com o
ambiente promoverá efetivas mudanças nos próprios elementos pertencentes a esse lugar. Inevitavelmente ocorre então um processo de embodiment:
as informações ganham corporalidade.
“A utilização da tecnologia em conexão com a performance não é ‘nova’
também. Como o teatro ocidental tem se desenvolvido, ele sempre fez uso
da última tecnologia viável durante o período.” (Lahunta13, 1996). No desenvolvimento deste texto citado, o autor continua comparando o telégrafo com
o e-mail e conclui que a “novidade” deste último em relação ao primeiro é o
aspecto qualitativo da informação digital constante na mensagem via Internet.
O aparato conceitual utilizado nesta pesquisa – as Ciências Cognitivas14 e
(Lakoff & Johnson, Dawkins, Damásio, Clancey) e a Semiótica (Peirce) – procurará elucidar os argumentos de Lahunta por um outro viés. Concorda-se
aqui que cada tempo se utiliza dos aparatos que produz, e produz tais artefatos porque deles precisa para sobreviver. A relevância está em notar que estas
condições momentâneas não podem separar aos artefatos tecnológicos do ambiente conceitual ao qual pertence. O interesse de uso não está apenas no dispositivo, mas também na forma de pensar e organizar o mundo que ele carrega.
Aceitando tal argumento, pode-se formular da seguinte maneira a relação entre o coreógrafo norte-americano Merce Cunningham e o computador: Cunningham15 não começou a utilizar o computador porque a máquina
lhe foi oferecida16 ou porque seus problemas de saúde estavam se intensificando, mas porque o pensamento que vigorava – e vigora – em sua arte carrega os conceitos que fazem do computador um dispositivo pertinente ao
41
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seu trabalho17. Ou seja, o computador enquanto formulação conceitual já
existia na arte de Cunningham mesmo antes do advento dessa máquina. Seguindo este mesmo princípio, percebe-se que a informação digital existe pelo
mesmo processo, isto é, por se constituir como um tipo de organização das
informações disponíveis no mundo. A base da tecnologia não é o computador como comumente é conhecido, mas todo um arcabouço conceitual produzido pela ciência dos últimos tempos18. A ciência da descoberta do DNA,
assim como a do projeto Genoma Humano, por exemplo. Ou ainda, a ciência
da Nova Aliança de Prigogine, na qual o observador está envolvido no objeto
observado, em um mundo de indeterminismo, incertezas e irreversibilidade.
Apenas a disponibilidade de um invento não basta para fazer emergir
um campo de atuação, pois para tal, a reciprocidade de ações entre um evento e o seu ambiente é sempre condição básica. Isso significa que o invento
não rompe com o que lhe antecede, mas funciona como uma conexão com
os conceitos trazidos pelo rio digital de informação no qual vivemos. Observe
acontecimentos pontuais ocorridos em experimentos entre corpo e tecnologia.
Por volta da década de 30 – época em que o computador ainda não
existia enquanto objeto, mas apenas como conceito, o cientista Leon
Theremin19 concebeu uma plataforma - Terpistone -, na qual o movimento
da bailarina acionava variados sons de acordo com sua relação com tal espaço
em virtude de um campo eletromagnético. Este acontecimento não replicouse no campo da dança ou da arte em geral. Apesar de conter os princípios
básicos do que hoje se denomina dança-tecnologia, tal fato não é historicamente apontado como sendo o seu ponto de partida, mas apenas como uma
referência ao passado. Àquela época, as metáforas que impregnavam a dança
clamavam a sua renovação através, por exemplo, do modernismo de Martha
Graham, pregando seus temas míticos e seus psicologismos, e de Doris Humprey.
O experimento com o Terpistone de Leon Theremin confirma que os
pressupostos da arte-tecnologia deviam-se aos novos conhecimentos trazidos pela ciência, possibilitadores de uma outra leitura de mundo, é não à existência matérica do computador. A necessidade de trabalhar com uma metáfora frankensteiniana se revela mais favorável do que uma possível contrapartida,
atualizada como ciborguiana.
Entendida a primeira metáfora – “a mente é uma máquina” -, segue-se
para a segunda - “a mente é efêmera” - aquela que estrutura as danças no
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entendimento dualista/determinista de mundo. O corpo, nessa compreensão,
é o detentor do self, algo de natureza distinta, privilégio do ser humano. Dividido entre a alma e a carne, este corpo dança para dar forma àqueles sentimentos e emoções que vagueariam sem corpo. Por não se incluir nessa perspectiva, a dança com mediação tecnológica se torna passível de repúdio, já
que ainda existe um entendimento restritivo do que seja a competência do
corpo para dançar, reduzindo-a, exclusivamente à habilidade de executar passos, sejam movimentos existentes em uma técnica, ou criados pelo artista.
Esta compreensão está em um corpo distinto do seu meio, um corpo cartesiano
existente em um mundo parado, fixo.
Os artistas-pesquisadores em dança com mediação tecnológica promovem justamente essa articulação entre a arte do corpo e o mundo ao qual habita.
Ambiente em que as percepções estão alargadas, a noção de tempo ganha novas
configurações, a relação com matérias orgânicas e não-orgânicas tornaram-se
interativas e onde o corpo (que dança) adquire novas conformações, sejam elas
imagens próximas ao assumido como “real” ou distanciadas no leque de opções
de avatares20 possíveis. É com esse mundo transformado, a que todos nós pertencemos, que a dança com mediação tecnológica ocorre.
Vale lembrar aqui dos corpos inventados por Philippe Decouflé, coreógrafo
francês que utiliza uma narrativa non-sense, repleta de corpos insólitos construidos em outras mídias, tais como o cinema. Dele, a crítica francesa de dança Laurence
Louppe (2000), em seu artigo Corpo Híbrido, trata da seguinte maneira:

A hibridação funciona muito mais do lado da perda, age na nucleação dos genes,
ao subvertê-los e deslocá-los. Ela pode criar uma relação não entre raças, mas
entre “espécies” incompatíveis, dando origem a criaturas aberrantes, destacadas
às margens de comunidades vivas. A hibridação evoca as figuras polimorfas
imaginadas por Fhilippe Decouflé que participam, ao mesmo tempo, do mundo
mineral, vegetal, animal e maquinal. (Louppe, 2000:31) [grifo da autora]

