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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo geral compreender as continuidades e
descontinuidades

históricas

na

representação

dos

corpos

monstruosos/alienígenas no diálogo entre a linguagem televisiva, teatral e
cinematográfica. Procuro, assim, o entre-lugar que o corpo transversaliza nos
espaços acerca dessas linguagens com base no seriado Jornada nas Estrelas
dos anos 1960, no projeto de teatro de rua “Trek in The Park” (2009-2013), e
no filme homônimo ao seriado (2009). Nesses três objetos artísticos-midiáticos
se verificou uma mudança na percepção ao corpo monstruoso. No decorrer da
história, esse corpo foi visto em produções artísticas variadas, como a
representação do feio, e produtor dos sentidos de medo, constrangimento e
riso. No corpus de análise pressuponho uma mudança ao olhar esses corpos
na contemporaneidade, por se tratar de um período no qual se assiste a um
maior protagonismo de minorias, a exemplo de gays, negros e mulheres, e
ainda maior visibilidade do corpo monstruoso - agora gerador de identificação
positiva - nos âmbitos da performance e da cena em geral. Portanto, os
objetivos específicos são: percorrer historicamente as concepções de corpo
monstruoso, relacionar as concepções de corpo na contemporaneidade,
analisar a produção de sentidos e o investimento político nos corpos
alienígenas. Para tanto, o trajeto teórico-metodológico se constitui por meio do
movimento intericônico proposto por Courtine (2013), o qual se refere a
imagens que estão ligadas à memória interna (lembranças) e externa (diversas
imagens visualizadas). Tal como ao conceito de Dispositivo, de Foucault
(1979), entendido como a rede que interliga discursos, instituições, proposições
filosóficas ou morais, enunciados científicos, etc. Analiso, pois, dois episódios
de Jornada nas Estrelas encenados também pela companhia Teatral Trek in
the Park: “Tempo de Loucura” e “A Caminho para Babel”, procurando de forma
aprofundada debater a respeito do corpo dos Vulcanos e seu gestual. Por fim,
concluo o personagem Spock como controverso e com ares de anti-herói.
Evidencio ainda, a continuidade da animalidade no personagem.
PALAVRAS-CHAVE: Corpo Alienígena, Corpo Monstruoso, Trek in the Park,
Jornada nas Estrelas, Entre-lugar, gestual Vulcano.

ABSTRACT

This study aims to understand the continuities and discontinuities in the
historical representation of the monstrous / alien bodies in the dialogue among
the television, theatrical and cinematic language, seeking thus the betweenplace distance that goes along the body in a transversal direction in the spaces
between these languages based on the Star Trek television series of the 1960s,
the street theater project "Trek In The Park" (2009-2013), and the eponymous
to the show, the film of (2009). These three artistic-media objects have been a
change in the perception of the monstrous body. Down through history, this
body was seen in various artistic productions as representing the ugly and
producer of fear of felt, embarrassment and laughter. The analysis corpus
presupposes a change to look at these bodies in contemporary times, because
it is a period in which we are witnessing a major role of minorities, such as gays,
blacks and women, and greater visibility of the monstrous body - now a
generator of positive identification - in the areas of performance and the overall
scene. Therefore, the specific objectives are: to go historically through the
monstrous body of conceptions, to relate the concepts of body in contemporary
times, and to analyze the production of senses and political investment in alien
bodies. Thus, the theoretical and methodological path is constituted through
intericonic movement proposed by Courtine (2013), which refers to images that
are linked to the internal memory (memories) and external (various images
viewed). As the concept of device, of Foucault (1979), understood as the
network that interconnects speeches, institutions, philosophical or moral
propositions, scientific statements, etc. As well as the expanded and updated
concept by Agamben (2009). Thus, I analyze, two episodes of Star Trek also
staged by the Theatre Company "Trek in the Park: Amok Time" and "Journey to
Babel", looking in depth to debate about the body of Vulcan and his gestual.
Finally, I conclude the character Spock as controversial and with anti-hero
characteristics.
KEYWORDS: Alien body, Monstrous body, Trek in the Park, Star Trek,
Between-place, Vulcan gestual.
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1 INTRODUÇÃO – A JORNADA SE INICIA
A igreja diz: o corpo é uma culpa.
A ciência diz: o corpo é uma máquina.
A publicidade diz: o corpo é um negócio.
O corpo diz: Eu sou uma festa.
Eduardo Galeano, em “As Palavras
Andantes”.

