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 Este artigo faz uma reflexão sobre o surgimento da dança realizada através das 

(e muitas vezes especificamente para) redes avançadas de telecomunicação. Várias 

nomenclaturas são atribuídas a essa configuração artística, tais como: Dança 

Telemática, Ciberdança, Networked Performance, Dança Distribuída, dentre outros. 

Entretanto, o objetivo do texto não é defender ou definir por um desses títulos. Ao 

contrário, o intuito da reflexão aqui proposta é analisar e discutir as implicações e 

conformações conceituais, políticas e estéticas dos processos criativos de dança 

propostos na trama distribuída da rede.  

 
 
Foto Luiz Naveda 

_______________________________ 
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Novas configurações da Dança em processos distribuídos das Redes1 
Por Ivani Santana - UFBA, Pós Doutorado SARC/UK (Bolsa Capes) 

 

Fig.12 

 Para aqueles que começaram a ler este texto antes de ter uma clareza do 

significado de “arte (ou dança) telemática”, “arte em rede”, “cyberpeformance”, 

dentre outros enunciados, e, portanto, o título desta reflexão: “Novas Configurações 

de Dança em Processos Distribuídos de Arte em Rede” pareça difuso ou pouco 

claro, inicio uma breve explicação pautada nas premissas com as quais investigo, 

crio e atuo nessa vertente da dança surgida com a Cultura Digital. Vejamos primeiro 

a história e o contexto. 

                                            
1 Este artigo é fragmento da minha investigação de pós-doutorado intitulada Dramaturgia do Corpo 
Telesonoro, realizada entre Maio de 2012 a Abril de 2013 no Sonic Arts Research Centre, Queen's 
University of Belfast, Irlanda do Norte, Reino Unido. Publicação completa prevista para o segundo 
semestre de 2013. Disponível nos sites: <www.mapad2.ufba.br> e <www.poeticatecnologica.ufba.br>. 
2 Figura disponível em: <http://homepages.dcc.ufmg.br/~mmvieira/redes/rc0_prob_da_comunicacao. 
pdf>. Acesso em: 10 de março de 2013. 
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 O poeta Ésquilo afirmou, em sua tragédia Agamêmnon, escrita em 458 a.C., 

que a queda de Tróia havia sido anunciada através de sinais de fumaça para Argos 

a quase 600 km de distância. E, segundo Maldonado e Matos escrevem, para 

explicar “os aspectos fundamentais da tecnologia da fibra óptica” (2003, p.110), 

através das quais as redes de telecomunicação são possíveis: 
A comunicação feita através de sinais luminosos não é privilégio deste 
século. Desde as épocas mais remotas o homem procura aproveitar as 
fontes luminosas existentes para conseguir se comunicar a longas 
distâncias. Os homens da antigüidade utilizavam-se da luz do sol, 
manipulação de sinais de fumaça, espelhos ou outros objetos para reflexão 
da luz solar para transportar informações de forma rápida de um lugar para 
outro. Nestes sistemas as distâncias de transmissão eram limitadas pela 
capacidade dos receptores ópticos que na verdade eram os olhos humanos. 
Na ausência do sol, ou seja, à noite, tochas de fogo substituíam o sol [...]. 
Por exemplo, os gregos do século VI a.C., utilizavam sinais de fogo que 
eram repetidos por estações (humanas) ligando a Ásia Menor a Argos, para 
comunicar a queda de Tróia. (MALDONADO; MATOS, 2003, p.1) 

 

 Muitos pensadores já haviam refletido sobre o potencial da tecnologia para 

modificar as formas de comunicação, de relação social e política – e por que não 

dizer artística – no mundo. Pensadores como o arquiteto americano Richard 

Buckminster Fuller (1895 - 1933), o filósofo e teórico da comunicação canadense 

Marshall McLuhan (19911 - 1980) e o dramaturgo alemão Bertold Brecht (1898 - 

1956) podem ser citados como alguns dos exemplos. O interesse e o desejo de 

Brecht demonstrados em sua Teoria do Rádio, escrita entre 1927 e 1932, 

reverberam nas conquistas e proposições dos meios de telecomunicação de hoje, 

como a Internet.  
In our Society one can invent and perfect discoveries that still have to 
conquer their market and justify their existence; in other words 
discoveries that have not been called for. Thus there was a moment when 
technology was advanced enough to produce the radio and society was not 
yet advanced enough to accept it. [...] It is purely an apparatus for 
distribution, for mere sharing out. So here is a positive suggestion: 
change this apparatus over from distribution to communication. The radio 
would be the finest possible communication apparatus in public life, a vast 
network of pipes. That is to say, it would be if it knew how to receive as well 
as to transmit, how to let the listener speak as well as hear, how to bring him 
into a relationship instead of isolating him. On this principle the radio should 
step out of the supply business and organize its listeners as suppliers. Any 
attempt by the radio to give a truly public character to Public occasions is a 
step in the right direction. (BRECHT, 1932, grifo nosso).  
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 Grifo as palavras acima para chamar atenção sobre as similaridades dessas 

intenções com o momento que vivemos de conectividade (quase) mundial. 

Infelizmente, assim como muitos bens da humanidade, essa também é uma 

“riqueza” injustamente distribuída. A disparidade socioeconômica é também 

comunicacional, ou talvez, a melhor forma de colocar a situação seja: “disparidade 

conectiva”! Ainda assim, as redes avançadas de telecomunicação estão cumprindo 

esse papel desejado por Brecht e, consequentemente, a apropriação das Artes 

nesse contexto ainda é um mercado cultural a ser conquistado e expandido. 

