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EXPANDIR O CAMPO

Este trabalho é fruto de um processo que pode ser dividido em diferentes 

etapas. Primeiro, a partir das inquietações na disciplina Poéticas do espetáculo, 

cursada na graduação em Direção Teatral na UFRJ, na qual discutíamos a rela-

ção entre cena e tecnologia, tensionando todos os pontos compreendidos neste 

debate. A figura de Sterlac surgiu neste momento. Depois, como professor de 

Literatura no Instituto Federal, em que uma turma de alunos do Ensino Médio 

Técnico em Informática começou a apresentar interessantes reflexões sobre Arte 

e Tecnologia, com a ânsia de entender como as linguagens artísticas poderiam 

fornecer recursos para construírem mundos e formas de expressão. Foi a partir 

de então que começamos a rascunhar este projeto: as questões colocadas pelos 

estudantes foram acolhidas e debatidas no coletivo. Pode-se dizer que foram 

seus interesses que mobilizaram a execução da proposta aqui descrita.

Como participante do grupo de pesquisa “Ciência, Tecnologia e Linguagens 

no Ensino de Línguas” (IFRJ), atuante na linha de pesquisa “Múltiplas literacias, 

literacia crítica e práticas educativas inovadoras no ensino-aprendizagem de lín-

guas e linguagens”, precisei encontrar formas de articular as teorias com as práti-

cas que estavam ocorrendo em sala de aula. Na mesma ocasião, eu estava fina-

lizando um trabalho de conclusão de curso na Especialização em Arte-Educação, 

pelo Centro Universitário Senac; momento que foi propício para refletir, em meio 

acadêmico, as inquietudes propostas pelos alunos em sala de aula. Nesta época, 

este trabalho recebeu o título “Stelarc e a tensão dos limites em arte: um estudo 

de caso em tecnologia e arte-educação” e foi orientado pela professora doutora 

Suzana Schmidt Viganó, sendo o pré-projeto cuidadosamente avaliado pela pro-

fessora Alice Coutinho Costa Lima.

As reflexões alcançadas resultam da aplicação do projeto educativo voltado 

ao trabalho sobre o fenômeno artístico na cena contemporânea. Como recorte, o 

acervo digital do artista ciprense Stelarc foi apresentado, com intuito de despertar 
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um olhar sensível e crítico à quebra de limites que o cruzamento arte/tecnologia 

realiza no corpo. Desta forma, estudos sobre o gênero performance foram pro-

postos, ressaltando-se o caráter híbrido e experimental desta linguagem. Antes 

de iniciar especificamente tal estudo, trabalhei com a noção de cena expandida, 

apropriada do conceito da crítica e historiadora norte-americana Rosalind Krauss, 

explorando-a de modo a destacar o borramento das fronteiras entre linguagens 

e meios de expressão. Assim, tivemos base para realizarmos experimentações 

que cercam a relação entre arte e vida cotidiana.

A culminância deste projeto foi apresentada na II Jornada de Estudos e 

Pesquisas em Língua(gem), realizada na própria instituição de Ensino e todos os 

resultados obtidos indicam a lógica processual como elemento desencadeador 

de uma formação crítica e estética. Por fim, a conclusão retoma o caráter proces-

sual do projeto e revela como a experiência prática reforça o fazer artístico como 

um propositor de possíveis e criação de linhas de fuga em sistemas políticos e 

econômico de opressão de subjetividades.

Peças produzidas pelos alunos. Fotografia feita durante a apresentação na II Jornada de                  
Estudos e Pesquisas em Língua(gem), realizada no dia 29/11/2019, no IFRJ. Acervo pessoal.
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INTRODUÇÃO

1.1. Panorama Geral

O filósofo francês Gilles Deleuze, no texto “Post-Scriptum sobre as socie-

dades de controle”, observa, a partir de leituras realizadas sobre a obra de Michel 

Foucault, uma transformação paradigmática ocorrida na segunda metade do sé-

culo XX. Antes, o que as leituras foucaultianas denunciavam era a presença de 

um sistema disciplinar regente, as chamadas “sociedades disciplinares” que for-

javam indivíduos no interior de suas instituições. Contudo, o pós-Segunda Guerra 

trazia em seu rastro não só traumas e destruições, mas também a evidente emer-

gência de um sistema de controle, bastante saliente na atualidade tecnológica. 

As sociedades de controle se baseiam no rastreamento das ações individuais, 

transformando indivíduos em eternos prisioneiros de um campo aberto, sendo 

ele sujeito a um constante e universal sistema modular, capaz de regular todos 

os desdobramentos pertinentes à massa ou ao tecido social.

Ora, se por um lado, os avanços tecnológicos contribuem eficazmente para 

significantes avanços sociais; por outro, reforçam as previsões de George Orwell, 

no romance 1984: nós, assim como os habitantes da província do superestado 

da Oceania, estamos submetidos a um sistema de vigilância onipresente, com 

recorrentes manipulações públicas e históricas. O sistema socioeconômico nos 

reforça a atualidade outrora prevista por Orwell: o capitalismo é um sistema de 

acumulação infinita e, tal como Deleuze (1992, pp. 224) analisa,

[...] O marketing é agora o instrumento de controle social, e forma a raça 
impudente dos nossos senhores. O controle é de curto prazo e de rotação 
rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era 
de longa duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o homem 
confinado, mas o homem endividado. É verdade que o capitalismo man-
teve como constante a extrema miséria de três quartos da humanidade, 
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pobres demais para a dívida, numerosos demais para o confinamento: o 
controle não só terá que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas tam-
bém a explosão dos guetos e favelas.

Não é à toa que toda uma lógica operacional desencadeia sugestões, indi-

cações, relações; todas pautadas pela lógica do consumo. Vivemos a era dos al-

goritmos e ferramentas gratuitas como o Facebook, o Google, o Instagram, entre 

outras, fornecem seus paraísos artificiais, exigindo em troca apenas a sua privaci-

dade. Desta forma, o que tem mais perturbado e provocado artistas, educadores 

e pesquisadores, nesta conjuntura, é a possibilidade de se operacionalizar afetos 

de criação e partilha neste campo manipulado pelas forças econômicas e, cada 

vez mais, desumanas. Que lugar ocupa o corpo dentro da lógica digital/virtual? É 

apenas um corpo que se expõe? Que dá a ver uma política de “auto-opressão” 

simulada pelos padrões estéticos do mercado e de uma arte comercial?

Aqui, faz-se necessário um recorte sobre a figura do artista como um pro-

positor de caminhos. Para tanto, o foco provocador da arte/educação redireciona, 

nestas páginas, a necessidade de um tensionamento dos limites não no que diz 

respeito ao sistema, uma vez que ele se mostra ilimitado e se perpetuará por 

mais algumas décadas, mas um tensionamento do “eu”: dos limites que integram 

este “humano” que habita cada um de nós.

As reflexões aqui apresentadas começaram a ser rascunhadas com meus1 

alunos da rede federal de ensino em 2019. Eles2, estudantes do Ensino Médio 

Técnico do curso de Informática em um campus do Instituto Federal do Rio de 

1  A ocorrência da primeira pessoa se manifestará em algumas passagens desta pesquisa, 
pois os dados obtidos foram realizados a partir da aplicação prática da proposta. Por vezes, o 
tom nesta escrita soará como um “relato de experiência” e reforço que tal tom não invalida o 
tratamento dos resultados alcançados, uma vez que todo o processo foi também perpassado 
pela potência das relações de afeto que estabeleço com meus estudantes. Ademais, todo ob-
jetivo aqui estruturado abrangia uma leitura subjetivo-interpretativa da obra de Stelarc não só 
realizada por meus alunos, companheiros de pesquisa, mas também por mim.
2  De modo a manter o sujeito coletivo e evitar a exposição da identidade dos sujeitos pesqui-
sados, em respeito às normas éticas de uma pesquisa acadêmica, vocábulos com a semântica 
indeterminada ou indefinida serão escolhidos.
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Janeiro, propuseram, em uma roda-de-conversa, no início do segundo semestre 

de 2019, provocações que despertaram em mim a necessidade de um trabalho 

multi-, inter- e transdisciplinar no que tange ao estudo da linguagem pelos se-

guintes quatro meses que antecediam o fim do ano letivo. Entre os anseios, em 

consonância com a formação fornecida pela instituição, subentendia-se um de-

sejo de articulação entre arte e tecnologia, algo pouco explorado nos currículos 

escolares.

Desta forma, valendo-se de minhas formações acadêmicas em Artes Cê-

nicas e em Literatura, a presente proposta se inclina à abordagem digital/virtual 

do acervo artístico de Stelarc, performer ciprense, cujas obras dialogam com ele-

mentos da robótica e outras tecnologias possíveis de serem integradas ao corpo. 

Este projeto contou com a consultoria técnica das professoras das disciplinas 

Arte e Língua Inglesa da Instituição e a culminância da pesquisa foi apresentada 

na II Jornada de Estudos e Pesquisas em Língua(gem), realizada no auditório do 

próprio campus, no dia 29 de novembro de 2019, como apresentado nas fotogra-

fias em anexo.

A partir da conversa estabelecida com os alunos, duas perguntas foram for-

muladas e refletidas com os estudantes, dentro de um recorte de tempo no crono-

grama de aulas. As perguntas foram colocadas: “O que a arte pode fazer nos dias 

de hoje?” e “Que possíveis o elemento artístico nos propõe?”, esperando-se que, 

em um primeiro momento, respostas tímidas, vagas, pouco elaboradas fossem 

dadas. O intuito foi colher visões de mundo e de arte que eles já desenvolveram 

na vida e na trajetória acadêmica, além disso, foi possível mapear percepções 

artísticas sobre o fenômeno artístico na contemporaneidade, além de indagações 

a respeito da complexa definição de “arte”.

Minhas intervenções, neste primeiro momento, foram específicas para pro-

por tentativas de compreensão a respeito da desfronteirização das linguagens 
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no mundo pós-moderno, salientando aspectos dionisíacos, como entendidos na 

perspectiva nietzschiana, inerentes à recepção de uma tragicidade retomada pela 

cultura contemporânea. Nesta perspectiva, os entrelaçamentos entre tecnologia 

e arte possibilitam pôr em tensão a ideia de uma naturalidade do corpo humano.

Para tanto, este projeto de arte-educação se apoia não apenas na filosofia 

nietzschiana, mas também nas considerações levantadas por Donna Haraway 

(2000), com suas reflexões a respeito do corpo ciborgue na contemporaneidade; 

as observações de Fredric Jameson (2015) sobre os experimentos do tempo e 

o fim da temporalidade; além das pontuações sobre a pós-modernidade, realiza-

das a partir das leituras críticas de Gilles Deleuze (1992), David Harvey (2014) e 

Jean-François Lyotard (2008). No que diz respeito às questões relacionadas ao 

artista recortado para esta pesquisa, Stelarc, esta proposta se apropria de seu 

acervo3 disponibilizado em plataforma online, bem como de algumas entrevistas, 

incluindo uma conferência intitulada “Alternate Anatomical Architectures” apre-

sentada em 2014, no TEDxVienna4, pelo próprio artista. Com vistas à articulação 

com o referencial bibliográfico sobre arte e tecnologia, as leituras dos estudiosos 

Rogério da Costa (1997) e Suzete Venturelli (2011) sobre arte, vida e contempo-

raneidade reforçam a argumentação apresentada nesta pesquisa. A perspectiva 

educacional, em termos metodológicos, é costurada com as colocações de Ana 

Mae Barbosa (2005;2014), Renato Cohen (2013), Wolfgang Iser (2013) e Josette 

Féral (2015).