Em uma reflexão a respeito da minha formação acadêmica híbrida,
lembrei em um primeiro momento que meus estudos eram sempre
relacionados à cultura pop, já em 2012, quando me formei em Geografia,
relacionei as músicas dos Beatles ao conceito geográfico de lugar.
Nessa concepção, o lugar era apreendido pelos sentidos (visão, olfato,
audição, tato, paladar). E,

por meio das letras das músicas, o grupo de

Liverpool relacionava os locais de sua vida lembrados com nostalgia e
enunciavam que “Penny Lane estava nos seus ouvidos e nos seus olhos”. No
ano de 2014, na segunda graduação, em Comunicação, estudei o filme
“Robocop” e seu personagem principal, procurando em seu corpo as
características da pós-modernidade. Destaquei sempre o diálogo do filme com
a realidade e a sua corporeidade híbrida, a mistura entre o natural e o artificial,
e o corpo protético aliado ao corpo sem grandes intervenções.
Percebi, a partir do estudo atual, que as pesquisas as quais me dedico
estão sempre em um entre-lugar. Em 2012, entre Geografia e Música; em
2014, Corpo e Comunicação, chego agora no espaço limítrofe das mídias (TV,
Cinema) e das artes (Teatro, performance); estando mais especificamente
nesse espaço, o corpo.
O corpo por sua vez é transversal, enquadra-se nas fronteiras entre
identidade e alteridade, entre o eu e o outro. Afinal, como afirma Merleau-Ponty
(1999), ao olhar eu sou visto (quando não falo no panóptico1 de Bentham), e ao
tocar eu sou também tocado. É por meio do corpo que vivemos, que
interagimos com o mundo e com os outros seres. Acrescento também que o
entre-lugar é aquele que está no meio de dois espaços e, por isso, a sua

O panóptico é uma estrutura onde pode se ver, mas não pode ser visto, geralmente utilizado
em prisões. Foi alvo de análises de Foucault em Vigiar e Punir. FOUCAULT (1999).
1
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configuração se dá pelas semelhanças desses locais e, ainda, por suas
diferenças, fatores esses que o caracterizam.
Nesse contexto, Eduardo Galeano (2007), nos presenteia com palavras
de grande densidade sobre como o corpo foi concebido em diferentes
momentos e instituições.
Para a Igreja Católica no século XVI, no período da contrarreforma, o
corpo era (e ainda é) uma culpa, pelo fato de que por meio dos prazeres
carnais só se poderia chegar ao inferno, enquanto isso, deveria se buscar
alimentar a alma. De acordo com Gélis (2012), o corpo era lugar de dor, um
corpo sofredor que por meio de jejuns, privações de sono e autoflagelamentos
procurava imitar as provações experimentadas pelo corpo de Cristo. Por
intermédio dessa negação corporal se solidifica a cisão entre corpo/alma,
corpo/mente, razão/sensações. Enquanto o segundo (alma/mente/intelecto) é
exaltado, o primeiro é reduzido à matéria inerte: o corpo como mero elemento
da natureza e a mente/alma dotada de elementos divinos.
Conforme Foucault (2001), a Igreja Católica já possuía esse discurso, e
o corpo já era um lugar de remorso, onde sensações são proibidas e a
confissão2, que até certo momento interroga as relações interpessoais, passa a
interrogar as partes do corpo, ou seja, parte da relação consigo mesmo: o
toque, o olhar, a língua (o que se fala), o ouvido (o que se escuta), o gestual
(na expressão, na dança), a forma de se vestir. No momento confessional, as
partes corporais são percorridas na fala da pessoa que se confessa, de modo a
identificar se foram de alguma forma sensuais, desonestas ou ainda se
provocaram algum prazer. Então, nesse momento, o corpo é culpa e pecado.
No entanto, não devo me esquecer de movimentos de resistência, como as
“bruxas”, perseguidas pela Igreja, por sua relação mais livre com a sexualidade
e maior intimidade com os próprios corpos, como atestam Sprenger e Kramer
(1991).
Mandressi (2012) afirma que existe uma suspeita que as dissecações
dos corpos não ocorriam devido à proibição da Igreja relativa ao contato com
os corpos mortos, porém, o estudo de cadáveres (intensificado no século XIV,
mas com ambiente de pesquisa energizado e elaboração de manuais de

