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RELATO por Brenda Sodré

Arreganhar as ventosas, cloacas, bocas de verme, por canos e maquinarias, alimentar-se de fumaça, gás carbônico,
vento. Talvez seja sobre aquilo que Ela disse na parede ao lado sobre repetir, repetir, repetir até o corpo mudar, até o
corpo mudar. O cronômetro toca. A fumaça já sabe seu caminho, as frutas também, beijo de coentro, avalanche de
sopro no pulmão. O corpo almeja a amálgama e basta um inspirar que o outro corre para estar lá também, não é algo
que você consiga perceber até que o movimento de ondas invade o peito, ter um mar em si. Conspirar é respirar junto,
Ele diz entre as alquimias que precedem o encontro. Dois elefantes-vermes com máscara de gás perdem as estribeiras:
é a flor de pimenta que espanca o paladar com punhos-pétalas. O que está acontecendo? Buracos negros que sugam
o que aparece, beijos que só podem acontecer se houver aberturas, arregaçar de mangas com mãos ou instrumentos.
O que acontece quando se olham? Estão em silêncio tentando perdoar o que está por vir? Perto dos vinte minutos,
uma respiração se exaspera, dilata presença, como um corte num corpo vivo no meio do marasmo cotidiano. Tentam
se nutrir ou se matar? Peixes morrem pela boca. O cronômetro toca. O cansaço é o mais radical agente de intoxicação.
Uma pergunta: por que permanecer? Estar é o que intoxica, penetra corrente sanguínea, arranha músculos, desestabiliza
engessamentos. O que importa mais? A rotina ou o desvio? O corpo se aprende de novo, como um bebê, o corpo
precisa apreender o mundo, negociar com o corpo do outro. Corpo-fenda-receptáculo, corpo-dispositivo, corpo-pássaro.
O movimento é a política do corpo. Acho que isso é sobre falar. “Falar é antes abrir a boca e atacar o mundo com ela,
saber morder. O mundo é por nós furado, revirado, mudado ao falar (...) Nossa fala é um buraco no mundo e nossa
boca uma espécie de pedido de ar que cava um vazio - e uma reviravolta na criação" (NOVARINA). Corpo-cratera-carnívora. Transferir dados libera a passagem do ar, e isso é feito de olhos fechados. Ela pisca tanto, aperta os olhinhos e
a mastigação acontece no corpo todo, espasmos verdes que escorrem pelos calcanhares. Ele nada deixa escapar, está
dentro, não vira ao avesso. Ok, estamos vivos. Ela precisa ceder mais. É ela quem dá o impulso com os pés até Ele, é
Ela quem negocia a troca, quem sai de Casa. Ele imóvel, parece ter sido sepultado no ar. O que isso nos diz? Faltam 7
minutos. Oriento-me pela câmera. O apito do cronômetro é um galo que anuncia o novo ciclo. Qual é o tempo de uma
coisa? Quanto demora para algo se estabelecer como norma? Qual o tempo de um corpo? E de dois corpos? O riso
contamina. Ele é a poética do corpo. Um riso não precisa ser transferido por canos ou alargando bem os lábios-panos.
Um riso se transfere pelo ar, corrói escafandros. Não existe rotina que o instaure, quando se vê, já se está doente de
riso. O que acontece entre, no meio? O cronômetro toca. Suspiro, mãos que tremelicam, deitar um pouquinho, produzir
som de vento, abraçar a si mesmo, ser 3D.

FÁBIO NORONHA
ELENIZE DEZGENISKI

REPORT by Brenda Sodré
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Scold the suction cups, sewers, red mouths, for pipes and machinery, food with smoke, carbon dioxide, wind. Maybe it's
about what she said on the next wall about repeating, repeating, repeating until the body changes, until the body changes.
The stopwatch rings. The smoke already knows its way, the fruits also, coriander kiss, avalanche of blow in the lung. The
body craves amalgam and just one inspire the other runs to be there too, it's not something you can understand until the
wave movement invades the chest, have a sea itself. To conspire is to breathe together, He says among the alchemies

FÁBIO NORONHA
ELENIZE DEZGENISKI

that precede the encounter. Two elephants-worms with gas mask lose his temper: the pepper flower that beats the palate
with fists-petals. What is going on? Black holes that suck in what appears, kisses that can only happen if there are openings, roll up sleeves with hands or instruments. What happens when they look at each other? Are you quietly trying to
forgive what is to come? Near the twenty minutes, a breath exasperates, dilates presence, like a cut in a living body in
the middle of the daily marasm. Do you try to nurture or kill yourself? Fish die from the mouth. The stopwatch rings. Tiredness is the most radical agent of intoxication. One question: why stay? Being is what intoxicates, penetrates the
bloodstream, scratches muscles, destabilizes plasters. What matters most? The routine or the deviation? The body learns
again, like a baby, the body needs to seize the world, to negotiate with the body of the other. Body-slit-receptacle, bodydevice, body-bird. Movement is the politics of the body. I think this is about talking. "To speak is to open your mouth and
attack the world with it, to know how to bite. The world is bored for us, turned upside down, changed when we speak ...
Our speech is a hole in the world and our mouth is a kind of request for air that catches a void - and a turning point in
creation. "(NOVARINA) crater-carnivorous-transferring data releases the passage of air, and this is done with eyes closed.á
She blinks so much, squeezes her eyes and chewing happens all over her body, green spasms that run down her heels.á
He lets in, She is the one who gives the impulse with her feet to Him, it is She who negotiates the exchange, who leaves
the House, he immobile, seems to have been buried in the air. What is the time of one thing? How long does it take for
something to establish itself as a standard? What is the time of one? A laughter does not have to be transferred. by pipes
or widening the lips-cloths. A laugh is transferred through the air, it eats out scandals. There is no routine to install it,
when you see, you are already sick with laughter. What happens between, in the middle? The stopwatch rings. Sigh,
hands that tremble, lie down a little, produce sound of wind, embrace yourself, be 3D.
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==Phrack Inc.==

Volume One, Issue 7, Phile 3 of 10

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
The following was written shortly after my arrest...
\/\The Conscience of a Hacker/\/
by

+++The Mentor+++

Written on January 8, 1986
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Another one got caught today, it's all over the papers. "Teenager
Arrested in Computer Crime Scandal", "Hacker Arrested after Bank Tampering"...
Damn kids. They're all alike.
But did you, in your three-piece psychology and 1950's technobrain,
ever take a look behind the eyes of the hacker? Did you ever wonder what
made him tick, what forces shaped him, what may have molded him?
I am a hacker, enter my world...
Mine is a world that begins with school... I'm smarter than most of
the other kids, this crap they teach us bores me...
Damn underachiever. They're all alike.

I'm in junior high or high school. I've listened to teachers explain
for the fifteenth time how to reduce a fraction. I understand it. "No, Ms.
Smith, I didn't show my work. I did it in my head..."
Damn kid. Probably copied it. They're all alike.

I made a discovery today. I found a computer. Wait a second, this is
cool. It does what I want it to. If it makes a mistake, it's because I
screwed it up. Not because it doesn't like me...
Or feels threatened by me...
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Or thinks I'm a smart ass...
Or doesn't like teaching and shouldn't be here...
Damn kid. All he does is play games. They're all alike.

And then it happened... a door opened to a world... rushing through
the phone line like heroin through an addict's veins, an electronic pulse is
sent out, a refuge from the day-to-day incompetencies is sought... a board is
found.
"This is it... this is where I belong..."
I know everyone here... even if I've never met them, never talked to
them, may never hear from them again... I know you all...
Damn kid. Tying up the phone line again. They're all alike...

You bet your ass we're all alike... we've been spoon-fed baby food at
school when we hungered for steak... the bits of meat that you did let slip
through were pre-chewed and tasteless. We've been dominated by sadists, or
ignored by the apathetic. The few that had something to teach found us willing pupils, but those few are like drops of water in the desert.

This is our world now... the world of the electron and the switch, the
beauty of the baud. We make use of a service already existing without paying
for what could be dirt-cheap if it wasn't run by profiteering gluttons, and
you call us criminals. We explore... and you call us criminals. We seek
after knowledge... and you call us criminals. We exist without skin color,
without nationality, without religious bias... and you call us criminals.
You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us
and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.

Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is
that of judging people by what they say and think, not what they look like.
My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me
for.
I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual,
but you can't stop us all... after all, we're all alike.
+++The Mentor+++
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= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
O seguinte foi escrito logo após a minha prisão ...
\ / \ A Consciência de um Hacker / \ /
de

+++ O Mentor +++

Escrito em 8 de janeiro de 1986
= - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - =
Outro foi pego hoje, está em todos os jornais. "Adolescente
Preso em escândalo de crimes de informática "," Hacker preso após adulteração de
banco "...
Crianças malditas. Eles são todos iguais.

Mas você, em sua psicologia de três partes e tecnobrain de 1950,
alguma vez dar uma olhada por trás dos olhos do hacker? Você já se perguntou o que
fez-lhe carrapato, que forças o moldaram, o que pode tê-lo moldado?
Eu sou um hacker, entre no meu mundo ...
O meu é um mundo que começa com a escola ... Sou mais esperto que a maioria
as outras crianças, essa porcaria que eles nos ensinam me entedia ...
Maldito fracassado. Eles são todos iguais.
Eu estou no colegial ou no ensino médio. Eu escutei professores explicar
pela décima quinta vez, como reduzir uma fração. Eu entendo. "Não, Ms.
Smith, eu não mostrei meu trabalho. Eu fiz na minha cabeça ... "
Maldito garoto. Provavelmente copiou. Eles são todos iguais.

Eu fiz uma descoberta hoje. Eu encontrei um computador. Espere um segundo,

isso é
legal. Faz o que eu quero. Se cometer um erro, é porque eu
estragou tudo. Não porque não gosta de mim ...
Ou se sente ameaçado por mim ...
Ou acha que eu sou uma bunda esperta ...
Ou não gosta de ensinar e não deveria estar aqui ...
Maldito garoto. Tudo o que ele faz é jogar. Eles são todos iguais.

E então aconteceu ... uma porta se abriu para um mundo ... correndo
a linha de telefone como heroína através das veias de um viciado, um pulso
eletrônico é
enviado, um refúgio das incompetências do dia-a-dia é procurado ... um conselho é
encontrado.
"É isso aí ... é aqui que eu pertenço ..."
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Eu conheço todos aqui ... mesmo que eu nunca os tenha conhecido, nunca
conversei com
eles, nunca mais poderão ouvir falar deles ... Eu conheço todos vocês ...
Maldito garoto. Amarrando a linha telefônica novamente. Eles são todos
iguais ...

44

Você aposta que somos todos iguais ... fomos alimentados com
escola quando nós hungered para bife ... os pedaços de carne que você fez deixar
escapar
através eram pré-mastigados e sem gosto. Nós fomos dominados por sádicos, ou
ignorado pelo apático. Os poucos que tinham algo para ensinar nos acharam
alunos, mas esses poucos são como gotas de água no deserto.
Este é o nosso mundo agora ... o mundo do elétron e o interruptor, o
beleza do baud. Fazemos uso de um serviço já existente sem pagar
pelo que poderia ser barato se não fosse administrado por glutões lucrativos, e
você nos chama de criminosos. Nós exploramos ... e você nos chama de criminosos.
Nós buscamos
depois do conhecimento ... e você nos chama de criminosos. Nós existimos sem cor
da pele,
sem nacionalidade, sem preconceito religioso ... e você nos chama de criminosos.
Você constrói bombas atômicas, você guerras, você assassina, engana e mente para
nós
e tente nos fazer acreditar que é para nosso próprio bem, mas somos os criminosos.
Sim, sou um criminoso. Meu crime é o da curiosidade. Meu crime é
o de julgar as pessoas pelo que elas dizem e pensam, não o que parecem.
Meu crime é o de enganar você, algo que você nunca vai me perdoar
para.
Eu sou um hacker e este é meu manifesto. Você pode parar esse indivíduo
mas você não pode parar todos nós ... afinal, somos todos iguais.
+++ O Mentor +++
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
|
|
|
|
Uma Declaração da Independência do Ciberespaço
|
|
|
|
por John Perry Barlow
|
|
|
|
Governos do Mundo Industrial, vocês gigantes cansados de carne e aço,
|
|
|
|
eu venho do Ciberespaço, o novo lar da Mente. Em nome do futuro, peço
|
|
que o passado nos deixe em paz. Você não é bem vindo entre nós. Você
|
|
não tem soberania onde nos reunimos.
|
|
|
|
Não
temos
um
governo
eleito,
nem
é
provável
que
tenhamos
um,
então
eu
|
|
|
|
o dirijo sem autoridade maior do que aquela com a qual a própria liber|
|
dade sempre fala. Eu declaro o espaço social global que estamos con|
|
struindo para ser naturalmente independente das tiranias que você
|
|
procura
nos
impor.
Você
não
tem
nenhum
direito
moral
para
nos
governar,
|
|
nem possui métodos de execução que possamos ter motivos verdadeiros
|
|
|
|
para temer.
|
|
|
|
Os governos obtêm seus justos poderes com o consentimento dos gover|
|
nados. Você não solicitou nem recebeu a nossa. Nós não o convidamos.
|
|
|
|
Você não nos conhece, nem conhece nosso mundo. O ciberespaço não está
|
|
dentro das suas fronteiras. Não pense que você pode construí-lo, como
|
|
se fosse um projeto de construção pública. Você não pode. É um ato da
|
|
natureza e cresce através de nossas ações coletivas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Você não se envolveu em nossa grande conversa, nem criou a riqueza de

nossos mercados. Você não conhece nossa cultura, nossa ética ou os
códigos não escritos que já proporcionam a nossa sociedade mais ordem
do que poderia ser obtida por qualquer uma das suas imposições.

Você afirma que existem problemas entre nós que você precisa resolver.

Você usa esta reivindicação como uma desculpa para invadir nossos
recintos. Muitos desses problemas não existem. Onde há conflitos reais,
onde há erros, nós os identificaremos e abordaremos por nossos meios.

Estamos formando nosso próprio Contrato Social. Essa governança surgirá
de acordo com as condições do nosso mundo, e não as suas. Nosso mundo
é diferente.

O ciberespaço consiste em transações, relacionamentos e pensamento
próprio, dispostos como uma onda permanente na web de nossas comuni-

cações. O nosso é um mundo que é em todos os lugares e em lugar algum,
mas não é onde os corpos vivem.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
|
|
Estamos
criando
um
mundo
que
todos
possam
entrar
sem
privilégio
ou
|
|
|
|
preconceito concedido por raça, poder econômico, força militar ou es|
|
tação de nascimento.
|
|
|
|
Estamos
criando
um
mundo
em
que
qualquer
um,
em
qualquer
lugar,
possa
|
|
expressar
suas
crenças,
por
mais
singular
que
seja,
sem
medo
de
ser
|
|
|
|
forçado a entrar em silêncio ou em conformidade.
|
|
|
|
Seus conceitos legais de propriedade, expressão, identidade, movimento
|
|
e
contexto
não
se
aplicam
a
nós.
Todos
são
baseados
na
questão,
e
não
|
|
há problema aqui.
|
|
|
|
|
|
Nossas identidades não têm corpos, então, ao contrário de você, não
|
|
podemos obter ordem por coerção física. Acreditamos que, da ética, do
|
|
interesse próprio esclarecido e da comunidade, nossa governança sur|
|
girá. Nossas identidades podem ser distribuídas em muitas das suas ju|
|
|
|
risdições. A única lei que todas as nossas culturas constituintes
|
|
reconheceriam geralmente é a Regra de Ouro. Esperamos que possamos con|
|
struir nossas soluções específicas nessa base. Mas não podemos aceitar
|
|
as
soluções
que
você
está
tentando
impor.
|
|
|
|
|
|
Nos Estados Unidos, você criou hoje uma lei, o Lei de Reforma das Tele|
|
comunicações, que repudia sua própria Constituição e insulta os sonhos
|
|
de Jeerson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville e Brandeis. Estes
|
|
sonhos devem agora nascer de novo em nós.
|
|
|
|
|
|
Você está aterrorizado com seus próprios filhos, pois eles são nativos
|
|
em um mundo onde você sempre será imigrante. Porque você os teme, con|
|
fie suas burocracias com as responsabilidades dos pais, você é muito
|
|
covarde para se enfrentar. Em nosso mundo, todos os sentimentos e ex|
|
|
|
pressões da humanidade, desde o degradante até o angélico, são parte
|
|
de um todo sem costura, a conversa global de bits. Não podemos separar
|
|
o ar que choke do ar sobre o qual as asas batem.
|
|
|
|
Na
China,
na
Alemanha,
na
França,
na
Rússia,
em
Cingapura,
na
Itália
e
|
|
|
|
nos Estados Unidos, você está tentando proteger o vírus da liberdade ao
|
|
erguer os postos de guarda nas fronteiras do ciberespaço. Estes podem
|
|
manter o contágio por um pequeno período de tempo, mas eles não fun|
|
cionarão
em
um
mundo
que
em
breve
será
coberto
em
mídia
de
bit-bearing.
|
|
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|
Suas indústrias de informação cada vez mais obsoletas se perpetuariam
|
|
|
|
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
|
|
propondo
leis,
na
América
e
em
outros
lugares,
que
reivindicam
a
|
|
|
|
própria fala em todo o mundo. Essas leis declarariam que as idéias
|
|
eram outro produto industrial, não mais nobre do que o ferro-gusa. Em
|
|
nosso mundo, tudo o que a mente humana pode criar pode ser reproduzido
|
|
e
distribuído
infinitamente,
sem
nenhum
custo.
O
transporte
global
do
|
|
pensamento
já
não
exige
que
suas
fábricas
sejam
realizadas.
|
|
|
|
|
|
Essas medidas cada vez mais hostis e coloniais colocam-nos na mesma
|
|
posição que os anteriores amantes da liberdade e da autodeterminação
|
|
que
tiveram
que
rejeitar
as
autoridades
de
poderes
distantes
e
desin|
|
formados. Devemos declarar o nosso eu virtual imune à sua soberania,
|
|
|
|
mesmo enquanto continuamos a consentir a sua regra sobre os nossos
|
|
corpos. Nós nos espalhamos pelo Planeta para que ninguém possa prender
|
|
nossos pensamentos.
|
|
|
|
Davos, Suíça
|
|
|
|
8 de fevereiro de 1996
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(CYBernetic ORGanism) A being that is part human and part
machine. The term was coined in 1960 by Manfred Clynes
and Nathan Kline in an article they wrote about how
humans can survive in space. For centuries, various
cultures have fantasized about half human-half artificial
beings; however, in the 20th century this concept
materialized in the form of artificial limbs, pacemakers and
other bionic devices.

A cybernetic organism, or cyborg, is the melding of man
and machine and ranges in scope from creating computers
that have human attributes, such as independent thinking
or the ability to learn, to the artificial heart, pacemaker,
and a variety of synthetic implants. Cyborg
advocates hypothesize that in the future mankind will use
science and technology to transform into a virtually
immortal being—still human, but with machine parts that
perfect natural organs, muscle fiber, and bone.
In modern society, cyborgs have taken on a new meaning,
particularly as computers have become more powerful and
ubiquitous. While religious and ethical questions about
cyborgs remain, people no longer fear machines that
outthink, outperform, and are physically more powerful
than humans. Science fiction, movies, and television shows
portraying the cyborg-driven future have not only dispelled
fear, but actually set expectations for further advances in
providing computers with human attributes and vice versa
for the betterment of both.
Since machines, such as pacemakers and kidney dialysis
units, keep people alive, many argue that the world is
already a cyborg community. Given the pace of
technological development, there is little doubt that the
human/cyborg melding will proceed.
a living being whose powers are enhanced by computer implants
cyborg - a human being whose body has been taken over in whole or in part by
electromechanical devices; "a cyborg is a cybernetic organism"
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a living being whose powers are enhanced by computer implants
cyborg - a human being whose body has been taken over in whole or in part by
electromechanical devices; "a cyborg is a cybernetic organism"

Cyborg
A cyborg, also known as a cybernetic organism, is a being with both biological and artificial (e.g. electronic,
mechanical or robotic) parts. The term was coined in 1960 when Manfred Clynes and Nathan Kline used it in
[1]
an article about the advantages of self-regulating human-machine systems in outer space. D. S.
Halacy's Cyborg: Evolution of the Superman in 1965 featured an introduction which spoke of a "new frontier"
that was "not merely space, but more profoundly the relationship between 'inner space' to 'outer space' -a
[2]
bridge...between mind and matter." The cyborg is often seen today merely as an organism that has
[3]
enhanced abilities due totechnology, but this perhaps oversimplifies the category of feedback.
Fictional cyborgs are portrayed as a synthesis of organic and synthetic parts, and frequently pose the
question of difference between human and machine as one concerned with morality, free will, and empathy.
Fictional cyborgs may be represented as visibly mechanical (e.g. the Cybermen in the Doctor Who franchise
or The Borgfrom Star Trek); or as almost indistinguishable from humans (e.g. the Terminators from
the Terminator films, the"Human" Cylons from the re-imagining of Battlestar Galactica etc.) The 1970s
television series The Six Million Dollar Man featured one of the most famous fictional cyborgs. Cyborgs in
fiction often play up a human contempt for over-dependence on technology, particularly when used for war,
and when used in ways that seem to threaten free will. Cyborgs are also often portrayed with physical or
mental abilities far exceeding a human counterpart (military forms may have inbuilt weapons, among other
things).
Real (as opposed to fictional) cyborgs are more frequently people who use cybernetic technology to repair
or overcome the physical and mental constraints of their bodies. While cyborgs are commonly thought of
asmammals, they might conceivably be any kind of organism.