A concepção de Decouflé, apoiada em suas experiências de cineasta e
em filmes de propaganda, utiliza-se da cenografia – principalmente
videocenografias - e dos figurinos como suportes para compor a estética inusitada dos movimentos dos dançarinos. Mesmo quando o coreógrafo não
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utiliza a mídia digital, ele cria um corpo contaminado por essas tecnologias
como por exemplo, no espetáculo Decodex (1996) um dançarino movimenta-se com um pé fixado em uma circunferência de (grande) peso, servindo
como um mecanismo de contrapeso. Em outra cena, um enorme cenário de
engrenagens e roldanas suporta os corpos de bailarinos dependurados lateralmente ao chão. Outro momento conta com um dueto realizado entre um
bailarino dançando no chão e o outro estando em cima de uma engenhoca,
também com sistema de contrapeso semelhante a uma biga. Todos os mecanismos utilizados funcionavam como provocadores e possibilitadores de diferentes movimentações, que ora contrapunham-se à gravidade e aos limites
do físico humano, assim como são possíveis nas imagens do cinema do vídeo,
do desenho animado, do videogame e do computador. Ou ainda, lembram os
bonecos do Power Rangers, reflexo da Cultura Digital da transformação, os
quais podem ser reconfigurados de um corpo para um objeto e de objeto
para o orgânico novamente.
Após Decodex, o coreógrafo e cineasta foi convidado a dirigir a cerimônia do cinquentenário do Festival de Cannes. Inspirado nos assuntos do cinema
como enquadramento, foco, campo de visão e imagem, um outro espetáculo
foi produzido pela Compagnie DCA – Decouflé & Complices Associés – chamado Shazam!. Esta obra explora o uso de espelhos em uma cena que brinca
com um jogo de transparência fazendo os bailarinos aparecerem e desaparecerem como mágica. Na videocenografia de abertura, o uso de câmeras e ângulos
de filmagem mostram uma busca por pontos de vista surpreendentes. Os corpos viram molduras e um corpo passa por dentro do outro, deixando a dúvida
se se trata de um jogo de imagem, ou se é um feito realizado apenas pela maestria
dos corpos. Tais inquietações são respondidas quando uma espécie de making
of do vídeo é realizado em cena, desvendando os mistérios da imagem. Entretanto, acredito que a atitude didática para a compreensão do intricado jogo de
imagens e corpos, mostrados no vídeo, recai em uma necessidade de expor a
proeza e competência maquínica do jogo. Às avessas do conceito de interface,
a qual deve ser a mais transparente para um bom funcionamento, alguns artistas
sentem a necessidade de deixar, em primeiro plano, a tecnologia e não a poética tecnológica, a qual deveria ter a importância final21.
Já no seu espetáculo Abracadabra, recursos tecnológicos mais sofisticados como o motion capture são utilizados na criação das imagens. Philippe
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Decouflé é um exemplo da implacável troca de informação entre os sistemas
e sua mútua contaminação. Seu trabalho, independentemente de um juízo de
valor estético, confirma a co-evolução entre os sistemas. Não fosse ele alguém que transita e pesquisa em diferentes áreas, suas criações não sofreriam
tais contágios. Posicionamentos como o de Laurence Louppe, que abundam
entre nós, parecem estar intimamente ligados à herança cartesiana22, e à manutenção de separação entre os campos de conhecimento. Sendo assim, a
arte, vinda do espírito - res cogitans -, não pode ser ligada a ramos como a
tecnologia, que é a da matéria - res extensa (Johnson, 2001). Respingos dessa
compreensão sustentam preconceitos ainda hoje entre os praticantes da segunda metáfora, “a mente é efêmera”.
O especialista em robótica e inteligência artificial, Hans Moravec23, acredita que a concretização de uma máquina inteligente, com a mesma competência humana, ocorrerá no ano de 2010. O pensamento mais difundido deste cientista é a transferência completa das redes neurais idiossincráticas da
mente humana para a memória de um computador, abandonando assim, o
corpo supérfluo (Moravec, 1988). Como comenta Mark Dery, Moravec “crê,
como Marvin Minsky, que a mente é uma máquina de carne: a equivalência
homem-máquina é somente uma questão de velocidade de cálculo”
(1998:329)24. O cartesianismo de Moravec propõe um habitat melhorado para
a res cogitans – a mente, pois sua complexidade atual, como ele prega, pede
por uma res extensa mais durável – a carcaça tecnológica em padrão high-tech
cibernético.
Contrária a esta visão de Moravec, a pesquisa aqui proposta faz-se à luz
de outras vertentes teóricas. Os recentes estudos de Lakoff e Johnson, sobre
a aspecto embodied das informações no trânsito indivíduo-ambiente e a compreensão do sistema conceitual humano como metafórico, são aqui propostos para elucidar a reflexão homem-máquina.
De acordo com o experiencialismo25, vertente à qual pertencem estes dois
pensadores, o corpo humano será observado como um sistema integrado, destituído da visão cartesiana notada nos preceitos de Moravec e no mito do
Frankenstein. A reflexão aqui proposta reafirma que “Conceitos [são] encarnados: Nosso sistema conceitual é baseado, neuralmente faz uso e é crucialmente
formado por nosso sistema motor e perceptivo. (…) Mente [é] Incorporada: Porque os conceitos e a razão derivam e fazem uso do sistema sensoriomotor, a
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mente não é separada ou independente do corpo”. (Lakoff & Johnson, 1999:555)
Neste sentido, o corpo passa a ser compreendido como um sistema aberto
que troca informação com o ambiente que habita. De forma mútua, os dois sistemas, corpo e meio, contaminam-se. O conhecimento emerge desta relação, desta constante negociação indivíduo-ambiente. A natureza dos corpos do indivíduo
e do seu meio físico-cultural impõem uma estrutura sobre sua experiência. Tal
contágio significa a ocorrência encarnada da informação – ela configura-se como
embodied, termo técnico atribuído por Lakoff e Johnson. E nada tem a ver com a
visão holística da psicologia ou com os modos de entender essa relação como
sendo a de um agente influenciando um agido – detalhes que carregam toda a
diferença entre essa proposta e todas as anteriormente disponíveis.

O que nós entendemos que seja o mundo é determinado por muitas coisas:
nossos órgãos sensoriais, nossa habilidade para mover e manipular objetos, a
estrutura detalhada do nosso cérebro, nossa cultura e nossas interações em
nosso meio ambiente, no mínimo. O que nós tomamos como verdade em
uma situação depende do nosso entendimento “corporificado” da situação,
que, por sua vez, é formado por todos estes fatores. Portanto, para nós,
qualquer verdade que podemos ter acesso depende de tal entendimento
encarnado. (Lakoff & Johnson, 1999:102)

A proposta apresentada por Moravec, então, não encontra ressonância
com os argumentos apresentados nesta investigação. Ao contrário, os conceitos do cientista reforçam a existência da face superestimada do monstro
que compartilha com a visão dualista de um corpo segregado em duas partes.
“Dado robôs completamente inteligentes, a cultura se tornará completamente independente da biologia. Máquinas inteligentes, as quais irão crescer de
nós, aprender nossas habilidades, e compartilhar inicialmente nossas metas e
valores, serão as crianças de nossas mentes.” (Moravec, 1999:126)
As obras e o aforismo sobre “o corpo obsoleto” do artista australiano
Stelarc26 refletem o pensamento de Hans Moravec. Seguidor dos preceitos
de McLuhan, o artista também considera a tecnologia uma extensão do corpo humano, uma parte distinta do corpo, mas que o amplifica em suas competências. A proposta aqui é entender que essas partes tornam-se corpo o que
contrasta com a máxima mcluhiana de “extensão”. O termo extensão admite
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a possibilidade de “extender” o corpo apenas enquanto está “acoplado” e,
sendo algo que acopla, não assume o corpo como transformado nele mesmo,
mas apenas diferente por carregar algo externo e, principalmente, que não lhe
pertence. A idéia de extensão não parte do pressuposto de que indivíduo e
ambiente, corpo e tecnologia, estejam em uma relação efetiva de troca e
implicação recíproca que altera os dois. Corpo e tecnologia são reconfigurados
por completo e não apenas anexados um ao outro.
Entretanto, Stelarc intensifica o conceito mcluhiano aproximando-se da
postura de Moravec e Kurzweil na sua proposta de prótese. Se algum sentido
é alterado pelo acoplamento de alguma prótese tecnológica, a percepção
também será modificada. O artista vai além de seu mestre e considera “nossa
fase biológica decadente” (Stelarc apud Domingues, 1997:53), na qual carecemos de informação para compensar “nossas inadequações genéticas” (ibdem).
Enfatiza tais afirmações escrevendo em letras maiúsculas “A INFORMAÇÃO
É A PRÓTESE QUE SUSTENTA O CORPO OBSOLETO” (ibdem).

É hora de se perguntar se um corpo bípede, que respira, com visão binocular
e um cérebro de 1.400 cm3 é uma forma biológica adequada. Ele não pode
dar conta da quantidade, complexidade e qualidade de informações que
acumulou; é intimidado pela precisão, velocidade e poder da tecnologia e
está biologicamente mal-equipado para se defrontar com seu novo ambiente
extraterrestre. (…) Considerar o corpo obsoleto em forma e função pode
ser o auge da tolice tecnológica, mas mesmo assim ele pode ser a maior das
realizações humanas. Pois é só quando o corpo se torna consciente de sua
posição atual que ele pode planejar suas estratégias pós-evolutivas. Não se
trata mais de perpetuar a espécie humana por meio da REPRODUÇÃO, mas
de intensificar a relação masculino-feminino através da interface homemmáquina. O CORPO É OBSOLETO. Estamos no fim da filosofia e fisiologia
humana. (ibdem, 54)