2

Aqui falo do ato da confissão, no qual o cristão expõe seus pecados ao padre.
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Anatomia somente no Século XVI) o corpo é objeto de análise mais intensa e
seus órgãos internos são conhecidos. As partes corporais são divididas
diversas vezes até que a divisão ocorre em sistemas: reprodutor, digestivo,
respiratório, nervoso, entre outros. E ainda cabeça, tronco e membros. Nesse
momento, de acordo com Porter e Vigarello (2012), o corpo humano é
entendido como uma máquina3 complexa. No século XVIII, o movimento
Renascentista passa a enxergar o corpo doente de forma diferente, procurando
combater as simpatias e as crenças nos humores4, e implementando
observações, a Medicina e a Biologia se ocupam em entender como cada
sistema funciona, como se interliga, como se identifica quando esse maquinário
está funcionando mal.
Ainda destaco que a publicidade inserida nos meios midiáticos como
rádio,

revistas,

jornais,

cinema

e

televisão,

procura

desenvolver

e,

principalmente, vender a ideia de corpo a ser alcançado, o corpo perfeito. Para
isso, conforme Ory (2011), sobretudo no século XX, divulga uma série de
fatores que ajudam nesse propósito: dietas, cosméticos, tratamentos, cirurgias
plásticas. Os exemplos de corpos desejáveis vêm de atores e atrizes do
cinema hollywoodiano e modelos de passarelas.
É nesse entrecruzamento da festa do corpo, onde coabitam diversas
concepções, que há uma ideia de normalização. Seja dos atos do corpo, seja
da sua própria aparência. Nessa conjuntura, Foucault (2001) nos apresenta a
ideia de monstro que vigorou da Idade Média até o Século XVIII: o monstro é
caracterizado por ser um híbrido, seja de um homem e uma mulher
(hermafrodita) ou de duas pessoas (gêmeos siameses); de homem e animal,
como um homem que tem pés que lembram o de uma ave, ou um homem com
cabeça de boi, como o Minotauro da mitologia grega. Há também nesse
período a ideia da monstruosidade como transgressão dos limites naturais,
tudo que foge da ordem e do que pode ser classificado.
Courtine (2012) afirma que o corpo monstruoso atende ao princípio da
hibridação e portanto, no monstro precisa haver elementos provenientes do
Máquina por sua divisão em partes (peças) e pelas analogias, como exemplo a descoberta de
Harvey (1628) que o coração fazia circular o sangue e era como uma bomba hidráulica.
4 Os humores seriam o estado dos fluídos corporais (sangue, suor, entre outros) e ainda a sua
compleição (aparência física) ambos fatores que a medicina se ocupou durante longo tempo
para o diagnóstico das doenças, conforme Porter e Vigarello (2012).
3
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humano e também elementos animalescos. É nessa mistura de humano e fera
(animal) que é constituída a representação monstruosa. De acordo com Eco
(2012), em alguns períodos da história, a beleza é relacionada à bondade5 e,
nesse sentido, o que é belo é bom. A monstruosidade é relacionada à feiura e,
dessa maneira, é associada à maldade. Na mesma linha de raciocínio,
Foucault (2001) evidencia que no século XIX as imperfeições e desvios
corporais são associados a condutas criminosas.6
Essa associação acontece tanto na realidade, quanto nas mídias e artes.
Esclareço que a arte é um dos lugares que há essa discussão e a
problematização do belo e do feio. Iremos fazê-lo por meio de um projeto de
teatro de rua de 2009, que retoma um seriado dos anos 1960 no mesmo ano
da volta do seriado aos cinemas. Na época líquida7 em que vivemos, tempo/
espaço se reconfigura, e o passado é retomado, agora talvez visto de outra
forma, dialogando entre a linguagem televisiva, linguagem teatral e linguagem
cinematográfica.
Estou falando da companhia estadunidense: Atomic Arts, que de 20098
a 2013, desenvolveu o projeto “Trek in the Park”9. Nessa iniciativa, episódios
inteiros de Jornada nas Estrelas foram apresentados no formato teatro de rua.
Consequentemente, visualizo um movimento intertextual entre as artes
cênicas, a televisão e o cinema, quando os meios de representação artística se
retroalimentam.
Na elaboração artística, no fazer cotidiano, é importante reconhecer que
a curiosidade é uma característica humana: a vontade de ir além do que já foi
alcançado e construído. É nesse sentido que há toda uma produção cultural
que envolve literatura, cinema e teatro, a qual busca imaginar o futuro da
humanidade. É no gênero ficção científica que essa tentativa de antecipação e
visualização de tempos futuros é feita.
Na Beleza clássica.
Acrescento a isso o estudo das fisiognomias que começou a ser efetuado na Idade Clássica
(e algumas correntes insistem em trazê-lo para os dias atuais), através dele podia se dizer
através da aparência externa (principalmente o rosto) as qualidades e defeitos da pessoa
estudada, assim como sinais de enfermidade, conforme Courtine (2013).
7 Nos apropriamos aqui da expressão de Bauman(2001), que nomeia a pós-modernidade de
Modernidade Líquida
8 O ano de 2009 marca também a volta dos personagens do seriado clássico aos cinemas
depois de um hiato de 15 anos, o último a contemplar esses personagens foi Star Trek
Generations, de 1994.
9 “Jornada no Parque”, em português.