3  Disponível em formato de portfólio online no site http://www.stelarc.org/, com textos, foto-
grafias, vídeos, entrevistas, citações, entre outros. Este material foi acessado diversas vezes 
entre os meses de setembro e dezembro de 2019.
4  Disponível na íntegra, em língua inglesa, na plataforma digital YouTube, através do endere-
ço https://www.youtube.com/watch?v=Cx0dOOIbQAI, acessado em outubro de 2019. Convém 
salientar também que outras entrevistas do artista e depoimentos dele, presentes na mesma 
plataforma, foram consultados. Quando mencionados na escrita deste texto, eles aparecerão 
também indicados no rodapé de página.

http://www.stelarc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Cx0dOOIbQAI
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1.2. Stelarc

No TEDxVienna, em 2014, Stelarc se apresenta como um artista “[...] al-

ways been interested in the evolutionary architecture of the human body and how 

the body operates and becomes aware in the world […]”5. Como artista, sua fala 

reforça o tom experimental de seus projetos, pois, para Stelarc, o artista perfor-

mático é ciente das consequências físicas que o evento pode desencadear, além 

disso, é também um corpo capaz de partilhar e expressar tais consequências.

Nascido em 1946, em Chipre, uma ilha situada no mar Egeu oriental ao sul 

da Turquia, Stelios Arcadiou é um artista performático engajado em uma trajetó-

ria de experimentação e pesquisa sobre as capacidades do corpo humano e a 

possibilidade de expansão deste. Além de sondar visualmente e amplificar acus-

ticamente seu corpo, ele fez três filmes de seu interior. De acordo com o portfó-

lio referenciado na nota 3, entre 1976-1988, ele completou 26 performances de 

suspensão do corpo com ganchos na pele. Os experimentos do artista envolvem 

a utilização de instrumentos médicos, próteses, robótica, sistemas de realidade 

virtual, internet e biotecnologia no intuito de projetar interfaces íntimas e involun-

tárias com o corpo. Desta forma, ele explora arquiteturas anatômicas alternativas 

com construções corporais aumentadas e estendidas.

As performances de Stelarc, embora assustem, choquem e espantem parte 

de um público não-familiarizado, indicam caminhos para um diálogo eficaz entre 

arte e tecnologia a serviço da pesquisa científica. Ora, hoje em dia, a realidade 

virtual e a robótica servem-se como meios cirúrgicos às áreas médicas. A pesqui-

5  Esta afirmativa é uma transcrição ipsis litteris da fala apresentada pelo artista no vídeo re-
ferenciado da nota 4. Apresento minha tradução em português para o trecho transcrito: “[eu] 
sempre estive interessado pela arquitetura evolutiva do corpo humano e como este mesmo 
corpo opera e se torna consciente no mundo”. Na tradução, eu mantive a primeira pessoa do 
discurso, como presente na fala do artista; porém, a citação em inglês presente na escrita do 
meu texto permite o entendimento em terceira pessoa, por questões de reflexão verbal perti-
nentes à própria língua inglesa.
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sa6 assinada por James Skinovsky, Maurício Chibata e Daniel Siqueira, avaliam 

os impactos dos avanços tecnológicos na medicina e como esta área se apropria 

deles a ponto de desencadear uma revolução no fazer medicinal.

Desta forma, a relação entre os campos do saber “arte” e “educação” de-

nota a constituição do fazer científico marcado não só pela fruição estética, mas 

pela prática experimental que deve perpassar toda e qualquer pesquisa. A arte 

é uma ciência, faz ciências e pode ser fruto de ciências. Daí a complexidade do 

fenômeno e as inúmeras tentativas frustradas de explicá-lo ou conceituá-lo.

Stelarc já se apresentou com uma terceira mão, um braço estendido, um 

braço virtual, uma escultura de estômago e um exoesqueleto (um robô ambulan-

te de seis pernas). A página dedicada à exposição de suas experimentações o 

apresenta como um performer que explora a coreografia involuntária e remota 

do corpo. Não à toa, uma cabeça protética opera, em uma das performances, 

como um agente conversacional que, corporificado, dialoga com a pessoa que a 

interroga. Entre os anos 2010 e 2011, ele realiza o implante de uma cartilagem 

de uma orelha, construída cirurgicamente, no próprio braço, com o objetivo de 

instalar um microfone sem fio para torná-la um órgão acústico acessível ao públi-

co para pessoas em outros lugares. Além disso, ele realiza interações como seu 

avatar no site Second Life.

[…] the body in the future will not be bounded by its skin, [it] will not 
be limited in the local space that it occupies. The body in the future will 
be of multiple agency performing beyond its skin and beyond the local 
space that it inhabits and as well as being a time of circulating flesh it is 
also a time of what I call fractal flesh and phantom flesh. And by fractal 
flesh I mean bodies and bits of body spatially separated, but electronically 
connected generating recurring patterns of interactivity at varying scales. 
And by phantom flesh I that with the increasing proliferation of haptic 

6  “Realidade virtual e robótica em cirurgia – Aonde chegamos e para onde vamos?”, dispo-
nível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912008000500011, 
acessado em 10 de dezembro de 2019. Trechos deste artigo foram utilizados em sala para 
conter os inúmeros juízos de valor que a pesquisa sobre a performance de Stelarc estava de-
sencadeando em meus estudantes. Assim, foi possível construir conjuntamente um caminho 
de análise reforçando a arte como área científica e a performance como um dos desdobramen-
tos experimentais desta ciência. Materializar esta noção com meus estudantes só foi possível 
graças à analogia com as ciências médicas.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912008000500011
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devices on the internet, we will be able to generate more potent physical 
presences of remote bodies, having force feedback and tactile feedback 
capabilities. And technology continues to radically interrogate the human 
condition. Several years ago, the first turbine heart was inserted into the 
chest of a critical critically ill patient. This turbine heart is much smaller 
and more robust than previous artificial hearts, but interestingly it circu-
lates the blood continuously around the body without palsy, so in the near 
future, you might rest your read on your loved one’s chest, he speaks to 
you he’s breathing, he’s warm to the touch, he’s certainly alive [although] 
he has no heartbeat7.

O trecho da fala acima transcrito denota a enorme sensibilidade de Stelarc 

em relação aos avanços científicos. O artista é um experimentador; ele transita 

entre os terrenos arte/academia. A leitura de sua biografia, também disponibiliza-

da no portfólio online, revela um perfil de artista-acadêmico bastante respeitado 

no cenário internacional.

Em 1995, Stelarc recebeu uma bolsa de três anos da The Visual Arts and 

Craft Strategy (VACS), do governo australiano e, em 2004, recebeu uma bolsa 

de dois anos da New Media Arts Fellowship. Ainda de acordo com o material 

online, os méritos de sua participação acadêmica são bastante reconhecidos: 

em 1997, além de artista-residente na cidade de Hamburgo, ele foi nomeado 

Professor Honorário de Arte e Robótica na Universidade Carnegie Mellon, Pitts-

burgh. Em 2000, o artista recebeu um diploma honorário em Direito pela Monash 

7  O trecho é uma transcrição ipsis litteris da fala apresentada por Stelarc na TEDxVienna, em 
2014. A passagem pode ser encontrada entre os minutos 16’42’’-18’30’’ do vídeo referenciado 
na nota 4. Apresento minha tradução em português para o trecho transcrito: “[...] o corpo no 
futuro não será limitado por sua pele, [ele] não será limitado no local que ocupa. O corpo, no 
futuro, será de múltiplas agências, atuando além de sua pele e além do local em que habita e, 
assim como um tempo de circulação em carne, terá também um tempo o qual chamo de carne 
fractal e carne fantasma. Por carne fractal, quero dizer os corpos e pedaços de corpo separa-
dos espacialmente, mas conectados eletronicamente, gerando padrões recorrentes de intera-
tividade em escalas variadas. E, de maneira fantasma, é que com a crescente proliferação de 
dispositivos táteis na internet, seremos capazes de gerar presenças físicas mais potentes de 
corpos remotos, com feedback de força e recursos de feedback tátil. E a tecnologia continua 
a interrogar radicalmente a condição humana. Vários anos atrás, o primeiro coração de turbi-
na foi inserido no peito de um paciente crítico. Esse coração de turbina é muito menor e mais 
robusto do que os corações artificiais anteriores, mas curiosamente faz circular o sangue con-
tinuamente pelo corpo sem paralisia, portanto, em um futuro próximo, você pode descansar 
sua leitura no peito do seu ente querido, ele fala com você que está respirando, ele é quente 
ao toque, ele certamente está vivo [embora] ele não tenha batimentos cardíacos”.
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University. Stelarc ocupou as posições de Artista Visitante em Arte e Tecnologia, 

na Faculdade de Arte e Design da Ohio State University, em Columbus, em 2002, 

2003 e 2004. Foi Pesquisador Principal na Unidade de Pesquisa Digital de Artes 

Performativas e Professor Visitante na Universidade de Nottingham Trent, Reino 

Unido. Entre 2006 e 2011, foi Pesquisador Sênior e Artista Visitante no MARCS 

Lab, Universidade de Western Sydney, Austrália e chefiou uma Cadeira em Per-

formance Art, na Escola de Artes da Brunel University, Uxbridge, Reino Unido.

Em 2010, ele recebeu uma concessão de projetos especiais do governo 

australiano, além de também ter recebido o prêmio Prix Ars Electronica, na ca-

tegoria “Golden Nica Hybrid Art”. Em 2012, ele recebeu o Michael Cook Perfor-

mance and Body Artist Award. Em 2014, ele se estabiliza como pesquisador e 

diretor do “Alternate Anatomies Lab”8, School of Design and Art (SODA), Curtin 

University, Perth. Em 2015, recebeu o Emerging and Experimental Arts Award, 

do governo australiano. Em 2016, ele recebeu um doutorado honorário da Uni-

versidade Ionian, em Corfu, Grécia. Atualmente, ele é pesquisador na Escola de 

Design e Arte da Universidade de Curtin, na Austrália. Seus principais trabalhos 

artísticos são apresentados na Scott Livesey Galleries em Melbourne.

1.3. Justificativa, Escopo do Projeto e Ações que o projeto                               
contemplou

É extremamente importante e eficaz salientar nossa conjuntura 

contemporânea e os paradigmas que a compõem. Se, ao avaliar todo contexto 

histórico dos séculos XIX e XX, e o conjunto de transições e transformações, como 

observa David Harvey (2014), é possível fazer eco às afirmativas de entusiastas 

da tecnologia sobre o nosso atual contexto: a quarta Revolução Industrial. O 

contexto histórico é preciso, indicando que as transformações no fazer industrial, 

8  Para maiores informações sobre a dinâmica de trabalho realizada por este laboratório, se-
gue o link com acesso direto ao site e com informações sobre o trabalho de Stelarc enquanto 
diretor: https://www.alternate-anatomies.org/team, acessado em 01 de dezembro de 2019.

https://www.alternate-anatomies.org/team
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datadas desde o fim do século XVIII, impulsionam a lógica capital do ociden-

te, não revolucionando apenas as relações de trabalho, mas comprometendo 

o elemento humano que faz girar toda a engrenagem do sistema. Quando digo 

“comprometer”, eu não falo apenas da substituição nos meios de produção, mas 

também me refiro às condições de trabalho daquela classe trabalhadora em uma 

Europa cada vez mais acinzentada.