[edit]Overview
According to some definitions of the term, the metaphysical and physical attachments humanity has with
[4]
even the most basic technologies have already made them cyborgs. In a typical example, a human fitted
with a heart pacemaker or an insulin pump (if the person hasdiabetes) might be considered a cyborg, since
these mechanical parts enhance the body's "natural" mechanisms through synthetic feedbackmechanisms.
Some theorists cite such modifications as contact lenses, hearing aids, or intraocular lenses as examples of
fitting humans with technology to enhance their biological capabilities; however, these modifications are no
more cybernetic than would be a pen or a wooden leg. Cochlear implants that combine mechanical
modification with any kind of feedback response are more accurately cyborg enhancements.
The term is also used to address human-technology mixtures in the abstract. This includes artifacts that may
not popularly be considered technology; for example, pen and paper, and speech and language. Augmented
with these technologies, and connected in communication with people in other times and places, a person
becomes capable of much more than they were before. This is like computers, which gain power by
using Internet protocols to connect with other computers. Cybernetic technologies include highways, pipes,
electrical wiring, buildings, electrical plants, libraries, and other infrastructure that we hardly notice, but which
are critical parts of the cybernetics that we work within.
Bruce Sterling in his universe of Shaper/Mechanist suggested an idea of alternative cyborg called Lobster,
which is made not by using internal implants, but by using an external shell (e.g. a Powered Exoskeleton).
[5]
Unlike human cyborgs that appear human externally while being synthetic internally, a Lobster looks
inhuman externally but contains a human internally. The computer game Deus Ex: Invisible Warprominently
featured cyborgs called Omar, where "Omar" is a Russian translation of the word "Lobster" (since the Omar
are of Russian origin in the game).

[edit]Origins
The concept of a man-machine mixture was widespread in science fiction before World War II. As early as
1843, Edgar Allan Poe described a man with extensive prostheses in the short story "The Man That Was
Used Up". In 1908, Jean de la Hire introduced Nyctalope (perhaps the first true superhero was also the first
literary cyborg) in the novel L'Homme Qui Peut Vivre Dans L'eau (The Man Who Can Live in the
Water).Edmond Hamilton presented space explorers with a mixture of organic and machine parts in his
novel The Comet Doom in 1928. He later featured the talking, living brain of an old scientist, Simon Wright,
floating around in a transparent case, in all the adventures of his famous hero, Captain Future. In the short
story "No Woman Born" in 1944, C. L. Moore wrote of Deirdre, a dancer, whose body was burned
completely and whose brain was placed in a faceless but beautiful and supple mechanical body.
The term was coined by Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline in 1960 to refer to their conception of
an enhanced human being who could survive in extraterrestrial environments:
For the exogenously extended organizational complex functioning as an integrated homeostatic system
[6]
unconsciously, we propose the term ‘Cyborg'. Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline
Their concept was the outcome of thinking about the need for an intimate relationship between human and
machine as the new frontier ofspace exploration was beginning to take place. A designer
of physiological instrumentation and electronic data-processing systems, Clynes was the chief research
scientist in the Dynamic Simulation Laboratory at Rockland State Hospital in New York.
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The term was coined by Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline in 1960 to refer to their conception of
an enhanced human being who could survive in extraterrestrial environments:
For the exogenously extended organizational complex functioning as an integrated homeostatic system
[6]
unconsciously, we propose the term ‘Cyborg'. Manfred E. Clynes and Nathan S. Kline
Their concept was the outcome of thinking about the need for an intimate relationship between human and
machine as the new frontier ofspace exploration was beginning to take place. A designer
of physiological instrumentation and electronic data-processing systems, Clynes was the chief research
scientist in the Dynamic Simulation Laboratory at Rockland State Hospital in New York.
The term first appears in print five months earlier when The New York Times reported on the
Psychophysiological Aspects of Space Flight Symposium where Clynes and Kline first presented their paper.
A cyborg is essentially a man-machine system in which the control mechanisms of the human portion are
modified externally by drugs or regulatory devices so that the being can live in an environment different from
[7]
the normal one.
A book titled Cyborg: Digital Destiny and Human Possibility in the Age of the Wearable computer was
published by Doubleday in 2001. Some of the ideas in the book were incorporated into the 35mm motion
picture film Cyberman.

[edit]Individual

cyborgs

Neil Harbisson is sometimes claimed to be a cyborg.

[8]

Generally, the term "cyborg" is used to refer to a human with bionic, or robotic, implants.
In current prosthetic applications, the C-Leg system developed by Otto Bock HealthCare is used to replace
a human leg that has been amputated because of injury or illness. The use of sensors in the artificial C-Leg
aids in walking significantly by attempting to replicate the user's natural gait, as it would be prior to
[9]
amputation. Prostheses like the C-Leg and the more advanced iLimb are considered by some to be the
first real steps towards the next generation of real-world cyborg applications. Additionally cochlear
implants and magnetic implants which provide people with a sense that they would not otherwise have had
can additionally be thought of as creating cyborgs.
In 2002, under the heading Project Cyborg, a British scientist, Kevin Warwick, had an array of 100
electrodes fired in to his nervous system in order to link his nervous system into the Internet. With this in
place he successfully carried out a series of experiments including extending his nervous system over the
Internet to control a robotic hand, a loudspeaker and amplifier. This is a form of extended sensory input and
[10]
the first direct electronic communication between the nervous systems of two humans.
In 2004, under the heading Bridging the Island of the Colourblind Project, a British and completely colorblind
[11]
artist, Neil Harbisson, started wearing an eyeborg on his head in order to hear colors. His prosthetic device
[12]
was included within his passport photograph which has been claimed to confirm his cyborg status.

[edit]Social

cyborgs

More broadly, the full term "cybernetic organism" is used to describe larger networks of communication and
control. For example, cities, networks of roads, networks of software, corporations, markets, governments,
and the collection of these things together. A corporation can be considered as an artificial intelligence that
makes use of replaceable human components to function. People at all ranks can be considered
replaceable agents of their functionally intelligent government institutions, whether such a view is desirable
or not. The example above is reminiscent of the "organic paradigm" popular in the late 19th century due to
the era's breakthroughs in understanding of cellular biology.
Jaap van Till tries to quantify this effect with his Synthecracy Network Law: V ~ N !, where V is value and N
is number of connected people. This factorial growth is what he claims leads to a herd or hive like thinking
between large, electronically connected groups.

[edit]Cyborg
[edit]In

proliferation in society

medicine

In medicine, there are two important and different types of cyborgs: these are the restorative and the
[13]
enhanced. Restorative technologies “restore lost function, organs, and limbs”. The key aspect of
restorative cyborgization is the repair of broken or missing processes to revert to a healthy or average level
of function. There is no enhancement to the original faculties and processes that were lost.
On the contrary, the enhanced cyborg “follows a principle, and it is the principle of optimal performance:
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[edit]Cyborg
[edit]In

proliferation in society

medicine

In medicine, there are two important and different types of cyborgs: these are the restorative and the
[13]
enhanced. Restorative technologies “restore lost function, organs, and limbs”. The key aspect of
restorative cyborgization is the repair of broken or missing processes to revert to a healthy or average level
of function. There is no enhancement to the original faculties and processes that were lost.
On the contrary, the enhanced cyborg “follows a principle, and it is the principle of optimal performance:
maximising output (the information or modifications obtained) and minimising input (the energy expended in
[14]
the process) ”. Thus, the enhanced cyborg intends to exceed normal processes or even gain new
functions that were not originally present.
Although prostheses in general supplement lost or damaged body parts with the integration of a mechanical
artifice, bionic implants in medicine allow model organs or body parts to mimic the original function more
closely. Michael Chorost wrote a memoir of his experience with cochlear implants, or bionic ear, titled
[15]
"Rebuilt: How Becoming Part Computer Made Me More Human."
Jesse Sullivan became one of the first
people to operate a fully robotic limb through a nerve-muscle graft, enabling him a complex range of motions
[16]
[17]
beyond that of previous prosthetics. By 2004, a fully functioning artificial heart was developed. The
continued technological development of bionic and nanotechnologies begins to raise the question of
enhancement, and of the future possibilities for cyborgs which surpass the original functionality of the
biological model. The ethics and desirability of "enhancement prosthetics" have been debated; their
proponents include thetranshumanist movement, with its belief that new technologies can assist the human
race in developing beyond its present, normative limitations such as aging and disease, as well as other,
more general incapacities, such as limitations on speed, strength, endurance, and intelligence. Opponents
of the concept describe what they believe to be biases which propel the development and acceptance of
such technologies; namely, a bias towards functionality and efficiency that may compel assent to a view of
human people which de-emphasizes as defining characteristics actual manifestations of humanity and
[18]
personhood, in favor of definition in terms of upgrades, versions, and utility.
A brain-computer interface, or BCI, provides a direct path of communication from the brain to an external
device, effectively creating a cyborg. Research of Invasive BCIs, which utilize electrodes implanted directly
into the grey matter of the brain, has focused on restoring damaged eyesight in the blind and providing
functionality to paralyzed people, most notably those with severe cases, such as Locked-In syndrome. This
technology could enable people who are missing a limb or are in a wheelchair the power to control the
devices that aide them through neural signals sent from the brain implants directly to computers or the
[19]
devices. It is possible that this technology will also eventually be used with healthy people also.
Retinal implants are another form of cyborgization in medicine. The theory behind retinal stimulation to
restore vision to people suffering from retinitis pigmentosa and vision loss due to aging (conditions in which
people have an abnormally low amount of ganglion cells) is that the retinal implant and electrical stimulation
would act as a substitute for the missing ganglion cells (cells which connect the eye to the brain.)
While work to perfect this technology is still being done, there have already been major advances in the use
of electronic stimulation of the retina to allow the eye to sense patterns of light. A specialized camera is worn
by the subject , such as on the frames of their glasses, which converts the image into a pattern of electrical
stimulation. A chip located in the user’s eye would then electrically stimulate the retina with this pattern by
exciting certain nerve endings which transmit the image to the optic centers of the brain and the image
would then appear to the user. If technological advances proceed as planned this technology may be used
by thousands of blind people and restore vision to most of them.
A similar process has been created to aide people who have lost their vocal cords. This experimental device
would do away with previously used robotic sounding voice simulators. The transmission of sound would
start with a surgery to redirect the nerve that controls the voice and sound production to a muscle in the
neck, where a nearby sensor would be able to pick up its electrical signals. The signals would then move to
a processor which would control the timing and pitch of a voice simulator. That simulator would then vibrate
[20]
producing a multitonal sound which could be shaped into words by the mouth.

[edit]In

the military

Military organizations' research has recently focused on the utilization of cyborg animals for inter-species
relationships for the purposes of a supposed tactical advantage. DARPA has announced its interest in
developing "cyborg insects" to transmit data from sensors implanted into the insect during the pupal stage.
The insect's motion would be controlled from a MEMS, or Micro-Electro-Mechanical System, and would
[21]
conceivably surveil an environment and detect explosives or gas. Similarly, DARPA is developing a neural
implant to remotely control the movement of sharks. The shark's unique senses would be exploited to
[22]
provide data feedback in relation to enemy ship movement and underwater explosives.
In 2009 at the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Micro-electronic mechanical systems
[23]
(MEMS) conference in Italy, researchers demonstrated the “first wireless flying-insect cyborg.”
Engineers
at the University of California at Berkeley pioneered the design of a “remote controlled beetle,” funded by the
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).Videographic evidence of this can be viewed here.
The success of the Beetle Borg has sparked an onslaught of research and the creation of a program called
Hybrid Insect MEMS or HI-MEMS. The goal for HI-MEMS, according to DARPA’s Microsystems Technology
Office, is to develop “tightly coupled machine-insect interfaces by placing micro-mechanical systems inside
[24]
the insects during the early stages of metamorphosis.
Eventually researchers plan to develop HI-MEMS for dragonflies, moths, beetles, bees, sharks, rats, and
[25]
even pigeons. “The intimate control of insects with embedded microsystems will enable insect cyborgs,
which could carry one or more sensors, such as a microphone or a gas sensor, to relay back information
[26]
gathered from the target destination.”
For the HI-MEMS cybernetic bug to be considered a success, it must fly 100 meters from a starting point,
guided via computer into a controlled landing within 5 meters of a specific end point. Once landed, the
[27]
cybernetic bug must remain in place.

[edit]In

art

The concept of the cyborg is often associated with science fiction. However, many artists have tried to create
public awareness of cybernetic organisms; these can range from paintings to installations Some artists who
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even pigeons.
The intimate control of insects with embedded microsystems will enable insect cyborgs,
which could carry one or more sensors, such as a microphone or a gas sensor, to relay back information
[26]
gathered from the target destination.”
For the HI-MEMS cybernetic bug to be considered a success, it must fly 100 meters from a starting point,
guided via computer into a controlled landing within 5 meters of a specific end point. Once landed, the
[27]
cybernetic bug must remain in place.

[edit]In

art

The concept of the cyborg is often associated with science fiction. However, many artists have tried to create
public awareness of cybernetic organisms; these can range from paintings to installations. Some artists who
create such works are Neil Harbisson, Patricia Piccinini, Iñigo Manglano-Ovalle, Steve Mann, Orlan, H.R.
Giger, Lee Bul, Wafaa Bilal, Tim Hawkinson and Stelarc.
Stelarc is a performance artist who has visually probed and acoustically amplified his body. He uses medical
instruments, prosthetics, robotics, virtual reality systems, the Internet and biotechnology to explore alternate,
intimate and involuntary interfaces with the body. He has made three films of the inside of his body and has
performed with a third hand and a virtual arm. Between 1976-1988 he completed 25 body suspension
performances with hooks into the skin. For 'Third Ear' he surgically constructed an extra ear within his arm
[28]
that was internet enabled, making it an publicly accessible acoustical organ for people in other places. He
[29]
is presently performing as his avatar from hissecond life site.
Tim Hawkinson promotes the idea that bodies and machines are coming together as one, where human
features are combined with technology to create the Cyborg. Hawkinson's piece Emoter presented how
[30]
society is now dependent on technology.
Wafaa Bilal is an Iraqi-American performance artist who had a small 10 megapixel digital camera surgically
[31]
implanted into the back of his head, part of a project entitled 3rd I. For one year, beginning December 15,
2010, an image is captured once per minute 24 hours a day and streamed live to 3rdi.me and the Mathaf:
Arab Museum of Modern Art. The site also displays Bilal's location via GPS. Bilal says that the reason why
he put the camera in the back of the head was to make an "allegorical statement about the things we don't
[32]
see and leave behind." As a professor at NYU, this project has raised privacy issues, and so Bilal has
[33]
been asked to ensure that his camera does not take photographs in NYU buildings.
Machines are becoming more ubiquitous in the artistic process itself, with computerized drawing pads
replacing pen and paper, and drum machines becoming nearly as popular as human drummers. This is
perhaps most notable in generative art and music. Composers such as Brian Eno have developed and
[34]
utilized software which can build entire musical scores from a few basic mathematical parameters.

[edit]In

popular culture

Main article: Cyborgs in fiction
See also: List of fictional cyborgs
Cyborgs have become a well-known part of science fictionliterature and other media. Examples of fictional
biologically based cyborgs include Spartans from Halo, RoboCop, Replicants, Star Trek's Borg and Star
Wars' Darth Vader as well as Luke Skywalker and General Grievousand Steve Austin's The Six Million
Dollar Man. Mechanically based cyborgs include Cylons, Terminators, Grox, Snatchers, and
variousmanga and anime characters such as 8 Man, Kamen Rider, many Fullmetal Alchemist characters
such as Edward Elric, along with severalDragon Ball characters including Dr. Gero, Android 17, Android
18 and Android 20.