5
6
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No gênero, se imagina quando a tecnologia evoluirá o suficiente para
que o homem explore o espaço sideral e assim encontre outras espécies
provenientes de outros planetas. No caso que os humanos os encontrem ou
sejam encontrados, já que quando se fala nessas espécies alienígenas, pode
vir à nossa mente a imagem de invasões, de discos voadores que soltem raios
e figuras monstruosas agressivas (os alienígenas).
Ao perceber que os corpos alienígenas durante certo tempo atendiam a
essa especificação de corpo monstruoso que é violento, entendo que seria
interessante estudar como essa relação se manteve e quando se modificou.
Cabe indagar: Quando os alienígenas passaram de vilões rasos que só
produziam sentidos de violência e terror, para personagens mais complexos, e
a partir de então poderiam ser “adoráveis” e construir relações construtivas
com os seres humanos na ficção científica audiovisual10? Ou ainda, como se
dão no decorrer do tempo os olhares aos corpos monstruoso-alienígenas?
Essas questões são problemáticas que permeiam esse texto dissertativo, e de
acordo com minhas observações, que se iniciam com “Viagem à Lua” (Voyage
dans la lune, 1902) de George Meliés e culminam com o seriado televisivo
Jornada nas Estrelas (1966-1969). Verifico que neste seriado existe uma
possível quebra, onde o corpo alienígena passa a representar outros sentidos,
não mais os de medo, e ameaça à integridade humana.
Isto posto, quando penso na longa história dos monstros e das
monstruosidades, entendo que uma das funções do cinema, em sua gênese,
era a de prolongar os corpos espetaculares (trapezistas, por exemplo) dos
circos e os corpos monstruosos (dotados de más formações e hibridações) que
eram exibidos como aberrações nos freaks shows11, na grande tela do cinema.
(COURTINE, 2011; BAECQUE, 2011). É nessa perspectiva que irei aqui fazer
um percurso histórico dos corpos alienígenas que, em sua maioria, atendem a
configuração monstruosa nos seus corpos. Nesse percurso procurarei observar
como se modificou o olhar para esse corpo alien.
As pesquisas iniciais me levam a crer que o corpo monstruoso dos
alienígenas pode ser entendido como uma descontinuidade, já que desde o