O uso das máquinas a vapor, com a finalidade de otimizar o processo pro-

dutivo nas indústrias, ainda no século XVIII, desencadeia o primeiro momento 

de transformações no cenário europeu. Em seguida, a eletricidade marca o se-

gundo contexto de grandes transformações nas sociedades industrializadas. A 

segunda metade do século XX assistiu ao advento da terceira revolução, em 

termos industriais, desencadeada pelo uso da tecnologia da informação, da 

internet, além de outros meios eletrônicos que automatizaram a produção. É 

neste contexto, inclusive, que Gilles Deleuze (1992) observa e analisa o declínio 

das sociedades disciplinares e a ascensão das sociedades de controle. Nas 

sociedades disciplinares, havia dois polos: “a assinatura que indica o indivíduo, 

e o número de matrícula que indica sua posição numa massa” (1992, p.222), já 

nas sociedades de controle, que ascendem após a segunda metade do século 

XX, ocorre o contrário:

[...] o essencial não é mais uma assinatura e nem um número, mas uma 
cifra: a cifra é uma senha, ao passo que as sociedades disciplinares são 
reguladas por palavras de ordem (tanto do ponto de vista da integração 
quanto da resistência). A linguagem numérica do controle é feita de ci-
fras, que marcam o acesso à informação, ou a rejeição. Não se está mais 
diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-se “dividuais”, di-
visíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou “ban-
cos” (DELEUZE, 1992, p.222).

É correto afirmar que a reflexão de Deleuze (1992) já indicava algo 

característico de nossa atual conjuntura: o código digital. No trecho acima 

apresentado, fica explícito que a criação de um código número individualiza su-
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jeitos e os agrupa em um grande banco de dados. O contexto de uma quarta 

revolução industrial se caracteriza pela evolução da inteligência artificial, uma 

espécie de hardware ou software capaz de responder, de forma padronizada, 

um banco de dados, com o intuito de otimizar não só a escala produtiva, mas as 

relações humanas e as relações de consumo. Atrelado a isso, o atual contexto 

de transformações exige dois elementos fundamentais à operação digital: junção 

de tecnologias e a velocidade no processamento de dados, fatores que também 

alteram a percepção do tempo no ritmo cotidiano após os anos 2000, principal-

mente.

É tendência que a inteligência artificial congregue a “internet of things”9 e 

o “cloud computing”10 para seu constante desenvolvimento, trazendo à socieda-

de contemporânea dois fenômenos, antes presentes apenas nas narrativas de 

ficção científica: a humanização das máquinas (as máquinas que são capazes 

de aprender e desempenhar funções, antes desempenhadas apenas por seres 

humanos) e a complexificação do dilema ético (reduzem-se as diferenças entre 

homens e máquinas; qual é a ética pertinente ao “humanizar-se”, ao controle e à 

manutenção da vida humana? O que nos torna humanos?).

A proposta deste projeto é promover reflexões pertinentes à condição hu-

mana nesta conjuntura de transformações sociais e tecnológicas. Para isso, as 

performances de Stelarc são um rico e profícuo campo de estudo para se pensar 

o humano a partir de sua superfície corpórea. Assim, a linguagem da performan-

ce visa propor a esta pesquisa vários e complexos caminhos para se pensar 

o que é um corpo e como ele pode operar no contexto aqui apresentado. Ora, 

9  Segundo estudos da área de Tecnologia da Informação, é possível observar um consenso 
em relação a este conceito, que afirmar ser uma interconexão digital entre todos os objetos do 
cotidiano com a internet. Diz respeito à capacidade que uma rede de objetos físicos tem de 
reunir e de transmitir dados. Como exemplo, pode-se destacar a sincronização de contas de 
celulares, televisão, videogames, dispositivos de localização, automóveis, entre outros.
10  Ainda segundo estudiosos da área de Tecnologia da Informação, é consenso a utilização 
deste termo para designar um conjunto de serviços que disponibiliza o armazenamento de 
arquivos ou banco de dados em servidores acessados pela internet.
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nesta era de mapeamento genético, hackers corporais, redesignação de gênero, 

implantes neurais, transplantes de face, aumento protético, corações de turbinas 

e impressão de órgãos, a fala de Stelarc, no TEDxVienna, em 2014, nos sinaliza 

que o corpo funciona remotamente como um sistema operacional estendido pelo 

que entende por carne fractal e carne fantasma. Seu trabalho artístico envolve o 

diálogo com noções de realidade que extrapolam o convencional: sua atuação se 

dá, principalmente nos espectros de realidades Mistas e Aumentadas.

As provocações colocadas pelos meus alunos, em um momento inicial de 

conversa, despertaram (e reforçaram em mim) as necessidades de se pensar 

uma escola que dialogue com as realidades tecnológicas em que vivemos, des-

tacando-se elementos que prezem a imaginação, criatividade, ética e a crítica 

nesta conjuntura. É sabido que, neste contexto de constante automatização da 

mão-de-obra e das relações de trabalho, ao estudante serão exigidos o exercí-

cio ininterrupto de sua criatividade e as capacidades de interagir em contextos 

inter-, multi- e transdisciplinares. O interesse de professores pela tecnologia tem 

aumentado consideravelmente11; mesmo assim, muitos profissionais reduzem o 

entendimento da tecnologia ao uso do aparelho celular em sala. Fora isso, é no-

tório que a maioria dos profissionais da educação busca sozinha os mecanismos 

de entendimento e operação da tecnologia em sala.

Ironicamente, o investimento público e a frente de atuação na rede privada 

de ensino ignoram a importância das ciências humanas neste paradigma. A pre-

cisão técnica e operacional, oferecidas pelas ciências exatas para denotar não 

só os meios de execução, mas também o imediatismo dos resultados, encantam 

agências de fomento à pesquisa e aos investidores. Fato é que o domínio da téc-

nica de nada adianta sem o exercício crítico e imaginativo proporcionado pelas 

linguagens, sobretudo, pelas artes.

11  Pesquisa do Cetic.br aponta que 76% dos professores utilizam a Internet para desenvol-
ver ou aprimorar seus conhecimentos sobre o uso de tecnologias nos processos de ensino 
e de aprendizagem. Disponível em https://cetic.br/noticia/tic-educacao-2018-cresce-interes-
se-dos-professores-sobre-o-uso-das-tecnologias-em-atividades-educacionais/. Acessado em 
15/11/2019.

https://cetic.br/noticia/tic-educacao-2018-cresce-interesse-dos-professores-sobre-o-uso-das-tecnologias-em-atividades-educacionais/
https://cetic.br/noticia/tic-educacao-2018-cresce-interesse-dos-professores-sobre-o-uso-das-tecnologias-em-atividades-educacionais/
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As sociedades neoliberais são pautadas por uma lógica do progresso e do 

lucro, valorizando uma perspectiva educativa que priorize a técnica em vez de 

estímulos a potenciais criativos. Frente ao lucro insaciavelmente concentrado, a 

formação de cidadãos se pauta na redução de um ensino crítico para enfatizar 

uma lógica de ação previsível e eficiente, tornando-os variáveis em um cálculo 

de resultados. As reflexões de Martha Nussbaum (2010), publicadas com o título 

Not for profit: Why democracy needs the humanities, são evidentes na exposição 

deste processo.

Nussbaum chama atenção para uma crise silenciosa e de proporções maci-

ças, pois vivemos em um mundo impulsionado pelas forças de ganho econômico 

insaciável e um desejo mecanicista por cidadãos produtivos cujas contribuições 

à sociedade são tão previsíveis, eficientes e decididas quanto os cálculos mate-

máticos que estimam os resultados de cada nação. Esta motivação para o lucro, 

segundo a professora, tem um custo que está fora das margens aceitáveis nas 

planilhas de contadores: a perda de cidadãos independentes, críticos, criativos e 

inovadores.

É fundamental promover a prática educativa com foco no cultivo de indivídu-

os que possuem “[...] the faculties of thought and imagination that make us hu-

man”12 e também que objetivem “[...] make our relationships rich human relation-

ships, rather than relationships of mere use and manipulation”13 (NUSSBAUM, 

2010, p. 6). Nussbaum assume a perspectiva de uma educação para a cidadania 

democrática, movimento que o governo brasileiro, entre as demais gestões de 

tom pouco democrático, visa aniquilar. O ataque às artes e às humanidades, 

como campos do saber, é fruto de um projeto político que tenta desumanizar 

sujeitos, esvaziando princípios e valores sociais, políticos, artísticos e culturais.

12  Na minha tradução: “as faculdades de pensamento e imaginação que nos fazem humanos”
13  Na minha tradução: “tornar nossos relacionamentos ricos em relações humanas, em vez 
de relações de mero uso e manipulação”.
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Neste contexto, a aplicação do presente projeto assume o fazer artístico 

em um contexto trans- e pós-disciplinar evidenciando a sala de aula, no contexto 

da educação escolarizada, um espaço entendido como um “campo de possibi-

lidades”, o que deveria ser em toda e qualquer perspectiva educativa. E, neste 

exercício imaginativo, eu busco chamar atenção para performances, discursos 

artísticos, as trocas discursivo-interativas e a elaboração de narrativas pessoais, 

argumentativas e literárias; como movimento contracorrente preconcebido para 

uma aula de ensino de línguas. Assim, este projeto de estudo e pesquisa con-

junta visa assumir o direito à imaginação, como discutido por Nussbaum (2010), 

muito negado pela perspectiva educacional no percurso histórico da instituição 

escolar.

Ressalte-se, nesta argumentação, que a importância das artes e das hu-

manidades no contexto democrático se dá com a explicitação de campos de 

disputa subjetiva, política, histórica. É este processo que faz emergir a crítica e 

a imaginação, abrindo o horizonte dos “possíveis”, em resposta às perguntas já 

colocadas no início deste trabalho: “O que a arte pode fazer nos dias de hoje?” e 

“Que possíveis o elemento artístico nos propõe?” O combate é ao neoliberalismo 

e à banalização, por isso, pesquisa em artes deve assumir seu papel na expres-

são de anseios e angústias diante de paradigmas que aniquilam formações sub-

jetivas e o direito de existência.

A linguagem é um fenômeno que nos encanta por sua própria abstração e 

complexidade, pois ela é também um meio de tensionar limites. Por isso, a pers-

pectiva de Renato Cohen (2013) ao assumir a performance como linguagem, é 

pertinente a este percurso, pois nas reflexões deste teórico, concepção e atua-

ção são entendidos como resultantes de uma linguagem híbrida uma vez que se 

opera uma espécie de fusão e, ao mesmo tempo, uma releitura.