[edit]The

Cyborg in Feminist Theory

A key text in feminist-cyborg studies is A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in
the Late Twentieth Century, first published in 1991 by Donna Haraway. According to Haraway, we are all
cyborgs. The figure of the cyborg is invoked as a representation of the “boundary ruptures” in the late
twentieth century that influence issues such as embodiment, identity and desire. Haraway employs the
metaphor of the cyborg as a means of understanding and navigating one’s place in a rapidly ever-changing
techno-scientific world as well as challenging what it means to be human. The figure of the cyborg is also
used to encompass the category of “women of color” because of their intersecting identities based on race
and gender. Haraway situates her cyborg in a “post-gender” world, but other feminist theorists, such as Kaye
Mitchell, have refuted this claim and argue that it is not possible to become “unsexed”.
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artificial,
marca-passo,
e
uma
variedade
de
|
|
implantes sintéticos. Ciborgue defensores da hipótese de que no futuro
|
|
|
|
a humanidade vai usar ciência e tecnologia para se transformar em um
|
|
virtualmente ser imortal - ainda humano, mas com peças de máquina que
|
|
órgãos naturais perfeitos, fibras musculares e ósseas. Na sociedade
|
|
moderna, os ciborgues adquiriram um novo significado, particularmente
|
|
como computadores se tornaram mais poderosos e onipresente. Enquanto
|
|
|
|
questões religiosas e éticas sobre cyborgs permanecem, as pessoas já
|
|
não temem máquinas que outthink, outperform e são fisicamente mais
|
|
poderosos que os humanos. Ficção científica, filmes e programas de
|
|
televisão
retratar
o
futuro
ciborgue
não
só
dissipou
medo,
mas
na
ver|
|
dade definir expectativas para mais avanços na fornecendo computadores
|
|
|
|
com atributos humanos e vice-versa para o melhoramento de ambos. Desde
|
|
máquinas, como marca-passos e diálise renal unidades, manter as pessoas
|
|
vivas, muitos argumentam que o mundo é já é uma comunidade cyborg.
|
|
Dado o ritmo de desenvolvimento tecnológico, há pouca dúvida de que o
|
|
|
|
a combinação humana / ciborgue prosseguirá. Um ser vivo cujos poderes
|
|
são aprimorados por implantes de computador cyborg - um ser humano
|
|
cujo corpo foi tomado no todo ou em parte por dispositivos
|
|
eletromecânicos; "um cyborg é um organismo cibernético". Ciborgue. Um
|
|
cyborg, também conhecido como um organismo cibernético, é um ser bi|
|
|
|
ológico e artificial (por exemplo, eletrônico, mecânicas ou robóticas).
|
|
O termo foi criado em 1960, quando Manfred Clynes e Nathan Kline o us|
|
aram em um artigo sobre as vantagens dos sistemas auto-reguladores de
|
|
máquina
humana
no
espaço
exterior.
[1]
D.
S.
Cyborg
de
Halacy:
Evolução
|
|
do
Superman
em
1965
apresentou
uma
introdução
que
falava
de
uma
"nova
|
|
|
|
fronteira" que era "não apenas espaço, mas mais profundamente a relação
|
|
entre" espaço interior "para" espaço exterior "- ponte ... entre a
|
|
mente e a matéria. "[2] O ciborgue é muitas vezes visto hoje apenas
|
|
como
um
organismo
que
tem
habilidades
aprimoradas
devido
à
tecnologia,
|
|
[3] mas isso talvez simplifique a categoria de feedback. Os ciborgues
|
|
|
|
fictícios são retratados como uma síntese de partes orgânicas e sin-
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|
|
|
|
téticas
e
freqüentemente
questão
de
diferença
entre
humano
e
máquina
|
|
|
|
como alguém preocupado com moralidade, livre-arbítrio e empatia. Os
|
|
ciborgues fictícios podem ser representados como visivelmente mecâni|
|
cos (por exemplo, os Cybermen na franquia Doctor Who ou The Borgfrom
|
|
Star
Trek);
ou
quase
indistinguível
de
humanos
(por
exemplo,
os
Ter|
|
minadores
de
os
filmes
Terminator,
os
"humanos"
Cylons
da
re-imaginação
|
|
|
|
de Battlestar Galactica etc.) série de televisão O Homem de Seis Mil|
|
hões de Dólar apresentou um dos mais famosos cyborgs fictícios. Cyborgs
|
|
em a ficção freqüentemente representa um desprezo humano pela dependên|
|
cia
excessiva
da
tecnologia,
particularmente
quando
usada
para
a
|
|
guerra, e quando usado de maneiras que parecem ameaçar o livre ar|
|
|
|
bítrio. Os ciborgues também são frequentemente retratados com habili|
|
dades mentais muito superiores a um homólogo humano (formas militares
|
|
podem ter armas embutidas, entre outras coisas). Os ciborgues reais
|
|
(em oposição aos ficcionais) são mais freqüentemente pessoas que usam
|
|
a tecnologia cibernética para reparar ou superar as restrições físicas
|
|
|
|
e mentais de seus corpos. Enquanto ciborgues são comumente pensados
|
|
Asmammals, eles podem concebivelmente ser qualquer tipo de organismo.
|
|
[editar] Visão geral De acordo com algumas definições do termo, os
|
|
apegos
metafísicos
e
físicos
que
a
humanidade
tem
com
até
mesmo
as
|
|
tecnologias mais básicas já fizeram deles ciborgues. [4] Em um exemplo
|
|
|
|
típico, um humano encaixou com um marca-passo cardíaco ou com uma bomba
|
|
de insulina (se a pessoa tiver diabetes) pode ser considerado um ci|
|
borgue, essas partes mecânicas aprimoram os mecanismos "naturais" do
|
|
corpo por meio de mecanismos de feedback sintéticos. Alguns teóricos
|
|
|
|
citam tais modificações como lentes de contato, aparelhos auditivos ou
|
|
lentes intra-oculares como exemplos de adequar os humanos à tecnologia
|
|
para melhorar suas capacidades biológicas; no entanto, essas modifi|
|
cações não são mais cibernética do que seria uma caneta ou uma perna
|
|
de pau. Implantes cocleares que combinam mecânica modificação com qual|
|
|
|
quer tipo de resposta de feedback são mais precisamente aprimoramentos
|
|
de cyborg. O termo também é usado para abordar misturas humano-tec|
|
nológicas no abstrato. Isso inclui artefatos que podem não é popular|
|
mente
considerado
tecnologia;
por
exemplo,
caneta
e
papel
e
fala
e
|
|
linguagem.
Aumentada
com
essas
tecnologias,
e
conectado
na
comunicação
|
|
|
|
com pessoas em outros tempos e lugares, uma pessoa torna-se capaz de
|
|
muito mais do que era antes. Isto é como computadores, que ganham poder
|
|
usando protocolos da Internet para se conectar com outros computadores.
|
|
As
tecnologias
cibernéticas
incluem
rodovias,
tubulações,
fiação
|
|
elétrica, edifícios, plantas elétricas, bibliotecas e outras infra-es|
|
|
|
truturas que dificilmente notamos, mas que são partes críticas da
|
|
|
|
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|
|
|
|
cibernética
em
que
trabalhamos.
Bruce
Sterling
em
seu
universo
de
|
|
|
|
Shaper / Mechanist sugeriu uma ideia de cyborg alternativo chamado Lob|
|
ster, que é feito não usando implantes internos, mas usando uma casca
|
|
externa (por exemplo, um Exoesqueleto Powered). [5] Ao contrário dos
|
|
ciborgues
humanos
que
parecem
humanos
externamente
enquanto
são
sin|
|
téticos
internamente,
a
lagosta
parece
desumana
externamente,
mas
con|
|
|
|
tém um humano internamente. O jogo de computador Deus Ex: Invisible
|
|
Warprominently Cyborgs chamados Omar, onde "Omar" é uma tradução russa
|
|
da palavra "Lobster" (desde o Omar são de origem russa no jogo). [edit]
|
|
Origens
O
conceito
de
mistura
homem-máquina
foi
difundido
na
ficção
|
|
científica antes da Segunda Guerra Mundial. Tão cedo quanto 1843, Edgar
|
|
|
|
Allan Poe descreveu um homem com próteses extensas no conto "The Man
|
|
That Was Used Up ". Em 1908, Jean de la Hire apresentou Nyctalope
|
|
(talvez o primeiro verdadeiro super-herói tenha sido também o primeiro
|
|
cyborg literário) no romance L'Homme Qui Peut Vivre Dans L'eau (O homem
|
|
que pode viver no Water). Edmond Hamilton apresentou exploradores es|
|
|
|
paciais com uma mistura de partes orgânicas e romance The Comet Doom
|
|
em 1928. Mais tarde, ele apresentou o cérebro vivo e falante de um
|
|
velho cientista, Simon Wright, flutuando em um caso transparente, em
|
|
todas
as
aventuras
de
seu
famoso
herói,
Capitão
Futuro.
No
curto
|
|
história "No Woman Born" em 1944, C. L. Moore escreveu sobre Deirdre,
|
|
|
|
um dançarino cujo corpo foi queimado completamente e cujo cérebro foi
|
|
colocado em um corpo mecânico sem rosto, mas bonito e flexível. O termo
|
|
foi cunhado por Manfred E. Clynes e Nathan S. Kline em 1960 para se
|
|
referir à sua concepção de um ser humano melhorado que poderia sobre|
|
|
|
viver em ambientes extraterrestres: Para o complexo organizacional ex|
|
ogenamente estendido funcionando como um sistema homeostático
|
|
integrado inconscientemente, propomos o termo "Cyborg". Manfred E.
|
|
Clynes e Nathan S. Kline [6] Seu conceito foi o resultado de pensar
|
|
sobre a necessidade de um relacionamento íntimo entre humanos e como
|
|
|
|
a nova fronteira da exploração do espaço estava começando a acontecer.
|
|
Um designer de instrumentação fisiológica e sistemas de processamento
|
|
de dados eletrônicos, Clynes foi a principal pesquisa cientista no Lab|
|
oratório
de
Simulação
Dinâmica
do
Rockland
State
Hospital,
em
Nova
|
|
York.
O
termo
aparece
pela
primeira
vez
impresso
cinco
meses
antes,
|
|
|
|
quando o New York Times relatou Aspectos Psicofisiológicos do Simpósio
|
|
de Vôo Espacial, onde Clynes e Kline apresentaram seu trabalho pela
|
|
primeira vez. Um cyborg é essencialmente um sistema homem-máquina no
|
|
qual
os
mecanismos
de
controle
da
porção
humana
são
modificado
exter|
|
namente por drogas ou dispositivos reguladores para que o ser possa
|
|
|
|
viver em um ambiente diferente do o normal. [7] Um livro intitulado
|
|
|
|
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
|
|
Cyborg:
Digital
Destiny
e
Human
Possibility
in
the
Age
of
the
Wearable
|
|
|
|
computer was publicado pela Doubleday em 2001. Algumas das ideias do
|
|
livro foram incorporadas ao movimento de 35mm filme de imagens Cyber|
|
man. Ciborgues individuais Neil Harbisson é por vezes considerado um
|
|
cyborg.
[8]
Geralmente,
o
termo
"ciborgue"
é
usado
para
se
referir
a
|
|
um
ser
humano
com
implantes
biônicos
ou
robóticos.
Nas
atuais
apli|
|
|
|
cações protéticas, o sistema C-Leg desenvolvido pela Otto Bock Health|
|
Care é usado para substituir uma perna humana que foi amputada por
|
|
causa de lesão ou doença. O uso de sensores no artificial C-Leg ajuda
|
|
a
caminhar
significativamente,
tentando
replicar
a
marcha
natural
do
|
|
usuário, como seria antes amputação. [9] Próteses como a C-Leg e a
|
|
|
|
mais avançada iLimb são consideradas por alguns como Primeiros passos
|
|
reais para a próxima geração de aplicações cyborg reais. Além disso
|
|
coclear implantes e implantes magnéticos que proporcionam às pessoas
|
|
uma sensação de que, de outra forma, não teriam Além disso, pode ser
|
|
pensado como criando cyborgs. Em 2002, sob o título Projeto Cyborg, um
|
|
|
|
cientista britânico, Kevin Warwick, tinha uma matriz de 100 eletrodos
|
|
disparados em seu sistema nervoso para ligar seu sistema nervoso à In|
|
ternet. Com isso em lugar ele realizou com sucesso uma série de exper|
|
imentos,
incluindo
a
extensão
de
seu
sistema
nervoso
sobre
o
Internet
|
|
para controlar uma mão robótica, um alto-falante e amplificador. Esta
|
|
|
|
é uma forma de entrada sensorial estendida e a primeira comunicação
|
|
eletrônica direta entre os sistemas nervosos de dois seres humanos.
|
|
[10] Em 2004, sob o título Ponte do Projeto Colourblind Island, um
|
|
britânico e totalmente daltônico O artista Neil Harbisson começou a
|
|
|
|
usar um eyeborg na cabeça para ouvir as cores. [11] foi incluído dentro
|
|
de sua fotografia de passaporte que foi reivindicada para confirmar
|
|
seu status de ciborgue. [12] Ciborgues sociais Mais amplamente, o termo
|
|
"organismo cibernético" é usado para descrever redes maiores de comu|
|
nicação e ao controle. Por exemplo, cidades, redes de estradas, redes
|
|
|
|
de software, corporações, mercados, governos, e a coleta dessas coisas
|
|
juntas. Uma corporação pode ser considerada como uma inteligência ar|
|
tificial que faz uso de componentes humanos substituíveis para fun|
|
cionar.
Pessoas
em
todos
os
níveis
podem
ser
consideradas
agentes
|
|
substituíveis
de
suas
instituições
governamentais
funcionalmente
in|
|
|
|
teligentes, se tal visão é desejável ou não. O exemplo acima é uma
|
|
reminiscência do "paradigma orgânico" popular no final do século 19
|
|
devido a os avanços da era na compreensão da biologia celular. Jaap
|
|
van
Till
tenta
quantificar
esse
efeito
com
sua
Lei
de
Rede
de
Sinte|
|
tização: V ~ N !, onde V é valor e N é o número de pessoas conectadas.
|
|
|
|
Este crescimento fatorial é o que ele afirma que leva a um rebanho ou
|
|
|
|
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|
|
|
|
O
exemplo
acima
é
uma
reminiscência
do
"paradigma
orgânico"
popular
no
|
|
|
|
final do século 19 devido a os avanços da era na compreensão da biolo|
|
gia celular. Jaap van Till tenta quantificar esse efeito com sua Lei
|
|
de Rede de Sintetização: V ~ N !, onde V é valor e N é o número de pes|
|
soas
conectadas.
Este
crescimento
fatorial
é
o
que
ele
afirma
que
leva
|
|
a
um
rebanho
ou
colmeia
como
pensar
entre
grandes
grupos
conectados
|
|
|
|
eletronicamente. [editar] Proliferação de ciborgues na sociedade [ed|
|
itar] Na medicina Na medicina, existem dois tipos importantes e difer|
|
entes de ciborgues: estes são os restauradores e os melhorada. As
|
|
tecnologias
restaurativas
“restauram
a
função,
os
órgãos
e
os
membros
|
|
perdidos”. [13] O aspecto chave de A cyborgização restaurativa é o
|
|
|
|
reparo de processos quebrados ou ausentes para reverter para um nível
|
|
saudável ou médio de função. Não há aprimoramento das faculdades e
|
|
processos originais que foram perdidos. Pelo contrário, o ciborgue ap|
|
rimorado “segue um princípio e é o princípio do desempenho ótimo: max|
|
imizar a produção (as informações ou modificações obtidas) e minimizar
|
|
|
|
a entrada (a energia gasta o processo) ”. [14] Assim, o ciborgue ap|
|
rimorado pretende exceder os processos normais ou até ganhar novos
|
|
funções que não estavam originalmente presentes. Embora as próteses em
|
|
geral
suplementem
partes
do
corpo
perdidas
ou
danificadas
com
a
inte|
|
gração de artifícios, implantes biônicos em medicina permitem que
|
|
|
|
órgãos modelo ou partes do corpo imitem a função original mais de
|
|
perto. Michael Chorost escreveu um livro de memórias de sua experiência
|
|
com implantes cocleares, ou ouvido biônico, intitulado "Reconstruído:
|
|
Como se tornar parte do computador me tornou mais humano." [15] Jesse
|
|
|
|
Sullivan tornou-se um dos primeiros pessoas para operar um membro to|
|
talmente robótico através de um enxerto de nervo-músculo, permitindo|
|
lhe uma gama complexa de movimentos além de próteses prévias. [16] Em
|
|
2004, um coração artificial em pleno funcionamento foi desenvolvido.
|
|
[17] o O contínuo desenvolvimento tecnológico de biônica e nanotec|
|
|
|
nologia começa a levantar a questão da aprimoramento, e das possibil|
|
idades futuras de cyborgs que ultrapassam a funcionalidade original do
|
|
modelo biológico. A ética e a conveniência de "próteses de aumento"
|
|
têm
sido
debatidas;
deles
Os
proponentes
incluem
o
movimento
tran|
|
sumanista,
com
a
crença
de
que
as
novas
tecnologias
podem
ajudar
o
|
|
|
|
raça em desenvolvimento além de suas limitações presentes e normativas,
|
|
como envelhecimento e doença, bem incapacidades mais gerais, como lim|
|
itações de velocidade, força, resistência e inteligência. Oponentes do
|
|
conceito
descrevem
o
que
eles
acreditam
ser
vieses
que
impulsionam
o
|
|
desenvolvimento ea aceitação de tais tecnologias; ou seja, um viés de
|
|
|
|
funcionalidade e eficiência que pode obrigar a concordar com uma visão
|
|
|
|
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|
|
|
|
de
pessoas
humanas
que
de-enfatiza
como
características
definidoras
|
|
|
|
manifestações reais da humanidade e pessoa, em favor da definição em
|
|
termos de atualizações, versões e utilidade. [18] Uma interface cére|
|
bro-computador, ou BCI, fornece um caminho direto de comunicação do
|
|
cérebro
para
um
dispositivo,
criando
efetivamente
um
cyborg.
Pesquisa
|
|
de
BCIs
Invasivos,
que
utilizam
eletrodos
implantados
diretamente
na
|
|
|
|
matéria cinzenta do cérebro, concentrou-se em restaurar a visão dani|
|
ficada nos cegos e fornecer funcionalidade para pessoas paralisadas,
|
|
principalmente aquelas com casos graves, como a síndrome de Locked-In.
|
|
este
tecnologia
poderia
permitir
que
as
pessoas
que
estão
faltando
um
|
|
membro ou estão em uma cadeira de rodas o poder de controlar o dispos|
|
|
|
itivos que os auxiliam através de sinais neurais enviados do cérebro
|
|
se implanta diretamente em computadores ou dispositivos. É possível
|
|
que essa tecnologia também acabe sendo usada também com pessoas
|
|
saudáveis. [19] Os implantes de retina são outra forma de ciborguização
|
|
na medicina. A teoria por trás da estimulação da retina para restaurar
|
|
|
|
a visão das pessoas que sofrem de retinite pigmentosa e perda de visão
|
|
devido ao envelhecimento (condições em que as pessoas têm uma quanti|
|
dade anormalmente baixa de células ganglionares) é que o implante de
|
|
retina
e
estimulação
elétrica
agiria
como
substituto
das
células
gan|
|
glionares perdidas (células que conectam o olho ao cérebro). Enquanto
|
|
|
|
o trabalho para aperfeiçoar esta tecnologia ainda está sendo feito, já
|
|
houve grandes avanços no uso de estimulação eletrônica da retina para
|
|
permitir que o olho detecte padrões de luz. Uma câmera especializada
|
|
é usada pelo sujeito, como nas molduras de seus óculos, que converte
|
|
|
|
a imagem em um padrão de estimulação. Um chip localizado no olho do
|
|
usuário estimularia eletricamente a retina com esse padrão excitando
|
|
certas terminações nervosas que transmitem a imagem para os centros
|
|
ópticos do cérebro e a imagem então apareceria para o usuário. Se os
|
|
avanços tecnológicos prosseguirem como planejado, esta tecnologia pode
|
|
|
|
ser usada por milhares de pessoas cegas e restaurar a visão para a
|
|
maioria delas. Um processo semelhante foi criado para ajudar as pessoas
|
|
que perderam suas cordas vocais. Este dispositivo experimental elimi|
|
naria
os
simuladores
de
voz
robóticos
usados
anteriormente.
A
trans|
|
missão
do
som
começar
com
uma
cirurgia
para
redirecionar
o
nervo
que
|
|
|
|
controla a produção de voz e som para um músculo no pescoço, onde um
|
|
sensor próximo seria capaz de pegar seus sinais elétricos. Os sinais
|
|
passariam então para um processador que controlaria o tempo e o tom de
|
|
um
simulador
de
voz.
Esse
simulador
então
vibraria
produzindo
um
som
|
|
multitonal que pode ser moldado em palavras pela boca. [20] [editar]
|
|
|
|
Nas forças armadas Pesquisas de organizações militares focaram re|
|
|
|
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|
|
|
|
centemente
na
utilização
de
animais
ciborgues
para
espécies
inter-es|
|
|
|
pécies. relações para os propósitos de uma suposta vantagem tática.
|
|
DARPA anunciou seu interesse em desenvolver "insetos ciborgues" para
|
|
transmitir dados de sensores implantados no inseto durante o estágio
|
|
de
pupa.
O
movimento
do
inseto
seria
controlado
a
partir
de
um
MEMS,
|
|
ou
sistema
micro-eletro-mecânico,
e
concebivelmente
vigiar
um
ambiente
|
|
|
|
e detectar explosivos ou gás. [21] Da mesma forma, DARPA está desen|
|
volvendo um neural implante para controlar remotamente o movimento de
|
|
tubarões. Os sentidos únicos do tubarão seriam explorados para fornecer
|
|
feedback
de
dados
em
relação
ao
movimento
de
navios
inimigos
e
explo|
|
sivos submarinos. [22] Em 2009, no Instituto de Engenheiros Elétricos
|
|
|
|
e Eletrônicos (IEEE), sistemas mecânicos micro-eletrônicos (MEMS), na
|
|
Itália, pesquisadores demonstraram o “primeiro cyborg de insetos
|
|
voadores sem fio”. [23] Engenheiros na Universidade da Califórnia em
|
|
Berkeley foi pioneira no projeto de um "besouro controlado remota|
|
mente", financiado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de
|
|
|
|
Defesa (DARPA). Evidências videográficas podem ser vistas aqui. O
|
|
sucesso do Beetle Borg provocou um ataque de pesquisa e a criação de
|
|
um programa chamado Insetos híbridos MEMS ou HI-MEMS. O objetivo do
|
|
HI-MEMS,
de
acordo
com
a
tecnologia
de
microssistemas
da
DARPA
Office,
|
|
é desenvolver “interfaces de máquina-inseto fortemente acopladas,
|
|
|
|
colocando sistemas micro-mecânicos insetos durante os primeiros está|
|
gios da metamorfose. [24] Eventualmente os pesquisadores planejam de|
|
senvolver HI-MEMS para libélulas, traças, besouros, abelhas, tubarões,
|
|
ratos e até pombos. [25] “O controle íntimo de insetos com microssis|
|
|
|
temas embutidos permitirá ciborgues de insetos, que poderia transportar
|
|
um ou mais sensores, como um microfone ou um sensor de gás, para re|
|
transmitir informações recolhidos do destino alvo. ”[26] Para que o
|
|
bug cibernético HI-MEMS seja considerado um sucesso, ele deve voar a
|
|
100 metros de um ponto de partida, guiado via computador em um pouso
|
|
|
|
controlado dentro de 5 metros de um ponto final específico. Uma vez
|
|
desembarcado, o o bug cibernético deve permanecer no lugar. [27][edi|
|
tar] Na arte O conceito do cyborg é frequentemente associado à ficção
|
|
científica.
No
entanto,
muitos
artistas
tentaram
criar
conscientização
|
|
pública
sobre
organismos
cibernéticos;
estes
podem
variar
de
pinturas
|
|
|
|
a instalações. Alguns artistas que tais obras são Neil Harbisson, Pa|
|
trícia Piccinini, Iñigo Manglano-Ovalle, Steve Mann, Orlan, H.R. Giger,
|
|
Lee Bul, Wafaa Bilal, Tim Hawkinson e Stelarc. Stelarc é um artista
|
|
performático
que
examinou
visualmente
e
ampliou
acusticamente
seu
|
|
corpo. Ele usa médico instrumentos, próteses, robótica, sistemas de
|
|
|
|
realidade virtual, Internet e biotecnologia para explorar alternati|
|
|
|
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|
|
|
|
vas,
interfaces
íntimas
e
involuntárias
com
o
corpo.
Ele
fez
três
|
|
|
|
filmes do interior de seu corpo e tem realizada com uma terceira mão
|
|
e um braço virtual. Entre 1976-1988 completou 25 suspensões corporais
|
|
performances com ganchos na pele. Para 'Third Ear' ele cirurgicamente
|
|
construiu
uma
orelha
extra
dentro
do
braço
que
foi
habilitado
pela
in|
|
ternet,
tornando-se
um
órgão
acústico
publicamente
acessível
para
pes|
|
|
|
soas em outros lugares. [28] Ele está atualmente se apresentando como
|
|
seu avatar a partir do local de vida no segundo andar. [29] Tim Hawkin|
|
son promove a ideia de que corpos e máquinas estão se unindo como um
|
|
só,
onde
humanos
Os
recursos
são
combinados
com
a
tecnologia
para
criar
|
|
o Cyborg. A peça de Hawkinson, Emoter, apresentou como a sociedade de|
|
|
|
pende agora da tecnologia. [30] Wafaa Bilal é uma artista performática
|
|
iraquiano-americana que tinha uma pequena câmera digital de 10 megapix|
|
els cirurgicamente implantado na parte de trás de sua cabeça, parte de
|
|
um projeto intitulado 3rd I. [31] Por um ano, começando em 15 de dezem|
|
bro, 2010, uma imagem é capturada uma vez por minuto, 24 horas por dia
|
|
|
|
e transmitida ao vivo para o 3rdi.me e para o Mathaf: Museu Árabe de
|
|
Arte Moderna. O site também exibe a localização de Bilal via GPS. Bilal
|
|
diz que a razão pela qual ele colocou a câmera na parte de trás da
|
|
cabeça
para
fazer
uma
"declaração
alegórica
sobre
as
coisas
que
nós
|
|
não ver e deixar para trás ". [32] Como professor da NYU, este projeto
|
|
|
|
levantou questões de privacidade, e por isso Bilal tem Foi pedido a
|
|
ele que sua câmera não tirasse fotografias em prédios da NYU. [33] As
|
|
máquinas estão se tornando mais onipresentes no próprio processo artís|
|
tico, com blocos de desenho computadorizados substituindo caneta e
|
|
|
|
papel, e as baterias eletrônicas se tornando quase tão populares quanto
|
|
os bateristas humanos. Isto é talvez mais notável em arte e música
|
|
generativa. Compositores como Brian Eno desenvolveram e software uti|
|
lizado que pode construir partituras musicais inteiras a partir de al|
|
guns parâmetros matemáticos básicos. [34] [editar] Na cultura popular
|
|
|
|
Artigo principal: Cyborgs na ficção Veja também: Lista de ciborgues
|
|
fictícios Os ciborgues tornaram-se uma parte bem conhecida da liter|
|
atura de ficção científica e outros meios de comunicação. Exemplos de
|
|
ficção
Cyborgs
biologicamente
baseados
incluem
Spartans
de
Halo,
Robo|
|
Cop,
Replicants,
Star
Trek's
Borg
e
Star
Wars
'Darth
Vader,
bem
como
|
|
|
|
Luke Skywalker e General Grievous e The Six Million, de Steve Austin
|
|
Homem do dólar. Cyborgs baseados mecanicamente incluem Cylons, Termi|
|
nators, Grox, Snatchers e personagens de várias mangás e animes, como
|
|
8
Man,
Kamen
Rider,
muitos
personagens
de
Fullmetal
Alchemist
como
Ed|
|
ward Elric, junto com vários personagens de Dragon Ball incluindo o
|
|
|
|
Dr. Gero, Android 17, Android 18 e Android 20. [editar] O ciborgue na
|
|
|
|
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|
|
|
|
teoria
feminista
Um
texto
chave
nos
estudos
feministas-ciborgues
é
Um
|
|
|
|
Manifesto Ciborgue: Ciência, Tecnologia e Feminismo-Socialista em o
|
|
final do século XX, publicado pela primeira vez em 1991 por Donna Har|
|
away. De acordo com Haraway, somos todos ciborgues. A figura do ci|
|
borgue
é
invocada
como
uma
representação
das
“rupturas
fronteiriças”
|
|
nos
últimos
vigésimo
século
que
influenciam
questões
como
incorporação,
|
|
|
|
identidade e desejo. Haraway emprega o metáfora do ciborgue como um
|
|
meio de entender e navegar em um lugar em uma rápida mudança constante
|
|
mundo tecnocientífico, bem como desafiar o que significa ser humano.
|
|
A
figura
do
ciborgue
é
também
costumava
abranger
a
categoria
de
“mul|
|
heres de cor” por causa de suas identidades cruzadas baseadas na raça
|
|
|
|
e gênero. Haraway situa seu cyborg em um mundo “pós-gênero”, mas outros
|
|
teóricos feministas, como Kaye Mitchell refutou essa afirmação e ar|
|
gumentou que não é possível se tornar "não-sexuado".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Cry Wolf: Time Magazine and the Cyberporn Story
KARON REINBOTH SPECKMAN
Truman State University, Kirksville, Missouri