Entenderemos as artes cênicas como integrantes do audiovisual, portanto, as linguagens do
teatro, da performance e da dança se unem à TV, ao rádio e ao Cinema.
11 Apresentações em circos, em jaulas, em teatros, das pessoas com corpos anormais.
10
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primeiro filme em que alienígenas são retratados - que pressuponho ser
“Viagem à Lua”, de Georges Méliès, do ano de 1902 - até a aparição do
seriado. No corpus de análise, o extraterrestre é sempre o vilão e um
personagem simples, que não representava muito mais que um monstro
irracional, fator que acredito que se altera no aparecimento do seriado Jornada
nas Estrelas.
Na abertura de cada episódio de Jornada, a seguinte frase é narrada
enquanto a nave Enterprise viaja pela imensidão espacial:
O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave
estelar Enterprise. Sua missão de cinco anos: explorar novos
mundos, pesquisar novas vidas e novas civilizações,
audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve.
(NOGUEIRA; ALEXANDRIA, 2009, p. 40).

Essa narração inicial resume o enredo encontrado no seriado: a nave e
a tripulação da Enterprise desbravam o espaço no objetivo de conhecer novas
civilizações e novas formas de vida. Portanto, me deparo, nesse seriado, com
vários corpos alienígenas, alguns deles oriundos quase que exclusivamente do
imaginário

(muito

distantes

da

forma

hominídea),

e

outros

sendo

ressignificações do corpo humano (mais próximos da forma humana).
Defendo a hipótese de que o corpo alienígena é um análogo do corpo
humano. Um corpo fictício, mas que faz referências às concepções corporais
reais que se desenvolvem pela história, e ainda se refere às vontades e aos
desejos dos seres humanos quanto aos seus corpos.
Ressalto que em “Jornada nas Estrelas”, há uma imbricação entre a
televisão e o teatro. Posso afirmar que há teatro em “Jornada nas Estrelas”, e
também que há “Jornada nas Estrelas” no teatro (como já explicitado no projeto
do grupo Atomic Arts). A primeira afirmação se justifica quando assisto o
episódio da primeira temporada, intitulado a “A Consciência do Rei”, já que nele
observo a peça Hamlet ser encenada por uma companhia de teatro espacial.
Há ainda, em outros episódios, citações a outras dramaturgias de
Shakespeare: “Romeu e Julieta” e “MacBeth”, pois neles, a referência aparece
no título do episódio ou ainda na fala dos personagens. Essas obras podem
servir ainda como inspiração para situações da narrativa.
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O corpo alienígena é, na teledramaturgia “Jornada nas Estrelas”,
apresentado de forma diferente das produções de ficção científica da época,
constituindo-se em uma descontinuidade histórica12. Apesar de que nos
primórdios de “Jornada nas Estrelas”, os corpos eram representados como
simples “monstros da semana”, ou seja, todo episódio um novo alienígena teria
que ser combatido. Entre esses “monstros semanais”, têm-se outros
personagens mais complexos coexistindo, um panorama diferente de outros
filmes de ficção científica nos quais somente os personagens mais rasos
poderiam ser encontrados.
Entendo os personagens “rasos”13 como aqueles com poucas falas,
poucas

características

psicológicas

e

facilmente

estereotipados

como

pertencentes a uma classe de representação fictícia: o monstro, o vampiro, o
alienígena, e o zumbi podem ser considerados assim, salvo em algumas
produções, nas quais posso ler a presença e o comportamento dos mortos
vivos14 como uma crítica à sociedade consumista. Ainda sobre o conceito de
personagem retomamos duas importantes noções de Brait (1985): os
personagens são eminentemente diferentes das pessoas, pois não existem
fora desse mundo fictício. Apesar disso, os personagens representam pessoas
e, portanto, podem ser inspirados na realidade, seja por um recorte dessa, seja
por uma colagem dessa realidade (ou ainda do universo psíquico) que é
realizada pelos autores, de livros, de roteiros ou ainda de peças teatrais. Brait
(1985) esclarece que apesar das possibilidades dessas duas fontes (universo
psíquico e realidade) as personagens só precisam fazer sentido dentro da