Entre 1968 e 1970, Stelarc construiu seus “Compartimentos Sensoriais” nos quais o usuário era exposto à estímulos de luz, movimentos e sons.
Durante as décadas de 70 e 80, foram concebidas as “Suspensões”, uma
série de performances em que o artista era içado por ganchos de aço inoxidável presos a pele e suspenso do solo. Um trabalho dessa série é o “Sentado/balançando-se: performance para pedras suspendidas” (Sitting/Swaying:
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Event for Rock Suspension), de 1980, realizada em Tóquio, Japão. O corpo
do artista, sentado com as pernas cruzadas, ficava flutuando no ar tendo
como contrapeso uma coroa de pedras. Outras “suspensões” seguiram-se
como a “Suspensão sobre o mar: performance para ondas e vento” (Seaside
Suspension: Event for Wind and Waves, 1981), “Suspensão sobre rua” (Street
Suspension, 1984) e “Suspensão sobre cidade” (City Suspension, 1985). Com
o uso de tecnologia mais avançada, o artista passou a conceber uma espécie de “body-art cibernética” (Dery, 1998), acoplando próteses robóticas
ou, até mesmo, inserindo dispositivos tecnológicos em seu corpo. Entre
1976 e 1981, desenvolveu seu projeto da Terceira Mão, um braço robótico
adicionado ao seu membro direito – não como seu substituto - que pode
ser acionado mediante os sinais dos músculos abdominais e da perna e realizar movimentos independentes, os quais incluem abrir e fechar a mão,
rotacionar o punho a 290° nos dois sentidos e utilizar um sentido rudimentar de tato, através de um sistema de feedback tátil. A performance da “Terceira Mão” é descrita da seguinte forma por Stelarc:

O corpo se move numa instalação luminosa estruturada e interativa que pisca
e brilha, respondendo e reagindo às descargas elétricas do corpo – às vezes
sincronizadas, às vezes se contrapondo. A luz não é tratada como uma
iluminação externa do corpo, mas como uma manifestação dos ritmos do
corpo. A performance é uma coreografia de movimentos controlados, restritos
e involuntários – de ritmos internos e gestos externos. É uma interação do
controle fisiológico com a modulação eletrônica. Das funções humanas com a
ampliação da máquina. (ibdem, 56)

A Stomach Sculpture é uma das traduções que o artista realiza de suas
idéias de simbiose, mutação e incorporação. Uma estrutura feita com metais
de implante (titânio, aço inoxidável, prata e ouro) - a obra de arte – é comprimida e alojada em uma cápsula de 50 mm x 14 mm, a qual é engolida pelo
artista. Através de um endoscópio, o estômago de Stelarc é inflado com ar e
a estrutura é aberta e estendida (até a dimensão de 80 mm x 50 mm) através
da caixa de controle que está conectada à estrutura. A Stomach Sculpture
emite sons e é auto-iluminada por uma lâmpada que pisca em sincronia com a
campainha sonora. O corpo do artista transforma-se não na obra de arte, mas
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na galeria que a suporta. A obra transfere-se, portanto para o próprio interior
do artista. Para ele, as fronteiras entre público, privado e fisiológico perdem
suas margens neste “corpo oco”, que se transforma em “espaço hospedeiro”
(ibdem, 57). Sobre sua própria estética, Stelarc afirma:

O artista [é] um guia evolutivo, extrapolando novas trajetórias … um escultor
genético, re-estruturando e hipersensibilizando o corpo humano; um arquiteto
do espaço interno do corpo; um cirurgião primitivo, implantando sonhos,
transplantando desejos; um alquimista evolutivo, disparando mutação,
transformando a paisagem humana. (Stelarc apud Dery, 2000:578).

Em um outro experimento/performance, um “estimulador muscular
múltiplo”, de interface computacional, poderia fazer o braço da pessoa ser
“conectado” ao de outra (o acontecimento poderia ser no local ou on-line), a
qual realizaria movimentos independente da sua vontade, mas de acordo com
os estímulos provocados pela primeira. Via on line, os comandos podem ser
feitos através de uma interface sensível ao toque pela qual o usuário escolhe
os músculos que deseja acionar manipulando o modelo virtual do braço.

CORPOS CONECTADOS E ACOPLADOS eletronicamente podem
extrusar a ação, sem que a consciência do corpo esteja nem “totalmente aqui”
nem “totalmente lá”. (…) O CORPO TORNA-SE UM LUGAR TANTO DE
INPUT COMO DE OUTPUT. (Stelarc apud Domingues, 1997:59) [grafia de
acordo com a citação]

Os seres modificados propostos por Stelarc, os que são adicionados como
a “Terceira Mão”, comandados on line, os que são introduzidos como a Stomach
Sculpure, os que são manipulados por próteses e implementos como a junção
“Corpo Amplificado, Olhos de Laser” e “Terceira Mão”, que compreendem a
utilização de ondas do cérebro (ECG), dos músculos (EMG), da pulsação
(Plethysmogram) e do fluxo sanguíneo (doppler flow meter), e mesmo o corpo
içado e rasgado da série “Suspensões”, tratam da relação homem-máquina como
um confronto entre elementos discordantes. Por mais que Stelarc introduza
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fisicamente os dispositivos em seu corpo, o relacionamento é de submissão de
um corpo orgânico débil e subjugado por uma máquina hiper-potencializada – e,
de acordo com ele, e em ressonância com Moravec, uma cibermáquina salvadora.
A compreensão do corpo como um veículo e não como corpomídia27
se apoia em descrições assim. O corpo, contudo, não é um recipiente oco
pelo qual as informações entram e saem. O corpo não é uma caixa preta
processadora de inputs e outputs. O corpo simplesmente não é - está sempre
na condição de “sendo”. As informações que são trocadas entre o ambiente e
o indivíduo necessariamente alteraram os dois - nisso muitas teorias concordam. Mas o ponto diferenciador está na apresentação do corpo como sendo
a mídia de si mesmo, isto é, não há corpo por onde atravessam outras informações porque todas as informações se tornam corpo.
Assim, o corpo deixa de ser uma carcaça de carne possuidora de um
“algo a mais” – a mente, o espírito, a alma – que pode vir a ser descarregada
em um computador como garante Moravec. Se este “algo a mais” passar a ser
entendido como propriedade material indissociável do que se nomeia como
corpóreo, deixa de ser possível propor o corpo oco e obsoleto de Stelarc.
Os experimentos e obras daquele artista, da Cultura Digital, podem ser um
elemento-chave para a compreensão das imagens corporais que vem sendo elaboradas em nossa época. Minha argumentação aqui é discordante dos pressupostos de Stelarc (assim como do pensamento de McLuhan e Moravec) e não de sua
obra. Obviamente os trabalhos do artista são resultado da forma como ele vê o
mundo, pressupostos e criação não estão separados, mas é essa visão enquanto
produto estético que acredito fornecer dados para a discussão do mito de
Frankenstein. Este corpo-prótese-obsoleto de Stelarc dirige-nos para um lugar de
contestação cultural, e é sobre essa contestação que me interessa refletir.
Dentre os pensadores incrédulos na existência de um “algo a mais” no
ser humano destaca-se o filósofo Daniel Dennett28, o qual afirma que tudo
está no corpo, mesmo que não seja ainda possível determinar. Dennett perfila
ao lado dos entusiastas da tecnologia, mas sem ingenuidade de e colaborando
muito para evitar os mal-entendidos que pipocam nesse assunto. Para ele,
não importa se a ciência computacional terá condições ou não de construir
um dispositivo capaz de apresentar consciência. Independentemente dessa
realização ocorrer ou não, o que importa é não perder de vista o quanto as
divergências são úteis para o aprendizado sobre o processo cognitivo.
50

MIOLO.pmd

50

9/2/2011, 18:17

Dennett desmascara o Frankenstein mostrando que a tecnologia não é
“o mocinho” e, tampouco, “o bandido” da atualidade, pois apenas está no
mundo para co-existir com os homens. Para este pensador, as pesquisas em
Inteligência Artificial poderão colaborar no entendimento da cognição humana por comparação de impossibilidades e por simulação, pois “a única forma
de ter uma mente como a nossa é ter um cérebro como o nosso, composto
de alguns materiais orgânicos, organizados severamente da mesma forma”
(Dennett in Pagels, 1984:268).
Para ele, o cérebro é tridimensional por possuir uma capacidade de dobrar-se e poder comunicar-se consigo próprio. E acredita que é esta uma das
características que possibilita seu funcionamento acurado, detalhado e complexo. A velocidade de operação de um computador serve como um bom
exemplo: ela se vincula à possibilidade dele voltar-se sobre si próprio, de
tridimensionalizar-se, assim como ocorre com o cérebro humano. Mas Dennett
coloca a necessidade de co-existência dos dois padrões de processamento estruturas rígidas devem compartilhar com arquiteturas mais flexíveis - para
que as atividades cerebrais possam ocorrer.