A July 1995 Time magazine cover story entitled “On Screen Near You: Cyberporn”
claimed pornography on the Internet was “popular, pervasive and surprisingly perverse.”
The magazine based its story on a study by “a research team” who “conducted an
exhaustive study of online porn.”
The article in Time claimed that on Usenet newsgroups where digitized images are
stored, 83.5 percent of the pictures are pornographic. The finding alarmed both computer
free speech defenders and government censorship advocates. What Time didn’t tell its
readers was that the “research team” was one person—a Carnegie-Mellon University
undergraduate named Martin Rimm—and that Rimm had struck an agreement with Time
that no outside experts could review the study because Rimm had an exclusive agreement
for full publication with Georgetown Law Journal.
Adding to the cover story’s alarmist tone was Time’s cover showing a young child
staring wide-eyed with gaping mouth into a computer screen. The most sensationalist
artwork was reserved for the inside—a full-page photo-illustration of a naked man
“mating” with a computer. Another full page contained a drawing of a computer screen
with a lollipop beckoning a small child and a sinister person standing behind the computer.
Critics reacted swiftly to the story and the “exhaustive” study on which it was based.
They said Time author Philip Elmer-DeWitt interpreted the study incorrectly and violated
many rules of journalism. Some of the criticisms from Donna Hoffman and Thomas Novak,
Vanderbilt management professors and experts in surveying Net usage, were:
1. Time said, “There’s an awful lot of porn online.” But Time neglected to say that much of
Rimm’s study was of files on exclusively adult bulletin board services (BBS), most not
connected to the Internet.
2. Time said that “917,410 sexually explicit pictures, descriptions, short stories, and film
clips” were “surveyed.” Yet those files were from adult-oriented BBSs, not Usenet or the
Internet. Plus all text and audio files were deleted from analysis leaving only the actual
number of descriptions of images studied to be 292,114. Rimm downloaded 3,254
available images but only analyzed 2,830 images due to technical difficulties.
Hoffman and Novak also noted that while 917,410 pornographic files were found on
adult BBSs, only 2,830 potentially pornographic images were found over a four-month
period on the Usenet. Out of the 11,576 World Wide Web sites examined in December
1994, only nine Web sites (eight one-hundredths of one percent) contained material
that could be classified as R- or X-rated adult visual material. Time’s statement that
there is an “awful lot of porn online” was labeled by Hoffman and Novak as “blatantly
misleading and irresponsible.”
3. Time said that 83.5 percent of images in Usenet groups were pornographic. What Rimm
actually said was, “Among the pornographic newsgroups, 4,206 images posts were
counted or 83.5 percent of the total posts.” Still Rimm did not provide a listing of the
names of the groups so these could not be verified.
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4. Time said, “There is some evidence that . . . the 1.1 percent . . . women (on BBSs) are paid
to hang out on the chat rooms and bulletin boards to make the patrons feel more
comfortable.” Rimm provided no evidence for that claim.
5. Time said the images appeared on a “public network accessible to men, women, and
children.” Rimm provided no evidence of how much material from the adult BBSs
makes its way to the Internet.
6. Time said, “Only about 3 percent of all the messages on the Usenet newsgroups
[represent pornographic images], while the Usenet itself represents 11.5 percent of the
traffic on the Internet.” Time did not take _the interpretation to its logical conclusion
that less than half of 1 percent _(3 percent of 11 percent) of the messages on the
Internet are associated with newsgroups containing pornographic imagery. Much of the
material in the newsgroups is text files only with comments by Usenet readers.
7. Time said, “The Carnegie-Mellon report will affect . . . the cyberporn debate” and
“conservatives . . . will find plenty” of “ammunition.” Yet, the report was not subjected to
the rigors of peer review and was completed while the author was an electrical
engineering undergraduate.