Jorge Glusberg (2013, p. 94) nos afirma que “[...] as performances tentam 

resolver a contradição entre o homem e sua imagem especular, pondo a des-
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coberto a distância real que existe entre as convenções sociais e os programas 

instruídos e o corpo tomado como elemento do processo artístico”. Neste ponto, 

pode-se destacar o valor metafórico que o estudioso usa para o termo “movimen-

tação artística”, pois o movimento é basilar para este jogo estabelecido com o 

corpo para resolver a contradição acima explicitada. Ademais, a fala de Cohen 

(2013), abaixo apresentada, é pertinente no que diz respeito ao exercício ima-

gético que pode se estabelecer com a performance. Segundo esse estudioso, a 

expansão de uma percepção do instante presente convida o público para uma 

espécie de comunhão que refuta o aspecto racional, insistentemente reforçado 

na cultura ocidental, no que diz respeito à fruição do objeto artístico.

Na performance há uma acentuação muito maior do instante presente, 
do momento da ação (o que acontece no tempo “real”). Isso cria a carac-
terística de rito, com o público não sendo mais só o espectador, e sim, 
estando numa espécie de comunhão (e para isto acontecer não é abso-
lutamente necessário suprimir a separação palco-plateia e a participação 
do mesmo, como nos espetáculos dos anos 60). A relação entre o es-
pectador e o objeto artístico se desloca então de uma relação precipua-
mente estética para uma relação mítica, ritualística, onde há um menor 
distanciamento psicológico entre o objeto e o espectador [...] (COHEN, 
2013, p. 97-8).

Tendo-se, portanto, o entendimento básico do gênero performance como 

aliado a esta prática educativa, objetiva-se ensaiar nas aulas de linguagem um 

modelo de exercício que privilegie a imaginação e o conhecimento construído 

a partir da experiência imaginativa vivida, contra toda a mecanização do ensi-

no que, insistentemente, domina metodologias e orientações curriculares. Ade-

mais, se avaliarmos friamente o uso da tecnologia em modelos bem-sucedidos 

de aula, poderemos observar que, pessimistamente, há forte tendência à mesma 

mecanização da dinâmica escolar, pois a tecnologia não é compreendida pelos 

docentes como um propositor de imaginações e à prática criativa, mas apenas 

como uma ferramenta facilitadora na mediação do ensino-aprendizagem e/ou 

fins de ajuste do alunado às necessidades do “novo” mercado de trabalho.
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Por isso, esta proposta toma como meta principal desenvolver subterfú-

gios a uma prática criativa que permita o desenvolvimento da formação crítica, 

criativa, imaginativa e às escritas de si no tempo e no espaço. Como docente da 

instituição em que apliquei a proposta no segundo semestre de 2019, eu tenho a 

maior parte dos meus tempos distribuídos entre as turmas de informática e, por 

isso, me propus a pensar a tecnologia nas performances de Stelarc como um 

provocador de possíveis, entendendo, inclusive as diversas interfaces possíveis 

com o termo “digital”.

É curioso notar que a linguagem reaparece neste processo, pois o “digital” 

nasce do fato de a linguagem do computador ser composta por um intervalo bi-

nário, representado por números 0 e 1. E tal interface traduz essa linguagem em 

algo compreensível para o homem. Ou seja, um conjunto de combinações forne-

ce à própria prática do aluno programador (finalidade formativa da instituição em 

atuo) ilimitadas possibilidades de criação.

A minha formação híbrida (além desta especialização, sou aluno de douto-

rado em Literatura Comparada e, também, bacharel em Artes Cênicas) faz com 

que eu enxergue, neste contexto de sala de aula, um campo promissor para o 

exercício da imaginação. Ora, estamos diante de uma geração capaz de prever 

(e vivenciar) os próximos episódios de Black Mirror, conferindo materializações a 

todo ambiente distópico que o contexto da referida série nos apresenta.

Assim, discutir a multiplicidade de linguagens produzidas no fazer artístico, 

observando como a contemporaneidade testa os limites do corpo e do ser huma-

no, implicaria também retomar questões pertinentes ao trágico na contempora-

neidade e ao gótico e, consequentemente, também os medos e as idealizações 

românticas (ou romantizadas). Contudo, tais ambições renderiam maior páginas 

de registros e reflexões em outra pesquisa. Por ora, fiquemos com uma das no-

ções básicas para a compreensão do gótico oferecida pelos professores britâni-

cos David Punter e Glennis Byron (2004), em The Gothic, para que possamos 

prosseguir sem maiores digressões.



22 23Felipe Vieira Valentim

Performance, Literatura e Tecnologia: um estudo de caso a partir de Stelarc

No referido estudo, Punter e Byron (2004) afirmam que o gótico se mani-

festa naquilo de há de medo em nós: expressa-se o “pior”, em termos estéticos, 

como um mecanismo de defesa contra o que mais se teme. Nesta linha de pen-

samento, os estudiosos analisam como este fenômeno se expande em diversas 

narrativas artística, incluindo-se, principalmente, análises de como o capitalismo 

tardio ajuda a fomentar tal estado e tal sensação.

Na perspectiva interdisciplinar (Literatura, Discurso, Performance e Tecno-

logia) sobre a qual este projeto se desenha, é importante destacar o fator “ima-

ginação” como propositor de criações e críticas. Portanto, sendo o fator crítico e 

imaginativo um elemento que costura todo o andamento desta produção, é funda-

mental trazer as contribuições do pesquisador alemão Wolfgang Iser (2013) que, 

ao desenvolver sua teoria do efeito estético, apresenta discussões relacionadas 

ao fictício e ao imaginário. No percurso teórico, o estudioso estabelece propostas 

para o que chama de “atos de fingir”, presentes na leitura e na fruição artísticas.

E é na tríade “real, fictício e imaginário”, estabelecida pelo estudioso, que 

a narrativa ganha corpo:

[...] Quando a realidade repetida no fingir se transforma em signo, ocorre 
forçosamente uma transgressão de sua determinação. O ato de fingir 
é, portanto, uma transgressão de limites. Nisso se expressa sua alian-
ça com o imaginário. O imaginário é por nós experimentado antes de 
modo difuso, informe, fluido e sem um objeto de referência, manifestan-
do-se em situações que, por serem inesperadas, parecem arbitrárias, 
situações que ou se interrompem ou prosseguem noutras bem diversas 
[...] Por isso, o fingir é tampouco idêntico ao imaginário. Como o fingir se 
relaciona com o estabelecimento de um objetivo (Zwecksetzung), devem 
ser mantidas representações de fins (Zielvorstellungen), que constituem 
então a condição para que o imaginário seja transladado a uma determi-
nada configuração, que se diferencia dos fantasmas, projeções e sonhos 
diurnos, pelos quais o imaginário penetra diretamente em nossa expe-
riência. Portanto, também aqui se verifica uma transgressão de limites, 
que conduz do difuso ao determinado (ISER, 2013, p. 33).

Aqui, acrescento a existência de uma dimensão teatral também presente 

nesta transgressão, responsável por acentuar não só a experiência artística do 
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fruidor da obra, mas também no desenvolvimento da crítica estética que ele re-

constrói durante ou após a experiência com o objeto artístico. Assim, a recepção 

estética não só ativa a dimensão triádica sinalizada por Iser (2013), mas a propo-

sição de uma experiência para o espectador que implica uma dimensão perfor-

mática, uma co-criação e/ou uma recriação da realidade ali partilhada.

Antes de introduzi-los ao universo das performances de Stelarc, alguns 

contextos e trechos de obras fílmicas e literárias foram trabalhados em 6 (seis) 

encontros de 50 (cinquenta) minutos cada. Esta atividade foi posta em práti-

ca imediatamente no encontro após a roda-de-conversa inicial já explicada em 

páginas anteriores desta pesquisa. Entre as obras selecionadas, destacamos 

dois grupos: 1. Literários: Drácula (Bram Stoker), Frankenstein (Mary Shelly), 

O médico e o monstro (Robert Louis Stevenson), Noites na taverna (Álvares de 

Azevedo), A invenção de Morel (Adolfo Bioy Casares), Blade Runner (Philip K. 

Dick), Eu, robô (Isaac Asimov); 2. Fílmicos: as adaptações de Blade Runner (di-

reção de Ridely Scott), Eu, robô (direção de Alex Proyas), Minority Report (dire-

ção de Steven Spielberg); A.I. Inteligência artificial (direção de Steven Spielberg). 

Em todos os encontros, indagações referentes à tecnologia e ao processo de hu-

manização ajudaram a costurar o debate e a troca de ideias sobre o ser humano 

e o seu tempo.

A colocação de tais recortes, em perspectiva comparada, permitiram ma-

pear, em um primeiro momento, os caminhos assumidos pela expressão estética 

no que diz respeito às tentativas do ser humano de superar os limites do próprio 

corpo. Neste contexto, os recortes temporais foram respeitados, indicando-se 

como o trabalho com a linguagem artística na contemporaneidade ainda exige 

especial atenção à questão do tensionamento de limites do indivíduo enquan-

to corpo e cidadão. Assim, no que tange às questões tecnológicas, os debates 

realizados em sala destacavam o quão a arte é capaz de despertar em nós uma 

experiência do “deslimite” no cruzamento corpo/tecnologia.
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A realização desses encontros foi fundamental para introduzir os alunos ao 

contexto das performances contemporâneas. Nos dois encontros seguintes de 

50 (cinquenta) minutos cada, como detalharei mais cuidadosamente na secção 

“Metodologias”, apresentei alguns experimentos de artistas performers no cená-

rio contemporâneo, como Marina Abramovic, Wafaa Bial e Yoko Ono, destacan-

do-se respectivamente a linha de trabalho deles. A partir de então, a produção de 

Stelarc foi introduzida aos estudantes.

1.4 Objetivos:

1.4.1. Objetivo Geral:

A proposta educativa tem por objetivo tomar a obra em acervo digital do 

performer ciprense Stelarc, tensionando os limites entre corpo e tecnologia no 

que tange à linguagem artística. Desta forma, espera-se que a percepção do 

aluno esteja atenta aos “deslimites” da linguagem artística na contemporaneida-

de, de modo a refletir corpos, identidades, entre outros processos subjetivos na 

sociedade de consumo.

1.4.2. Objetivos Específicos:

- Refletir a quebra de limites entre corpo e tecnologia, através da linguagem ar-

tística de Stelarc;

- Analisar as potências do fazer artístico, no recorte selecionado, tendo-se por 

consideração os contextos políticos e sociais da contemporaneidade;

- Despertar um olhar criativo acerca das infinitas possibilidades que a tecnologia 

pode nos proporcionar em termos de arte/sociedade;

- Avaliar, a partir das técnicas de Stelarc, os questionamentos da arte a respeito 

do “ser humanizado”;

- Produzir protótipos, que operem como uma extensão de si, para um desafio 

performativo a ser realizado no ambiente escolar.
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2. CONTEXTO TEÓRICO

Relatos de um narrador em primeira pessoa que se identifica como um fo-

ragido da lei, sendo esta a razão pela qual ele se refugia em uma ilha, inabitada 

e desconhecida, em Calcutá. Esses relatos apresentam uma motivação aparen-

te: registrar o milagre do verão que ocorria naquelas terras. Misteriosamente, 

pessoas apareciam de repente naquela ilha que, até então, fazia cem dias que a 

habitava e nunca via ninguém por lá.