Entretanto, a oposição entre “distribuição” e “comunicação”, conforme atribuído por 

Brecht, não faz sentido no contexto da Cultura Digital, uma vez que a comunicação 

atual é importante por sua estrutura distribuída. Portanto, no século XXI, distribuição 

não é mero compartilhamento, mas é justamente o tipo de relacionamento que o 

dramaturgo vislumbrava com o rádio. No nosso contexto, o agente usuário da rede 

não está isolado, mas comunicando-se em todas as direções. Um dos motivos para 

tantos enunciados e nomeações dessas configurações artísticas concebidas a partir, 

na, por e para a Internet – no seu sentido amplo – seja justamente a tentativa de 

preparar a sociedade para aceitá-las, assim como era a preocupação de Brecht 

sobre o rádio. Para isso, é importante compreender os interesses e desejos desses 

enunciados. A Arte em Rede abriga diversas proposições estéticas e cada uma 

delas vincula-se aos interesses de um campo artístico específico. No caso desse 

artigo, o foco é a dança que se realiza no âmbito das tecnologias da comunicação e 

que, portanto, carrega suas próprias questões. 

 Para abordar a discussão proposta é importante elucidar um dos pressupostos 

principais que fundamenta este texto, a saber: a Arte, no sentido amplo do termo e 

do campo, em suas diversas linguagens e formas de ocorrência, como tudo que está 

em nosso mundo, incluindo a nós mesmos, é um processo dinâmico em constante 

transformação de forma coevolutiva e codependente com o meio ao qual pertence. 

No caso das reflexões aqui tecidas ao longo dessas páginas, temos como contexto a 

Arte realizada (surgida, implicada, promovida, reconfigurada...) pela Cultura Digital. 

De forma mais específica, este texto aponta para o campo da dança mediada pelas 
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novas tecnologias, as quais abrigam as tecnologias avançadas de telecomunicação. 

O grupo de artistas que se dedica a esta vertente no mundo ainda é muito pequeno, 

principalmente no que se refere às artes do corpo, muito provavelmente por conta do 

que chamei de “disparidade conectiva”. Esse é o foco deste artigo, as criações e 

concepções dos profissionais (coreógrafos, dançarinos, acadêmicos etc.) em 

Configurações de Dança nos Processos Distribuídos de Arte em Rede. 

 Minhas reflexões são frutos da pesquisa no campo da dança telemática, a qual 

entrei em contato pela primeira vez em 2001, nos Estados Unidos, durante minha 

residência como artista convidada para o Environments Lab, da Ohio State 

University, coordenado aquela época por Johannes Birringer. No Brasil, em 2005, fui 

convidada para criar uma obra de dança especificamente para o lançamento da 

Rede Ipê, que inaugurava uma nova e robusta infraestrutura para as redes 

avançadas acadêmicas brasileiras. Desde então, tenho desenvolvido vários projetos 

com parcerias nacionais e internacionais. Através da realização dessas 

investigações e criações foi possível promover a capacitação e o desenvolvimento 

de vários artistas e grupos de pesquisa nessa linha de investigação, tanto do Brasil 

como do exterior. A plataforma MAPA D2 – Mapa e Programa de Artes em Dança 

Digital –, lançada no Dia da Dança, em 20093, foi um espaço que possibilitou e 

facilitou a exposição dos nossos trabalhos, tanto por ter como uma de suas missões 

a difusão da dança com mediação tecnológica, como também por ser um locus 

virtual para experimentações. Nesse sentido, um exemplo pode ser dado com o 

dispositivo que foi criado em 2011 para a obra Frágil, através do qual os 

participantes virtuais – ou seja, o público que interagia com o trabalho em tempo real 

– podia escolher qual ou quais imagens assistir das sete câmeras distribuídas entre 

os pontos de atuação e disponibilizadas na rede. O intuito era permitir que o 

“participante” tivesse a liberdade de construir a própria narrativa da obra, 

promovendo assim uma estrutura distribuída para a construção da Dramaturgia 

                                            
3 O Mapa e Programa de Artes em Dança (e performance) Digital – MAPA D2 – criada em 2009 é 
uma plataforma virtual para a difusão e apoio educacional, tecnológico e mercadológico do campo da 
dança e da performance com mediação tecnológica em países de língua portuguesa, tendo como 
objetivo colaborar no desenvolvimento e qualificação dos artistas e pesquisadores acadêmicos 
desses países e que estejam interessados nas diversas vertentes do campo da dança e da 
performance com mediação tecnológica. Cf. sítio em: <www.mapad2.ufba.br>. 
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Telemática. Interessante notar que a questão nesse caso não está no coletivo 

holístico e coeso, mas no democrático, na liberdade de escolha em um contexto 

aberto e distribuído para todos. 

 

 

Fig.2: Frágil (2011). Interface para criação de Dramaturgia Telemática disponibilizada pela 
plataforma MAPAD2 <www.mapad2.ufba.br>. Os pontos remotos de participação foram 
Fortaleza/Ceará (CE), Salvador/Bahia e na capital do Rio de Janeiro (RJ). Os ícones CE, BA e 
RJ na parte superior da tela indicavam as câmeras que estavam disponíveis em cada local. A 
imagem de cada câmera poderia ser alterada em tamanho e em localização na tela do 
computador, permitindo assim uma construção também visual da dramaturgia. 
 

 A dança ganhou novas possibilidades de “dar-se a existir” com a chegada das 

redes avançadas de telecomunicação, uma configuração artística ainda realizada 

por poucos por ser refém da necessidade de uma infraestrutura específica e, muitas 

vezes, financeiramente dispendiosa. E, como mencionado anteriormente, sofremos 

da disparidade conectiva! Talvez, por essa razão, a maior parte da produção nesse 

campo seja encontrada nos trabalhos de artistas e pesquisadores que utilizam as 

redes de alta velocidade e capacidade dos ambientes acadêmicos ou instituições 

especiais, portanto, não necessitam custear esse sistema de conexão. Contudo, 

vale ressaltar que esses profissionais se tornam, muitas vezes, dependentes desses 
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espaços para suas criações e apresentações. Podemos citar como exemplo a 

ADaPT - Association of Dance and Performance Telematic4, que reúne um agregado 

de universidades dos Estados Unidos, utilizando assim a estrutura dessas 

instituições; e do body>data>space5, grupo que emergiu do coletivo 

Shinkansen/Future Physical (1989-2004), fundado por Ghislaine Boddington e pelo 

arquiteto e videoartista Armand Terruli. O grupo recebe apoio do ResCen (The 

Centre for Research into Creation in the Performing Arts), o qual é vinculado a 

Middlesex University, em Londres. Esse benefício permitiu que muitos projetos 

importantes fossem realizados, auxiliando assim no desenvolvimento desse campo. 