Rimm began the study about pornography on BBSs in early 1994. During this time, he
also wrote a paperback called Pornographer’s Handbook: How to Exploit Women, Dupe
Men and Make Lots of Money. Rimm gave the software that he mentioned so prominently
in his academic study to the BBS operators in exchange for their cooperation and files. It is
doubtful that the operators knew that they were part of the study but instead believed they
were receiving marketing help from Rimm.
Eventually Rimm convinced Georgetown Law Journal to publish his study “Marketing
Pornography on the Information Superhighway” and pitched the study as an exclusive
cover story to Elmer-DeWitt. Rimm had secured a secret agreement that only editors
directly involved in the publishing of the study could see it. Rimm effectively sidestepped
any peer review — the usual operating procedure for scientific studies — by pitching to a
student-published, non-peer-reviewed law journal, as most law reviews are.
Rimm needed people to endorse his study to add credibility. His method for getting this
support was telling people how his study matched their own agendas, said Mike Godwin,
online counsel to the Electronic Frontier Foundation. Rimm also used the tactic of telling
people his study matched their agendas when eliciting support from three law professors
— Anne Branscomb, Catharine MacKinnon, and Carlin Meyer — who wrote commentaries
to follow his article in the Georgetown Law Journal.
In early June 1995, Rimm’s study arrived at Time. Elmer-DeWitt was busy editing
another Time cover story, but four reporters helped him on the cyberporn story. One of the
reporters talked to Vanderbilt’s Hoffman, who warned the reporter about the study’s flaws.
Hoffman then e-mailed Elmer- DeWitt about her concerns. Even the top level of Time
editors voiced concerns about the study, but Elmer- DeWitt was anxious for a scoop and
ignored early warnings that the study was faulty to gain a coveted cover story and a
promotion. He also was eagerly anticipating his vacation.
HotWired writer Brock Meeks said, “At this point, [Elmer-DeWitt] has too much
invested in the story. Somehow he ignores the lingering doubts and presses forward with
the writing.” Perhaps Elmer-DeWitt believed his own press. Time’s president told readers
in the July 3 “To the Readers” that “[Elmer-DeWitt] was unusually adept at cutting through
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the considerable hype and confusion that surround this baffling new medium. . . . it was
Elmer-DeWitt’s reputation for clear and accurate discussion of complex topics that led an
interdisciplinary group of researchers to offer their study of online pornography first to
Time” (Long 1995, 4).
Time then offered Ted Koppel and “Nightline” an exclusive to the story with another
secret deal saying “Nightline” couldn’t give the study to anyone else for review. “Nightline”
scheduled Ralph Reed of the Christian Coalition to appear on the show with Godwin
(Godwin 1995). During the “Nightline” taping, Godwin told an ABC reporter that there were
problems with the study.
Meanwhile, not all was quiet on the Information Superhighway. The cover story became
the focal point of a fiery discussion and attempt to uncover the truth on The Well, an online
service used by leading journalists and media experts. On June 25, the message posted to
the topic “Newsweeklies” on The Well was that the Time article was available on America
Online.
Other media outlets such as CNN, AP, and UPI reported on the study without checking
the facts. Newsweek gave Rimm’s study one paragraph in its July 3 cyberporn study but
said that Rimm concentrated mostly on adults-only bulletin boards. Using the Time story
for support, Senator Grassley (R-Iowa), played to the June 26, 1995 C-Span camera: “. . . I
have introduced S.892, entitled the Protection of Children from Computer Pornography Act
of 1995 . . . Georgetown University Law School has released a remarkable study conducted
by researchers at Carnegie-Mellon University. . . . I want to emphasize that this is CarnegieMellon University. This is not a study done by some religious organization analyzing
pornography that might be on computer networks. . . . the university surveyed 900,000
computer images. Of these 900,000 images, 83.5 percent of all computerized photographs
available on the Internet are pornographic.”
David Kline, a business columnist for HotWired said, “[Time] failed to conduct
journalistic due diligence on its cyberporn ‘exclusive.’ This is especially troubling given that
Time surely knew its story would directly affect the prospects for pending legislation that
could alter national policy regarding electronic free speech for decades to come” (Kline
1995).
Should Time have published this story in this form? Argue for and against using Potter’s
Box.
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|
|
|
|
|
|
Cry Wolf: Time Magazine e a história de Cyberporn
|
|
|
|
por Karon Reinboth Speckman
|
|
|
|
Universidade Estadual Truman, Kirksville, Missouri
|
|
|
|
Uma reportagem de capa da revista Time de julho de 1995 intitulada “Na
|
|
tela perto de você: Cyberporn” afirmava que a pornografia na Internet
|
|
era “popular, difusa e surpreendentemente perversa”. A revista baseou
|
|
sua
história
em
um
estudo
de
“uma
equipe
de
pesquisa”
que
estudo
de
|
|
pornografia
online.”
|
|
|
|
O artigo na Time afirmou que nos newsgroups da Usenet, onde as imagens
|
|
digitalizadas são armazenadas, 83,5% das imagens são pornográficas. A
|
|
descoberta alarmou tanto os defensores da liberdade de expressão quanto
|
|
os
defensores
da
censura
do
governo.
A
What
Time
não
contou
a
seus
|
|
leitores que a "equipe de pesquisa" era uma pessoa - uma graduada da
|
|
|
|
Universidade Carnegie-Mellon chamada Martin Rimm - e que a Rimm havia
|
|
firmado um acordo com a Time que nenhum especialista externo poderia
|
|
revisar o estudo porque Rimm tinha um acordo exclusivo para publicação
|
|
completa com o Georgetown Law Journal.
|
|
|
|
Acrescentando ao tom alarmista da reportagem de capa, estava a capa da
|
|
Time mostrando uma criança olhando com os olhos arregalados e com a
|
|
boca escancarada para a tela do computador. A obra mais sensacionalista
|
|
foi reservada para o interior - uma ilustração fotográfica de página
|
|
inteira
de
um
homem
nu
“acasalando”
com
um
computador.
Outra
página
|
|
|
|
inteira continha um desenho de uma tela de computador com um pirulito
|
|
acenando para uma criança pequena e uma pessoa sinistra parada atrás
|
|
do computador.
|
|
Os
críticos
reagiram
rapidamente
à
história
e
ao
estudo
"exaustivo"
em
|
|
que se baseou. Eles disseram que o autor do tempo Philip Elmer-DeWitt
|
|
|
|
interpretou o estudo incorretamente e violou muitas regras do jornal|
|
ismo. Algumas das críticas de Donna Hoffman e Thomas Novak, professores
|
|
de administração da Vanderbilt e especialistas no levantamento do uso
|
|
da rede, foram:
|
|
1. A Time disse: "Há uma enorme quantidade de pornografia on-line".
|
|
|
|
Mas a Time deixou de dizer que grande parte do estudo de Rimm era de
|
|
arquivos exclusivamente de BBS, a maioria não vinculada à Internet.
|
|
2. A Time disse que “917.410 fotos sexualmente explícitas, descrições,
|
|
contos
e
clipes
de
filmes”
foram
“pesquisados”.
No
entanto,
esses
ar|
|
quivos eram de BBSs voltados para adultos, não da Usenet ou da Inter|
|
|
|
net. Além disso, todos os arquivos de texto e áudio foram excluídos da
|
|
análise, deixando apenas o número real de descrições de imagens estu-
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
|
|
dadas
como
sendo
292.114.
Rimm
baixou
3.254
imagens
disponíveis,
mas
|
|
|
|
analisou apenas 2.830 imagens devido a dificuldades técnicas.
|
|
Hoffman e Novak também notaram que enquanto 917.410 arquivos pornográ|
|
ficos foram encontrados em BBS adultos, apenas 2.830 imagens poten|
|
cialmente
pornográficas
foram
encontradas
durante
um
período
de
quatro
|
|
meses
na
Usenet.
Dos
11.576
sites
da
World
Wide
Web
examinados
em
|
|
|
|
dezembro de 1994, apenas nove sites (oito centésimos de um por cento)
|
|
continham material que poderia ser classificado como material visual
|
|
adulto com classificação R ou X. A declaração da Time de que há uma
|
|
"enorme
quantidade
de
pornografia
on-line"
foi
rotulada
por
Hoffman
e
|
|
Novak como "descaradamente enganosa e irresponsável".
|
|
|
|
3. A Time disse que 83,5% das imagens nos grupos Usenet eram pornográ|
|
ficas. O que Rimm realmente disse foi: “Entre os grupos de notícias
|
|
pornográficos, foram contabilizados 4.206 posts de imagens ou 83,5% do
|
|
total de posts.” Ainda assim, a Rimm não forneceu uma lista dos nomes
|
|
dos grupos, portanto estes não puderam ser verificados.
|
|
|
|
4. A hora disse: “Há alguma evidência disso. . . o 1,1 por cento. . .
|
|
mulheres (em BBSs) são pagas para ficarem nas salas de bate-papo e nos
|
|
quadros de aviso para fazer os clientes se sentirem mais confortáveis.
|
|
”A
Rimm
não
forneceu
nenhuma
evidência
para
essa
afirmação.
|
|
5. A Time disse que as imagens apareceram em uma “rede pública
|
|
|
|
acessível a homens, mulheres e crianças”. A Rimm não forneceu evidên|
|
cias de quanto material das BBSs adultas chegam à Internet.
|
|
6. A Time disse: “Apenas cerca de 3% de todas as mensagens nos news|
|
groups da Usenet [representam imagens pornográficas], enquanto a Usenet
|
|
|
|
em si representa 11,5% do tráfego na Internet.” O tempo não levou a
|
|
interpretação à conclusão lógica de que menos de metade de 1% (3% de
|
|
11%) das mensagens na Internet estão associadas a grupos de notícias
|
|
que contêm imagens pornográficas. Grande parte do material nos grupos
|
|
de notícias é apenas arquivos de texto com comentários dos leitores da
|
|
|
|
Usenet.
|
|
7. A Time disse: “O relatório da Carnegie-Mellon afetará. . . o debate
|
|
ciberporn ”e“ conservadores. . . vai encontrar muita "munição". No en|
|
tanto,
o
relatório
não
foi
submetido
aos
rigores
da
revisão
por
pares
|
|
e
foi
concluído
enquanto
o
autor
era
um
graduando
de
engenharia
|
|
|
|
elétrica.
|
|
Rimm começou o estudo sobre pornografia em BBSs no início de 1994. Du|
|
rante esse tempo, ele também escreveu um livro chamado Handbook da
|
|
pornografia:
Como
explorar
mulheres,
homens
de
Dupe
e
ganhar
muito
din|
|
heiro. Rimm deu o software que ele mencionou de forma tão proeminente
|
|
|
|
em seu estudo acadêmico para as operadoras da BBS em troca de sua co|
|
|
|
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
|
|
operação
e
arquivos.
É
duvidoso
que
os
operadores
soubessem
que
faziam
|
|
|
|
parte do estudo, mas acreditavam estar recebendo ajuda de marketing da
|
|
Rimm.
|
|
Por fim, Rimm convenceu a Georgetown Law Journal a publicar seu estudo
|
|
“Marketing
Pornography
on
the
Information
Superhighway”
e
lançou
o
es|
|
tudo
como
uma
reportagem
de
capa
exclusiva
para
Elmer-DeWitt.
Rimm
|
|
|
|
havia conseguido um acordo secreto que apenas editores envolvidos di|
|
retamente na publicação do estudo poderiam ver. A Rimm efetivamente
|
|
evitou qualquer revisão por pares - o procedimento operacional usual
|
|
para
estudos
científicos
apresentando-se
a
um
periódico
de
direito
|
|
não revisado por estudantes, como a maioria das revistas jurídicas.
|
|
|
|
Rimm precisava que as pessoas endossassem seu estudo para adicionar
|
|
credibilidade. Seu método para obter esse apoio foi dizer às pessoas
|
|
como o estudo dele combinava com suas próprias agendas, disse Mike
|
|
Godwin, advogado on-line da Electronic Frontier Foundation. Rimm também
|
|
usou a tática de dizer às pessoas que seu estudo combinava com suas
|
|
|
|
agendas ao obter apoio de três professores de direito - Anne Branscomb,
|
|
Catharine MacKinnon e Carlin Meyer - que escreveram comentários para
|
|
seguir seu artigo no Georgetown Law Journal.
|
|
No
início
de
junho
de
1995,
o
estudo
de
Rimm
chegou
à
Time.
Elmer-De|
|
Witt estava ocupado editando outra reportagem de capa da Time, mas
|
|
|
|
quatro repórteres o ajudaram na história do ciberporno. Um dos
|
|
repórteres conversou com Hoffman, da Vanderbilt, que alertou o repórter
|
|
sobre as falhas do estudo. Hoffman então enviou um e-mail para Elmer|
|
DeWitt sobre suas preocupações. Até mesmo o nível mais alto dos edi|
|
|
|
tores da Time expressou preocupação com o estudo, mas Elmer-DeWitt
|
|
estava ansioso por um furo e ignorou as advertências iniciais de que
|
|
o estudo tinha falhas para obter uma cobertura e uma promoção co|
|
biçadas. Ele também estava ansiosamente antecipando suas férias.
|
|
O escritor da HotWired, Brock Meeks, disse: “Neste ponto, [Elmer-De|
|
|
|
Witt] investiu demais na história. De alguma forma ele ignora as dúvi|
|
das persistentes e avança com a escrita. ”Talvez Elmer-DeWitt
|
|
acreditasse em sua própria imprensa. O presidente da Time disse aos
|
|
leitores
no
dia
3
de
julho
“Aos
Leitores”
que
“[Elmer-DeWitt]
foi
ex|
|
cepcionalmente
hábil
em
romper
o
hype
considerável
e
confusão
que
cer|
|
|
|
cam este novo meio desconcertante. . . . foi a reputação de
|
|
Elmer-DeWitt de uma discussão clara e precisa de tópicos complexos que
|
|
levou um grupo interdisciplinar de pesquisadores a oferecer seu estudo
|
|
da
pornografia
on-line
primeiro
ao
Tempo
”(Long,
1995,
p.
4).
|
|
A Time então ofereceu a Ted Koppel e “Nightline” um exclusivo para a
|
|
|
|
história com outro acordo secreto dizendo que “Nightline” não poderia
|
|
|
|
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|
|
|
|
dar
o
estudo
a
ninguém
para
revisão.
"Nightline"
agendou
Ralph
Reed
da
|
|
|
|
Christian Coalition para aparecer no programa com Godwin (Godwin 1995).
|
|
Durante a gravação do “Nightline”, Godwin disse a um repórter da ABC
|
|
que havia problemas com o estudo.
|
|
Enquanto
isso,
nem
tudo
estava
quieto
na
Supervia
da
Informação.
A
re|
|
portagem
de
capa
se
tornou
o
ponto
focal
de
uma
discussão
inflamada
e
|
|
|
|
uma tentativa de descobrir a verdade sobre o The Well, um serviço on|
|
line usado pelos principais jornalistas e especialistas em mídia. Em
|
|
25 de junho, a mensagem postada no tópico “Newsweeklies” no The Well
|
|
era
de
que
o
artigo
da
Time
estava
disponível
no
America
Online.
|
|
Outros meios de comunicação como CNN, AP e UPI relataram o estudo sem
|
|
|
|
checar os fatos. A Newsweek deu ao estudo de Rimm um parágrafo em seu
|
|
estudo sobre o ciberporno de 3 de julho, mas disse que a Rimm se con|
|
centrava principalmente em quadros de aviso somente para adultos. Us|
|
ando a história do Time como suporte, o senador Grassley (R-Iowa) tocou
|
|
na câmera C-Span de 26 de junho de 1995: “. . . Eu introduzi o S.892,
|
|
|
|
intitulado Proteção às Crianças da Lei de Pornografia por Computador
|
|
de 1995. . . A Georgetown University Law School lançou um estudo
|
|
notável conduzido por pesquisadores da Universidade Carnegie-Mellon.
|
|
.
.
.
Quero
enfatizar
que
esta
é
a
Universidade
Carnegie-Mellon.
Este
|
|
não é um estudo feito por alguma organização religiosa que analisa
|
|
|
|
pornografia que possa estar em redes de computadores. . . . a univer|
|
sidade pesquisou 900.000 imagens de computador. Destas 900.000 imagens,
|
|
83,5% de todas as fotografias computadorizadas disponíveis na Internet
|
|
são pornográficas. ”
|
|
|
|
David Kline, um colunista de negócios da HotWired disse: "A [Time] não
|
|
realizou a devida diligência jornalística em seu exclusivo" ciberporn
|
|
". Isso é especialmente preocupante, pois a Time certamente sabia que
|
|
sua história afetaria diretamente as perspectivas de uma legislação
|
|
pendente que poderia alterar política de liberdade de expressão
|
|
|
|
eletrônica nas próximas décadas ”(Kline, 1995).
|
|
Deve tempo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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It is certainly true that postmodernist strategies, like my cyborg myth, subvert myriad organic wholes
(for example, the poem, the primitive culture, the biological organism). In short, the certainty of what
counts as nature -- a source of insight and promise of innocence -- is undermined, probably fatally. The
transcendent authorization of interpretation is lost, and with it the ontology grounding 'Western' epistemology.
********************
There is nothing about being 'female' that naturally binds women. There is not even such a state as
'being' female, itself a highly complex category constructed in contested sexual scientific discourses
and other social practices.
********************
The recent history for much of the US left and US feminism has been a response to this kind of crisis
by endless splitting and searches for a new essential unity. But there has also been a growing recognition
of another response through coalition - affinity, not identity.
********************
One should expect control strategies to concentrate on boundary conditions and interfaces, on rates of
flow across boundaries-- and not on the integrity of natural objects. 'Integrity' or 'sincerity' of the Western
self gives way to decision procedures and expert systems. For example, control strategies applied to
women's capacities to give birth to new human beings will be developed in the languages of population
control and maximization of goal achievement for individual decision-makers. Control strategies will be
formulated in terms of rates, costs of constraints, degrees of freedom. Human beings, like any other
component or subsystem, must be localized in a system architecture whose basic modes of operation
are probabilistic, statistical. No objects, spaces, or bodies are sacred in themselves; any component
can be interfaced with any other if the proper standard, the proper code, can be constructed for processing signals in a common language.
********************
The cyborg is a kind of disassembled and reassembled, postmodern collective and personal self.
********************
To be feminized means to be made extremely vulnerable; able to be disassembled, reassembled, exploited as a reserve labour force; seen less as workers than as servers; subjected to the arrangements
on and off the paid job that make a mockery of a limited work day; leading an existence that always borders on being obscene, out of place, and reducible to sex. Deskilling is an old strategy newly applicable
to formerly privileged workers. However, the homework economy does not refer only to large-scale
deskilling, nor does it deny that new areas of high skill are emerging, even for women and men previously excluded from skilled employment. Rather, the concept indicates that factory, home, and market
are integrated on a new scale and that the places of women are crucial - and need to be analysed for
differences among women and for meanings for relations between men and women in various situations.
********************
I prefer a network ideological image, suggesting the profusion of spaces and identities and the permeability of boundaries in the personal body and in the body politic. 'Networking' is both a feminist practice
and a multinational corporate strategy--weaving is for oppositional cyborgs.
********************
I want to conclude with a myth about identity and boundaries which might inform late twentieth-century
political imaginations. I am indebted in this story to writers like Joanna Russ, Samuel R. Delany, John
Varley, James Tiptree, Jr, Octavia Butler, Monique Wittig, and Vonda McIntyre. These are our storyISSN 2447-3901
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tellers exploring what it means to be embodied in high-tech worlds. They are theorists for cyborgs. Exploring conceptions of bodily boundaries and social order, the anthropologist Mary Douglas (1966, 1970)
should be credited with helping us to consciousness about how fundamental body imagery is to world
view, and so to political language. French feminists like Luce Irigaray and Monique Wittig, for all their
differences, know how to write the body; how to weave eroticism, cosmology, and politics from imagery
of embodiment, and especially for Wittig, from imagery of fragmentation and reconstitution of bodies.
American radical feminists like Susan Griffnn, Audre Lorde, and Adrienne Rich have profoundly affected
our political imaginations - and perhaps restricted too much what we allow as a friendly body and political
language. They insist on the organic, opposing it to the technological. But their symbolic systems and
the related positions of ecofeminism and feminist paganism, replete with organicisms, can only be understood in Sandoval's terms as oppositional ideologies fitting the late twentieth century. They would
simply bewilder anyone not preoccupied with the machines and consciousness of late capitalism. In that
sense they are part of the cyborg world. But there are also great riches for feminists in explicitly embracing the possibilities inherent in the breakdown of clean distinctions between organism and machine
and similar distinctions structuring the Western self. It is the simultaneity of breakdowns that cracks the
matrices of domination and opens geometric possibilities. What might be learned from personal and political 'technological' pollution? I look briefly at two overlapping groups of texts for their insight into the
construction of a potentially helpful cyborg myth: constructions of women of colour and monstrous selves
in feminist science fiction.
**********************
Cyborg writing must not be about the Fall, the imagination of a once-upon-a-time wholeness before language, before writing, before Man. Cyborg writing is about the power to survive, not on the basis of original innocence, but on the basis of seizing the tools to mark the world that marked them as other.
***************************
To be One is to be autonomous, to be powerful, to be God; but to be One is to be an illusion, and so to
be involved in a dialectic of apocalypse with the other. Yet to be other is to be multiple, without clear
boundary, frayed, insubstantial. One is too few, but two are too many.
**************************
There are several consequences to taking seriously the imagery of cyborgs as other than our enemies.
Our bodies, ourselves; bodies are maps of power and identity. Cyborgs are no exception. A cyborg body
is not innocent; it was not born in a garden; it does not seek unitary identity and so generate antagonistic
dualisms without end (or until the world ends); it takes irony for granted. One is too few, and two is only
one possibility. Intense pleasure in skill, machine skill, ceases to be a sin, but an aspect of embodiment.
The machine is not an it to be animated, worshipped, and dominated. The machine is us, our processes,
an aspect of our embodiment. We can be responsible for machines; they do not dominate or threaten
us. We are responsible for boundaries; we are they. Up till now (once upon a time), female embodiment
seemed to be given, organic, necessary; and female embodiment seemed to mean skill in mothering
and its metaphoric extensions. Only by being out of place could we take intense pleasure in machines,
and then with excuses that this was organic activity after all, appropriate to females. Cyborgs might consider more seriously the partial, fluid, sometimes aspect of sex and sexual embodiment. Gender might
not be global identity after all, even if it has profound historical breadth and depth.
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É certamente verdade que as estratégias pós-modernistas, como meu mito ciborgue, subvertem uma
miríade de totalidades orgânicas (por exemplo, o poema, a cultura primitiva, o organismo biológico).
Em suma, a certeza do que conta como natureza - uma fonte de discernimento e promessa de inocência
- é minada, provavelmente fatalmente. A autorização transcendente da interpretação está perdida e,
com ela, a ontologia fundamentando a epistemologia "ocidental".
********************
Não há nada sobre ser "feminina" que naturalmente liga as mulheres. Não há nem mesmo um estado
como "ser" feminino, em si uma categoria altamente complexa construída em discursos científicos sexuais contestados e outras práticas sociais.
********************
A história recente de grande parte da esquerda dos Estados Unidos e do feminismo dos EUA tem sido
uma resposta a esse tipo de crise, por intermináveis divisões e busca de uma nova unidade essencial.
Mas também houve um crescente reconhecimento de outra resposta por meio da coalizão - afinidade,
não identidade.
********************
Deve-se esperar que as estratégias de controle se concentrem nas condições e interfaces de fronteira,
nas taxas de fluxo através dos limites - e não na integridade dos objetos naturais. 'Integridade' ou 'sinceridade' do eu ocidental dá lugar a procedimentos de decisão e sistemas especialistas. Por exemplo,
estratégias de controle aplicadas às capacidades das mulheres para dar à luz novos seres humanos
serão desenvolvidas nas linguagens de controle populacional e maximização do alcance de metas para
os tomadores de decisão individuais. As estratégias de controle serão formuladas em termos de taxas,
custos de restrições e graus de liberdade. Os seres humanos, como qualquer outro componente ou
subsistema, devem estar localizados em uma arquitetura de sistema cujos modos básicos de operação
sejam probabilísticos, estatísticos. Nenhum objeto, espaço ou corpo é sagrado em si mesmo; qualquer
componente pode ser interfaceado com qualquer outro se o padrão apropriado, o código apropriado,
puder ser construído para processar sinais em um idioma comum.
********************
O ciborgue é uma espécie de eu coletivo e pessoal pós-moderno, desmontado e remontado.
********************
Ser feminizado significa ser extremamente vulnerável; capaz de ser desmontado, remontado, explorado
como força de trabalho de reserva; visto menos como trabalhadores do que como servidores; sujeito
aos arranjos dentro e fora do trabalho remunerado que zombam de um dia de trabalho limitado; levando
uma existência que sempre beira a ser obscena, fora do lugar e redutível ao sexo. O desqualificação é
uma antiga estratégia recentemente aplicável aos trabalhadores anteriormente privilegiados. No entanto, a economia da lição de casa não se refere apenas a desqualificação em larga escala, nem nega
que novas áreas de alta qualificação estão surgindo, mesmo para mulheres e homens anteriormente
excluídos do emprego qualificado. Em vez disso, o conceito indica que fábrica, casa e mercado estão
integrados em uma nova escala e que os lugares das mulheres são cruciais - e precisam ser analisados
em busca de diferenças entre mulheres e significados para relações entre homens e mulheres em várias
situações.
********************
Prefiro uma imagem ideológica de rede, sugerindo a profusão de espaços e identidades e a permeabilidade de fronteiras no corpo pessoal e no corpo político. "Networking" é tanto uma prática feminista
quanto uma estratégia corporativa multinacional - a tecelagem é para ciborgues oposicionistas.
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Quero concluir com um mito sobre identidade e limites que possam influenciar as imaginações políticas
do final do século XX. Estou em dívida com essa história para escritores como Joanna Russ, Samuel
R. Delany, John Varley, James Tiptree Jr., Octavia Butler, Monique Wittig e Vonda McIntyre. Estes são
os nossos contadores de histórias que exploram o que significa ser incorporado em mundos de alta
tecnologia. Eles são teóricos de ciborgues. Explorando as concepções de limites corporais e ordem
social, a antropóloga Mary Douglas (1966, 1970) deve ser creditada por nos ajudar a conscientizar
sobre como a imagética corporal é fundamental para a visão de mundo e, portanto, para a linguagem
política. Feministas francesas como Luce Irigaray e Monique Wittig, apesar de todas as suas diferenças,
sabem escrever o corpo; como tecer erotismo, cosmologia e política a partir de imagens de encarnação
e, especialmente, de Wittig, a partir de imagens de fragmentação e reconstituição de corpos. Feministas
radicais americanas como Susan Griffnn, Audre Lorde e Adrienne Rich afetaram profundamente nossa
imaginação política - e talvez restringissem muito o que permitimos como um corpo amigo e linguagem
política. Eles insistem no orgânico, opondo-se ao tecnológico. Mas seus sistemas simbólicos e as
posições correlatas de ecofeminismo e paganismo feminista, repletos de organicismos, só podem ser
entendidos, nos termos de Sandoval, como ideologias oposicionistas que se ajustam ao final do século
XX. Eles simplesmente desconcertariam qualquer um que não se preocupasse com as máquinas e a
consciência do capitalismo tardio. Nesse sentido, eles fazem parte do mundo ciborgue. Mas também
há grandes riquezas para as feministas ao abraçarem explicitamente as possibilidades inerentes ao
colapso de distinções claras entre organismo e máquina e distinções similares que estruturam o eu ocidental. É a simultaneidade de colapsos que quebra as matrizes de dominação e abre possibilidades
geométricas. O que pode ser aprendido com a poluição 'tecnológica' pessoal e política? Eu olho brevemente para dois grupos sobrepostos de textos para sua visão sobre a construção de um mito ciborgue
potencialmente útil: construções de mulheres de cor e de eus monstruosos na ficção científica feminista.
**********************
A escrita ciborgue não deve ser sobre a Queda, a imaginação de uma vez-sobre-um-tempo antes da
linguagem, antes de escrever, diante do homem. A escrita ciborgue é sobre o poder de sobreviver, não
com base na inocência original, mas com base na apreensão das ferramentas para marcar o mundo
que as marcou como outras.
***************************
Ser Um é ser autônomo, ser poderoso, ser Deus; mas ser Um é ser uma ilusão e, assim, estar envolvido
numa dialética do apocalipse com o outro. No entanto, ser outro é ser múltiplo, sem limite claro, desgastado, sem substância. Um é muito pouco, mas dois são demais.
**************************
Há várias conseqüências em levar a sério as imagens dos ciborgues como outros que não nossos inimigos. Nossos corpos, nós mesmos; corpos são mapas de poder e identidade. Cyborgs não são exceção. Um corpo ciborgue não é inocente; não nasceu em um jardim; não busca identidade unitária e,
assim, gera dualismos antagônicos sem fim (ou até o fim do mundo); leva a ironia como certa. Um é
muito pouco e dois é apenas uma possibilidade. O intenso prazer na habilidade, habilidade da máquina,
deixa de ser um pecado, mas um aspecto da incorporação. A máquina não é para ser animada, cultuada
e dominada. A máquina somos nós, nossos processos, um aspecto da nossa corporificação. Nós
podemos ser responsáveis por máquinas; eles não nos dominam nem nos ameaçam. Somos responsáveis por limites; nós somos eles. Até agora (era uma vez), a corporificação feminina parecia ser dada,
orgânica, necessária; e a corporalidade feminina parecia significar habilidade na maternidade e suas
extensões metafóricas. Só por estarmos fora do lugar poderíamos ter prazer intenso em máquinas, e
depois com desculpas que isso era atividade orgânica afinal, apropriada para mulheres. Os ciborgues
podem considerar mais seriamente o aspecto parcial, fluido, às vezes do sexo e da incorporação sexual.
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O gênero pode não ser uma identidade global, apesar de ter profundidade e profundidade históricas
profundas.
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A palavra pornografia originase do grego pornographos,
que significa literalmente
“escritos sobre prostitutas”,
referindo-se àdescrição dos
costumes das prostitutas e
de seus clientes (Hide,
1973:12). Além de ser “escrita
acerca do comércio sexual”,
seu significado nos
dicionários indica a
expressão ou sugestão de
assuntos obscenos na arte,
capazes de motivar ou
explorar o lado sexual do
indivíduo. Devassidão.
Libertinagem.
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ABREU, Nuno Cesar. O Olhar Pornô - A representação do obsceno
no cinema e no vídeo. 2ª edição. São Paulo: Editora Alameda, 2012.
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nografia parece carregar um fardo histórico, desde a sua etimologia - pornos
A pornografia p
do verbo pernemi, que significa vender (Castello Branco, 1984:22) - ao seu
deriva do verbo p
entido material. Como afirma Pierre Watté (1979:88), “a pornografia é uma
próprio sentido ma
prostituição, sendo venal porque ela não existe senão numa relação
espécie de prostitu
esta relação é sustentada pela interdição que a produz”. Embora
comercial e esta rel
la interdição, um atributo que lhe é fundamental, marcar o consumo
sustentada pela interdi
com a pesada carga estritamente mercantil me parece equivalente
da pornografia com a pe
gum preconceito, separar o produto pornográfico - a sexualidade
a propor, com algum prec
- de todas as outras mercadorias sociais em circulação.
como mercadoria - de to

os como quase todo mundo entende o termo. uma representação pornográfica
Nós tomamos como q
combina dois aspectos: ela tem uma certa função ou intenção de despertar
é aquela que combina d
ua audiência, e também tem um certo conteúdo, representações explícitas
sexualmente sua audiênc
ual (órgãos, posturas, atividade etc.). Um trabalho tem de ter ambos,
de material sexual (órgão
e este conteúdo, para ser uma peça de pornografia.
esta função e este

A pornografia pode ser entendida como um simulacro, alguma coisa que
A p
está no lugar do erotismo para enunciá-lo. Faz aparecer aquilo que se tem
está
ergonha, embora por trás de sua aparência exista uma mentira: a verdade
vergon
erotismo. Ou uma verdade: a mentira do erótico. pode-se tomar como
do eroti
ensual a ideia de que a pornografia se funda na ilusão. seja para
consensu
entar contra ou a favor dela, palavras como engodo, armadilha,
argumentar
ão, simulação e outras apontam para um mesmo sentido: trata-se
alucinação, s
e uma relação direta com o imaginário. é aí, neste real ausente,
sempre de uma
era. ao se pôr em contato com o produto pornográfico, o
que ela opera.
arrega as suas ilusões, os seus fantasmas, as suas fantasias.
consumidor carreg
ssui por função dissimular essa “ausência”, ao provocar o
O interdito possui p
ibido: a proibição somente ganha sentido se transgredida.
encanto pelo proibido
tasia, o obsceno remete-se diretamente ao imaginário
assentado na fantasia
l) e a pornografia - como forma de transgressão
(individual e social) e
ulturalmente simulando desvendar os mistérios do
organizada - age cultura
do
os
segredos
da
interdição.
erotismo,
burlando
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pornografia não reside no fato de mostrar o que - bem que o homem deseja
A pornografia não res
ntemente o ver - permanece encoberto? Eu quero dizer “mostrar” o que está
ardentemente o ver - pe
dido, mas em verdade, não se faz mais que simplesmente a aparência de
escondido, mas em verd
r”. O essencial da pornografia reside, talvez, em dar a pensar que se
“mostrar”. O essencial da
em sugerir qualquer coisa de escondido (apud Lardeau, 1983:90).
mostra, em sugerir qualqu

termo erotismo surgiu no século XX a partir do adjetivo erótico, derivado de
O termo erotismo sur
s, deus do amor, do desejo (sexual) em sentido amplo. O impulso erótico,
Eros, deus do amor, d
do Freud, expressaria “o desejo do homem de união com os objetos do
segundo Freud, express
”. Amor enfermo, paixão sensual insistente, busca excessiva da
mundo”. Amor enfermo,
dade, lascívia são algumas das definições encontradas nos dicionários.
sensualidade, lascívia são a

erotismo atual é, enfim, o erotismo domesticado, amansado, mistificado pela
O erotismo atual é
ciedade. (...) Constitui, sem dúvida, grande vitória da sociedade de consumo
sociedade. (...) Con
r conseguido, ao mesmo tempo, cercear e liberar Eros, porque tudo não
haver conseguido, ao
contra eroticamente resolvido (Morin e Majault, 1967:61). De qualquer
se encontra eroticame
erotismo dos anos 90 (em diante) está ligado ao vídeo: a imagem
modo, o erotismo dos a
e a sexualidade se encontram sob a máscara do pornovídeo, numa
eletrônica e a sexualidade
completamente nova: o privado se oferece ao público.
conjunção completamente
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a a respeito de erotismo e pornografia, um conceito aparece com recorrência
Na literatura a respeito
iversos: segredo. E seu correlato, secreto. O erótico e o pornográfico são
em autores diversos: seg
mo uma espécie de revelação de alguma coisa que não deve ser exposta.
percebidos como uma esp
tério - uma verdade imprecisa - eles opõem o fazer do desvendamento.
ao prazer do mistério - uma

stinção entre obras eróticas e obras pornográficas, hoje, pode também
A distinçã
ssar a problemática questão de distinguir cultura de massa e cultura erudita.
atravessar
ótulo de erótico estão abrigadas aquelas obras que abordam assuntos
sob o rótulo
à sexualidade com teor “nobre”, “humano”, “artístico”, problematizandorelativos à sex
nidade” estética; e de pornográfico, as de caráter “grosseiro e vulgar”,
os com “dignidad
o sexo pelo sexo, produzidas em série com o objetivo evidente de
que tratam do sex
o e de falar somente aos instintos. de toda maneira, a despeito de
comercialização e d
ão entre os produtos, a emergência da representação pornográfica
qualquer distinção en
ma” social contemporâneo e sem precedentes diz respeito à
como um “problema” s
rincipalmente dos anos 1960 em diante, quando se estrutura
cultura de massa. Princip
odução massiva de publicações, filmes e vídeos dirigidos a
mais firmemente a produç
e (in)discriminado, “democratizando” o obsceno.
um público amplo e
nceito de obsceno é fundamental para iluminar a questão. Segundo Havellock
O conceito de o
bsceno é uma corruptela do vocábulo scena, e seu significado literal é “fora
Ellis, obsceno é
”, ou seja, aquilo que não se apresenta normalmente na vida cotidiana.
de cena”, ou seja,
e se esconde (apud Montgomery Hide, 1973:14). Conforme o Novo
Aquilo que se esco
urélio, obsceno é “o que fere o pudor; impuro, desonesto”, ou “diz-se
dicionário Aurélio, ob
fere ou escreve obscenidades”. Isto é, obsceno é aquilo que se
de quem profere ou e
põe “em cena”. Cometer uma obscenidade é colocar em cena algo
mostra, que se põe “em c
r fora dela. é transgredir. nessa ambiguidade (ou ambivalência?)
que deveria estar fora dela
/dentro de cena - se funda o conceito de obsceno.
- fora de cena/dentro d
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sceno no cinema é uma categoria que participa da modernidade e uma
O obsceno no ci
dicação essencial do cinema do pós-guerra, notadamente da Nouvelle
reivindicação esse
havia lá um contexto favorável (...) o cinema vai se fazendo mais íntimo;
Vague. havia lá um c
nde a ser a figura central do cinema moderno, ele e suas preocupações,
o casal tende a ser a fig
os e sua sexualidade. o obsceno surgiu como a emergência do corpo
seus conflitos e sua sex
e pulsões e desejos, como unidade dividida pelo sexo, em oposição
como rede de pulsões e d
oso e indivisível, inacessível, virgem e arrogante da star (...).
ao corpo glorioso e indivis