O fato narrado por aquele forasteiro começa a ganhar complexidade quan-

do ele passa a observar atentamente os misteriosos visitantes, que pareciam 

desconhecer alguns pontos de perigo daquele local, pois ignoravam, alegremen-

te, visíveis situações de risco. O narrador foge para os cantos mais recônditos da 

ilha para preparar seu relato, com preocupação acerca da incerteza do futuro que 

aquela situação o colocava.

Com o desenrolar da narrativa, o narrador acaba por descobrir que aque-

les visitantes, incluindo Faustine, a mulher por quem se apaixona, são imagens 

projetadas por uma invenção desenhada por Morel, uma das imagens também 

presentes naquela ilha. O que o inventar faz é criar simulacros da vida, cristali-

zando-a, ponto que, automaticamente, exige dela a sua morte.

A narrativa de Bioy Casares, publicada pela primeira vez em 1940, é uma 

peça interessante para se pensar a ciência e a técnica em relação ao processo 

de humanização. Não à toa, a referência à novela abre a secção deste trabalho. 

A invenção de Morel nada mais é do que uma máquina que registra situações 

e momentos para reproduzi-los eternamente; porém, a captura tem um preço: a 

morte das pessoas registradas naquele contexto. “A palavra museu, que uso 
para designar esta casa, é uma reminiscência do tempo em que eu trabalha-

va nos projetos de minha invenção, sem conhecimento de seu alcance. Na época 

pensava erigir grandes álbuns ou museus, familiares e públicos, com essas ima-

gens [...]” (BIOY CASARES, 2014, p.65, grifos meus).
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Tendo-se como objetivo tal façanha, Morel investe seu dinheiro na compra 

da ilha e na construção daquele museu. Em seguida, ele seleciona e leva seus 

amigos à ilha, para que eles possam passar momentos alegres e agradáveis, 

sendo filmados por sua invenção e, em seguida, projetados, numa espécie de 

“alegria eterna” que, na reprodução, se revela apenas na consciência captada 

nos exatos momentos do registro. Para o inventor, o preço – a morte – que seus 

amigos pagariam aqueles momentos lhe era indiferente.

Chegou a hora de anunciar: esta ilha, com seus edifícios, é o nosso pa-
raíso particular. Tomei algumas precauções – físicas, morais – para sua 
defesa: acredito que o protegerão. Aqui estaremos eternamente – mes-
mo que partamos amanhã – repetindo consecutivamente os momentos 
da semana e sem nunca poder sair da consciência que tivemos em cada 
um deles, porque assim nos gravaram os aparelhos; isso permitirá que 
nos sintamos em uma vida sempre nova, porque não haverá outras lem-
branças em cada momento da projeção afora as que havia no momento 
correspondente da gravação, e porque o futuro, muitas vezes deixado 
para trás, sempre conservará seus atributos [...] (BIOY CASARES, 2014, 
p 65.)

A discussão proposta por Bioy Casares na narrativa A invenção de Morel 

abre esta secção para indicar a presença (e permanência) do corpo como um 

arquivo que comporta múltiplas experiências que os sujeitos constroem durante a 

vida. A perpetuação de um “eterno presente” nos chama especial atenção, pois a 

narrativa ficcional propõe um tensionamento de limites: o que morre no momento 

do experimento? Dentro da estrutura literária, Bioy Casares indica a vida como 

resposta a esta pergunta. Porém, se considerarmos o gênero performance na 

contemporaneidade, que possíveis se desencadeariam a partir de tal provoca-

ção?

É interesse observar que imagens o corpo produz no momento performa-

tivo. Neste ponto, proponho um encontro entre Stelarc e Bioy Casares, pois a 

quebra de limites entre corpo e tecnologia se dá pelo desejo do “ir além”, perpe-

tuar-se como um objeto de experimento. Corpo é arquivo.
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E que o corpo, enquanto linguagem, produtor de significantes e significân-

cias, pode fazer nos dias atuais, em termos de produção artística? É importante 

pensar a arte como um local de produção de possíveis, tendo em vista nossa 

contemporaneidade sobrecarregada por excesso de informação, pós-verdade, 

negação de fatos históricos, acentuação violenta das disputas de poder e barbá-

rie nas periferias brasileiras.

Pergunta-se: ainda existem limites entre corpo e matéria?

Entre a arte como um espaço do possível e de produção de possíveis, é 

importante a compreensão dos processos pós-modernos em que estamos inse-

ridos, sobretudo quando a experiência trágica se faz latente no capitalismo tar-

dio. Entendo, como artista-pesquisador, a arte sob uma perspectiva deleuziana: 

ela é disparadora de linhas de fuga possíveis. Ou seja, é necessário observar o 

processo artístico como um lugar de criação de mundos, não individuais; mas 

coletivos, pois é somente na potência dos processos que a coletividade desinte-

gra um “eu” individualizante e combate outras estruturas individualizantes que se 

ramificam.

Jean-François Lyotard (2008) desenvolve sua lógica argumentativa a par-

tir do contexto das novas tecnologias de comunicação, situando, deste modo, a 

ascensão do pensamento pós-moderno na passagem para uma sociedade pós-

-industrial baseada na informação. A reflexão de Lyotard é importante para con-

textualizar e analisar o ato de fruir do aluno em relação a um posicionamento 

artístico face às transformações das tecnologias digitais.

A compreensão dos tempos atuais envolve, entre outros entendimentos, 

a conscientização da transição do modelo econômico: vivemos a passagem de 

uma economia industrial para a economia pós-industrial (ou economia da infor-

mação), e a estudiosa Maria Eduarda Magalhães (2016) observa que a principal 
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transformação nesta conjuntura é pertinente às mudanças na comunicação entre 

produção e consumo. Ainda fazendo eco às falas da pesquisadora, é possível 

atentar que globalização da economia e do poder automaticamente transforma a 

vida em um produto de uma biopolítica globalizante.

Ao mesmo tempo em que a economia e o poder se globalizam, formando 
redes imperiais que rompem (e convivem) com a lógica do Estado-Na-
ção, também a vida torna-se produto de uma (bio)política globalizante. 
Assim se dá com a fronteira (moderna) entre a cultura e tantos outros 
seguimentos, que se entendiam “separados” e independentes. Aos olhos 
de Nietzsche (2007), nada mais dionisíaco do que uma fronteira rompen-
do-se e, em seguida, reconstituindo-se diferentemente. A desfronteiriza-
ção que se vem configurando no mundo pós-industrial abre a possibilida-
de de uma atualização do trágico (MAGALHÃES, 2016, p. 15).

Na moderna lógica de nietzschiana, o dionisíaco de uma fronteira que se 

rompe para reconstituir-se em seguida nos direciona aos processos de desfron-

teirização que se forjam no mundo pós-industrial e nos permite uma atualização 

da percepção do trágico. Os convívios entre a sociedade disciplinar e a socieda-

de de controle revelam certa complexidade que transita (e transpõe) fronteiras 

apolíneas e dionisíacas. Uma das faces desses trânsitos, atravessamentos e 

transposições se manifesta na relação da arte com a tecnologia e a ciência.

A produção artística (e, também, acadêmica) de Stelarc propõe um tensio-

namento entre esses limites, pois a arte deve assumir a reivindicação de novas 

estratégias neste contexto de revolução tecnológica. O artista afirma que

[...] a importância da tecnologia não está simplesmente no puro poder 
que gera, mas no domínio da abstração que ela produz através de sua 
velocidade operacional e de seu desenvolvimento de sistemas sensoriais 
estendidos. A tecnologia pacifica o corpo e o mundo, desconecta o corpo 
de muitas de suas funções (STELARC, 1997, p.58).

Pensar as performances de Stelarc no contexto da arte-educação impli-

ca entender as configurações do corpo-máquina na contemporaneidade, desta-

cando-se o viés artístico que atravessa o fazer científico. Stelarc, por exemplo, 
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implanta uma prótese de orelha no braço (Stelarc: The Man with Three Ears14) 

e introduz um robô-câmera dentro do estômago (Amplified Body15). Em todas 

estas ações, a arte e o corpo16 são colocados à prova; corpo, aquele que vem 

sendo incessantemente questionado desde o advento da encenação teatral, na 

passagem do século XIX para o XX, por exemplo. Sobre o artista, a pesquisadora 

brasileira Daniela Labra, na página virtual “Fórum permanente”, afirma que

[...] o cerne de sua pesquisa, portanto, está além do âmbito estético ou 
puramente tecnológico, pois é também filosófico e desesperadamente 
político contra a própria Natureza do mundo. Enfrentando os limites do 
corpo humano, Stelarc, como um Dom Quixote científico pós-moderno, 
enfrenta de modo frio questões complexas e genéricas como a morte, a 
decomposição orgânica e a extinção da raça humana sobre a terra. Ste-
larc entende o cérebro como a parte mais poderosa e sofisticada do cor-
po, e defende a mutação física sintética para que possamos nos tornar 
fisicamente melhores, sem sensacionalismo nem sadomasoquismo para 
televisão – ao contrário do que uma reflexão rasteira e mais conservado-
ra poderia supor17.

A potência (e pretensões) do tornar-se um “outro” nas artes contemporâ-

neas nos chama atenção, pois ela marca um estado de inconformidade e trans-

gressão às biopolíticas que assujeitam corpos, promovendo retiradas do corpo 

de uma lógica normativa. Neste sentido, colocar os limites do corpo à prova tam-

bém se equipara ao tensionar os limites da própria arte. Diz Magalhães (2016, 

p.18): “[...] o humano produz dobra sobre si. Procurar até onde podemos ser má-

quina reconduz ao que temos de humano. A perseguição do fora encontra o que 

está dentro”.

Portanto, o trabalho com a linguagem artística na contemporaneidade re-

quer uma atenção especial à questão do tensionamento de limites do indivíduo 

enquanto corpo e cidadão. Desta forma, no que tange às questões tecnológicas, 

14  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ZNdV8Ilw9Nc Acessado em 15/09/2019.
15  Disponível em https://vimeo.com/44181542 Acessado em 15/09/2019.
16  Ver a palestra, intitulada Alternate Anatomical Architectures, de Stelarc no TEDxVienna, já 
referenciado neste trabalho.
17 Disponível em http://www.forumpermanente.org/rede/numero/rev-numero6/seisdanilabra 
Acessado em 17/10/2019.
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a arte é capaz de despertar em nós uma experiência do “deslimite” em relação 

ao corpo e à tecnologia. Os experimentos de performers na contemporaneidade 

têm nos mostrado isto, com atenção especial à produção de Stelarc.