Em outro âmbito das Artes, mas que está vinculado aos centros acadêmicos, é o 

artista e teórico britânico Roy Ascott, presidente do Planetary Collegium, o qual foi 

fundado em 1994, na Universidade de Wales, como Centre for Advanced Inquiry in 

the Interactive Arts (CAiiA). Logo depois, Ascott criou o STAR (Science Technology 

and Art Research), na Escola de Computação da Universidade de Plymouth. Ascott 

foi o primeiro a utilizar o termo “telemática” nas artes, um pioneiro nesse âmbito, 

responsável por uma vasta reflexão ao longo de sua carreira como criador e 

estudioso nesse campo. 

 Para além do uso das avançadas redes de telecomunicação com alta 

capacidade e velocidade de conexão das instituições de pesquisa e acadêmicas 

citadas acima, outras plataformas surgiram, como o UpStage6 e Waterwheel (Tap)7, 

possibilitando aos artistas desenvolver criações sem a necessidade específica das 

redes acadêmicas. Obviamente, o tipo de proposta artística também é outra e não 

requer uma alta taxa de transmissão. O Upstage, que pode ser visto como uma 

evolução do MUD e MOO8, define-se em seu website como: 
[…] an open source platform for cyberformance: remote performers combine 
images, animations, audio, web cams, text and drawing in real-time for an 
online audience. All you need is a web browser! 

                                            
4 Disponível em: <http://www.dvpg.net/adapt.html>. 
5 Disponível em: <http://www.bodydataspace.net/>. 
6 Disponível em: <http://www.upstage.org.nz>, foi criado em 2003 pelo grupo Avatar Body Collision, 
formado por Vicki Smith, Helen Varley Jamieson, Leena Saarinen e Karla Ptacek and Helen Varley 
Jamieson. Atualmente, apenas as duas primeiras continuam no projeto. 
7 Disponível em: <http://blog.water-wheel.net/>, criado pela artista belga Suzn Fuks. 
8 Disponível em: <http://www.moo.mud.org/>. 
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 O MUD (Multi-Users Dungeons) e MOO (Multi-user Dungeon Object Oriented) 

são ambientes virtuais que interligam usuários da Internet do mundo inteiro para 

desenvolverem, juntos, histórias em tempo real a partir de textos. O MUD foi criado 

em 1978 por Roy Trubshaw e por Richard Bartle (University of Essex, Inglaterra), e o 

MOO em 1992 por Stephan White e Pavel Curtis. Os usuários do MOO podem criar 

e expandir ambientes através de comandos em LambdaMOO. Esses jogos 

distribuídos configuram-se como um agregado que abriga chats, fóruns, salas de 

bate-papo e redes sociais. Os participantes tornam-se personagens a partir dos 

avatares que escolhem no sistema e através dos quais conseguem atuar durante o 

jogo, interagindo com os demais participantes. No início, esses personagens eram 

criados por representações (descrições) detalhadas em texto; atualmente são 

oferecidas representações gráficas e incremento auditivo.  O UpStage promove uma 

plataforma semelhante na qual diversas propostas performativas são criadas a partir 

da configuração gráfica que disponibilizam. 

 No caso da plataforma Tap da Waterwheel, criada por Suzon Fuks, a água é a 

metáfora utilizada para demonstrar sua preocupação artística, política e social, 

conforme consta no site do projeto: 
Exploring water—as a topic and metaphor—Waterwheel is an interactive, 
collaborative platform for sharing media and ideas, performance and 
presentation.  Waterwheel investigates and celebrates this constant yet 
volatile global resource, fundamental element, environmental issue, political 
dilemma, universal theme and symbol of life. It encourages you to explore 
and discover, share and collaborate, contribute and participate. [...] 
The Tap provides an online, real-time venue and forum, workshop and 
stage, for live networked performance and presentation.  Here you can 
create and collaborate, rehearse and remix, present and exchange, 
participate and communicate—privately with your crew, or publicly with your 
audience.  The Tap provides tools for live networking, real-time media mixing 
and drawing, combining up to six webcams. 

 

 Portanto, considerando o cenário acima, é possível perceber a dificuldade para 

iniciar as reflexões desse texto a partir da escolha de uma nomenclatura. Talvez seja 

até mesmo impertinente, pois tornar-se-ia um paradoxo em si mesmo. Por um lado, 

porque as considerações levantadas justamente apontam para a impossibilidade (ao 

menos enquanto vivemos esta época) de rotular de forma precisa e circunscrita um 
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título que abrigue todos os interesses e proposições dos trabalhos artísticos que 

vêm sendo realizados na esfera das redes de telecomunicação (ou até mesmo na 

arte contemporânea). Pelo outro lado dessa mesma moeda, talvez a impossibilidade 

de definir um único nome – rótulo – que dê conta da amplitude das propostas dessas 