-se inferir que a domesticação do obsceno se dá pela institucionalização do
Pode-se inf
olhar no interior de uma dada formação social. nesta “domesticação” são
quarto olhar
radas as funções políticas, o posicionamento no interior das práticas
consideradas
tes, a presença e aceitação pública das imagens pornográficas. É a
significantes, a
lização deste olhar que coloca os termos sobre os quais a circulação
institucionalização
ão econômica de representações sexuais podem ser organizadas.
e a exploração eco
57): Todos conhecem a fonte de prazer, de um lado, e o influxo de
Freud (1972:157): To
ação, de outro, que são proporcionados pelas sensações táteis
uma nossa excitação,
sensual. (...) o mesmo se aplica à visão - uma atividade que é,
da pele do objeto sensua
derivada do tato. as impressões visuais continuam a ser o
em última instância, deriv
nte ao longo do qual a excitação libidinosa é despertada.
caminho mais frequente ao

caracterização da pornografia, deve-se levar em conta também o fascínio
Na cara
aventura transgressora. Como queria o Marquês de Sade, “o único modo de
pela aven
gar e multiplicar os nossos desejos é impondo-lhes limites”. É o sentimento
prolongar e
gressão que revela o prazer, e ele está intrinsecamente relacionado à
da transgres
Desse modo, a exposição do obsceno seria uma verdadeira celebração
proibição. Dess
gual a desejo) que, preso nas armadilhas das interdições, se liberta
do prazer (igual
a transgressão. o conteúdo pressuposto do erotismo é a
na forma da tr
de limites - o êxtase, a vertigem, o excesso, o transbordamento
ultrapassagem de li
apaga a nitidez de algumas linhas que demarcam as diferenças
do prazer - que apag
mana e a Natureza. Ou, quem sabe, parafraseando Sade, a
entre a cultura human
de um limite inexistente. Nesse sentido, a pornografia talvez
procura incessante de um
esta desordem, para restaurar a ordem cultural como uma
exista “para ordenar esta
são organizada”. (Moraes e Lapeiz, 1985:55).
forma de transgressão
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Na primeira década do século XX, quando o cinema começava a estruturar sua
Na primeira dé
guagem e penetrar na narrativa ficcional e a ciência espalhava seu discurso
linguagem e pen
s artes, as fitas passaram a ficar “mais fortes”, tratando de assuntos como
pelas artes, as fita
s, doenças venéreas, educação sexual, escravas brancas etc. Ainda em
drogas, doenças ve
latente, o pornô também se dissimulava com o álibi pedagógico, como,
estado latente, o porn
plo, na série francesa Positions, onde, tendo gravuras como apoio,
por exemplo, na série
sexólogo comenta longamente as evoluções de um dócil casal,
um douto sexólogo com
âmera fixa enquadra em plano médio o conjunto dos dois corpos
enquanto a câmera fixa en
tais permanecem invisíveis. a posição dissimula a ação.
nus. as genitais permane

Ao lado dessa produção pseudo ou proto-erótica dos estúdios
Ao lado dessa
ollywoodianos, surgia uma outra modalidade de divertissement sexual: os
hollywoodianos, surg
ag movies - literalmente, filmes para homens. Com produção “tipo fundo
stag movies - literalme
uintal” e exibidos ilegalmente em ambientes fechados, fora dos circuitos
de quintal” e exibidos ileg
rciais, para grupos selecionados de espectadores, os stag films são os
comerciais, para grupos se
os ancestrais dos filmes de sexo explícito de hoje.
legítimos ancestrais do

a outra característica marcante dos stags é terem permanecido primitivos, a
Uma outra
eito dos avanços na técnica cinematográfica e na estruturação de uma
despeito do
gem própria ao cinema que resultaram no desenvolvimento da narrativa
linguagem pr
esta primeira década do século. se nas sequências que preparam ou
ainda nesta pr
ato sexual observa-se uma certa linearidade de causa e efeito - lógica
levam ao ato sex
a uma coerência narrativa -, as sequências explícitas propriamente
preliminar a uma
genital) são marcadas por um alto grau de descontinuidade
ditas (show genita
uzido por bruscas mudanças de enquadramento, de iluminação e
temporal, produzido p
os, oferecendo uma representação confusa do ato sexual. nos
cortes desconexos, ofe
ão da ação genital sem continuidade temporal sugere um
stags, a repetição da
ela exibição do movimento, como se cada plano (shot) fosse
primitivo fascínio pela exib
mo e sua simples projeção bastasse como espetáculo.
um show em si mesmo e
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a tentativa de delimitação técnico-mercadológica, os produtos caracterizados
Numa tenta
xcesso de exposição de ações sexuais explícitas foram nomeados hard core
pelo excesso
ráficos), e aqueles marcados pelo sexo implícito, encoberto, sugerido, de
(pornográficos)
(eróticos). essa separação, instituída como um modo de segmentar o
soft core (erótic
de tratar o produto, acabou por gerar uma demarcação hoje
mercado, de tra
estabelecida”. o termo hard core - uma fruta carnuda e saborosa
“socialmente estab
o duro e indigesto em seu coração, hoje de aceitação internacional,
com um caroço duro e
na esfera jurídica. o conceito foi pronunciado pela primeira vez
tem sua origem na esf
procurador geral J. Lee Rankin, que o usou como base de sua
num discurso do procura
dois importantes casos na Suprema Corte americana em 1957.
argumentação em dois imp
ornografia
pôde
adquirir
uma
nova
rotulação.
desde
então,
pornogra

fia hard core, dois componentes são paradigmáticos: a exibição em close das
Na iconografia hard
ação e a ejaculação masculina fora do orifício vaginal feita “para a câmera”
genitálias em ação e
ou come shot). Como anote Stephen Ziplow, se você não tem um money
( o money shot ou com
em um filme pornô. Este plano (shot) especificamente perturbador e
shot, você não tem um
resenta o clímax de uma ação (ou número) sexual, deve apresentarintrigante, que representa
m
uma
variedade
de
ações
e
em
uma
narrativa.
se
integrado
em
um

sições feministas mais radicais concebem a sociedade como constituída por
Posições fem
antagonismo entre os sexos, condenando a pornografia por sua relação com
um antagonism
so sexual ou a violência. deste ponto de vista, a sexualidade e suas
o abuso sexual
ntações são profundamente marcadas pela identificação dos homens
representações s
ressores e das mulheres como vítimas. Palavras de ordem tais como
como agressores e
ia é a teoria, estupro é a prática” informam uma trincheira de luta
“pornografia é a teor
ou contra a sociedade patriarcal e falocrata. estes conceitos, mais
antimachista ou contra
fendidos durante os anos 1980, estariam sendo usados, hoje,
fortemente defendidos d
de opressão dos homens contra as mulheres”, na perspectiva
como “metáfora de opress
ncorporada ao cotidiano, a pornografia é “um poder abusivo”.
de que, mesmo incorporada
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onceito de pornotopia, que pode ser ampliado para o de topos obsceno da
O conce
alidade - um ambiente imaginário propício às fantasias sexuais, lugar
sexualida
do por libertinos, com uma ordem “social” própria e uma língua(gem). a
habitado po
a pornô inscreve-se basicamente na oposição entre duas categorias
ideologia po
s: excesso (abundância) e a escassez (privação). no universo
discursivas: e
o sucesso (sexual) é quase sempre sinônimo de excesso, opondopornotópico, o s
z ou privação. o fracasso seria uma forma de exclusão - libertinos
se a escassez ou
, já que não aparece nos filmes, a não ser muito raramente, como
não fracassam -, já
ários do ator deixados na edição por economia da produção. Sua
deslizes involuntários
sempre caricata (nos pornôs brasileiros, de modo exemplar) e
figuração é quase semp
o sucesso. Figurada no excesso, a satisfação do desejo (ou
um “intervalo” para o su
é uma condição para a finalização de cada número, para
o encontro do prazer) é u
atéia e, de modo gera, uma função dos filmes.
a gratificação da platéia

notopia se propõe como um universo totalizante. nele, a imaginação
A pornotopia
áfica tem o poder de converter todas as preocupações com que é alimentada
pornográfica te
tivo erótico. o amor-mercadoria é a moeda afetiva para todo e qualquer
ao imperativo er
Toda a ação é concebida como uma série de intercâmbios sexuais. não
sentimento. Toda
ções entre sexos, proibições, tabus, já que, estruturalmente, é
cabem distinções
ltiplicar as possibilidades de troca. é fundamental para a existência
necessário multiplica
ornográfica (uma prerrogativa do libertino) e de seus produtos que
da imaginação pornogr
- o conceito de pessoa como “coisa”serve tanto para os homens
as pessoas/coisas - o co
res: a retificação é do gênero humano - estejam em permanente
como para as mulheres: a
ara
funcionarem
como
maquinas
de
prazer.
disponibilidade
para
notopia, o espaço é contínuo - viaja-se para não se sair do lugar - e o tempo
Na pornotopia, o e
ntínuo - ele passa mas é sempre o mesmo a qualquer momento (hora de
é descontínuo - ele
o). nada termina, tudo ainda continua existindo. de um modo geral, os
fazer sexo). nada te
estruturam como uma construção em espiral, em que seqüências
filmes se estruturam
que contem a intenção, levam às sequencias descritivas (os números
preparatórias, que conte
contem a atividade, e estas a um clímax parcial (uma espécie de
sexuais), que contem a a
sua vez leva a uma nova situação (em que se renovará o processo).
fading), que por sua vez leva
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ssível inferir que no filme pornô narrativo de longa-metragem ocorre o mesmo
É possível inferi
m seu ancestral stag, mas de forma um pouco mais definida: o espectador
que em seu ances
dilui totalmente no espaço diegético, mas fica nas bordas da tela, sendo
não se dilui totalme
onado por si mesmo, “olhando seu olhar”, como se vendo no ato de
supervisionado por s
Esse supraolhar parece se constituir em fator essencial à fruição do
voyeurismo. Esse supr
ornográfico: O sujeito quer observar (olhar voyeur) e um (seu) outro
audiovisual pornográfico
olhar e surpreendê-lo neste ato, esta possibilidade precisa estar
quer ver este olhar e surp
elação espectador/produto. é a essência do olhar pornô.
presente na relação esp

urismo e o exibicionismo constituem dois elementos de um mesmo impulso
O voyeuris
e a erotizar uma atividade que, de início, não é erótica: o olhar. (...) Este
que tende a
rversão comporta um início de castigo, já que o sujeito, escondendo-se,
tipo de perver
posição de censurado, e que põe este ato exclui-se da cena da qual
se põe em posi
ipar. (...) O requinte do voyeurismo pode ser grande, acompanhado de
deveria participar.
os, de acrobacias que tornam o espetáculo mais difícil e, portanto,
jogo de espelhos, d
sa tendência, que segundo Freud é erotizada a posteriori, levandomais proibido. Essa t
orância inicial da criança no que se relaciona à sexualidade,
se em conta a ignorâ
de sublimada, na origem de uma curiosidade que se desenvolve
encontra-se, depois de s
intelectuais e científicos inclusive. Encontra-se na base da
em planos diversos, intel
; em nível mais elevado, entra em certas emoções estéticas.
iconografia pornográfica; em

Na rua, no espaço público, os filmes são pornográficos e, portanto, obscenos
Na rua,
seu conteúdo fundamental. Mesmo penetrando no ambiente doméstico com
- seu cont
ornovídeo, o obsceno não pode perder a essência do seu caráter, que é a
o pornovíde
ação do prazer e, por consequência, a transgressão do interdito. exibido
revelação do
imidade do lar, no espaço privado, esse caráter passa a ser
na intimidade
ado”. o espectador voyeur seria aquele que exerce o controle privado
“controlado”. o e
no, valendo-se dos movimentos contraditórios e simultâneos da
do obsceno, vale
da transgressão. O consumo da pornografia deve sempre guardar
proibição e da trans
de que uma proibição está sendo violada. O ritual de exibição
a impressão de que u
deo no ambiente doméstico precisa preservar o sentido de
de um pornovídeo no
ido, estrutural à natureza da pornografia. num jogo ambíguo,
violação do proibido, estr
r, ao levar pra casa um pornovídeo, carrega um produto
o videoespectador, ao lev
á “controlado” pela comercialização da permissividade.
transgressivo mas já “contr
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ntimento de vergonha que acompanha a excitação contribui para a eficácia
O sentimento de
rnografia hard core. degundo Freud (1972:157),, “a força que se opõe à
da pornografia har
filia, mas que pode ser por ela sobrepujada (...), é a vergonha”. desse
escopofilia, mas que
m certo sentimento de vergonha - uma espécie de contradição entre o
modo, um certo sentim
al a prazer de olhar) e a proibição - é necessário ao “diálogo” entre o
desejo (igual a prazer de
(observador) e a obra pornográfica (objeto). este sentimento é
espectador (observador)
orçando uma relação de cumplicidade entre as fantasias em jogo.
essencial, reforçando uma

do a teoria do cinema, a relação espectador-diegese se baseia em três
Segundo a teoria do
simultâneos: os olhares intra-diegéticos (dos personagens entre si), o olhar
olhares simultâneos: os
a para o evento pró-fílmico e o olhar do espectador para a imagem. O
da câmera para o event
nstream constrói o espaço diegético fazendo o olhar da câmera se fundir
cinema mainstream constr
pectador, permitindo, desse modo, que este se dilua na narrativa.
com o do espectador, perm

i o que está em questão é o “quarto olhar”. Todos os impulsos (pulsões) têm
Aqui, o qu
s ativas e passivas e o “impulso escópico” não é exceção. Quando o
facetas ati
escópico é também “focalizado”, então o observador também corre o risco
impulso escóp
-se objeto do olhar, de ser observado no ato de estar olhando. O quarto
de tornar-se ob
ossibilidade deste olhar, que está sempre nos rondando (ao redor), por
olhar é a possibi
O quarto olhar não é da mesma ordem dos outros três [olhares
assim dizer. O q
mas um olhar “imaginado por mim no campo do outro que me
diegéticos], mas u
ato do voyeurismo e causa um sentimento de vergonha”, como
surpreende no ato d
uando o olhar do espectador está apartado daquele da câmera
colocou Lacan. Quand
], o quarto olhar emerge particular e fortemente. Ao mesmo
[o olhar do voyeur], o q
lso escópico é gratificado na relação com um objeto ou cena,
tempo em que o impulso es
imento de censura inerente a qualquer gratificação.
intensifica-se o sentimen
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graphy seems to bear a historical burden, from its etymology - pornos derives
Pornography s
verb pernemi, which means to sell (Castello Branco, 1984: 22) - to its own
from the verb pe
meaning. As Pierre Watté (1979: 88) states, "pornography is a kind of
material meaning
being venal because it exists only in a commercial relationship and this
prostitution, being v
is sustained by the interdiction that produces it." Whilst supported by
relationship is sustai
n, an attribute that is fundamental to it, marking the consumption of
the interdiction, an attr
th the heavy commercial burden seems to me equivalent to
pornography with the
me prejudice, to separate the pornographic product - sexuality as
proposing, with some preju
from all other social commodities in circulation.
a commodity - from

e take as almost everyone understands the term. a pornographic
We take as almos
esentation is one that combines two aspects: it has a certain function or
representation is one
ion to sexually arouse its audience, and also has a certain content, explicit
intention to sexually arou
ntations of sexual material (organs, postures, activity, etc.). a job has
representations of sexual
both, this function and this content, to be a piece of pornography.
to have both, this function

Pornography can be understood as a simulacrum, something that is in the
Porn
place of eroticism to enunciate it. It makes appear what is ashamed,
place
although behind its appearance there is a lie: the truth of eroticism. Or a
although
uth: the lie of the erotic. the idea that pornography is based on illusion
truth: the
be taken as consensual. Whether to argue against or in favor of it,
can be tak
like deception, trap, hallucination, simulation and others point to the
words like de
eaning: it is always a direct relation with the imaginary. It is there,
same meaning
absent real, that it operates. by getting in touch with the
in this absent
hic product, the consumer carries their illusions, their ghosts,
pornographic prod
es. the interdict has the function to disguise this "absence", by
their fantasies. the
enchantment for the forbidden: the prohibition only gains
provoking the encha
ansgressed. seated in fantasy, the obscene refers directly
sense if it is transgres
(individual and social) and pornography - as a form of
to the imaginary (individ
ession - acts culturally simulating unraveling the
organized transgression
cism, circumventing the secrets of interdiction.
mysteries of eroticism,
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hy does not lie in the fact that it shows what - as man ardently wants to see Pornography does not
den? I mean "show" what is hidden, but in truth, one does not do more than
remains hidden? I mean
pearance of "show". The essential part of pornography is, perhaps, to give
simply the appearance of
of showing itself, to suggest anything hidden (apud Lardeau, 1983: 90).
the impression of showing i

ism arose in the twentieth century from the erotic adjective, derived from Eros,
The term eroticism aros
ual) desire in the broad sense. The erotic impulse, according to Freud, would
god of love, (sexual) des
esire for union with the objects of the world." Sick love, insistent sensual
express "man's desire for
pursuit of sensuality, lust are some of the definitions found in dictionaries.
passion, excessive pursuit o

present eroticism is, in short, the eroticism tamed, tamed, mystified by society.
The present eroticis
is undoubtedly a great victory for the consumer society to have at one and
(...) It is undoubtedly
e time curtailed and liberated Eros, because everything is not erotically
the same time curtaile
Morin and Majault, 1967: 61). In any case, the eroticism of the 1990s
solved (Morin and Maja
s linked to video: the electronic image and sexuality are under the mask
(onwards) is linked to vide
o, in a completely new conjunction: the private is offered to the public.
of pornovideo, in a complete
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erature about eroticism and pornography, a concept appears with recurrence
In the literature about e
authors: secrecy. and its correlate, secret. the erotic and the pornographic
in several authors: secre
ed as a kind of revelation of something that should not be exposed. to the
are perceived as a kind of
mystery - an imprecise truth - they oppose the doing of the unraveling.
delight of the mystery - an i

distinction between erotic works and pornographic works today can also cross
The distinct
oblematic issue of distinguishing mass culture and erudite culture. under
the problema
el of erotic are those works that deal with subjects related to sexuality with
the label of ero
"human", "artistic" content, problematizing them with aesthetic "dignity";
"noble", "human
graphic, those of "coarse and vulgar" character, which deal with sex by
and pornographic,
ed in series with the evident objective of commercialization and
sex, produced in s
to the instincts. In any case, regardless of any distinction between
speaking only to the i
mergence of pornography as a contemporary, unprecedented social
products, the emergenc
ns mass culture. especially from the 1960s onwards, when the
"problem" concerns mas
f publications, films and videos directed at a broad and (in)
mass production of public
"democratizing" the obscene is more firmly structured.
discriminated public, "dem

e concept of obscene is fundamental to illuminate the issue. according to
The concept o
ellock Ellis, obscene is a corruption of the word scena, and its literal
Havellock Ellis,
ing is "out of the picture," that is, what does not normally appear in
meaning is "out
ay life. What hides (see Montgomery Hide, 1973: 14). according to the
everyday life. What
elian dictionary, obscene is "what wounds modesty; impure, dishonest,
New Aurelian dictiona
id of one who utters or writes obscenities. " That is, obscene is what
"or" it is said of one wh
at is put "in scene". to commit an obscenity is to stage something
is shown, that is put "in
outside it. It is transgressing. In this ambiguity (or ambivalence?)
that should be outside it. It
e / within scene - is founded the concept of obscene.
- out of scene / within
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e obscene in the cinema is a category that participates in the modernity and
The obscene in th
ssential claim of the cinema of the post-war, notably of the Nouvelle Vague.
an essential claim o
was a favorable context there (...) the cinema becomes more intimate; the
there was a favorable
ends to be the central figure of modern cinema, he and his concerns, his
couple tends to be the
nd his sexuality. the obscene emerged as the emergence of the body
conflicts and his sexuali
k of drives and desires, as a unit divided by sex, as opposed to the
as a network of drives an
indivisible, inaccessible, virgin and arrogant body of the star.
glorious and indivisible, in