No entanto, nessa teledramaturgia existe também uma continuidade, as alienígenas
femininas parecem seguir o mesmo paradigma da diva e da star de Hollywood. Uma
personagem que seduz com o seu corpo, geralmente com vestimentas curtas, e sua função e
produção de sentido primordial é a de seduzir os personagens masculinos. Nesse caso, o
homem é o dono do olhar e a mulher o objeto desse. Entendemos que a situação é similar a
analisada por Mulvey (1983), nos filmes “Janela Indiscreta” e “Um Corpo que Cai” ambos de
Alfred Hitchcock, todavia no nosso corpus de análise vemos esse fato ser mais exacerbado.
Portanto, encontramos essa coexistência no seriado de continuidades e descontinuidades.
12

Brait (1985) traz uma classificação parecida advinda de Forster (1927), dividindo os
personagens em flat e round. Ou seja, personagens planos e redondos, respectivamente.
Sendo os redondos os mais complexos.
14 Alguns exemplos podem ser filmes de George A. Romero. Como: Noite dos Mortos Vivos
(1968), Despertar dos Mortos (1978), Dia dos Mortos (1985). Inclusive, o segundo filme citado
se passa em um shopping center abarrotado de Zumbis.
13
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estrutura do romance e, portanto, não tem necessariamente ligação obrigatória
com as fontes abordadas anteriormente.
Conforme toda a argumentação, o objetivo geral da pesquisa se constitui
em

compreender

as

continuidades

e

descontinuidades

históricas

na

representação dos corpos monstruosos/alienígenas em seu diálogo entre a
linguagem televisiva, teatral e cinematográfica. Procurando, nesse interim, o
entre-lugar dos espaços cercado por essas linguagens. E os objetivos
específicos são: percorrer historicamente as concepções de corpo monstruoso,
relacionar as concepções de corpo na pós-modernidade; analisar a produção
de sentidos e o investimento político dos corpos alienígenas.
Diante dessa aproximação inicial com a temática estudada, irei na
próxima seção destrinchar como foi feita essa pesquisa, tentando calibrar os
motores de dobra da nave espacial em forma de papel que aqui se visualiza.

1.1 METODOLOGIA – CALIBRANDO OS MOTORES DE DOBRA15

De acordo com Carreira (2012, p. 17) a função primordial da pesquisa
em artes cênicas é: “[...] produzir novos olhares sobre os objetos artísticos,
sobre suas histórias, seus procedimentos e, finalmente, sobre suas conexões
com outras práticas culturais.”. Considerando aqui a imbricação do seriado
televisivo com a linguagem teatral de “Trek in the Park” e ainda o filme de 2009,
tentei entrever novas possibilidades para analisar o corpo alienígena. Esse
corpo possui interlocuções das imagens formadas pelas Artes Visuais, pela
Literatura, pelas Artes Cênicas e pela Comunicação.
Na pesquisa visualizo uma possível mudança de paradigma, não uma
mutação do paradigma científico como descreve Kuhn (1975), mas uma
transformação da representação – e olhar ao/do – corpo alienígena, que
apesar de ainda ser monstruoso, perpetua outros sentidos, e não só os de
medo e vilania. Conforme as observações preliminares, há outro olhar para o
monstro alienígena em Jornada nas Estrelas (tanto dos roteiristas e produtores
quanto dos espectadores).

Em Jornada nas Estrelas, o motor de dobra é um dispositivo que permite alcançar a dobra
espacial: uma velocidade maior que a da luz.
15