Pensar este corpo que tensiona seus próprios limites nos leva a refletir al-

gumas colocações realizadas por Donna Haraway (2000), em O Manifesto cibor-

gue. Este estudo nos propicia a imaginação de corpos livres do aparelhamento 

de estratégias de opressão, de dominação e/ou de colonização. Haraway (2000, 

p. 35) salienta logo nas linhas iniciais: “Este ensaio é um esforço para construir 

um mito político, pleno de ironia, que seja fiel ao feminismo, ao socialismo e ao 

materialismo”. Embora as reflexões da estudiosa estejam centradas na mulher 

estadunidense, a imagem do ciborgue é posta para questionar as dicotomias que 

estruturam o pensamento ocidental e problematizar pressupostos acerca das for-

mações subjetivas no pensamento contemporâneo. O mito criado pela estudiosa 

põe em xeque nossa relação com a tecnologia e contesta não só os mitos de 

origem, mas também as fantasias de unidade e totalização. A libertação da lin-

guagem é central em todo o ensaio, pois o empoderamento da mulher-ciborgue 

desconstrói “[...] o código único que traduz todo significado de forma perfeita” 

(idem, ibidem, p. 88), o que sustenta o pensamento falocêntrico.

No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos 
quimeras, híbridos – teóricos e fabricados – de máquina e organismo; 
somos, em suma, ciborgues. O ciborgue é a nossa ontologia; ele deter-
mina a nossa política. O ciborgue é uma imagem condensada tanto da 
imaginação quanto da realidade material: esses dois centros, conjuga-
dos, estruturam qualquer possibilidade de transformação histórica. Nas 
tradições da ciência e da política ocidentais (a tradição do capitalismo 
racista, dominado pelos homens; a tradição do progresso; a tradição da 
apropriação da natureza como matéria para a produção da cultura; a tra-
dição da reprodução do eu a partir dos reflexos do outro), a relação entre 
organismo e máquina tem sido uma guerra de fronteiras. As coisas que 
estão em jogo nessa guerra de fronteiras são os territórios da produção, 
da reprodução e da imaginação [...] (HARAWAY, 2000, p.37).

No mito presente nos estudos de Haraway, celebra-se a imperfeição, não 

há pecado original, não há salvação, não há a vaidade de um Deus criador, tam-

pouco distinções de etnia, gênero e raça. Como observa Magalhães (2016, p. 
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17): “Haraway, assim como Stelarc, explicitam o ciborguismo como elogio ou ur-

gência de alteridade”. A estudiosa e o artista apresentam como constatação um 

óbvio negado em nossa contemporaneidade: existem fusões que ocorrem entre 

o “organismo humano” e o “ciborguiano”, porque o “orgânico” e o “ciborguiano” 

estão desfronteirizados. Esses fenômenos estão em um mesmo patamar, porque 

não existe “uma” natureza. E, principalmente, não existe o domínio do homem 

sobre a natureza. Magalhães (2016, p. 17) incisivamente afirma:

[...] não há uma essência natural do homem; que a introdução das tecno-
logias cada vez maior na vida não é inédita, mas existente em todas as 
culturas. Isto nos diferencia de uma suposta natureza. Por um lado, há 
sentimento de continuidade; de outro, mudança. Stelarc parece afirmar 
a potência de não ser mais humano, enquanto Haraway assevera que 
isto também é ser humano. No lugar de “errar é humano”, ser ciborgue é 
humano.

O projeto em si está pautado pela reflexão sobre o que é ser humano no 

contexto contemporâneo de retorno do trágico. O estranhamento é tão profundo 

que duvidamos se ainda somos humanos. Máquinas interativas são programa-

das para manter comportamentos humanos e isto ainda é uma extensão do ser 

humano, não uma ruptura; mas, até quando? As observações de Rogério da 

Costa (1997), apresentadas no estudo “Do tecnocosmos à tecnoarte”, indagam o 

que de humano ainda resta no mundo, pois “[...] são tantas passagens que nos 

lançam do ‘humano’ ao ‘não-humano’, que mal sabemos hoje onde começa um 

e onde termina o outro, o quanto de não-humano encontramos no humano e vi-

ce-versa” (COSTA, 1997, p. 63). O corpo do homem que parece ser reinvestido 

a cada inovação tecnológica, avalia o estudioso; mas, “[...] apesar disso se dar 

cotidianamente, os homens parecem arraigados a uma imagem de si mesmos 

em descompasso com essas mudanças” (COSTA, 1997, p. 64). Procurar até 

onde podemos ser máquina reconduz ao que temos de humano. Stelarc deixa 

subentender que a perseguição do fora, na verdade, promove encontros sobre o 

que está dentro. E neste ponto, retomo a percepção de Rogério da Costa sobre 

a arte como território de criação e compreensão de novas subjetividades, porque 

ela reúne elementos técnicos, humanos, digitais: a arte é “[...] um dispositivo de 

intervenção nos territórios de nossa existência” (COSTA, 1997, p. 66).
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3. METODOLOGIA

Desde a concepção, este projeto foi pensado para que eu e meus alunos 

operássemos de forma participativa em todas as suas etapas. Como já descri-

to nas primeiras páginas desta pesquisa, a roda-de-conversa, discussão inicial, 

trouxe muitas inquietações aos meus estudantes e a mim mesmo; porém, funda-

mental foi, a partir disso, perceber questões condizentes com os interesses deles 

como matéria-base para se pensar modos e meios de construção de aprendiza-

gem no percurso proposto por esta pesquisa.

O universo distópico, muitas vezes gerados nas narrativas ficcionais pela 

relação entre homem e máquina, operou como forte propositor de imaginações. 

O desafio, contudo, foi (e ainda é) antever detalhes referentes aos avanços e for-

mações tecnológicas na contemporaneidade. Trabalhar as performances de Ste-

larc foi um “facilitador de caminhos”, embora eu já tivesse ciência da capacidade 

de abstração (e de imaginação) que a jornada iria exigir de meus estudantes.

A finalidade pedagógica foi obtida por uma perspectiva interdisciplinar: as 

áreas Arte, Língua Portuguesa e Língua Inglesa estiveram articuladas na concre-

tização não só dos conteúdos previstos no currículo escolar pertinente aos eixos 

Linguagens, mas também na proposta de uma formação inter- e transdisciplinar.

Os alunos são protagonistas do processo e eu, como professor pesquisa-

dor, devo atuar no monitoramento das etapas de modo a promover um diálogo 

permanente entre os envolvidos. Pode-se dizer que o problema real na vida dos 

alunos, a ser entendido por eles mesmos neste percurso, foi encarar os incons-

tantes desafios tecnológicos presentes em sua permanente formação, pensando 

a si mesmos enquanto corpos, sujeitos e cidadãos.

A abordagem triangular proposta por Ana Mae Barbosa (2014) é fundamen-

tal para trabalhar os pontos apresentados neste projeto, pois as propostas de 

contextualização e de fruição estarão articuladas à prática do fazer, compondo 
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todo o conjunto para a eficiência de uma aprendizagem significativa. Nos tópicos 

seguintes, irei apresentar com maiores detalhamentos o Plano de Ação que se 

divide em: Plano de Leitura/Apreciação e Plano de Atividade Educativa. É impor-

tante salientar que as etapas de Execução também estão divididas e inseridas no 

Plano de Atividade Educativa; são elas: a proposição de um Programa Performa-

tivo e o Desenvolvimento de um Protótipo.

3.1. Plano de Leitura/Apreciação

Após a roda-de-conversa, realizada no início do segundo semestre de 

2019, foi elaborada uma proposta de trabalho, considerando-se alguns anseios 

deles em relação à formação que estavam recebendo. Assim, desenhei duas 

provocações para o encontro seguinte, pois as respostas dadas a elas seriam 

fundamentais para eu definir propostas e mediações ao trabalho que eu gostaria 

de desenvolver.

Provocação I: “O que a arte pode fazer nos dias de hoje?”

Provocação II: “Que possíveis o elemento artístico nos propõe?”

Começamos por rascunhar algumas reflexões a partir de alguns trechos 

e cenas de narrativas fílmicas e literárias, objetivando-se destacar como alguns 

questionamentos referentes à tecnologia e ao processo de humanização, como 

propostos pela ficção, ajudaram a costurar o debate e a troca de ideias sobre o 

ser humano e o seu tempo.

O recorte proposto foi para 6 (seis) encontros de 50 (cinquenta) minutos 

cada, sendo a distribuição da seguinte forma:

Primeiro encontro: trechos selecionados de Drácula (Bram Stoker), 

Frankenstein (Mary Shelly) e O médico e o monstro (Robert Louis Stevenson);

Segundo encontro: cenas escolhidas do filme A.I. Inteligência artificial (di-

reção de Steven Spielberg);
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Terceiro encontro: trechos selecionados de Noites na taverna (Álvares de 

Azevedo), Blade Runner (Philip K. Dick) e Eu, robô (Isaac Asimov);

Quarto encontro: cenas escolhidas dos filmes: Blade Runner (direção de 

Ridely Scott), Eu, robô (direção de Alex Proyas) e Minority Report (direção de 

Steven Spielberg);

Quinto encontro: passagens selecionadas de A invenção de Morel (Adolfo 

Bioy Casares);

Sexto encontro: aula conjunta com a disciplina Artes. Debate e discussão 

sobre o conjunto de obras apresentado ao longo das duas últimas semanas. 

Ganchos para articulação com os estudos sobre a performance. Ênfase para o 

trabalho de alguns performers na contemporaneidade, como:

• Yoko Ono: exibição de trechos das performances Cut piece (1965) e Mu-

sic of the mind (1967), disponibilizadas no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=lYJ3dPwa2tI&list=RDQMqXaT3qD-

qv4s&index=2 – Cut piece. Acessado em 02/12/2019.

https://www.youtube.com/watch?v=PxNJbRtqTPs&list=RDQMqXaT3qD-

qv4s&index=9 – Music of the mind. Acessado em 02/12/2019.

• Marina Abramovic: exibição de trechos das performances Light/Dark 

(1977) e The other: rest energy (1980), disponibilizadas no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=oKuDsFuV2lA – Light/Dark. Acessado 

em 02/12/2019.

https://www.youtube.com/watch?v=QcaaVZrUC44 – The other: rest ener-

gy. Acessado em 02/12/2019.

• Wafaa Bilal: vídeo com reportagem sobre a instalação de uma Câmera 

na cabeça. Uso da tecnologia em performances, com destaque para o teor das 

críticas políticas que o performer apresenta.

https://www.youtube.com/watch?v=lYJ3dPwa2tI&list=RDQMqXaT3qDqv4s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lYJ3dPwa2tI&list=RDQMqXaT3qDqv4s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PxNJbRtqTPs&list=RDQMqXaT3qDqv4s&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=PxNJbRtqTPs&list=RDQMqXaT3qDqv4s&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=oKuDsFuV2lA
https://www.youtube.com/watch?v=QcaaVZrUC44
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Link para o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=nKoRMWdESTo. Acessado 

em 02/12/2019.

Um recorte do subtítulo intitulado “A teatralidade como propriedade do coti-

diano” (páginas 84-88) do capítulo de título “A teatralidade” do livro Além dos limi-

tes: teoria e prática do teatro, de Josette Féral (2015), foi apresentado aos alunos 

em folhas fotocopiadas. Esta pequena parte textual apresenta uma descrição de 

três cenários cotidianos para explicitar relações entre o corpo e o espaço para 

além do caráter espetacular que envolve apresentações pré-concebidas. Enten-

der este pequeno recorte sobre a teatralidade ajudou a compreender o fazer 

performático como uma “cena da não-cena”, aberto aos diálogos possíveis e às 

experimentações de linguagens, em concordância com a prática artística aqui 

analisada.