obras seja justamente o cerne da questão. Isso porque essas configurações 

artísticas são frutos de um meio que em si mesmo não é definido como um algo, um 

objeto, um local, uma ferramenta, um serviço etc., mas é tudo isso, sobretudo 

enfatizando o aspecto processual e não o produto. Se essas configurações ocorrem 

por conta do digital e dos computadores, esses são distintos das máquinas que os 

antecederam justamente por não restringirem-se a uma função, ao contrário, são 

sistemas de propósitos gerais, servem a qualquer campo do conhecimento, a 

qualquer processo que tenha como interesse utilizar uma informação do mundo (ou 

mesmo obter uma informação de forma sintética, dentro do seu próprio 

funcionamento) e processá-la podendo obter um resultado distinto do tipo de 

configuração iniciada. Por exemplo, a informação de uma nota musical pode ser 

processada e resultar como um foco de luz, o deslocamento do corpo no espaço 

pode tornar-se um som, uma imagem pode ser alterada para um texto, as ondas 

cerebrais tornam-se gráficos de cor, a temperatura de um ambiente torna-se 

números que controlam um dispositivo, e assim por diante. O próprio termo digital é 

cheio de arestas e sem um contorno definido, bem como o termo novas mídias: 
The term digital always refers to media that make use of encoded 
information in the form of bits. Generally, these are electric or electronic, but 
binary code can exist outside of electronic environment. Likewise, the terms 
electric and electronic refer to art using electric current and art using some 
form of transistor than, again, may or may not be digital. The phrase new 
media is technologically imprecise and generally refers to a heterogeneous 
field of electronic tools, some of which are analog, some digital, and some 
hybrids of two. (DRUCKER, 2005, p. 54). 

 

 No século XXI, esse sistema de propósitos gerais – o computador – alterou o 

sentido de máquina para o entendimento de dispositivo ou de aparelho (há quem o 

compreenda como prótese). Não é preciso mais deslocar-se para uma máquina, pois 

estas se tornaram parte acoplada no indivíduo e em seu meio, seja porque agora é  

“vestida”, “carregada” pelo sujeito, tal como o “smartphone”, ou porque o meio já é 

sensível à sua presença. Tudo indica que o interesse está na conquista de 
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dispositivos inteligentes, sensíveis e afetivos à presença do ser humano: a porta que 

se abre e a luz que se ilumina com a sua chegada, a descarga da privada que 

detecta o término da ação, o papel-toalha que se libera ao encontro das mãos, e 

tantos outros exemplos tão simples e corriqueiros incorporados no dia-a-dia de 

qualquer cidadão, e não apenas do artista. Estas características encontradas no 

cotidiano confirmam a intenção de obter cada vez mais sistemas conectados, 

sensíveis e afetivos. 

 As redes de telecomunicação carregam esse entendimento sistêmico, 

processual, dinâmico e amplo que impede a delimitação de uma definição única que 

responda “o que é”. Portanto, é necessário alterar a questão, mudar o foco do “isso 

é... por isso denomina-se...” para uma visão mais abrangente que se contenta em 

perceber os conceitos que estão por traz do “como ocorre” o processo. O mundo das 

especializações já caiu por terra há muitos anos e os campos de conhecimento não 

se bastam para tratar do seu próprio objeto de estudo. As linguagens artísticas 

intercruzam seus processos e configurações durante suas criações, tornando-se, 

muitas vezes, pouco reconhecíveis se comparadas aos produtos que criavam 

outrora. O “o que é” pode ficar sem referência, mas “como ocorre” continuará 

vinculado aos campos de investigações que o promoveram. Portanto, não significa 

um apagamento ou desbotamento dos campos. Ao menos, ao que tudo indica, a 

dança é dança, o teatro é teatro, a música é música e assim por diante, mesmo que 

para além do criador a nomenclatura não seja tão óbvia. Por exemplo, a dança não 

“é” uma “dança-tecnologia”, mas ela “ocorre como” uma dança por mediação 

tecnológica.  

 Ao menos para o contexto atual, por mais interdisciplinar que seja um artista, é 

possível perceber o campo de conhecimento no qual se filiam as questões da obra. 

Um exemplo pode ser dado com o coreógrafo William Forsythe e sua atuação em 

parcerias, tais como com o artista Peter Welz, na obra “whenever on on on nohow on 

| airdrawing” (2004)9, uma instalação com 5 canais de vídeo transmitidos 

simultaneamente. Essa obra que apresenta vídeos em diferentes pontos de vista do 

coreógrafo dançando, projetados em grandes telas distribuídas pela galeria, pode 

                                            
9 Disponível em: <www.peterwelz.com>. 
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ser assumida como uma discussão sobre a dança para Forsythe, bem como um 

questionamento sobre o universo escultórico para Welz. No projeto interdisciplinar 

“Synchronous Object” (2009)10, realizado no Advanced Computing Center for the 

Arts and Designs11, o resultado não pretende ser “a obra” “one flat thing, 

reproduced”, mas um extrato estético de cada uma das áreas do conhecimento 

envolvidas na pesquisa. Da mesma forma que a instalação “The Fact of Matter” 

(2010) não pretende ser um trabalho das Artes Plásticas ou Visuais, mas uma 

discussão sobre o corpo e a dança proposta pelo campo de conhecimento de 

Forsythe: a dança. Por mais que as configurações sejam distintas da formatação 

convencional, as questões que fundamentam o trabalho continuam sendo 

referências do campo de conhecimento do artista, ou seja, da dança, como podemos 

ver na sinopse da obra disponibilizada no site do coreógrafo12: 
THE FACT OF MATTER 
Choreographic Object 
Plastic rings, textile webbing 
The Forsythe Company with the Biennale Art, Venice and the Ursula Blickle 
Foundation 
 
The Fact of Matter is a choreographic object.  
The object is not so much there to be seen, as to be used.  
An engagement with the object offers the user  
a possible re-assessment of their mass, strength,  
and coordination skill as a unified system.  