Nossos cérebros não apenas necessitam ser tridimensionais, mas também
organizados para processamento paralelo. Para muitas tarefas cognitivas especialmente as tarefas de percepção de padrões de detecção, e algumas
tarefas de busca de memória - a “arquitetura da máquina” de um padrão
digital de computador, uma “máquina de von Neumann” que é organizada
para operar sequencialmente, mesmo fazendo cada coisa muito rapidamente,
ainda assim não permite que a computação certa seja executada no tempo
disponível. Então, um ser inteligente (um ser como nós) tem que ter um
cérebro organizado para um processamento paralelo muito rico - talvez milhões
de extensões de canais. Ainda parece que nós poderíamos construir um
dispositivo, assim a partir de chips de silício com pouca chance de qualquer
vantagem maior em tecnologia. (Dennett in Pagels, 1984:268)

Portanto, este livro propõe um olhar para este corpo à luz destes conceitos, para que se possa compreendê-lo em suas relações com a tecnologia,
desmistificando e esclarecendo campos como o da dança com mediação
tecnológica.
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A mente é corporificada (embodied) e não um fenômeno ou faculdade
de outra natureza, de uma outra espécie de substância. A cognição e a percepção são compreendidas não apenas como o resultado de uma representação, mas como um fenômeno dependente das capacidades corporificadas
para resultar em uma ação, ou seja, de uma idéia de bodymind ou embedded
mind29. O contexto social, físico e ambiental da cognição ganha relevância
maior nesta proposição, batizada por Lucy Suchman (Seifert, 1999:767), em
1987, como situatedness (qualidade de situado, localizável) ou embeddedness
(qualidade de embutido ou de encaixado).
William Clancey, formulador de uma proposta teórica que batizou de
Situated Cognition (cognição localizada)30, afirma que as informações ocorrem no corpo, em tempo real, ou seja, no momento em que chegam ao indivíduo. Para ele, o conhecimento se faz por um acordo do desenvolvimento
conjunto entre perceber, conceber e fazer.

A teoria de cognição situada, como eu a apresento aqui, argumenta que cada
pensamento e ação humanos são adaptações ao ambiente, isto é, localizados,
porque o que as pessoas percebem, como elas concebem a partir das suas
atividades, e o que elas fisicamente fazem, desenvolve-se junto. (Clancey, 1997:1)

Com conceitos assim para fundamentar o entendimento de corpo e de
sua relação com o meio e, portanto, com a tecnologia, pode-se olhar para a
metáfora do Frankenstein refletindo sobre o poder das suas amarras ao passado e para perceber a extensão da sua infiltração nas artes e ciência.
O que importa aqui é compreender a necessidade de tratar a tecnologia
fora da metáfora de Frankenstein e sem considerá-la como uma espécie de
vilã das “más” transformações culturais. Quando ela é compreendida no sentido ampliado proposto por esta pesquisa, necessariamente se contextualiza
em termos científicos, econômicos, sociais e artísticos. Se a aquisição de
conhecimento ocorre dependendo do contexto e das variáveis encontradas no meio, não cabe responsabilizar somente uma de suas partes. Compreendendo ainda que a contaminação é provocada e sofrida por todos os
sub-sistemas do e no contexto, fica claro que todas as áreas estão impregnadas umas pelas outras. A tecnologia digital, de certo, impactou drastica52
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mente o sistema, mas trata-se de um processo de mão dupla, onde ela também sofre o contágio do ambiente.
Nesta reflexão sobre o corpo nas barreiras borradas entre arte, ciência
e tecnologia, o trabalho de Eduardo Kac31 se mostra como uma das chaves
possíveis para o seu entendimento. “Pioneiro na aplicação artística de um amplo
leque de novas tecnologias, ele tem se dedicado à exploração das últimas
dimensões da criatividade abertas pelo novo fronte biológico” (Machado,
2001:71). Suas obras trafegam nos limiares da biologia, da vida artificial e da
ecologia na biotecnosfera.
Em 1997, Kac realizou uma performance, Time Capsule32 (Cápsula do
Tempo), na qual introduzia em seu tornozelo um microship de material
biocompatível (transponder) com um número de identificação de nove
caracteres, utilizado para o cadastramento de animais. Ele escolheu para essa
numeração a mesma que seu avô recebeu nos campos de concetração durante a Segunda Grande Guerra. Mas essa metáfora pode também remontar a
era da escravidão no Brasil, quando os negros eram marcados à ferro nesta
parte do corpo. O artista, em sua “nova identidade”, teve seu número incluído
em um banco de dados nos Estados Unidos. Tal dígito, quando recuperado
por um tracker, retornava em sua numeração única e inalterável.
A cenografia da performance ambientava um quarto de hospital, decorado com fotos da família do artista, dizimada na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. No espaço, um computador era disponibilizado para
aqueles que desejassem procurar o artista em sua nova identidade na Internet,
assim como transmitia para espectadores remotos as imagens do acontecimento.
As implicações desta desfronteirização entre arte, ciência e tecnologia,
busca incessante e inovadora trazida por Kac, chama a atenção para aspectos
diferentes das intrusões do corpo obsoleto de Stelarc. E divergem também
das cirurgias-esculturas de Orlan33. Esta artista francesa apresenta seu corpo
como sua obra de arte. Tendo realizado mais de vinte cirurgias plásticas, das
quais algumas procuravam reconstruir seu corpo a partir de reconhecidas obras
de arte da humanidade, como a transformação de seu rosto na face da
Monalisa, ou ainda de Diana, Psyche, Europa e Vênus. Em uma das últimas
intervenções, protuberâncias de silicone foram implantadas nas suas têmporas. Durante as cirurgias-performances, Orlan lê textos tais como:
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A pele é ilusória, nunca se é o que se é/ você pode ter a pele de crocodilo e/
realmente ser um cachorro pequeno/ você pode ter a pele de um anjo e na
realidade ser um chacal. (Orlan apud Wilson, 2002:171)

O corpo tem sido redimensionado e re-questionado no mundo contemporâneo. Novos campos de conhecimento rediscutem perguntas antigas
e deparam-se com outras, inéditas. O corpo que agora pode ser coabitado
por dispositivos biocompatíveis como ossos e órgãos artificiais e sangue sintético; corpo que “cede” sua pele para cultivo externo, suas células embrionárias para clonagem; o corpo que é gerido por inseminação artificial ou fora do
útero materno. Estas reconfigurações do mundo promovem confrontos com
as idéias dualistas de natureza/cultura e natural/artificial. Conforme afirma
Arlindo Machado, comunicólogo, semioticista e pensador da poética
tecnológica, “a partir de agora, torna-se impossível distinguir com segurança o
vivo do não-vivo.” (Machado, 2001:73).
A complexidade do mundo e dos corpos exigiu condições adaptativas
além do reino da exclusividade biológica, pois a acessibilidade e manipulação
de informação ocorre por múltiplas vias. A qualidade informacional de ser
corpo e de “ser mundo” – meio ambiente, entorno – é o possibilitador destas
intrusões autorizadas, assim como das adaptações ocorridas fora do corpo.
Como distensões e não extensões macluhianas, artefatos como a câmera de
fibra ótica que adentra o corpo do paciente pode ser tratada como o olho
estendido do médico, um traço adaptativo impelido pela complexidade do
mundo contemporâneo. A reflexão intensifica-se com experimentos
transgênicos promovidos pelos arte-cientistas da atualidade. Kac novamente
é um excelente representante dessa esfera.