19

Em meu trajeto metodológico, a fim de estudar o corpo alienígena em
Jornada nas Estrelas, recorto dois eixos analíticos: uma perspectiva histórica
(que é heterogênea e admite continuidades e descontinuidades), a partir da
arque-genealogia foucaltiana e de seus discípulos Courtine (2011, 2012) e
Milanez (2011), ao passo que a história é uma construção social, produzida por
discursividades em contextos diversos, conforme advoga Cruz (2014). Tenho,
então, como segundo eixo norteador a questão ideológica e dos jogos de poder
investidos na representação desses corpos.
Courtine (2011) descreve, por meio de sua antropologia histórica a
arqueologia do corpo anormal, ou seja, aqueles que têm más formações e
diferenças frente ao ideal de corpo do humanismo clássico, que os monstros
eram usados para o comércio das pulsões do olhar, e em certo ponto são
descobertos como: “[...] terrivelmente humanos.” (COURTINE, 2011, p. 288).
Courtine (2011) distingue o monstro da ordem do real, do monstruoso:
este se caracteriza pela entrada dos monstros no âmbito imaginário da
representação e o movimento de imagens desses seres. Partindo desse
pressuposto, faz-se necessário uma análise dessas discursividades. Logo, irei
observar as condições de existência inerentes à narrativa, os sujeitos e a
situação imediata, e as estruturas históricas que permitiram essa emergência.
Em outras palavras, farei, inicialmente, uma primeira leitura do plano ou cena,
sem ainda relacionar com outros discursos e aprofundar esses contextos
imediatos de cada episódio. Em seguida, objetivo ir até o contexto amplo,
analisando as relações com outros suportes, como a reencenação do episódio
televisivo no teatro de rua, aprofundando dessa forma a análise que passa a se
relacionar com outras “imagens” e discursos (filmes, enunciados, seriados,
peças de teatro).
É nesse sentido que analiso os episódios do seriado não somente pelas
falas, mas também por todos os elementos da imagem, sobretudo os
elementos corpóreos dos alienígenas como a expressão corporal, facial e os
gestos, da mesma forma como as reações e interações de outros personagens
da série, como também os embates dessas representações com outros, e dos
movimentos interdiscursivos e intericônicos dessas imagens, carregadas de
memória e de representações prévias muitas vezes esquecidas.
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O movimento intericônico faz compreender que imagens estão ligadas à
memória interna (lembranças) e externa (diversas imagens visualizadas).
Conforme Courtine (2013, p.43): “[...] toda imagem se inscreve em uma cultura
visual, e esta cultura supõe a existência junto ao indivíduo de uma memória
visual, de uma memória das imagens onde toda imagem tem um eco. Existe
um sempre já.” Assim como as imagens inconscientes. E não menos
importante, o lugar de constituição dessas imagens, já que são eles que vão
dizer que uma monstruosidade significa uma coisa e não outra.
Por meio dessa ideia, contemplo a abordagem do conceito de
Dispositivo apresentado por Foucault (1979, p. 244), definidos por:
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em
suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes
elementos. (FOUCAULT, 1979, p. 244)

Interessam-nos aqui uma variedade de dispositivos que dialogam com o
trabalho, pois assim eles se fazem: através das instituições e da produção de
discursos em meios midiáticos como o cinema, os jornais, a televisão. E ainda
da circulação desses enunciados nos meios contra-hegemônicos, como
exemplos, as revoluções culturais, a performance e o teatro de rua, os quais
encontro os embates políticos quanto aos corpos. Por meio desse embate
verifiquei as diferenças que os dispositivos provocam na circulação dos
discursos. De forma mais dedicada foram estudados os dispositivos teatrais e
televisivos.
Agamben (2009) amplia a noção de dispositivos para além das
instituições como as escolas, as prisões, etc. Para o autor, dispositivo é: “[...]
qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar,
determinar, interceptar, modelar, controlar, e assegurar os gestos, as condutas,
as opiniões e os discursos dos seres viventes.” (AGAMBEN, 2009, p. 40).
Desse modo, ele elenca ainda: os celulares, a escrita, os computadores e a
própria linguagem. O dispositivo, pode, então, ser entendido como um
mediador, um filtro pelo qual podemos enxergar a realidade e, assim portanto,
influenciar nosso julgamento.
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Dito isto, o trabalho procurou, em primeiro lugar, percorrer a história do
corpo anormal que tanto no real e no fictício tem a sua inscrição nas artes
visuais, nas artes cênicas, no cinema e na televisão.
Para em segundo lugar, verificar as concepções de corpo surgidas na
contemporaneidade (dos anos 1960 até os dias de hoje), auxiliado pelas
discussões quanto à pós-modernidade. Nesse momento categorias antes
opostas, passam a dialogar com mais intensidade como: natural-artificial,
natureza-cultura, corpo-mente.
Em terceiro lugar, farei uma análise do corpo alienígena no meio cênicoaudiovisual, procurando verificar como os olhares se metamorfosearam para
ele no decorrer do tempo. Onde elaborei uma análise mais aprofundada de
suas personagens alienígenas procurando identificar o ordenamento político
dos seus corpos correlacionado com o contexto histórico dos anos 1960, a fim
de verificar quais sentidos esses corpos produzem.