 

 Da mesma forma, pode-se considerar os artistas da dança que iniciaram suas 

pesquisas no âmbito das redes de telecomunicação. As diferenças nas proposições 

estão relacionadas com as questões levantadas pelos criadores de acordo com seu 

campo – neste caso, a dança – e, de forma mais explícita, de acordo com o 

entendimento que possuem dessa linguagem, a qual não é de consenso. Uma vez 

que aporta no sistema de propósitos gerais e distribuídos das redes de 

telecomunicação, conforme a reflexão no início deste texto, há uma enorme gama 

de possibilidades para atuar e criar. Proposições que se distinguem de acordo com a 

referência que cada coreógrafo assume do seu campo, mas são correlatas em 

“como ocorrem”, ou seja, pelos questionamentos de um corpo em movimento que, 
                                            
10 Disponível em: <synchronousobjects.osu.edu>. 
11 ACCAD - Ohio State University, disponível em: < http://accad.osu.edu>. 
12 Disponível em: <www.williamforsythe.de>. 
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nesse caso, realiza-se através da rede. A divergência possível é a distinção do 

entendimento de corpo, movimento e rede entre os diversos artistas e profissionais 

que propõem tais configurações. 

 Sendo assim, o que importa não é encontrar ou discutir que título melhor define 

essas configurações artísticas, sejam elas de dança ou de qualquer outra área, mas 

o que está por traz das nomenclaturas utilizadas. Vale ressaltar que não são 

nomeações ou enunciados distintos entre si por completo, pois os interesses muitas 

vezes entrecruzam-se uns pelos outros, apesar de não coincidirem por completo. 

Muitas vezes, as definições são gerais e apontam para dança com mediação 

tecnológica como um todo (Smith&Dixon, Broadhurst, Giannachi) em paralelo a 

possíveis definições para trabalhos realizados com as redes de telecomunicações 

(Jamieson, Causey), como poder ser verificado no texto  “Cyberformance? Digital or 

Networked Performance? Cybertheaters? Or Virtual Theatres?…or all of the above?” 

de Maria Chatzichristodoulou para o Cyposium - Cyberperformance Symposium, 

realizado em 12 de outubro de 201213 
Cyberformance: Helen Varley Jamieson introduced this term in 2000 to 
describe “live performance with remote performers coming together in real 
time via Internet chat applications. 
 
Digital Performance: Barry Smith and Steve Dixon (2007) [...] “We define the 
term “digital performance” broadly to include all performance works where 
computer technologies play a key role rather than a subsidiary one in 
content, techniques, aesthetics, or delivery forms.” 
 
Digital Practices: Susan Broadhurst (2007) [...] performance practices that 
“prioritize such technologies as motion tracking, artificial intelligence, 3-D 
modelling and animation, digital paint and sound, robotics, interactive design 
and biotechnology.” 
 
Cyber-theater: Matthew Causey [...] (2003): “cyber-theatre, not unlike film 
and television, does not rely on the presence of a live actor or audience” He 
went on to ask: “is it necessary that some live element be present in the 
performance of cyber-theatre to make the genre distinction of theatre a 
useful model?” 
 
Virtual Theatres: Gabriella Giannachi [...] (2004) “the theatre of the twenty-
first century in which everything –even the viewer– can be simulated”. 

                                            
13 Disponível em: <www.cyposium.net/wp-content/uploads/2012/09/maria_text.pdf>. 
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 O conceito Cyberperformance proposto por Jamieson é o que fundamenta sua 

plataforma UpStage14 que mantém a relação dos seus antecedentes como o MUD e 

o MOO, ou seja, baseado no texto. Apesar dos incrementos em termos de animação 

e interatividade que essas plataformas conquistaram, sua relação ainda é 

“textocentrada”; talvez, por isso, projetos dessa natureza tenham encontrado maior 

interesse por grupos teatrais. 

 O termo Cybertheater, como também é indicado no texto de Chatzichristodoulou 

(2012), foi cunhado muito antes do advento da Internet pelo artista russo Lev 

Nusberg, fundador do grupo Dvizjenije (palavra russa que significa Movimento). 

Interessados na arte cinética e imbuídos das ideias de Norbert Wiener sobre 

“controle e sistemas entre animais e humanos”, a proposta do Cybertheater é 

definida por Nusberg (1969) como: 
I conceived the idea of creating a 'Cybertheater' in early 1966 but it was not 
until the summer and autumn of 1967 that I began to work out the details. 
Together with my kinetic artist colleagues, we constructed part of a large 
mockup in Leningrad. The whole complex of the mockup occupies about 20 
m2 and within it are 15-18 models of cybernetic devices or 'cyber-creatures' 
or 'cybers' most of them measuring about 130 x 80 cm, though some are 
smaller. For the moment, the models operate with the simplest automatic 
mechanisms and programs (owing to the temporary lack of technical 
means). The models of the 'cybers' are capable of producing: 
(a) fairly complex movement, with five to six degrees of freedom;  
(b) interior lighting of a fixed, pulsating and scintillating type plus illumination 
from light sources external to the models;  
(c) lighting whose color and intensity can be varied;  
(d) sounds in the form of semi-phonetic language, music. 'concrete' sounds, 
etc. correlated to the movement of the models; and  
(e) puffs of vari-colored non-toxic smoke or gas and smells of various kinds 
(some not pleasant).  

 

 Nesse sentido, o termo Cyber carrega (voluntariamente ou não) os preceitos da 

Teoria Cibernética (1948)15 propostos pelo matemático estadunidense Norbert 

Weiner (1894 - 1964), ou pelas metáforas decorrentes desse estudo, sejam elas 

coerentes ou não com os postulados originais. A Cibernética é um método científico 

fundamentado em um grande número de disciplinas, tais como a fisiologia 

                                            
14 Disponível em: <http://www.upstage.org.nz>. 
15 “O termo cibernética foi originalmente cunhado pelo matemático francês André Marie Ampère 
(1775-1836) em referência a ciência política.” (SHANKEN, 2002, p.8). O físico inglês James Clerk 
Maxwell (1831 - 1879) também utilizou esse termo em seus estudos e escritos. 
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(principalmente estudos de L. Pavlov), a Teoria da Informação (A. Kolmogorov), 

Teoria das Probabilidades, Teoria dos Autômatos (John Von Neumann), as quais se 

complementam para o estudo do comportamento de sistemas estáveis, sejam eles 

mecânicos, elétricos ou biológicos. Essa teoria compreende a comunicação como 

uma forma para regular a transmissão e retroalimentação da informação no sentido 

de controlar e automatizar o comportamento dos sistemas. A Cibernética é 

considerada uma “ciência de ciências”, por ser aplicada a diferentes campos, das 

engenharias às humanidades, por assim dizer.  