can be inferred that the domestication of obscene is given by the
It can be
tutionalization of the fourth look within a given social formation. In this
institutionaliz
stication" the political functions, the positioning inside the significant
"domestication
s, the presence and public acceptance of the pornographic images are
practices, the pr
d. It is the institutionalization of this look that places the terms on
considered. It is
irculation and economic exploitation of sexual representations can
which the circulatio
Freud (1972: 157): Everyone knows the source of pleasure, on the
be organized. Freud (
the influx of our excitement, on the other, that are provided by
one hand, and the infl
tions of the sensual object's skin. (...) the same applies to vision
the tactile sensations of
s ultimately derived from touch. visual impressions continue to
- an activity that is ultimat
ent path along which libidinous excitement is awakened.
be the most frequent path

the characterization of pornography, one must also take into account the
In the ch
nation with the transgressive adventure. As the Marquis de Sade wanted,
fascination
nly way to prolong and multiply our desires is to impose limits on them." It
"the only way
eling of transgression that reveals pleasure, and it is intrinsically related
is the feeling o
tion. Thus the obscene display would be a true celebration of pleasure
to prohibition. Th
ish), caught in the traps of prohibitions, is released in the form of
(equal to wish), c
n. eroticism is the assumption content exceeding limits - ecstasy,
transgression. eroti
essive, overflowing pleasure - that erases the sharpness of some
dizziness, excessive,
cate the differences between human culture and nature. or, who
lines that demarcate th
ase Sade, the incessant search for a nonexistent limit. In this
knows, to paraphrase Sa
may exist "to sort this disorder, to restore the cultural order
sense, pornography may e
nized transgression." (Moraes and Lapeiz, 1985: 55).
as a form of organized
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first decade of the twentieth century, when cinema began to structure its
In the first deca
e and penetrate the fictional narrative and science spread its discourse for
language and pen
the tapes became "stronger", dealing with subjects such as drugs, venereal
the arts, the tapes b
sex education , white slaves, etc. Still in a latent state, porn was also
diseases, sex educa
y the pedagogical alibi, such as in the French series Positions, where,
concealed by the pedag
gs as support, a learned sexologist comments on the evolutions of a
with engravings as supp
length, while the fixed camera fits in mean plane the set of the two
docile couple at length, wh
he genitals remain invisible. the position masks the action.
naked bodies. The genita

this pseudo or proto-erotic production of Hollywood studios, another form of
Alongside this pseudo
rtissement emerged: stag movies - literally, films for men. with "backyardsexual divertissement em
tion and illegally screened indoors, out of business, for selected groups
type" production and illeg
g films are the legitimate ancestors of today's sexually explicit films.
of viewers, stag films are t

nother hallmark of the stags is that they have remained primitive, despite
Another ha
vances in cinematographic technique and the structuring of language proper
advances in c
e cinema that resulted in the development of the narrative still in this first
to the cinema t
e of the century. If in the sequences that prepare or lead to the sexual
decade of the ce
rtain linearity of cause and effect is observed - preliminary logic to a
act a certain linea
coherence -, the explicit sequences themselves (genital show) are
narrative coherence
a high degree of temporal discontinuity, produced by abrupt changes
marked by a high degr
ghting and disconnected cuts, offering a confused depiction of the
in framing, lighting and
stags, the repetition of genital action without temporal continuity
sexual act. In stags, the
itive fascination with the movement's display, as if each shot
suggests a primitive fascin
self and its simple projection was enough as a spectacle
was a show in itself and i
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ical-market delimitation attempt, products characterized by overexposure of
In a technicalual actions were named hardcore (pornographic), and those marked by the
explicit sexual a
rt, suggested, soft core sex (erotic). this separation, instituted as a way
implicit, covert, su
the market, of treating the product, ended up generating a demarcation
of segmenting the m
stablished". the term hard core - a fleshy and tasty fruit with a hard
today "socially estab
ble in its heart, today of international acceptance, has its origin in
core and indigestible i
e concept was first articulated in a speech by Attorney General J.
the legal sphere. the con
d it as the basis of his argument in two important cases at the US
Lee Rankin, who used it as
Since then, pornography has been able to acquire new labeling.
Supreme Court in 1957. Sinc
e iconography, two components are paradigmatic: the close-up view of the
In hard core iconogr
ion and male ejaculation outside the "camera shot" (the money shot or come
genitals in action and m
en Ziplow notes, if you do not have a money shot, you do not have a porn
shot). As Stephen Ziplow
ifically disturbing and intriguing shot, which represents the climax of a
movie. this specifically dis
number), must be integrated into a variety of actions and a narrative
sexual action (or number),
.

re radical feminist positions conceive of society as constituting an antagonism
More radical fe
een the sexes, condemning pornography for its relation to sexual abuse or
between the sex
ce. From this point of view, sexuality and its representations are deeply
violence. From th
by the identification of men as aggressors and of women as victims.
marked by the iden
ans as "pornography is the theory, rape is the practice" inform a trench
Such slogans as "porn
hista struggle or against the patriarchal and falocrat society. these
of anti-Machista strugg
st strongly defended during the 1980s, would be used today as a
concepts, most strongly
ppression of men against women", in the perspective that, even
"metaphor of oppression o
nto daily life, pornography is "an abusive power."
incorporated into daily
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The concept of pornotopia, which can be extended to obscene tops of
The co
xuality - an imaginary environment conducive to sexual fantasies, a place
sexuality
bited by libertines, with a proper "social" order and a language (gem).
inhabited b
deology is basically inscribed in the opposition between two discursive
Porn ideology
ies: excess (abundance) and scarcity (deprivation). In the
categories: e
phic universe, (sexual) success is almost always synonymous with
pornographic un
posing scarcity or deprivation. Failure would be a form of exclusion
excess, opposing
do not fail - since it does not appear in the films, except very
- libertines do not
untary slips of the actor left in the economics of production. His
rarely, as involuntary
ost always caricature (in Brazilian porn, in an exemplary way)
figuration is almost alw
for success. Figured in excess, the satisfaction of desire (or
and an "interval" for suc
sure) is a condition for the finalization of each number, for
the meeting of pleasure) i
udience and, in a general way, a function of the films.
gratification of the audienc

otopia is proposed as a totalizing universe. In it, pornographic imagination
pornotopia is p
e power to convert all the concerns it feeds into the erotic imperative. The
has the power to
mmodity is the affective currency for any and all sentiment. All the action
love-commodity is
ved as a series of sexual exchanges. There is no distinction between
is conceived as a s
hibitions, taboos, since, structurally, it is necessary to multiply the
sexes, prohibitions,
of exchange. It is fundamental for the existence of the pornographic
possibilities of exchang
prerogative of the libertine) and its products that people / things imagination (a prerogati
erson as "thing" serves both men and women: rectification is of
the concept of person as
re in permanent availability to function as machines of pleasure.
the human kind - are in perm

n pornotopia, the space is continuous - it travels to avoid leaving the place In pornotopia, the
d the time is discontinuous - it passes but it is always the same at any time
and the time is disc
e to have sex). nothing ends, everything still exists. In general, films are
(time to have sex). n
ured as a spiral construction, in which preparatory sequences, containing
structured as a spiral c
ntion, lead to the descriptive sequences (the sexual numbers), which
the intention, lead to the
the activity, and these to a partial climax (a kind of fading), which in
contains the activity, and t
to a new situation (in which the process will be renewed).
turn leads to a new situa
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It is possible to infer that in the feature-length narrative pornographic film
It is possible t
the same as in its stag ancestor, but in a somewhat more definite way: the
the same as in it
iewer does not dilute totally in diegetic space, but stays on the edges of
viewer does not d
e screen, being supervised by himself even, "looking at his gaze," as if
the screen, being s
ng himself in the act of voyeurism. This supra-looking seems to
seeing himself in th
tute an essential factor to the enjoyment of pornographic audiovisual:
constitute an essential
ject wants to observe (voyeur look) and one (his) other wants to see
the subject wants to obse
and surprise him in this act, this possibility must be present in the
this look and surprise him
pectator / product. It's the essence of the porn look.
relation spectator / prod

urism and exhibitionism are two elements of the same impulse that tends to
Voyeurism
ze an activity that, at first, is not erotic: the look. (...) this type of perversion
eroticize an a
a beginning of punishment, since the subject, hiding, puts himself in a
entails a begin
f censorship, and that puts this act excludes the scene from which he
position of cens
icipate. (...) the refinement of voyeurism can be great, accompanied by
should participate
rs, of acrobatics that make the spectacle more difficult and therefore
play of mirrors, of a
This tendency, which according to Freud is eroticized a posteriori,
more forbidden. This
unt the initial ignorance of the child as it relates to sexuality, finds
taking into account the
sublimated, in the origin of a curiosity that develops in different
itself, after being sublim
l and including science. It is at the base of pornographic
planes, intellectual and i
higher level, enters into certain aesthetic emotions.
iconography; at a higher

In the street, in the public space, movies are pornographic and therefore
In the
bscene - their fundamental content. even when penetrating the domestic
obscene
ironment with pornovídeo, the obscene can not lose the essence of his
environme
cter, which is the revelation of pleasure and, consequently, the
character,
ession of the interdict. displayed in the intimacy of the home, in the
transgression
space, this character becomes "controlled." the voyeur spectator
private space,
he one who exercises the private control of the obscene, using the
would be the one
y and simultaneous movements of prohibition and transgression.
contradictory and
tion of pornography should always bear the impression that a
The consumption o
iolated. The ritual of displaying a pornovideo in the home
ban is being violate
eds to preserve the sense of violation of the forbidden,
environment needs to
nature of pornography. In an ambiguous game, the
structural to the natur
home a pornovideo, carries a transgressive product but
videographer, taking home
by the commercialization of permissiveness.
already "controlled" by
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he sense of shame that accompanies the excitement contributes to the
The sense of sha
ectiveness of hardcore pornography. According to Freud (1972: 157), "the
effectiveness of har
that opposes scopophilia, but which can be overcome by it ... is shame."
force that opposes sc
way, a certain sense of shame - a kind of contradiction between desire
In this way, a certain s
o pleasure of looking) and prohibition - is necessary for the "dialogue"
(equal to pleasure of loo
the observer and the pornographic (object) work. This feeling is
between the observer an
einforcing a relationship of complicity between the fantasies at play.
essential, reinforcing a relat

ording to the theory of cinema, the spectator-diegese relationship is based on
According to the theo
simultaneous glances: the intra-diegetic (of the characters with each other),
three simultaneous glan
era's look at the pro-filmic event and the viewer's gaze to the image. the
the camera's look at the
am cinema constructs the diegetic space making the camera's view fuse
mainstream cinema constr
of the viewer, thus allowing it to dilute in the narrative.
with that of the viewer,

what is in question is the "fourth look". All impulses (drives) have active and
Here, what
facets and the "scopic impulse" is no exception. When the scopic impulse
passive face
ocused," then the observer also runs the risk of becoming the object of the
is also "focuse
eing observed in the act of looking. The fourth look is the possibility of
gaze, of being o
hich is always prowling around, so to speak. The fourth look is not of
this look, which is
er as the other three [diegetic looks], but a look "imagined by me in
the same order as
other that surprises me in the act of voyeurism and causes a sense
the field of the other
can put it. When the viewer's gaze is detached from that of the
of shame", as Lacan p
r's gaze], the fourth look emerges privately and strongly. At the
camera [the voyeur's ga
copic impulse is gratified in relation to an object or scene, the
same time that the scopic
hip inherent in any gratification is intensified.
sense of censorship
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entrevista
videoperformance_
Fábio Noronha e Coletivo S.T.A.R - Adriana Tabalipa e Roderick Steel
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Fábio Noronha e Coletivo S.T.A.R - Adriana Tabalipa e Roderick Steel

Fábio Noronha: Adriana e Roderick (Coletivo S.T.A.R), muito obrigado pela participação neste quarto número da revista ARMINHA, que terá a videoperformance como assunto central. O contexto desta conversa é o seguinte: nos últimos dois anos tenho gravado muita coisa com a perspectiva de que estou produzindo vídeos que podem ser chamados
de videoperformances. A maior parte é inédita ainda, estou revisitando algumas ideias/esboços do início dos anos
2000,
quando
comecei
a
pensar
combinação
vídeo
+
performance
(2002
Sonho
<https://archive.org/details/sonho>).
Meu objetivo com essa prática, que está em andamento com o projeto intoxicação (2017/19 - chamada intoxicação
<https://drive.google.com/open?id=0B79Q_N08jCoKOFkxRVdOd1hpNUk>), em princípio, é aquisição de vocabulário
prático/teórico para uma disciplina de videoperformance que futuramente pretendo ministrar na universidade (Unespar/Embap).
Então, nossa conversa por e-mail é uma parte importante desse processo, na medida em que coloca o escrito do artista
como um dos referenciais teóricos para a prática no ambiente acadêmico. Gostaria de começar colocando em pauta
alguns aspectos da performance e da videoperformance, especialmente o fato de o vídeo ter sido, ao longo de sua história, um suporte ativo para outras mídias, por exemplo: para os jogos eletrônicos, com os videogames; para o
cinema/etc. com reprodução de filmes em videocassetes; para a comunicação em rede, graças aos bilhões de smartphones (ou outros tipos computadores portáteis) e suas de câmeras, de videoconferência, de videovigilância.
De qualquer forma, é possível ver a presença da câmera de vídeo em conjunção com a performance como algo específico, que pode propor um tipo de experiência particular – como são estas das coabitações
video+game/cassete/arte/conferência/+. Estas modalidades do vídeo e suas possibilidades de pós-produção atuais,
com o suporte da computação, funcionam como assunto, muitas vezes dominante, na videoperformance; é comum, por
exemplo, que a manipulação da câmera – e/ou quando ela vai acoplada ao corpo –, seja ela mesma objeto da performance, que produz imagens que “carregam” uma parte dela.
A coabitação vídeo + performance, não é feita de duas matrizes simples e, por isso, acaba sendo afetada pelas tradições
que as formam: cinema, teatro, dança, videoarte…
Como funciona no caso de vocês a articulação de uma mídia, o vídeo, na outra, a performance (e/ou vice-versa)? Por
exemplo, na performance apresentada no MuMA, em 2017, durante a Bienal; em que existia a presença vídeo como
interface gráfica-performática e a performance como acontecimento misturado em um espaço particular – com um
público participante variável e, por isso, com diferentes respostas…
Adriana Tabalipa: Inicialmente gostaria de contar o episódio em que os artistas fundadores do coletivo se conheceram
apenas para contextualizar. Me parece que se ligará com as questões propostas. O evento chamava-se ARTEOCUPA
esta edição em 2012 em Santa Maria Rio Grande do Sul. Muitos artistas presentes do Brasil e América Latina em uma
espécie de residência de uma semana. Realizei a performance na chamada "Liga-me "na ocasião e conheci o artista
cineasta e também um dos curadores do evento Roderick Steel. Percebi que ele estava a cargo de documentar todas
as performances do evento e através de conversas reflexionamos sobre esta questão do registro. Em contato com ele
percebi a intenção de realizar algo para além do registro documental padrão de performance. Conhecendo mais um
pouco do seu trabalho no evento pude perceber as inúmeras possibilidades de criação de uma nova obra a partir dos
recursos disponíveis que novas mídias poderiam proporcionar para fazer com que a potência poética das propostas
pudesse ser expandida é ampliada para novos meios. Fato que conversas sobre a câmera -performativa, a possível
construção de uma vídeo performance, já eram investigações que Roderick Steel estava desenvolvendo em seus trabalhos. A mim me interessava ampliar a ação energética da performance-rito para além do momento do ato realizado.
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Então que como uma mão entra na luva nossos interesses se entrecruzaram quase que automaticamente. Daí as conversas e investigações através da internet não cessaram mais e o desejo de experimentar e de realizar obras colaborativamente levaram a criação do S.T.A.R
A performance da Bienal de Curitiba que aconteceu no MUMA é um exemplo dessa experimentação onde a câmeraperformativa realiza a projeção simultânea de dentro da própria performance presencial e há de saída dois registros o
de dentro e o de fora a qual capta e integra essa ação para criar uma nova obra em vídeo -performance para além daquele momento. Penso que Roderick Steel podera falar melhor sobre esta investigação ....sobretudo através da obra "
Forças".
Roderick Steel: Conheci a Adriana Tabalipa no Arte#ocupaSM (2012), evento em que era co-curador. Na época os
curadores optaram por contemplar obras e performances cuja principal característica era a transformação de sítios específicos. Na época eu muito informalmente criei o “Núcleo de Documentação”. Eu lembro que até fiz convites reiterados aos performers e artistas para que entrassem em contato com o este núcleo para acertar previamente os
procedimentos documentais de suas obras. Nenhum dos artistas aceitou esse desafio, porém eu aceitei - até se acabou
sendo uma provocação para mim mesmo: “se os artistas não querem definir a forma dos registros de suas obras então
eu vou improvisar essa conceituação.” Para Auslander (2006), a relação ontológica entre a performance e um tipo de
registro que ele chama de ‘documental’ é puramente ideológica. Em um primeiro momento, pode-se constatar que os
registros e performances documentais dos anos 70 e 80 tendiam a se direcionar ao centro da imagem, ou palco, como
no teatro. André Bazin chamou este movimento de ‘centrípeta’. Percebemos a influência deste conceito da ação centrípeta e sua moldura confinadora em muitos registros de performance, em que a ação performativa é facilmente enquadrada por uma máquina fotográfica montada num tripé. É difícil especificar se os artistas dos anos 70 e 80 reduziram
seus espaços de atuação para caber dentro do enquadramento imóvel da câmera que os registrava, ou se o espaço
reduzido das performances fez com que as obras fossem facilmente documentadas e enquadradas por uma camera
imóvel. Conceber, emoldurar e reduzir o campo de atuação pela perspectiva dessas câmeras imóveis possibilitou registros verdadeiramente objetivos, centrípetos e ‘autênticos’, facilmente controlados pelos próprios artistas.
O ponto de partida para a eventual formação do coletivo S.T.A.R. com Adriana Tabalipa se deu por um movimento duplo.
O primeiro - que podemos revista mais adiante - era que a obra “Liga-me” que ela apresentou no evento dialogou diretamente com uma questão que me consome há décadas: a materialização de energias espirituais. Em segundo lugar
“Liga-me” era por natureza uma performance rizomática, que partia de um ponto central no meio do pátio da antiga estação ferroviária de Santa Maria, local central do Arte#ocupaSM, e desenhava trilhos cromados pelo entorno do local.
Juntos, ‘A Ponte’, de Claudia Paim (https://vimeo.com/43905370) - em que a performer risca uma linha de giz de
quase 2 quilômetros de comprimento pela cidade de Santa Maria, durante mais de duas horas - e ‘Liga-me’ de Adriana
me forçaram a pensar um registro cinemática. Se aplicarmos a analogia anterior - da performance com sua ação centrípeta registrada dentro de uma moldura confinadora - ao caso dessas duas performances, poderemos então perceber
seus registros como uma ação centrífuga. Ou seja, ambas as performances requeriam registros para além de uma moldura confinadora. Bazin (1967, p.71) nos lembra: “Em contraposição ao palco, o espaço da tela é centrífugo.” Busquei
então revelar a performance pelo meio que melhor se adapta a sua linguagem. ‘Filmar’, ou conceber o registro da obra
de Adriana e Claudia para a tela, significou aceitar o desvio espacial de uma ação performática que transforma intenções
conceituais em interações, ações propositais em reações. Significou registrar o momento em que a linha de fita cromada
de Adriana esbarrava com um galho no seu caminho, ou uma tampa de bueiro, para em seguida cromá-los. Significou
acompanhar uma linha de giz da Claudia que se alterava no confronto com o acaso do trânsito, que se anulava no embate com a topografia irregular de uma calçada quebrada, que se esfarela no movimento de uma mão exausta. Podese dizer que é por causa da espontaneidade desses momentos – que não foram previstos pelos artistas - que o registro
se exonera da necessidade de representar a veracidade da intenção performática. Uma vez que isso é aceito, o registro
poder então se fixar na ‘captura’ do evento que se revela ao vivo com todo seu potencial de expressão: o embate entre
a performance e a cidade. Neste caso, é como se a pessoa filmando e a pessoa sendo filmada testemunhassem este
processo como o momento-por-momento da revelação da obra como um todo. O que muda é a perspectiva de cada
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um em contato com o instante registrado. Enquanto Adriana passou a maior parte do seu tempo com seu olhar voltado
ao chão, a câmera pôde escolher um novo olhar a cada instante - fixo ou móvel, perpendicular ou oblíquo – numa performance paralela, convidando novas leituras e aproximações aos sentidos da obra como intenção poética. Infelizmente,
o registro de mais de uma hora do trabalho de Adriana foi perdido, restando apenas um pequeno registro do início
dessa obra (https://vimeo.com/43578065).
No mesmo evento eu também eu fiz uma performance em que, vestindo uma capa de chuva azul, traçei uma espaço
quadrado com corda em volta do final de uma trilha de trem. Nessa corda pendurei registros de fotos de trilhas inundadas na Índia junto com tabelas de marés. Tinha proposto um mixagem ao vivo de imagens de trens passando por trilhos com imagens geradas no modul8 e Aftereffects de trilhos e água, mas esse trabalho nunca rolou e os mesmos
materiais usados na performances foram dispostos numas das paredes da ocupação.
Adriana e eu nos encontramos novamente para segundo e último Arte#ocupaSM (2013). Nesta ocasião eu decidi materializar o embate entre o registro de performance e a performance presencial numa obra chamada “Forças”
(https://vimeo.com/67698408). Lembro que antes do evento a Adriana estava de visita em São Paulo e acabou me
ajudando com a pesquisa dos materiais na 25 de março. Ainda não tínhamos formado o coletivo S.T.A.R. mas sabíamos
que íamos estar novamente no mesmo evento em Santa Maria. Acho que na mesma ocasião eu comprei 100 metros
de elástico branco e ela comprou 100 metros de tule branco que ela usou numa performance em Curitiba e depois em
Santa Maria. Ficou evidente o interesse de ambos em figurinos ou indumentárias que se expandiam em determinados
sítios. No caso da performance dela, ‘Dentro Fora Junto’ (https://vimeo.com/68905211) o tule saiu de um panela, e
em forças os elásticos emanavam das vestes dos performers. Eu já não fazia mais parte da curadoria do evento e tinha
que daí convencer os curadores a me escolher para o evento. Escrevi assim o projeto:
“Forças e uma Performance concebida para ser executada em diversos locais por três pessoas interligadas por elásticos.
Vestem roupas especialmente confeccionadas com anéis no peito e nos braços, e bolsões nas pernas que contém materiais a serem usadas na performance, como elásticos e tecidos.
(Ver esboço)
A performance pode ser feita tanto pelo idealizador e seus convidados quanto por outros artistas participantes dos
eventos onde a obra será apresentada ou pessoas sem vinculo direto com as artes. Entende-se que as próprias roupas
confeccionadas para a performance apresentam a obra com algumas regras, ou restrições, dentro de um modelo de
ação, ou ‘jogo, e que o formato das imagens projetadas fecha o jogo dentro de um ‘dispositivo’. O comportamento deste
sistema não pode ser obtido somando-se os comportamentos de suas partes constituintes: o todo é mais que a soma
de suas partes. Neste sentido pode-se pensar os participantes como artistas-jogadores que precisam juntar seus corpos, instintos e sensações para descobrir os limites do jogo, e o que é possível criar com ele.
O ‘jogo’ se converte em ‘dispositivo’ no momento que o registro da obra é apresentado, ou no mesmo local da performance, ou posteriormente em 3 canais de vídeo. Haverá, portanto, um registro livre de dentro (‘centrífugo’: por um dos
participantes) e outro fixo por fora (‘centrípeto’: por uma ou duas câmeras que registram o trabalho
em si).
A performance visa testar os limites físicos, criativos e emocionais dos artistas- jogadores, enquanto procuram agir
como um corpo-coletivo em prol de uma determinada ação: uma das quais é o próprio registro da obra e seus sentidos
pelo espectador-mediador (de roupa preta e branca) com sua câmera em mão.
O trabalho tenta posicionar o espectador (o artista intérprete ou executante, segurando a vídeo-câmera) como sujeito
e objeto de ver e ser visto no mesmo instante. O seu olhar ativo constrói significado, mas interrompe o fluxo e o significado da própria performance, dentro de um tipo de sinuca de bico videográfico: para construir uma imagem ele arrasta
os outros artistas com ele, desestruturando a própria imagem que ele quer construir.”
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Adriana foi uma das performers que performou “Forças” pela primeira vez. Na verdade a primeiríssima vez que fizemos
a performance foi um desastre total e eu tive que parar a performance e mandar começar tudo de novo em outro local!
Eu tinha imaginado que os performers reduziriam seus espaços de atuação para caber dentro do enquadramento imóvel
da câmera que os registrava por fora (o tal registro ‘centrípeto’) mas isso não aconteceu. Eles começaram a explorar
a forca dos elásticos e saíram de cena! Além do mais um dos performers, o Marcel Diogo, de BH, forçou tanto os elás2 0 1 9 indumentárias arrebentou. Nisso eu gritei “Corta!” como se a
ticos que uma das argolas das caríssimas e novíssimas
performance fosse uma cena de um filme. Relocamos para um gazebo numa praça de Santa Maria, e remontei o tripé
seguro que a ação dos performers não sairia do “frame". E não saiu.