Arte transgênica, eu proponho, é uma nova forma de arte baseada no uso de
técnicas de engenharia genética para transferir genes sintéticos para um
organismo ou para transferir material genético natural de uma espécie para
outra, para criar seres vivos únicos. A genética molecular permite o artista a
projetar o genoma da planta e animal para criar novas formas de vida. (Kac
apud Wilson, 2002:91)
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A obra transgênica que parece ter desestabilizado, em grande escala a
sociedade atual, apresenta-se sob o nome de Alba, a coelhinha transgênica “parida” por Kac. Este projeto, intitulado GFP Bunny - sigla referente à green
fluorescent protein (proteína verde fluorescente) -, foi realizado na França, em
parceria com os cientistas Louis Bec, Louis-Marie Houdebine e Patrick Prunnet,
tendo sido finalizado em fevereiro de 2000. A coelha, de família albina, recebeu,
através de técnicas de engenharia genética, a aplicação de uma versão
incrementada do gene fluorescente encontrado na medusa Aequorea victoria,
tornando-a sensível a qualquer emissão de luz azul, respondendo com coloração verde. Alba deveria ter sido apresentada ao público no Festival Avignon
Numérique, no programa Artransgénique, mas sua exibição foi proibida pelo
instituto de pesquisa onde foi realizada a modificação genética. Como Machado
explica, esta interdição autoritária trouxe à tona indagações sobre

as consequências culturais e éticas da engenharia genética, a complexidade de
questões relacionadas com a evolução, a biodiversidade, a normalidade ou
pureza racial, a heterogeneidade, o hibridismo e a alteridade, bem como a
comunicação entre as espécies e a interação gregária ou social das espécies
modificadas. (Machado, 2001:88)

Eduardo Kac entrou com uma ação legal para libertar Alba e devolvê-la
à vida destituída da mácula, então imposta a este ser experimental de laboratório. A luta do artista é mais do que uma guerra judicial. Trata-se de uma
batalha intelectual sobre a apropriação de instituições econômicas e políticas
da vida como uma propriedade privada, utilizando-se de mecanismos legais
através de patentes. Discute a vida manipulada em laboratórios científicos e
comercializada pelos interesses do capitalismo cego e de projetos racionalistas
que não consideram aspectos éticos, sociais e históricos envolvidos no contexto. Estas vidas são produtos de consumo enquadrados na velha sociedade
extrativista. Alba, enquanto arte viva, não configura-se como um bem de consumo que pode ser apreendido. Para Kac, a “tarefa da arte passou a ser criar
não artefatos, peças materiais ou conceituais inanimadas, mas sim criaturas
vivas, dotadas da capacidade de se reproduzir e de preservar a nova forma nas
próximas gerações.” (Kac, 1998)
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A inevitabilidade de seguir este caminho de um mundo reconfigurado
pela Cultura Digital parece, portanto, implacável. Não se trata mais de acoplagem
ou próteses para a criação do ser híbrido. Ele passa a ser simplesmente transformado pela cultura a qual se encontra. O corpo vivo feito em obra de arte revelase agora como a arte viva em seu (próprio) corpo. A relação configurada com
hífen homem-máquina – sendo a máquina aqui entendida como o pensamento
trazido pela ciência contemporânea – rompe-se definitivamente.
Libertem Alba! Proclama Kac.
É a arte-vida, surgida na sopa de carne, ossos e silício.

Mundo metafórico
Lakoff e Johnson (1999) mostram que o conhecimento ocorre por um
processo metafórico, pois o sistema conceitual humano é formado metaforicamente. Para eles, a questão da ciência como produtora de verdade obedece à seguinte lógica metafórica:

“a ciência exerce controle sobre a natureza”;
“ter controle ou força é up34”;
“felicidade é up”;
“Up é bom”.

E ainda está relacionado com:

“conhecimento é poder”;
“poder é up;”
“Up é bom.”
Sendo ainda que:
“Up é bom,”
“melhor ou mais é up”.
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O que quer dizer tudo isso? Que nossos conceitos orientam nossos
pensamentos e ações. Que os atos de perceber, pensar e fazer se organizam
a partir de estruturas conceituais assim.
O conceito utilizado em cada uma daquelas situações é (parcialmente)
metafórico. A metáfora é uma realidade imaginativa. Ao contrário do consensual,
que entende metáfora somente como uma das figuras da linguagem, metáforas e
figuras linguísticas existem porque a estrutura de pensamento é metafórica. Ela
carrega o sentido de parcialidade, pois senão ela seria a coisa, o que então seria
um contrasenso, pois se fosse a coisa, ela mesma não precisaria existir.
“A metáfora é centralmente uma questão do pensamento, não somente
das palavras. A linguagem metafórica é uma reflexão do pensamento metafórico”. (Lakoff & Johnson, 1999:123). A metáfora é o ato de entender e experienciar
um tipo de coisa em termos de outra (Lakoff e Johnson, 1980:5). Por isso, a
estrutura metafórica é parcial. Tome com exemplo “tempo é dinheiro”. Tempo
não é dinheiro literalmente, mas, na nossa cultura, é como se fosse.

O conceito é metaforicamente estruturado, a atividade é metaforicamente
estruturada, e, consequentemente, a linguagem é metaforicamente estruturada.
(ibdem, 5). Então, quando nós dizemos que um conceito é estruturado por
uma metáfora, nós entendemos que ele é parcialmente estruturado e que ele
pode ser estendido de alguns modos mas não de outros “ (ibdem, 13).

Existem tanto metáforas figurativas como literais, estas mais difíceis de
serem percebidas. Frases como “a teoria tem sido construída com grande esforço” ou “a relação entre ser humano e seu ambiente é a viga e o pilar de
sustentação desta teoria” revelam como o pensamento científico é visto como
uma edificação feita de tijolo sob tijolo e a soma de todos eles formará a
estrutura, a edificação. A metáfora utilizada estabelece um conceito de acúmulo
e não de transformação.
Todavia, quando uma informação (um tijolo) entra no sistema, ela não
se soma aos anteriores (os outros tijolos) formando uma pilha de informações (a parede) até alcançar a meta (a edificação). O que ocorre é uma modificação de todo o ambiente pela chegada do dado novo ao sistema. Logo,
utilizar a metáfora dos tijolos não representa uma boa escolha. Seria mais
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indicado trabalhar com uma outra, que trouxesse a noção de processo, assemelhando-se mais a uma reação química. O hábito de tratar da ciência, ou
melhor, da aquisição de conhecimento desta forma está tão arraigado na cultura ocidental que dificulta a percepção de todas as formas de manifestação
deste fenômeno. “É difícil distinguir a base física de uma metáfora da base
cultural, desde que a escolha de uma base física, entre muitas possíveis, tem a
ver com a coerência cultural.” (Lakoff & Johnson, 1980:19).
Aceita-se a existência de informações “absolutas”. A matemática, por
exemplo, compreende um universo objetivista com entidades claramente
definidas e distintas (ex.: números), com propriedades inerentes (4 é um número par) e existem relacionamentos fixados entre elas (4= 2). O problema
do modelo, defensor da razão e da verdade, é buscar conformar o mundo
inteiro a ele, forçando uma realidade padrão, incondicional e objetiva. A diferença se dá quando se entende que mesmo esse tipo de informação, aparentemente apenas objetiva, também ocorre vinculada ao homem e suas experiências no mundo. Porque o corpo está no mundo e teve experiências com
objetos e formas e superfícies e quantidades, etc., torna-se possível formular
conceitualmente cada qual. E o ato de pensar a matemática, por mais objetiva
que ela seja, acontece no cérebro, quer dizer, no corpo.
Outra possibilidade de um entendimento direto são as noções espaciais:
acima, abaixo, frente, trás, dentro, fora, perto, longe etc. É importante destacar novamente que “direto” aqui não significa fora da experiência, pois são as
propriedades de funcionamento do corpo humano no espaço-tempo, no seu
meio físico, que possibilitam o nascimento de um tipo de referência e não
outro. Frente, para um indivíduo, é o que ele vê quando olha adiante porque
os humanos possuem visão frontal, diferentemente de alguns insetos, que
têm visão de quase 360º. A terra possui gravidade e esse dado estrutura a
percepção de uma forma e não de outra. Some-se a isto ainda a cultura. Em
uma sociedade andina chilena, o futuro é indicado para trás das costas e não
na direção à frente do corpo, pois o futuro é oculto, não se vê, enquanto o
passado está às vistas de qualquer um. Enquanto nós dizemos sobre um fato
ocorrido no passado: “– O que passou, passou!”. Ou ainda: “– Esqueça aquilo
que ficou para trás!” O sistema conceitual surge desta contínua e inestancável
relação do indivíduo com o meio.
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Em outras palavras, o que nós chamamos “experiência física direta” nunca é
meramente o fato de se ter um corpo de um certo tipo; ao contrário, cada
experiência ocorre em um meio a uma vasta coleção de experiências culturais.
… Seria mais correto dizer que toda experiência é totalmente cultural, que
nós experienciamos o nosso “mundo” de tal forma que nossa cultura já está
presente na própria experiência. (Lakoff & Johnson, 1980:57)

Na metáfora “hoje estou no céu” pode-se perceber uma correlação
sistemática entre emoção (felicidade) e experiência sensório-motora (coluna
ereta) no seu caráter de espacialização, ou seja, up é bom.