Depois desta etapa, 3 encontros (de 50 minutos cada) foram dedicados ao 

estudo do acervo digital de Stelarc, disponível no endereço http://stelarc.org/pro-

jects.php. Além disso, a aula introdutória contou com a exibição de trechos das 

performances:

• StickMan (2017)

• Body on robot arm (2015)

• Ear on arm performance (2011)

Todas com link para acesso no acervo digital do artista (acessado através 

do endereço virtual acima referido).

As atividades até aqui apresentadas tem por objetivo contextualizar e des-

pertar uma sensibilidade crítica e artística do aluno sobre as questões que en-

volvem corpo e tecnologia no fazer artístico, indicando como o ser humano se 

apropria das ferramentas de seu tempo para expressar modos de fazer, criar e 

afetar. Em especial, o recorte proposto sobre o acervo de Stelarc, destacamos 

espacial atenção às possibilidades da tecnologia e, também, ao processo de 

https://www.youtube.com/watch?v=nKoRMWdESTo
http://stelarc.org/projects.php
http://stelarc.org/projects.php
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humanização das tecnologias e ao tensionamento de limites do ser humano no 

contexto tecnológico contemporâneo.

Desta forma, foi possível estabelecer estímulos ao exercício imaginativo 

dos estudantes de modo a fornecer-lhes ferramentas necessárias para consulta 

e inspiração fundamentais ao processo criativo proposto na Atividade Educativa. 

Assim, alimentar o imaginário a partir de uma compreensão do efeito estético, 

como propõe Wolfgang Iser (2013), e de uma recepção consciente sobre o enten-

dimento da construção de valores das artes tecnologizadas, como destaca Ana 

Mae Barbosa (2005), formam as bases fundamentais deste primeiro momento de 

aplicação do projeto, de modo que os alunos reflitam “[...] as relações entre tec-

nologia e processo de conhecimento, tecnologia e processo criador” (BARBOSA, 

2005, p. 111).

3.2. Plano de Atividade Educativa

A discussão anterior fundamenta toda a proposta de atividade a se desen-

volver. Por exemplo, o texto de Josette Féral (2015), indicado na secção anterior, 

recortado para o trabalho em sala, permitiu diversas articulações entre perfor-

mance e vida cotidiana: pensar a cena não-encenada, as teatralidades inerentes 

ao ser humano, nossas identidades performadas. Discussões essas essenciais 

para fertilizar o terreno e plantar novos questionamentos e indagações.

Fato é que discutir o gênero performance como apresentado na perspec-

tiva de Féral (2015), além de tornar o saber teórico mais palatável para o meu 

público-alvo, permitiu a fácil apreensão por eles do gênero como um fenômeno 

que privilegia o processo e o experimento. Desta forma, a noção de “programa 

performativo”, como entendido pela performer e teórica da performance Eleonora 

Fabião (2013), foi apresentada durante a proposição da atividade.

A turma de 24 alunos foi dividida em quatro equipes. É importante salientar 

que as atividades (e toda a linguagem teórica necessária à execução) foi adap-
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tada ao meu público-alvo: adolescentes, com faixa etária entre 16 e 17 anos. As 

adaptações ocorreram de acordo com as necessidades do grupo: uns conse-

guiam alcançar o grau de abstração necessário; outros racionalizavam demais a 

proposta e, por isso, necessitavam de maior atenção de minha parte para que o 

diálogo na equipe se mantivesse coeso.

Assim, a terceira ponta do triângulo de Ana Mae Barbosa, “o fazer”, se divi-

diu em duas etapas:

1. Elaboração de um “programa performativo” para realização de uma per-

formance no ambiente escolar. A proposta dos alunos deveria considerar algum 

aparelho tecnológico acessível ao cotidiano deles: celular, tablets, caixa de som 

portátil, iPods, notebooks. Objetivo: pensar o recurso tecnológico como extensão 

do corpo humano, valendo-se da perspectiva da cena expandida;

2. Desenvolver um protótipo tecnológico que, em algum contexto distópico, 

possa ser acoplado ao corpo humano, operando como parte dele. Objetivo: con-

ferir materialidade à prática imaginativa, observando-se as limitações do corpo 

humano frente aos desafios futuristas (por eles imaginados) e as finalidades éti-

cas e estéticas de uma criação tecnológica.

O acordo estabelecido com a turma foi que a realização dessas atividades 

ocorreria fora do tempo destinado às aulas regulares e contaria pontos para a 

avaliação do período. Os alunos poderiam se reunir no colégio para discutir entre 

equipes a realização de tais propostas. Além disso, poderiam livremente reque-

rer a minha presença no processo criativo ou agendar reuniões de orientação 

das equipes comigo. O “programa performativo” deveria ocorrer durante o mês 

de outubro (preferencialmente na primeira quinzena), até mesmo para que esta 

proposta sirva de coleta de materiais para a etapa seguinte, o desenvolvimento 

de um protótipo, a ser apresentada na II Jornada de Estudos e Pesquisas em 

Língua(gem), no auditório da própria instituição, no dia 29 de novembro de 2019.
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3.2.1. Programa Performativo

Este conceito foi apresentado aos alunos de maneira bastante objetiva, 

como formulado por Eleonora Fabião (2013, p.4): “[...] o programa performativo 

é o enunciado da performance: um conjunto de ações previamente estipuladas, 

claramente articuladas e conceitualmente polidas a ser realizado pelo artista, 

pelo público ou por ambos, sem ensaio prévio”. Durante a explicação desta pro-

posta, acentuei a todo instante, o caráter experimental da linguagem, o motor 

de experimentação, o corpo em experimentação, a relação entre os corpos e o 

espaço, como colocados por Fabião (2013, p.4): o programa/enunciado “[...] pos-

sibilita, norteia e move a experimentação”.

A orientação dada para a proposição de programas também seguiu reco-

mendações da teórica, de modo a propor um desafio aos estudantes relaciona-

dos ao entendimento e à interpretação da própria língua (eixos componentes do 

currículo para área de Linguagens no Ensino Médio). Para diminuir o tom racional 

do experimento, Fabião (2013, p.4) propõe “[...] que quanto mais claro e conci-

so for o enunciado – sem adjetivos e com verbos no infinitivo – mais fluida será 

a experimentação. Enunciados rocambolescos turvam e restringem, enquanto 

enunciados claros e sucintos garantem a precisão e flexibilidade”.

Abaixo, apresento os programas criados pelas quatro equipes de alunos 

para proposição de performances no espaço escolar. Aqui, restrinjo-me ao direito 

de apenas digitar o material recebido pelos alunos, sem realizar as alterações 

que o serviço da docência nos auxilia a fazer quando necessárias.

PROGRAMA 1:

Título: Vigilância.

Ação: Dois integrantes vão realizar dois percursos, por diferentes espa-
ços do colégio, com o celular preso às costas. O celular preso registrará 
em vídeo todo o caminhar, como se houvesse um olho ativo na parte de 
trás. A performance acaba quando o segundo percurso se completa, sem 
impedimentos no caminho.
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Recursos: corpo, aparelho celular, camisa preta sem estampa, durex 
para prender o aparelho.

PROGRAMA 2:

Título: Expandir a voz. Resistir em voz.

Ação: Quatro integrantes da equipe compartilham sobre suas cabeças 
uma plataforma de madeira MDF com uma caixa de som portátil da mar-
ca JBL presa no centro. Via bluetooth alguns pontos de umbanda e can-
domblé são executados, como voz humana de resistência à marginali-
zação da religião no espaço escolar. A performance terá duração dos 30 
minutos disponíveis para o intervalo.

Recursos: corpo, madeira MDF, caixa de som portátil JBL, celular com 
bluetooth.

PROGRAMA 3:

Título: Super-braço.

Ação: Um integrante da equipe andará pelo pátio do colégio por 15 mi-
nutos com a cabeça coberta por uma meia-calça preta e com cinco celu-
lares presos no braço esquerdo e um celular preso no braço direito. Os 
aparelhos ficarão com a câmera acionada para registro.

Recursos: corpo, meia-calça preta, seis aparelhos celulares com câmera 
ativa, durex.

PROGRAMA 4:

Título: Lembranças.

Ação: Três integrantes ficarão distribuídos em cantos do colégio, no mo-
mento de entrada do turno da tarde, com duas cadeiras: uma para si e 
outra para quem desejar se sentar. Eles vão segurar cartazes com os 
dizeres “Ouço lembranças fotografadas”. Quem desejar tomar parte do 
evento deve apresentar aleatoriamente o registro fotográfico de um mo-
mento especial no celular. A performance acaba quando, pelo menos, 
cada integrante tiver ouvido o mínimo de três pessoas.

Recursos: corpo, cadeiras, cartaz, pilot, aparelho celular.

As performances apresentadas deveriam ser registradas pelos integrantes 

da equipe e apresentadas na reunião com a turma no dia 31/10/2019 para avaliar 

a primeira etapa do processo. Como professor-mediador, eu adianto um arrepen-
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dimento: eu deveria ter solicitado aos integrantes, além dos registros em vídeo, 

um diário de bordo dos performers, pois seria um modo eficiente de ter contato 

com as sensações desencadeadas pelas experiências, as expectativas, as frus-

trações, os medos, as angústias... Ademais, seria um registro escrito passível de 

uma citação direta e, também, uma ferramenta para avaliar a escrita. Eu só me 

dei conta desta necessidade na roda de conversa para a avaliação realizada no 

dia 31/10/2019 e reforço tal necessidade no momento presente de escrita desta 

pesquisa.

3.2.2. Desenvolvimento de um Protótipo

Após a reunião realizada no dia 31/10/2019 para avaliação da primeira eta-

pa, demos início à segunda: o desenvolvimento de um protótipo. Para esta etapa, 

seria necessário que o aluno retomasse o acervo digital de Stelarc e consideras-

se um contexto distópico apresentado nas narrativas dos seis primeiros encon-

tros. A peça desenvolvida pelos alunos deveria ser pensada para ser acoplada 

ao ser humano naquele ambiente descrito pelas narrativas fílmicas ou literárias.

Para a realização de tal atividade, eles também deveriam recorrer ao mate-

rial levantado durante as performances realizadas no espaço escolar. Caberia a 

eles ou aperfeiçoar a ideia da etapa anterior para o novo contexto ou se apropriar 

do material para construção de uma nova ideia. Os trabalhos foram apresentados 

na II Jornada de Estudos e Pesquisas em Língua(gem), no dia 29/11/2019. As 

fotos da apresentação estão presentes na secção “Anexos”.

3.3. Material Educativo

O material utilizado nesta pesquisa pode ser facilmente acessado em plata-

formas digitais, como o YouTube e o Website que comporta o portfólio digital de 

Stelarc, o artista recortado para esta pesquisa. O intuito não é limitar um conjunto 

de obras do artista, mas proporcionar ao estudante as ferramentas necessárias 

para que ele realize sua pesquisa de maneira autônoma e perspicaz.
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Em sala, os alunos são estimulados a realizar uma pesquisa detalhada so-

bre o artista e, com o auxílio de Cíntia Santos, docente de Língua Inglesa da Ins-

tituição, a realizar traduções de textos e a ouvir trechos de entrevistas na língua 

inglesa. A escola disponibiliza sala de computadores, além de fornecer recursos 

para pesquisas em computadores na própria sala de aula.