e
co
a

inu
nt
na
a

im

óx

pr
o

içã

ed
..
.

2019

ISSN 2447-3901

próximo nº INTOXICAÇÃO

museus são acumuladores

V. 5

Revista ARMINHA v.4 2018

ARMINHA_v4_2018.qxp_arminha_v2_2016ex 16/04/18 16:56 Page 145
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

145

Fábio Noronha and Coletivo S.T.A.R - Adriana Tabalipa and Roderick Steel

Fábio Noronha: Adriana and Roderick (Collective S.T.A.R), thank you for participating in this fourth issue of the magazine ARMINHA, which will have videoperformance as the central topic. The context of this conversation is this: in the
last two years I have recorded a lot with the perspective that I am producing videos that can be called videoperformances. Most of it is unpublished yet, I'm revisiting some ideas / sketches from the early 2000s, when I started to think
video + performance combo (2002 - Dream <https://archive.org/details/sonho>).
My goal with this practice, which is underway with the intoxication project (2017/19 - called intoxication
<https://drive.google.com/open?id=0B79Q_N08jCoKOFkxRVdOd1hpNUk>), in principle, is acquisition of practical
/ theoretical vocabulary for a video performance discipline that I intend to teach in the university (Unespar / Embap).
So our e-mail conversation is an important part of this process, in that it places the artist's writing as one of the theoretical frameworks for practice in the academic setting. I would like to start by highlighting some aspects of performance
and videoperformance, especially the fact that video has been, throughout its history, an active support for other media,
for example: for electronic games, with video games; to the cinema / etc. with video playback on videocassettes; for
network communication, thanks to the billions of smartphones (or other types of portable computers) and their cameras,
videoconferencing, and video surveillance.
In any case, it is possible to see the presence of the camcorder in conjunction with the performance as something specific, which can propose a particular type of experience - such as these from video + game / cassette / art / conference
/ + cohabitations. These video modalities and their current post-production possibilities, supported by computation,
function as a dominant subject in videoperformance; it is common, for example, that manipulation of the camera - and
/ or when it is coupled to the body - is itself the object of performance, which produces images that "carry" a part of it.
The video + performance cohabitation, is not made of two simple matrices and, therefore, ends up being affected by
the traditions that form them: cinema, theater, dance, videoart ...
How does the articulation of one media work in the case of you, the video, in the other, the performance (and / or vice
versa)? For example, in the performance presented at MuMA, in 2017, during the Biennial; in which there was the presence of video as a graphical-performance interface and performance as a mixed event in a particular space - with a
variable participant audience and, therefore, with different responses ...
Adriana Tabalipa: Initially I would like to tell the episode in which the founding artists of the collective met only to
contextualize. It seems to me that it will be linked to the proposed questions. The event was called ARTEOCUPA this
year in 2012 in Santa Maria Rio Grande do Sul. Many artists present from Brazil and Latin America in a kind of residence
for a week. I performed the so-called "Call Me" performance at the time and met the filmmaker and also one of the curators of the Roderick Steel event. I realized that he was in charge of documenting all the performances of the event
and through conversations we pondered on this registration issue. In contact with him I realized the intention to accomplish something beyond the standard documentary record of performance. Knowing more about his work at the
event, I could see the innumerable possibilities of creating a new work from the available resources that new media
could provide to make the poetic power of the proposals expandable to new media. A fact that conversations about the
camera -performative, the possible construction of a video performance, were already investigations that Roderick Steel
was developing in his works. I was interested in extending the energetic performance of the performance-rite beyond
the moment of the act performed.
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The performance of the Curitiba Biennial that took place at MUMA is an example of this experimentation where the
performative camera performs the simultaneous projection of within the actual presence performance and there are
two outputs the inside and the outside which captures and integrates this action to create a new work in video-performance beyond that time. I think Roderick Steel might speak better about this investigation ... especially through the
work "Forces."
Roderick Steel: I met Adriana Tabalipa in Art # ocupSM (2012), event in which she was co-curator. At the time the
curators chose to contemplate works and performances whose main characteristic was the transformation of specific
sites. At the time I very informally created the "Documentation Nucleus". I remember that I even made repeated invitations to performers and artists to get in touch with this nucleus in order to pre-determine the documentary procedures
of their works. None of the artists accepted this challenge, but I accepted it - even if it was a provocation for myself: "If
artists do not want to define the form of the records of their works, then I will improvise this conceptualization." For
Auslander (2006) ontological relationship between performance and a type of record he calls 'documentary' is purely
ideological. At first, it can be seen that the records and documentary performances of the 70s and 80s tended to be
directed to the center of the image, or stage, as in the theater. André Bazin called this movement 'centripetal'. We perceive the influence of this concept of centripetal action and its confining frame on many performance records, in which
the performative action is easily framed by a camera mounted on a tripod. It is difficult to specify whether the artists of
the 1970s and 1980s reduced their playing space to fit within the still camera frame of their recording or whether the
reduced space of the performances made the works easily documented and framed by a still camera. Conceiving, framing, and reducing the field of action from the perspective of these still cameras enabled truly objective, centripetal
and 'authentic' records easily controlled by the artists themselves.
The starting point for the eventual formation of the collective S.T.A.R. with Adriana Tabalipa took a double move. The
first - which we can later review - was that the work "Liga-me" that she presented at the event spoke directly with a
question that has consumed me for decades: the materialization of spiritual energies. Secondly, "Liga-me" was by nature
a rhizomatic performance, starting from a central point in the middle of the courtyard of the old train station of Santa
Maria, the central site of Arte # ocupSM, and drawing chrome rails around the place. Together, 'A Ponte', by Claudia
Paim (https://vimeo.com/43905370) - in which the performer traces a chalk line almost 2 kilometers long through
the city of Santa Maria, for more than two hours - and Adriana's 'Liga-me' forced me to think a kinematic record. If we
apply the previous analogy - of performance with its centripetal action recorded inside a confining frame - to the case
of these two performances, we can then perceive its records as a centrifugal action. That is, both performances required
records beyond a confining frame. Bazin (1967, p. 71) reminds us: "In contrast to the stage, the screen space is centrifugal." I then sought to reveal performance by the medium that best fits his language. 'Filming', or conceiving the record of Adriana and Claudia's work for the screen, meant accepting the spatial shift of a performance action that
transforms conceptual intentions into interactions, purposive actions into reactions. It meant recording the moment
when Adriana's chrome ribbon line ran up against a twig on her way, or a manhole cover, and then chromated them. It
meant accompanying a line of chalk of Claudia that changed in the confrontation with the accident of the traffic, that
annulled in the clash with the irregular topography of a broken sidewalk, that crumples in the movement of an exhausted
hand. It can be said that it is because of the spontaneity of these moments - which were not foreseen by the artists that the record exonerates itself from the need to represent the veracity of the performance intention. Once this is accepted, the record can then fix itself on the 'capture' of the event that is revealed live with all its potential expression:
the clash between the performance and the city. In this case, it is as if the person filming and the person being filmed
witness this process as the moment-by-moment of the revelation of the work as a whole. What changes is the perspective of each in contact with the recorded instant. While Adriana spent most of her time staring at the ground, the
camera was able to choose a new look at each moment - fixed or movable, perpendicular or oblique - in a parallel performance, inviting new readings and approximations to the senses of the work as intention poetic Unfortunately, the
record of over an hour of Adriana's work was lost, leaving only a small record of the beginning of this work
(https://vimeo.com/43578065).

ISSN 2447-3901

museus são acumuladores

Revista ARMINHA v.4 2018

ARMINHA_v4_2018.qxp_arminha_v2_2016ex 16/04/18 16:56 Page 147
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

147

In the same event I also did a performance in which, wearing a blue raincoat, I traced a square space with rope around
the end of a train track. On that rope I hung up photo records of flooded trails in India along with tide tables. He had
proposed a live mix of train images passing through rails with images generated in the modul8 and Aftereffects of rails
and water, but this work never rolled and the same materials used in the performances were arranged on one of the
walls of the occupation.
Adriana and I meet again for the second and last Arte # ocupSM (2013). On this occasion I decided to materialize the
clash between the performance record and the face-to-face performance in a work called "Forces"
(https://vimeo.com/67698408). I remember that before the event Adriana was visiting in São Paulo and ended up
helping me with the materials research on March 25th. We had not yet formed the collective S.T.A.R. but we knew we
would be back at the same event in Santa Maria. I think that on the same occasion I bought 100 meters of white elastic
and she bought 100 meters of white tulle that she used in a performance in Curitiba and then in Santa Maria. Their interest in costumes or clothing that spread in certain places became evident. In the case of her performance, 'Inside
Out Together' (https://vimeo.com/68905211) the tulle came out of a pan, and in strength the elastics emanated from
the performers' robes. I was no longer part of the curatorship of the event and had to convince the curators to choose
me for the event. I wrote the project like this:
"Forces and a Performance designed to be executed in several places by three people interlaced by elastics. They
wear specially made clothes with rings on the chest and arms, and pockets on the legs that contain materials to be
used in performance, such as elastics and fabrics. (See draft)
The performance can be done both by the idealizer and his guests as well as by other artists participating in the events
where the work will be presented or people without direct link with the arts. It is understood that the performancemade clothing itself presents the work with some rules, or restrictions, within an action model, or game, and that the
format of the projected images closes the game within a 'device'. The behavior of this system can not be obtained by
summing up the behaviors of its constituent parts: the whole is more than the sum of its parts. In this sense one can
think of the participants as artist-players who need to gather their bodies, instincts and sensations to discover the limits
of the game, and what can be created with it.
The 'game' becomes 'device' at the time the work registration is presented, or in the same location of the performance,
or later in 3 video channels. There will therefore be a free register from within ('centrifugal': by one of the participants)
and another fixed from the outside ('centripetal': by one or two cameras recording the work
in itself).
The performance aims to test the physical, creative and emotional limits of the artist-players, as they seek to act as a
collective body in favor of a certain action: one of which is the very register of the work and its senses by the spectator-mediator black and white) with your camera in hand.
The work tries to position the viewer (the performer, holding the video camera) as subject and object to see and be
seen at the same instant. His active gaze builds meaning, but it interrupts the flow and meaning of one's own performance within a kind of videogame billboard: to build an image he drags the other artists with him, deconstructing the
very image he wants to build. "

Adriana was one of the performers who performed "Forces" for the first time. Actually the very first time we did the
performance was a total disaster and I had to stop the performance and have to start all over again somewhere else! I
had imagined that the performers would reduce their acting spaces to fit within the still camera framing that registered
them from the outside (such 'centripetal' record) but this did not happen. They began to explore the force of the elastics
and left the scene! In addition to one of the performers, BH's Marcel Diogo forced the elastics so much that one of the
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rings of the very expensive and brand new costumes broke. In that I screamed "Cut!" As if the performance was a scene
from a movie. We relocated to a gazebo in a square in Santa Maria, and reassembled the tripod sure that the performers'
action would not leave the "frame." And it did not leave.
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BRILLANTVIOLETT
CONSTANCE PINHEIRO
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Brillantviolett, 2014
instalação, fotografia de performance e objetos
dimensões variadas
Interessa-me neste trabalho a extrapolação da fotografia enquanto linguagem. O
trabalho é a performance ou o registro da performance? É a fotografia ou o objeto
retratado?
Em 2013, por ocasião de um choque intenso do meu corpo em alta velocidade
contra uma rocha, no qual minha clavícula direita e alguns outros ossos se quebraram
e/ou deslocaram, eu me utilizei do campo da arte para pensar a cura deste corpo,
questionando todos os procedimentos ortodoxos da medicina contemporânea
sugeridos e realizados pelos médicos e cirurgiães. Segundo Jodorowsky, "A realidade
demanda a liberação onírica e é preciso fazer alguma coisa para que aquilo aconteça –
para que a pessoa se cure.”
Todo o processo de cura é uma oportunidade de olhar para si com outros olhos.
É uma pausa no tempo. Para tanto, eu começei a realizar um conjunto de práticas
artísticas que por si só são particulares enquanto objetivos, mas que ao final os tenho
como um grande trabalho que amarra todos eles. Este conjunto é formado por quatro
trabalhos: La Huesera, Rio por baixo rio, Tüz e BrillantViolett.
BrillantViolett é um ensaio que constitui-se de fotografias de performance e
objetos. Quando exposto em 2014, as fotografias de performance foram apresentadas
em looping em um monitor, sem audio; e os objetos apresentados em uma espécie de
altar de madeira instalado na parede.
Este trabalho foi realizado a partir da experiência que concluiu a recuperação de
meu ombro direito, um ano e meio após o acidente, com uma última cirurgia para
retirada da prótese inserida na clavícula após o acidente. A experiência é composta de
performance (como preparativo pré-cirúrgico), a cirurgia em si, e o pós-cirúrgico que
contempla cicatrização e consolidação óssea. Para desenvolvê-lo eu reuni elementos e
atos simbólicos para perceber esta experiência através de um ponto de vista outro.
Como preparativo pré-cirúrgico decidi pela realização de um gesto que
simulasse a translação do volume e do peso da prótese de dentro para fora do meu
corpo. Sensação esta que não é sentida de fato na realidade objetiva, pela existência da
anestesia durante o ato cirúrgico, mas que aqui pôde ser experenciada através do ato
performático.
A performance aconteceu então sobre uma rocha retangular e sob o sol, em
uma restinga isolada de centros urbanos, sem público e com mais dois assistentes. Foi
realizada uma semana antes da cirurgia, na qual eu moldei com argila branca a prótese
que salientava-se por debaixo da pele do ombro, e em seguida pedi a um dos
assistentes que despejasse tinta violeta brilhante por cima daquela pele que foi
moldada. [Fotografias 1, 2 e 3 - preparativos pré-cirúrgico] O decalque na argila é o
vazio e a forma da prótese. O que é no mundo intangível (decalque, vazio) também o é
como o que existe no mundo físico e visível.
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A cirurgia em si aconteceu sobre uma maca no centro cirúrgico em um hospital
no centro da cidade, com o cirurgião e seu instrumentador.
Os objetos, que hoje os considero como fotografias de objetos, manifestam o
processo de cicatrização da pele do ombro e da consolidação óssea da clavícula, são
eles: (1) o pó de confrei (suelda consuelda / Symphytum officinale) erva utilizada como
cataplasma para consolidação óssea, em um pequeno frasco de vidro fechado com
rolha; (2) a argila decalcada e a prótese retirada; e (3) a gaze que guardou os parafusos
da prótese ainda com sangue. [Fotografias 4, 5 e 6 - recuperação pós-cirúrgica]
Estes objetos participaram do processo de recuperação pós-cirúrgica: o confrei,
conhecido como um excelente soldador de ossos, por muito tempo foi ingerido como
chá em infusão e hoje é proibido por causar danos irreversíveis ao fígado, portanto o
utilizei como cataplasma sobre a pele para soldagem dos fragmentos de ossos além de
fechar os buracos deixados pelos parafusos. Como o cataplasma é uma substância
pastosa feita do pó da erva amalgamado em óleo, o aproveitei para nutrir a cicatriz.
A prótese de titânio, os parafusos e a gaze com sangue são artigos hospitalares
descartados após serem retirados do paciente, porém antes da cirurgia, já deitada na
maca, eu solicitei ao instrumentador que reservasse-os para mim, no estado em que
estivessem quando retirados do corpo.

Referências
Livros
JODOROWSKY, Alejandro. Psicomagia. São Paulo: Devir, 2009;
NÖE, Alva. Varieties of Presence. Cambridge: Harvard University Press, 2012.
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La Montaña Sagrada. Alejandro Jodorowsky. México-EUA. 1973. ABKCO (Allen &
Betty Klein and Company) Films Inc. (Surrealismo, Drama, Aventura, Ficção Científica,
Terror).
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Links
Imagem 01 - Capa
http://www.heartnsoul.com/ascii_art/squirrels.txt
https://www.ludd.ltu.se/~vk/pics/ascii/junkyard/pics/six_line_challenge.txt
Imagem 02 - Electric Plug (VG)
http://www.heartnsoul.com/ascii_art/squirrels.txt
https://www.ludd.ltu.se/~vk/pics/ascii/junkyard/pics/six_line_challenge.txt
Imagem 02 - Bunny Rabbit by Pulvinar
https://orig05.deviantart.net/0b81/f/2010/093/b/0/ascii_bunny_rabbit_by_pulvinar.jpg
Imagem 02 - Marilyn ASCII
https://3.bp.blogspot.com/TVnDc5x5qew/UijsndXawtI/AAAAAAAAeLk/SHB4JezzpGU/s1600/marilyn+ascii.gif
Imagem 02 - USASCII Code Chart
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/USASCII_code_chart.png
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