Nós podemos somente formar conceitos através do corpo. Além do mais,
cada entendimento que nós podemos ter do mundo, nós mesmos, e os
outros podem somente ser moldados em termos de conceitos formados
por nossos corpos (…) Esses conceitos usam nosso sistema perceptivo,
imagético e motor para caracterizar nosso ótimo funcionamento no cotidiano.
Esse é o nível no qual nós estamos em contato máximo com a realidade de
nosso ambiente. (Lakoff & Johnson, 1999:555).

Com as argumentações apresentadas, torna-se inviável propor um conceito sendo puramente racional ou só emocional. Racional e emocional estão
completamente interrelacionados com o funcionamento sensório motor,
como comprovaram os estudos do neurologista António Damásio que, em
1994, lançou o livro “O erro de Descartes”, reformulando a maneira como se
apresentava o funcionamento do corpo até então.
Como corpo e mente não são separados, fica difícil continuar separando emoção de razão. Apoiando-se nos conceitos do linguísta George Lakoff,
do filósofo Mark Johnson e de pensadores como Ronald De Souza, o qual
afirma que as emoções são inerentemente racionais, e Johnson-Laird e Keith
Oatley, que consideram as emoções básicas como auxiliares no controle das
ações de forma racional35, Damásio explica:

A ação dos impulsos biológicos, dos estados do corpo e das emoções pode
ser uma base indispensável para a racionalidade. Os níveis inferiores do edifício
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neural da razão são os mesmos que regulam os processamentos das emoções
e sentimentos, juntamente com o das funções globais do corpo, de modo
que o organismo consiga sobreviver. Esses níveis inferiores mantêm relações
diretas e mútuas com o corpo propriamente dito, integrando-o desse modo
na cadeia de operações que permite os mais altos vôos em termos da razão
e da criatividade. Muito provavelmente, a racionalidade é configurada e
modulada por sinais do corpo, mesmo quando executa as distinções mais
sublimes e age em conformidade com elas. (Damásio, 1996:233)

Portanto, na ação “estritamente” intelectiva, todo o aparato sensóriomotor, com todo seu sistema conceitual formado pela sua interação com o
mundo, está em jogo. O entendimento de um corpo dualista, separado em
parte mecânica e parte intelectual, racional, pode ser percebido na terminologia
da disciplina escolar Educação Física, por exemplo. À luz dos conhecimentos
atuais podemos assumir essa denominação como um problema terminológico.
Nós estamos constantemente realizando uma educação de nosso físico, mesmo na hora de estudar matemática. Atente para a impossibilidade do reverso,
uma vez que qualquer atividade física, tal como convencionada, seja um desporto ou uma arte do corpo, não acontece de forma “acerebrada”, pois o tal intelecto, a mente, continua ali em constante e ininterrupta atividade, possibilitando
que a atividade aconteça. Todos nós sabemos distinguir a aula de matemática
da aula de eduçação física. Não estou afirmando que são acontecimentos iguais,
pois diferentes acionamentos neuro-musculares e diferentes mapas mentais são
formados no indivíduo em cada uma dessas atividades. O que está sendo
enfatizado aqui é a impossibilidade de separação entre mente e corpo, razão e
emoção. Minha conclusão é que este equívoco terminológico existe porque a
área a qual pertence foi estabelecida à luz dos preceitos mecaniscistas e dualistas
do corpo, por metáforas hoje percebidas como equivocadas.
Porém, nem tudo é assim tão simples, pois na estruturação das metáforas, há nuances e conflitos. Veja este exemplo:

mais é up – inflação/violência estão em alto crescimento – é up mas
não é bom
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O mundo não pode ser tratado como um conjunto de manifestações fixadas
por verdades absolutas ou encarceradas pela subjetividade do indivíduo. A cultura é
processual e, além disso, diferentes prioridades são dadas aos valores e metáforas
existentes de acordo com cada sub-grupo desse ambiente. Como o processo não
é determinístico, os fenômenos não acontecem ao mesmo tempo gerando as “mesmas consequências”. Se o contexto interfere nos sistemas conceituais, cada microambiente terá um contexto específico provocando metáforas específicas, com apenas parte delas coerente ou relacionada ao macro-ambiente.
No exemplo da inflação ou da violência, a metáfora “mais é up” e comum ao
macro-sistema, mas “bom é up” serve apenas à grupos específicos. Ou seja, para
especuladores financeiros este up da inflação é mais (metáfora do macro-sistema)
e é bom (metáfora específica deste sub-grupo). Já para o sub-grupo da população,
esse up, significará ruim. Dentro de cada sub-grupo que mantém um conjunto de
sistemas conceituais específicos sempre haverá um aspecto interno coerente. Desta
forma, quanto maior a quantidade ou a força das diferentes metáforas entre um
sub-grupo e outro, ou entre ele e o macro-sistema, maior será o número de
conflitos nos sistemas conceituais do mundo.
Perceber cultura-indivíduo como integrados e pertencentes a um sistema processual inter-relacionado, co-existente, promove um alerta para
cada atitude/ação/pensamento colocado no mundo, pois metáforas serão
criadas e cadeias sígnicas serão desenvolvidas. Sendo assim, realmente qualquer piscar de olhos poderá causar um furacão36. Não há atitude sem contexto. A-político é um termo que nasceu morto. Negar a política já se configura uma posição política. Todos os signos colocados no mundo

são visões disseminadas que têm influenciado cada aspecto da nossa vida da
moralidade à política, à religião, medicina, economia, educação etc., Elas são
tão consensuais que nós raramente notamos como elas influenciam nossas
vidas. (Lakoff & Johnson, 1999:552).

Dessa forma, as informações do ambiente cultural são absorvidas pelos indivíduos e participam da construção do seu sistema conceitual e, portanto, do seu
processo cognitivo. Para os experiencialistas37, a cognição não depende apenas do
conhecimento racional, pois as experiências reúnem valores, sentimentos e insights.
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Conceitos encarnados: Nosso sistema conceitual é baseado, neuralmente faz
uso e é crucialmente formado por nosso sistema motor e perceptivo. (…)
Mente Incorporada: Porque os conceitos e a razão derivam e fazem uso do
sistema sensoriomotor, a mente não é separada ou independente do corpo
(ibdem, 555).