Insisto com a abordagem artístico-pedagógica da metodologia triangular 

de Ana Mae Barbosa (2014) para direcionar esta pesquisa porque este trabalho, 

antes de tudo, é uma pesquisa de imagens: as registradas no processo performá-

tico e as produzidas pelos corpos em performação. Desta forma, a visita ao port-

fólio digital de Stelarc, acessado no endereço stelarc.org, contempla dois pontos 

do triângulo: “apreciar” e “contextualizar”.

Como descrito em parágrafos acima, a introdução ao acervo digital de Ste-

larc se deu em três encontros e, antes de nomear uma série de processos, ou 

mesmo falar do próprio artista, ou mesmo exibir para os alunos as performances 

que listei acima, eu pedi para eles tentarem definir, com suas próprias palavras, 

três termos que listei no quadro:

PÓS-HUMANO

TRANS-HUMANO

NÃO-HUMANO

O exercício de tentar definir foi curioso e desafiante; mas apenas juntos 

chegamos a uma definição satisfatória. Foi importante ter ciência de cada deta-

lhe dessas conceituações para, em seguida, mergulhar no universo de Stelarc. É 

importante salientar que a abertura dos alunos para discussão dos conceitos só 

foi possível graças ao rico debate proposto sobre o trecho “A teatralidade como 

propriedade do cotidiano”, retirado do capítulo “A teatralidade” presente no livro 

de Josette Féral (2015), como também já expliquei anteriormente.

Sendo assim, a seleção deste material tem por objetivo:
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- Despertar um olhar criativo acerca das infinitas possibilidades que a tec-

nologia pode fornecer em termos de arte/sociedade;

- Avaliar, a partir das técnicas de Stelarc, os questionamentos da arte a res-

peito do “ser humanizado” e o processo de “tornar-se humano”;

- Refletir como a humanização das tecnologias está presente em nosso 

contidiano, exigindo novos modos de ser e de se relacionar.

Eles foram estimulados a pesquisar mais sobre o artista, investigar o con-

texto de criação de algumas performances e avaliar os efeitos estéticos propos-

tos pelo cruzamento arte e tecnologia manifestados no corpo do artista.

Antes de passar para a proposta de atividades, as provocações que nor-

tearam esta pesquisa e a prática em sala de aula foram postas novamente no 

quadro, tendo-se em vista que as repostas a estas indagações não devem ser 

“fechadas”, mas cambiantes e passíveis de infinitas reformulações:

Provocação I: “O que a arte pode fazer nos dias de hoje?”

Provocação II: “Que possíveis o elemento artístico nos propõe?”

Portanto, é possível dizer que o “fazer artístico” dos alunos, como explici-

tados nos pontos 3.2.1. e 3.2.2. foram contaminados também pelas provocações 

acima apresentadas.

3.4. Avaliação/Apresentação dos resultados

A culminância deste projeto se deu processualmente. Em cada etapa, os 

alunos realizam uma autoavaliação. No dia 31/10/2019, ocorreu uma reunião 

com a turma para discutir e avaliar as performances e os programas performa-

tivos realizados pelas equipes. Os estudantes compartilhavam com a turma os 

desafios e sensações provenientes da tarefa executada. Muitos relataram ser 

extremamente importante forçar-se a um estado de concentração para concluir 
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a tarefa, pois a reação ao estranhamento daquela ação no espaço escolar foi 

diversa.

O que mais se destacou nos relatos foi a imprevisibilidade que o outro traz 

à relação. Por ser tratar de um espaço escolar, onde as ações são previsíveis de-

mais, esta tarefa que exige total abertura à imprevisibilidade pode gerar desde o 

deboche dos mais imaturos até a sensibilidade compreensiva de alguns curiosos. 

A pesquisa em sala de aula serviu como um preparo para isso e, como professor 

pesquisador, eu recomendei que tais situações estivessem abrangidas pelos pro-

gramas performativos elaborados.

Outro fator interessante foi o recorrente relatado de estranhamento do es-

paço. Os jovens têm uma sensibilidade curiosa a ser explorada: perceber-se na-

quele espaço, que já é parte de seu cotidiano, executando ações outrora inima-

gináveis, desencadeou uma outra relação com aquela ambientação, uma nova 

forma de perceber e de se perceber naquele espaço. É curioso atentar como as 

relações de afeto trocadas em determinada situação e em determinado espaço 

alteram nossa percepção local.

Para a autoavaliação que concluiu esta primeira etapa, os alunos deveriam 

se avaliar, respeitando os critérios:

I. Disponibilidade;

II. Alcance da proposta do programa performativo;

III. Solidariedade na equipe;

IV. Adequação à proposta.

No dia 29/11/2019, os protótipos foram apresentados na II Jornada de Es-

tudos e Pesquisas em Língua(gem). As equipes deveriam apresentar as peças e 

uma apresentação de slides que sintetizasse o processo de coleta de materiais 
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e criação. Na segunda-feira, dia 02/12/2019, uma nova reunião seria feita para 

autoavaliação da proposta. É curioso observar como todo o processo de pesqui-

sa e realização do projeto proporcionou segurança às falas na apresentação e a 

concisão das respostas às perguntas levantadas pela plateia. Foi uma pesquisa 

de 4 meses, sendo em um primeiro momento ambientada nos espaços da aula e 

depois em horários extraescolares.

Durante a apresentação, eles narraram seu percurso, como se apropriaram 

das narrativas fílmicas e literárias para estabelecer contextos, falaram um pouco 

da biografia de Stelarc e destacaram suas performances favoritas dele, dando 

justificativas bastante coerentes.

Durante a autoavaliação, os alunos deveriam considerar os seguintes pon-

tos:

I. Uso dos materiais recolhidos durante o programa performativo;

II. Solidariedade na equipe;

III. Seu próprio nível de engajamento na equipe para realização da pesqui-

sa;

IV. Adequação à proposta.

Pode-se dizer que o indicador principal alcançado por esta pesquisa é o fato 

de que as metodologias escolares precisam investir em um modelo de avaliação 

que privilegie a imaginação e a criatividade. Além disso, é interessante observar 

como o estudante constrói sua autonomia e percebe sua formação naquele mo-

mento e naquele espaço. O nível de reflexão alcançado com as duas propostas 

de autoavaliação foi alto e extremamente complexo. Eles foram bastante criterio-

sos e rígidos com o processo, o que denota um alto grau de comprometimento e 

respeito com a proposta e, sobretudo, com seu próprio processo formativo.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho percorrido da elaboração deste projeto até sua aplicação evi-

dencia uma característica cara ao fazer artístico: a processualidade. No percurso, 

inventamos corpos; nós nos fizemos enquanto corpos em formação, em constru-

ção. O trabalho realizado a partir da obra de Stelarc convoca um olhar mais aten-

cioso à lógica processual. Arte é um fazer-se constante.

E é no fazer que encontrarmos os possíveis de nosso tempo: resistimos 

pela arte e em arte. Espaço para criação de modos de ser e expressão de sub-

jetividades, só a arte devolve ao humano aquilo que os contextos extremos tiram 

dele: sua humanidade. O que há de humano ainda em nós? Seguimos em busca.

As relações entre corpo e tecnologia permeiam o fenômeno do “tornar-se” 

na contemporaneidade e são necessárias ao debate atual, tensionando-se os 

limites entre campos e linguagens. Por um lado, nos causa estranhamentos as 

inúmeras possibilidades de corpos produzidos nesse tensionamento; por outro, 

entendemos que “tensionar limites” ativa diversas formas de imaginar e produzir 

imaginações. Nas palavras de Costa (1997, p. 64), “é apenas a partir dessa he-

terogeneidade constitutiva, micro e macrocósmica, povoada de elementos técni-

cos, semióticos, energéticos, que a produção de si é pensável”.

Desenvolver a arte-educação neste contexto implica ensaiar práticas e mo-

dos de ser, provoca escritas e produções de si no sujeito atuante e promove a 

aprendizagem significativa a partir da experiência e percepção de si enquanto 

sujeito-em-processo. E, só assim, é possível se apropriar do fenômeno tecno-

lógico para criar “linhas de fuga” em contextos massacrados pelas forças neo-

liberais. Como discutido, a professora Martha Nussbaum (2010) defende uma 

educação que priorize a prática criativa e a imaginação de mundos. Este projeto 

é contaminado pelo discurso da referida professora: aqui propôs-se a criação de 

humanidades.
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Além disso, as palavras de Costa (1997) indicam que a compreensão do 

tecnocosmos não se dá na separação do humano/não-humano, mas no campo 

de produção de humanidades, não-humanidades e subjetividades, o que nos 

leva a ampliar o olhar para uma série de possíveis que têm na arte um dispa-

rador. Para fazer eco às observações de Magalhães (2016), eu redigo que a 

questão discursiva também se destaca, pois é neste campo que o fazer científico 

promove separações; em contrapartida, é no território da estética que se encon-

tram o futuro e o presente das nossas relações com a técnica. Costa (1997, p.66) 

observa um sistema de trocas no fazer artístico, pois a produção em artes se 

revela um potente vetor de agregação de meios, discursos, mídias, entre outros: 

“[...] se há um vazio subjetivo produzido pelo capitalismo, se nos encontramos 

hoje cada vez mais envoltos na solidão gerada pela desertificação dos espaços 

de troca – reduzidos à relação de consumo e reivindicação trabalhista”, desta-

cam-se caminhos para a experiência do possível em arte, pois Costa (1997) nos 

diz que esse vazio só pode ser suprimido pela apropriação subjetiva e material 

do tecnocosmos.

A aplicação deste projeto, além de reforçar a importância do trabalho com 

projetos educacionais, foi um propositor de imaginações, críticas e transformações. 

Entre os resultados obtidos, destaca-se a relevância da experiência artística para 

promoção do debate ético e estético que atravessa (e que deve atravessar) nos-

sa formação escolarizada. Assim, constato que o caminho é a apropriação, a 

ocupação dos territórios tecnocosmológicos, biopolíticos e midiáticos pela arte, 

neste devir-outro do humano. A arte é zona de múltiplos devires, capazes de cap-

tar todos os focos de produção.

Que possíveis a linguagem artística nos disponibiliza? Infinitos. Múltiplos. 

Então, como fruir e administrar afetos e potências de um fazer artístico? Stelarc 

nos sinaliza um caminho. Sendo assim, este projeto revela uma proposta de tra-
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balho e criação de potências não só no que tange aos aspectos de arte-educação, 

mas também a sensibilização de um olhar para fenômenos de grande intensida-

de em nosso cotidiano, dentre eles a humanização das tecnologias. Enquanto 

houver resistência, troca, produção de novas subjetividades não-encapsuladas 

pelo capitalismo homogeneizador, haverá mundos possíveis. A arte é uma “linha 

de fuga”; e a apropriação que ela promove sobre a tecnologia, também.
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