 O britânico Roy Ascott é considerado um dos grandes pensadores e criadores 

da arte realizada pelos meios de comunicação. Conforme afirma Shanken (2002, p. 

4), Ascott “integrou a cibernética na estética para teorizar o relacionamento entre 

arte e sociedade em termos do fluxo interativo da informação e comportamento 

através da rede de processos e sistemas interconectados”. É nesse sentido que 

Ascott fez uma analogia com o La mariée mise à nu par ses célibataires, même (Le 

Grand Verre)16 (1915-1923), de Marcel Duchamp, o qual integra o público – que se 

torna um participante e não mais um observador –, o ambiente e a própria obra para 

poder ocorrer quanto processo estético. O reflexo do vidro na obra de Duchamp é 

vista por Ascott como a tela do computador que reflete o seu usuário. Para ele, trata-

se de uma realidade transparente na qual “energia e emoção são geradas da tensão 

e interação entre masculino e feminino, natural e artificial, homem e máquina” 

(ASCOTT, 1990, p.242). Ele faz uma reflexão sobre a linha horizontal que atravessa 

toda a obra, interligando a parte superior com a parte inferior dos componentes 

sistêmicos daqueles corpos-máquina erotizados por Duchamp no Grande Vidro. 

Para Ascott, essa é uma antecipação da metáfora que estava por surgir: o 

entendimento de rede de processos sistêmicos postulados pela cibernética. Tal 

visão se opõe a verticalidade dos sistemas de poder e dominância até então 

existentes. 

                                            
16 A Noiva Despida por seus celibatários, mesmo (Grande Vidro). 
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Ascott frequently used the words “interact,” “interaction,” “participate” and 
“participatory” to express the idea of multiple levels of interrelations among 
artist, artwork, and audience as constituents of a cybernetic system.  This 
interactive quality underlying Ascott's early vision of cybernetic art was 
founded on the concepts of process, behavior, and system.  [...] Moving 
away from the notion of art as constituted in autonomous objects, Ascott 
redefined art as a cybernetic system comprised of a network of feedback 
loops. (SHANKEN, 2002, p.3) 

 

 Ou ainda, como explica Drucker (2005, p.52): 
Ascott had been interested in the behavioral aspects of cybernetic 
technology, the use of feedback loops as a model of intelectual process, and 
the use of schematic analysis and diagrams as means of abstracting 
system-based procedures into formal structures. The emphasis he paced on 
dynamic interactions stressed the human participant as an active component 
of information systems. Interactivity, as mentioned earlier, wasn't being 
conceived of as a simple menu of opions for outcomes, but in the social 
relationships that produced meaninful experience. 

 

 A Cibernética foi importante para o surgimento de outro termo: Ciberespaço. 

Assim como todas as formações com o prefixo “ciber” (cyber, em língua inglesa), 

recai hoje sobre o postulado de uma definição movediça, assim como os contextos e 

conceitos em discussão neste texto; e como colocado anteriormente, não 

necessariamente coerentes com as ideias de Wiener. O termo Ciberespaço foi 

cunhado pelo escritor de ficção científica William Gibson, em Burning Chrome 

(1982), mas foi popularizado pela sua novela Neuromancer (1984). Na seguinte 

passagem do texto, é possível compreender o entendimento do novelista sobre esse 

contexto:  
Case was twenty-four. At twenty-two, he'd been a cowboy, a rustler, one of 
the best in the Sprawl. He'd been trained by the best, by McCoy Pauley and 
Bobby Quine, legends in the biz. He'd operated on an almost permanent 
adrenaline high, a byproduct of youth and proficiency, jacked into a 
customized cyberspace deck that projected his disembodied 
consciousness into the consensual hallucination known as the matrix. 
Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of 
legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical 
concepts... A graphic representation of data abstracted from banks of every 
computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light 
ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like 
city lights, receding into the distance... (GIBSON, 1984, 5, grifo nosso) 
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 O entendimento da consciência desincorporada na literatura de Gibson e a 

similaridade entre sistemas humanos e não-humanos da Cibernética reverberam no 

Cognitivismo ou Teoria Computacional da Mente. Para essa teoria, a mente funciona 

como um computador onde as informações são representadas por regras lógicas de 

acordo com uma estrutura top-down e não leva em consideração o corpo no qual 

estão inseridas. Outras vertentes das Ciências Cognitivas pertencentes à Embodied 

Mind Thesis (Varela, Maturana, Edelman, Gallagher etc.) argumentam que todos os 

aspectos da cognição (conceitos e categorias) são formados de acordo com o 

sistema motor e o sistema perceptivo (compreendido como sistema sensório-motor, 

uma vez que estão implicados), levando em consideração a forma como se 

relacionam e interagem com o mundo. Nesse entendimento, a constituição de um 

corpo é responsável por como esse atua no mundo e, consequentemente, como o 

apreende, manipula e adquire conhecimento. Sendo assim, corpos diferentes geram 

conhecimentos diferentes. O conhecimento (processos cognitivos) não pode ser 

despejado em um outro corpo (visão computacionalista), pois são encarnados. 