O significado, o entendimento, ou o pensamento não representam fatores
fixos, absolutos, incondicionais. Estão imbricados na imaginação e formam um
constructo coerente para o indivíduo. As experiências serão as formadoras do
sistema conceitual, o qual será construído por todas essas metáforas, pelas de
espacialização, as específicas dos sub-grupos e as mais gerais da cultura.
O processo inconsciente de pensamento será o outro fator a compor
este quadro formativo da cognição humana. Esse cruzamento entre as experiências verticais - a cultura -, e horizontais - as metáforas de espacialização, por
exemplo, constróem conjuntos multidimensionais de conceitos metafóricos que
possibilitam uma estrutura para o processo cognitivo. A comunicação ocorre
através da sistemática do processo conceitual metafórico, e isso é possível pela
estrutura natural da própria experiência que todo ser humano possui. Pode-se
dizer, então, que (a) muitos dos conceitos fundamentais são organizados em
termos de uma ou mais metáforas de espacialização; (b) existe uma
sistematicidade para cada uma delas; e (c) também uma coerência entre as metáforas do indivíduo com o meio; (d) as metáforas são enraizadas na experiência
física e cultural; portanto, (e) são embodied (corporificadas); (f) mesmo os ditos
conceitos “puramente” intelectuais, também são estruturados em metáforas.
Um exemplo: partículas de alta-energia = mais é up.
Uma leitura de mundo apoiada na cognição como um processo metafórico (Lakoff & Johnson) deve-se ao fato de entendê-la como possibilitadora
de uma fundamentação mais adequada ao estudo da dança com mediação
tecnológica.
A dança acontece no corpo o qual, por sua vez, é visto como uma
mídia, uma forma de organização de informação em constante processo.
Este corpo midiático se dá no mundo de acordo com esta idéia do
“embodied”. O corpo é processual e midiático. Ele é construído continuamente pela negociação indivíduo-ambiente. O mundo em que vivemos impõe uma forma de pensamento, de sistema conceitual, no qual uma determi62
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nada tecnologia se destaca. O corpo não está sob a orientação cartesiana
dicotomizada de res extensa e res cogitans, da cisão razão/emoção ou cognição/
ação motora. Além disto, o assunto estudado aqui não é apenas a dança e o
corpo, mas a relação que possuem com a tecnologia.
Confrontando a colocação anterior com o objeto de estudo desta pesquisa, teremos: (d, f)38 se os conceitos que temos sobre o mundo são
construídos através das experiências com o meio físico e cultural, (a) as quais
são estruturadas metaforicamente e (b) desembocarão no sistema conceitual
que (e) orientará o indivíduo em sua forma de percepção, entendimento e
ação, (c) sendo impregnado e agente contaminador deste ambiente, logo, um
corpo que se estabelece neste mundo - também das incertezas - e que tem a
tecnologia como um dos seus dispositivos, elaborará, então, uma manifestação de dança diferente de uma outra, não vinculada ao mesmo domínio.
Vários pontos deste último parágrafo devem ser minuciados para um
esclarecimento do que está sendo apresentado aqui como dança com mediação tecnológica. Como observado na introdução, esta troca estabelecida
com o ambiente produziu tanto uma dança que não utiliza os aparatos
tecnológicos em suas atuações quanto criadores interessados em utilizar a
tecnologia despontada nas últimas décadas em relação com a dança.
De acordo com a lógica aqui proposta, ambos desembocarão em danças diferentes. As danças não estão apenas contaminadas pelo mundo
tecnológico, mas por todo um contexto socio-econômico, que apresenta um
ambiente de violência, com alto grau de competitividade, um universo no qual
os valores passaram da necessidade de ser para a busca do ter, um mundo de
desigualdades em todos os sentidos. O que está sendo enfatizado aqui é que
corpos trocam informação com o ambiente como um todo e não apenas
com a tecnologia. Estamos em um mundo complexo destituído de certezas e
verdades absolutas, no qual a evolução ocorre de forma cega num emaranhado de trocas de informação.

O que dizer do nosso mundo que alimentou a metamorfose contemporânea
da ciência? É um mundo que podemos compreender como natural do próprio
momento em que compreendemos que fazemos parte dele, mas do qual se
desvaneceram, de repente, as antigas certezas: quer se trate de música, pintura,
literatura [da dança] ou de costumes, nenhum modelo pode mais pretender a
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legitimidade, nenhum é mais exclusivo. Por toda a parte vemos uma
experimentação múltipla, mais ou menos arriscada, efêmera ou bem-sucedida.
(Prigogine e Stengers, 1984:225) É este o clima cultural que alimenta e amplia
a descoberta de objetos insustenitáveis, quasares de energias formidáveis, buracos
negros fascinantes; a descoberta também, em terra, da diversidade das
experiências que a natureza realiza; enfim, a descoberta teórica dos problemas
de instabilidades, de proliferações, de migrações, de estruturações. Onde a
ciência nos tinha mostrado uma estabilidade imutável e pacificada, compreendemos
que nenhuma organização, nenhuma estabilidade, como tal, é garantida ou legítima,
nenhuma se impõe por direito;; todas são produtos das circunstâncias e
estão à mercê delas
delas. (ibidem, 1984:226)

Notas
1

Ilya Prigogine nasceu em Moscou em 1917; é professor da Universidade Livre de
Bruxelas e recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1977 por suas contribuições à
termodinâmica do desequilíbrio, em particular a teoria das estruturas dissipativas.
Isabelle Stengers é química e filósofa das ciências, colaboradora na equipe de Prigogine
em Bruxelas.

2

Albert Einstein (1879 - 1955). Físico alemão. Famoso pela postulação da teoria da
relatividade, a qual se baseava em dois princípios simples e empiricamente bem
confirmados: o intrigante comportamento dos corpos ao se moverem em velocidades próximas à da luz, da qual o equação “E = mc2” , e a teoria que usa o espaçotempo curvo para descrever a gravidade, ou seja, que o espaço(-tempo) é, na
realidade, curvo (não exatamente euclidiano) na presença de um campo gravitacional.

3

Refere-se ao inconsciente cognitivo no sentido atribuído por Lakoff e Johnson.

4

O médico Dr. Gunther Von Hagens desenvolveu uma técnica de preservação de
material orgânico, nomeada “plastinação” (do grego plasein: formar, tornar plástico).
O processo ocorre pela substituição dos tecidos molhados por materiais plásticos.
Uma exposição foi realizada em 2000 na Alemanha com esculturas de peças humanas e órgãos submetidos ao processo de plastinação.

5

Sigla referente a Human-computer interface, ou seja, interface homem-computador

6

Mark Johnson é professor e coordenador do Departamento de Filosofia da Universidade de Oregon. Autor dos livros Metaphors We Live By (1980) e Philosophy in
the Flesh (1999) - referência completa na bibliografia -, ambos em parceria com o
linguísta Geroge Lakoff. Estes estudos serviram de ferramenta teórica fundamental
para a pesquisa aqui realizada.
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7

Estas polaridades observadas referem-se às correntes de pensamento do Racionalismo
e do Subjetivismo, respectivamente. O primeiro trata-se de uma doutrina filosófica
que encontra na razão o elemento fundamental para a resolução das múltiplas indagações do espírito humano. O fundador do Racionalismo moderno é René Descartes. O Subjetivismo é um procedimento filosófico que consiste em negar o aspecto
objetivo da experiência, dando ênfase exclusiva às representações individuais da
consciência. Sua vertente mais extremada recebe a designação de solipsismo.

8

George Lakoff é professor de Linguistica da Universidade da Califórnia, Berkley, EUA.

9

Charles Robert Darwin (1809-1912), naturalista inglês, apresenta o Darwinismo, ou
Teoria Evolucionista, ou ainda, Teoria Evolutiva, em seu livro Sobre a Origem das
Espécies (The Origin of Species.1a. ed.1859) propõe a idéia do processo evolutivo
da espécie através da adaptabilidade ao meio, ou seja, através do mecanismo da
seleção natural.
Vale lembrar que o estudo da Teoria da Evolução e qualquer referência à Charles
Darwin continua proibido por lei em 12 dos 50 estados norte-americanos.

10

11

Tecnoclasta. O sufixo acrescentado à raiz da palavra tecnologia refere-se a “klasmo”, ou seja,
ação de quebrar, trazendo para o significado do termo os que lhe são contrários, (que quebram)
a idéia de tecnologia.
Entre aspas está uma citação do livro de Marjorie Garber utilizada por Cohen. Ver:
Garber, Marjorie.(1988). Shakespeare’s ghost writers: literature as uncanny causality.
Nova York: Routledge, Chapman & Hall, p. 11

12

Scott de LaHunta é bailarino e coreógrafo e professor da School for New Dance
Development, em Amsterdam, Holanda. Ele tem desenvolvido vários trabalhos
artísticos em performances e novas mídias.

13

As Ciências Cognitivas se desenharam a partir de uma investigação transdisciplinar
sobre a cognição, que conta com os estudos de biologia, matemática, psicologia,
linguística, inteligência artificial (IA), filosofia, ciência da computação, neurociência e
antropologia. Existem várias linhas de estudo dentro das Ciências Cognitivas. Resumidamente, pode ser dividida entre a computacional, que explica o processo cognitivo
como sendo um processamento de informação similar ao de um computador, com
dois padrões computacionais: clássico ou simbólico, e o conexionista (que compreende o pensamento como um processo de conexão entre nós em uma rede de informação, diagramada como uma rede neural).

14

Merce Cunningham (1919 -) – Mercier Philip Cunningham - nascido na pequena
cidade de Centralia, no estado de Washington, EUA, é considerado o pioneiro no
uso da tecnologia na dança. Na década de 40, época em que iniciara sua parceria
com o compositor John Cage, foi também o começo de uma transformação na
forma de pensar e conceber a dança estimulada pelos postulados estabelecidos pelo
coreógrafo. Tais mudanças podem ser elencadas pelo seu princípio de autonomia
entre dança e música, as duas passaram a ser compreendidas como artes que co-
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existem no mesmo tempo e espaço, não estando subordinadas uma a outra. Tal
princípio se estenderia para cenografia, iluminação e figurino. Na organização da
estrutura da dança não haveria hierarquia de nenhuma espécie. Todos os pontos do
espaço têm igual valor, assim como não existe um intérprete principal. Da mesma
forma não há um grau de importância entre as cenas, não existindo a linearidade de
começo, meio e fim. A dança não estaria mais subordinada a uma narrativa, uma
história ou um mito e qualquer movimento poderia ser dançado. Na década de 50
introduziu o processo do acaso no processo criativo de suas obras. Em 60 iniciou
seus trabalhos com vídeo, surgindo então a videodança. Em 1989 começa a utilizar
o software Life Forms e, no final da década de 90, utiliza o processo de motion
capture em colaboração com o Riverbed Group. Considero estes postulados como
as modificações que pavimentaram o pensamento da dança na metade do século
passado favorecendo o início de sua relação com a tecnologia. Sobre este aspecto
ver Santana, I. (2002) Corpo Aberto: Cunningham, dança e novas tecnologias. São
Paulo: EDUC. Outras informações podem ser obtidas nos sites: www.merce.org,com,
www.riverbed.com e www.credo-interactive.com (distribuidor do software Life Forms)
16

A experiência de Cunningham na dança com o computador se iniciou com o convite
da Simon Fraser University, em nome do Dr. Thomas Calvert, para testar o projeto
demo do software Life Forms em uma estação Silicon Graphics disponibilizado ao
coreógrafo em Westbeth, seu estúdio.

17

O livro Corpo Aberto: Cunningham, dança e as novas tecnologias (Santana, 2000)
– referência completa no final do livro, aborda o conjunto das obras de Merce
Cunningham apresentando a pertinência do pensamento do coreógrafo com a nova
leitura de mundo trazida pelas ciências, tornando adequado e compreensível seu uso
das novas tecnologias.

18

O conceito de “máquina abstrata” de Deleuze (A Lógica do Sentido) trata de
pontos de vistas correlatos aos argumentos aqui desenvolvidos. Como as teorias
escolhidas para a análise desta pesquisa seguem por caminhos contrários aos de
Deleuze, seus conceitos não foram utilizados.

19

Mais sobre Theremin no Capítulo 3. Ver também: http://theremin.info/thereminterpistone.html

20

Avatar: constructo virtual que representa o usuário humano nos ambientes
computacionais, tais como realidade virtual e games. Nos software de dança ou que
simulam a movimentação humana as representações são feitas por avatar.

21

Outro exemplo seria o Palindrome Inter-media Performance Group, Alemanha,
abordado no próximo capítulo.

22

Renné Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, formulador da geometria analítica, foi um dos iniciadores da filosofia moderna. Sua afirmação mais
famosa, “Penso, logo existo”, que permeia a base de seus pensamentos, apareceu
pela primeira vez na sua publicação O Discurso do Método (1637). “Essa afirmação
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celebra a separação da mente, a “coisa pensante” (res cogitans), do corpo não
pensante, o qual tem extensão e partes mecânicas (res extensa).” (Damásio, 1996:279)
Hans Moravec é diretor do Laboratório de Robôs Móveis do Centro de Robótica
de Carnegie-Mellon., EUA.

23

“Cree como Marvin Minsky que la mente és una máquina de carne: la equivalencia
hombre-máquina es sólo una cuestión de velocidad de cálculo.” (Dery, 1998:329).

24

O Experiencialismo é uma filosofia originada na segunda geração da ciência cognitiva
ocorrida no final dos anos 70. Este assunto é abordado em “Mundo Metafórico”,
ainda neste capítulo.

25

26

Seu nome oficial é Stelios Arcadiou. Ver site: http://stelarc.va.com.au

Referência à Teoria do Corpomídia que está sendo desenvolvida pelas pesquisadoras Helena Katz e Christine Greiner. Ver referências no final do livro.

27

Daniel Dennett é professor e diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Universidade de Tufts, nos Estados Unidos.

28

bodymind ou embedded mind são termos técnicos das Ciências Cognitivas. A
tradução seria, literalmente, corpomente e mente embutida (ou encaixada), respectivamente. Deve-se compreender o significado dos termos como a mente pertencendo e estando situada no corpo, ou seja, uma mente encarnada. O prefixo “en”
conduz ao entendimento de algo que não estava e passou a estar no lugar referido,
como no caso de “encarnação”, (a alma, que está fora e é de outra natureza, abrigase na “carne”, no corpo de alguém). Semioticamente, entende-se que todos os fenômenos do mundo se apresentam como signos, portanto, possuindo um corpo, um
corpo sígnico. Não é possível existir algo fora de um corpo, seja ele qual for. A
questão não é de uma mente “en” carnada, mas de uma mente corpórea, que é e
está (e sempre esteve) no corpo. Porque o uso da metáfora do encarnar, na verdade, pode sugerir a um leitor menos atento que algo existia antes, de outra forma e,
depois, tomou a forma de carne, do corpo. Nesta pesquisa, todas as vezes em que
o termo é empregado, o é no sentido de mente corpórea.

29

Colleen M. Seifert, define Situated Cognition como “o estudo da cognição no seu
contexto natural. Essa perspectiva enfatiza que a mente individual geralmente opera
no ambiente que estrutura, dirige e sustenta os processos cognitivos. “Contexto”
pode ser definido como físico ou baseado em tarefas (incluindo artefatos e representações externas de informação), ambiental ou ecológico (tais como local de trabalho
e local de venda), e social ou interacional (como na instrução educacional ou áreas
clínicas.” [the study of cognition within its natural context. This perspective emphasizes
that individual minds usually operate within environments that structure, direct, and
support cognitive process. “Context” can be defined as physical or task-based (including
artifacts ans external representations of information), environmental or ecological (such
as workplace and marketplace), and social or interactional (as in educational instruction
or clinical settings.]” (Seifert, in Wilson & Keil, 1999:767)
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31
32

33

Ver site www.ekac.org
Esta performance foi realizada na Casa da Rosas, em São Paulo, no dia 11 de
Novembro de 1997. O evento foi transmitido pelo Canal 21 de televisão.
Ver site: www.cicv.fr/creation_artistique/online/orlan/manifeste/carnal.html

34

Prefere-se utilizar o termo “up” por ter um forte uso na língua inglesa e, apesar de
nossa cultura também incorporar esta metáfora, a tradução direta “em/para (a) cima,
elevar, subir, etc.”, não é utilizada popularmente em português, embora o sentido
ocorra nas expressões correntes da língua.

35

SOUZA, R. de (1991), The rationality of emotion, Cambridge, Massachusetts, MIT
Press. P.N. Johnson-Laird e K.Oatley (1992); “Basic emotions, rationality, and folk
theory”, in: Cognition and Emotion, 6:201-23.

36

Esta frase é uma referência ao Efeito Borboleta (o bater das asas de uma borboleta
num extremo do globo terrestre, pode provocar uma tormenta no outro extremo
no espaço de tempo de semanas) descrita pelo matemático e metereologista Edward
Lorenz sobre a dependência sensível dos resultados finais às condições iniciais da
alimentação dos dados, demonstrando a impossibilidade de uma previsão
meteorológica perfeita e prova que o determinismo de Laplace para certos casos
passa a não funcionar.

37

A proposta dos experiencialistas rejeita a idéia de uma verdade absoluta e incondicional como colocada pelos objetivistas, pela qual o mundo é o da verdade científica,
da racionalidade, da precisão, da proporcionalidade e da imparcialidade, e também
discorda da compreensão do imaginativo como completamente constrangido, restrito, privado ao indivíduo. Para os experiencialistas o sistema conceitual é encarnado,
o pensamento é metafórico e basicamente inconsciente.

38

As letras entre parênteses referem-se a explicação anterior sobre o sistema conceitual
metafórico.
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* este desenho faz parte das anotações realizadas por Ivani Santana durante o processo de
criação do espetáculo Pele em 2002.
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