 Nesse sentido, pode-se tecer uma comparação entre as proposições artísticas 

que compreendem o uso das redes avançadas para a “desincorporação” do 

dançarino, o avatar como um símbolo que permanece na instância da representação 

sem alterar o próprio sujeito da dança (visão computacionalista) e as propostas que 

percebem a rede como um meio alterador dos aspectos corporais, por promover 

novas possibilidades de agir no mundo (visão embodied). Essa comparação não tem 

por objetivo ser valorativa, apenas pretende apontar possíveis conceitos que estão 

por traz das configurações de dança criadas para/por/nos meios de 

telecomunicação. A cibernética parece ser o fio condutor para o entendimento 

corrente entre muitos autores de que esta seria a era do pós-humano. Uma visão 

que carrega o duelo entre grupos pró e contra a tecnologia, aqueles que acham que 

a tecnologia é salvadora, em oposição àqueles que a compreendem como uma 

ameaça. Esse sentido é endossado por Nursberg na década de 60: 
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The 'Cybertheater' is intended to be yet another reminder to Man of the 
fantastic possibilities of technology and of the need for developing it further; 
but, at the same time, it is intended to serve as a warning of the dangers 
inherent in highly developed machines. The 'Cybertheater' serves in a way 
as one model of our man-made world and of the relationship between the 
Machine and Man. It is of course an aesthetic fantasy, perhaps with 
prophetic overtones. Is not Man himself creating more and more of his 
environment on the planet Earth (using matter in the same way as a sculptor 
uses clay for his sculptures)? Herein lies the significance of the 
'Cybertheater'. Here Man clashes with Machine in the most non- utilitarian 
and aesthetic sense, with the Machine expressed in elegant form. But even 
in this form, the Machine remains only a machine. I do not believe that the 
Machine will ever (no matter how developed it becomes) be capable of 
becoming a Creator, even if Man, the maker of machines, gradually evolves 
biologically or otherwise into a higher type of rational being (NURSBERG, 
1969, p.2. 

 

 As reverberações da Cibernética e outras teorias computacionais também 

reverberam no texto de Randal Parker (1999-2000) o qual intitulou Manifesto da 

Telemática17: 
The “Telematic Manifesto” recontextualizes the ideologies and ambitions of 
aborted avant-garde movements whose efforts to bring about artistic, 
cultural, and political change through collective action – from the Italian 
Futurists to the Surrealists, from the International Faction of Constructivists 
to Fluxus – lay dormant as unfinished business at the close of the Century.  
History has also shown that the evolution of computer science has tended 
towards collective action: the dream of a free exchange of information and 
new forms of human and technological collaboration. From Norbert Wiener's 
seminal theories on the science of “Cybernetics” to J.C.R. Licklider's 
research in “Man-Computer Symbiosis”, to Douglas Engelbart's creation of a 
networked information space designed for the "Augmentation of Human 
Intellect" that would "Boost the Collective IQ," these visionary scientists laid 
the groundwork for an emerging medium that is now transforming every 
aspect of human expression. 

 

 Telemática é outro termo amplamente utilizado em configurações artísticas que 

ocorrem nos meios de telecomunicação, principalmente no campo da dança. 

Cunhado por Simon Nora e Alain Minc em um relatório intitulado "L' Informatisation 

de la société" (1976), realizado a pedido do então presidente da França Valéry 

Giscard d'Estaing, que requisitava uma análise sobre o impacto do computador na 

sociedade e na economia. Nora e Minc compararam a telemática com o 

estabelecimento da eletricidade:  

                                            
17 Disponível em: <http://www.zakros.com/manifesto/agency.html>. 
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Today, any consumer of electricity can instantly obtain the electric power he 
needs without worrying about where it comes from or how much it costs. 
There is every reason to believe that the same will be true in the future of 
telematics.18  

 

 Como bem sabemos, nem a eletricidade e muito menos a telemática são 

realidades efetivas no mundo inteiro. Tal contexto socioeconômico também afeta o 

desenvolvimento (e surgimento em muitos locais) da Arte em Rede. 

 A coreógrafa Lisa Naugle, professora da Irvine University (EUA) e membro da 

ADaPT, realiza projetos no âmbito das tecnologias da comunicação desde o final 

dos anos 90 em parceria com o artista John Crawford, da mesma instituição, e a 

definição atribuída a essas configurações coloca como sinônimo as seguintes 

denominações: “dança distribuída”, “dança telemática” e “networked performance”, 

conforme consta no artigo “Distributed choreography. A video-conferencing 

environment” (2002), no qual conceitualiza sua obra: “Janus/Ghost Stories telematic 

performance between University of California, Irvine and Arizona State University”: 
Networked performance is a synchronous approach to comunication; that is, 
a shared activity between two or more people who are collaborating at the 
same time. Collaborators may be located at the same place or in different 
places. Using video-conferencing systems, people at different locations can 
see and hear each other simultaneously. This can be a two-way or multipoint 
method of communication. The basic system consist of computer, monitor, 
video camera, microphone, and speakers at each site (NAUGLE, 2002, p. 
56) 

 

 A visão do início do século XXI de Naugle é complementada pelo seu parceiro 

Crawford na atualidade. No seu website, ele oferece outra visão, a qual indica 

escapar do sistema desencarnado da Cibernética: 
We use the term "embodied telematics" to describe a process that links 
human physical activity between two or more geographically dispersed sites, 
through the mediation of an interactive system, creating a shared 
environment of mutual influence and responsive behaviors. [...]  As 
described by UCI software researcher/theorist Paul Dourish, “interaction is 
an embodied phenomenon", taking place in a setting that "is not merely 
background, but a fundamental and constitutive component of the activity 
that takes place.”19 

 

                                            
18 Disponível em: <http://embodied.uci.edu/topics/telepresence>. 
19 Disponível em: <http://dance.arts.uci.edu/lnaugle/> 
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 O interesse em rede no sentido de ligação entre pessoas (e/ou máquinas no 

caso atual) pode ser considerado um desdobramento ou continuidade do que já 

pretendiam os criadores da Arte Postal (Mail Art). Os meios de comunicação, as 

mídias e as consideradas protomídias foram explorados por diversos artistas, 

principalmente das Artes Visuais, como Nam June Paik, Eduardo Kac, Adrian X, Bill 

Bartlett, Gilberto Prado, Richard Kriesche, Carl Loeffler, dentre muitos outros, como 

o próprio Roy Ascott, mencionado anteriormente neste texto. 
A panorama of connected machines (with the computer as its paradigmatic 
object) - and all the transformed process of perception, communication, and 
understanding that are associated with this panorama of connected 
machines - is already anticipated in the early protomedia - and media-art 
projects of the 1960s and 1970s. These projects are less concerned with 
dismantling the borders of art and much more interested in interventions an 
radical transformations of everyday and familiar cultural relationships and 
problems (and the panorama of connected machines would become part of 
these every day and familiar cultural relationships and problems.(BRAUN, 
2005, p.76) 

 

 No contexto da dança, o marco histórico ocorre em 1975, com o projeto Satellite 

Arts Project (SAP), de Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz, o qual definem como “um 

espaço sem fronteiras geográficas”. Essa é considerada a primeira performance 

telemática realizada e, nesse caso, através da comunicação por satélite, como o 

título indica. Segundo Maria Chatzichristodoulou, o interesse desses artistas era:  
[…] to demonstrate for the first time how artists based in distant physical 
locations could meet and perform together, in the same “living image". The 
artists were looking to challenge the limitation imposed by physical 
boundaries (between countries and bodies) and initiate collaborative 
practices that would link like-minded people from around the 
globe.(CHATZICHRISTODOULOU, 2012, p. 8). 

 

 Entretanto, Hole in Space, de 1980, tornou-se a obra mais conhecida e 

comentada da dupla. As imagens de Nova Iorque (no Lincoln Center for the 

Performing Arts) e de Los Angeles (na loja de departamento The Broadway, em 

Century) eram intercambiadas. Os pedestres das duas cidades foram surpreendidos 

com aquelas imagens até então não imaginadas dos seus conterrâneos remotos. As 

duas costas dos Estados Unidos foram conectadas através de imagem e áudio via 

satélite. Esse “furo” espacial – e também temporal, uma vez que se encontram em 

zonas de tempo distintas – possibilitou o encontro entre cidadãos distantes 
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geograficamente. Talvez pelo fato de a obra tiver sido realizada como uma 

intervenção urbana e não como espetáculo, a relação entre realidade e a ficção 

obteve uma ênfase muito maior. No ecafe manifesto eles afirmam: 
New creative activities must emerge such as multi-media creative solutions 
networks, not simply computer networks for Artists, but rather multi-media 
telecommunications networks with agendas that can engage multi-
disciplinary constituencies. This will require the development of new skills 
and the cultivation of new relationships between the participants. The 
movement is towards the control of a meaningful context, creating 
environments not just to support art, but that create the possibility for new 
scales of creativity across all disciplines and boundaries. 

 

 A recente história da dança mediada pelos meios de comunicação, tendo sua 

estreia com Rabinowitz e Galloway em 1975, conta com diversas proposições 

estéticas e multidisciplinares. Como referência, podemos citar: Paul Serman, Susan 

Kozel, Helen Sky e sua Cia in Space, além dos já citados Lisa Naugle em parceria 

com Jonh Crawford, a ADaPt, o grupo body>data>space, Konic Thtr, dentre outros. 

Vale mencionar também o projeto Tele-Plateaus (2010), que conectou quatro 

cidades europeias para a criação de instalações de dança telemática, conforme a 

definem. 

 Na minha trajetória desde 2005, vários projetos foram realizados, iniciando 

com VERSUS, que conectou duas cidades brasileiras com dançarinos e uma 

terceira com músicos, até 2013, quando finalizo meu projeto de pós-doutoramento 

sobre a Dramaturgia do Corpo Telesonoro, com três performances realizadas entre o 

Sonic Arts Research Centre, em Belfast, e a New York University. Meu objetivo é 

conectar os corpos, tendo como principal referência não a imagem, já bastante 

explorada, mas a sonoridade que cada corpo cria localmente, em seu ponto de 

presença, e em interação com o outro pela rede. Durante esse percurso de oito 

anos, tendo criado mais de dez obras telemáticas. Dessa experiência, vale enfatizar 

o desenvolvimento da ferramenta computacional Arthron, em parceria com o 

Laboratório de Vídeo Digital (LAVID), coordenado pelo Prof. Guido Lemos, da 

Universidade Federal da Paraíba, Brasil, e com suporte da Rede Nacional de Ensino 

e Pesquisa (RNP). Concebido à luz dos conceitos e da estrutura que criei em 

VERSUS, o Arthron é um bom exemplo de novas criatividades cruzando disciplinas, 
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como afirmam Rabinowitz e Galloway. Depois da primeira etapa desenvolvida 

durante dois anos, o Arthron começou a ser utilizado no campo da telemedicina. 

 Com certeza, ainda existe muito a ser explorado e descoberto na articulação 

entre a dança e os meios de telecomunicação. Para isso, é necessário praticar esse 

como “para criar músculos e conceitos” nesses corpos encarnados da mediação 

tecnológica. 
 

 
 

 

Fig. 3. Versus (2005) realizada entre Salvador, Brasilia e João Pessoa, Brasil. Dançarinos: 
Diego Vitorino, Maria Fernanda e Flavia Castagno. Primeira obra de dança telemática realizada 
no Brasil através das redes avançadas de telecomunicação. 
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Fig. 4. Frágil (2011), obra resultante do Projeto Laboratorium de Arte Telemática MAPAD2, 
patrocínio VivoLab, realizada entre Fortaleza (Grupo LPCA), Rio de Janeiro (NANO) e Salvador 
(Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas) Brasil. Foto arquivo do workshop realizado no 
SESC Ipiranga em São Paulo. Dançarinos: Jean Souza, Carlos Couto, Ator Hector Briones e 
participante do público Marilia Casseb. 
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