Abordando nesse

momento, as diferenças e semelhanças entre a influência do seriado nos anos
1960, e a montagem da peça no final da década de 2000 ao começo da
década de 2010. De igual maneira, o filme do ano de 2009.
Dessa forma, recortamos dos 79 episódios de “Jornada nas Estrelas” e
dos diversos filmes, os episódios: “Tempo de Loucura” (Amok Time) e “A
Caminho de Babel” (Journey to Babel). O critério de recorte é que esses dois
episódios do seriado foram encenados pelo grupo Atomic Arts em formato de
Teatro ao ar livre e também pelo enfoque que é dado a raça alienígena
Vulcana em ambos.O que não impede que análises superficiais ocorram de
forma a elucidar e dar um panorama geral da série. No primeiro episódio
selecionado, uma análise mais cuidadosa será feita, de forma a comparar as
representações
especialmente

dos
os

personagens

Vulcanos,

que

nesse

aparecem

momento

com

nessas
foco

produções,
no

gestual

principalmente de suas mãos.
Por conseguinte, verificarei como se deu a inscrição do monstro nas
artes e na realidade.
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2

DESCOBRINDO NOVAS FORMAS DE VIDA - ENTRE MONSTROS E
MONSTRUOSIDADES: O DIÁLOGO ENTRE O CORPO REAL E O
CORPO FICTÍCIO
Tentamos agora descobrir novas formas de vida - o monstro e o

monstruoso - aquelas entre o real e o imaginário. Como o real interferiu para a
criação do fictício? E como o fictício confundiu o corpo que, na realidade, era
verdadeiro?
De acordo com Courtine (2011), o monstro se refere ao âmbito do real,
ou seja, aquele ser dotado de deformações corporais ou hibridações. Já o
monstruoso se refere à “[...] produção de discursos, circulação de imagens,
consumo atento e curioso de signos, inscrição do monstro no campo imaginário
da representação [...]” (COURTINE, 2011, p. 274). Essa definição é importante,
pois nessa genealogia, o monstro e o monstruoso se confundem, isso se deve
ao fato do real e do imaginário terem linhas muito tênues que os separam.
No percurso histórico que trilho nessa pesquisa, vejo o entre-lugar das
várias linguagens artísticas como a literária, as visuais, as cênicas e o cinema
juntamente à realidade: a presença dos personagens monstruosos ao lado dos
monstros. Tucherman (2012) recorre a uma divisão semelhante a de Courtine
(2011), porém divide-os respectivamente em: monstros individuais e raças
monstruosas.
A confusão entre as duas categorias pode ser explicada quando verifico
que o monstro era assimilado ao animal que vivia nos limites de um mundo
ainda não tão explorado e estudado como na contemporaneidade. O imaginário
devaneava frente ao desconhecido. Em consonância com Courtine (2012), o
monstro:
[...] encarnava o fracasso da Criação; vivendo nos confins do
mundo conhecido, ali ele proliferava em raças estranhas,
“blemmyes” acéfalos, monópodes claudicando sobre sua única
perna, ciápodes repousando à sombra de seu imenso pé.
(COURTINE, 2012, p. 489).

Esses seres podem ser observados a seguir na Figura 1, sendo o
blemmye o que tem o rosto no tórax, o ciápode deitado e se protegendo do sol
com seu pé, e o monóculo é o último da direita com apenas um olho. Tem-se
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ainda os cinocéfalos, com seu corpo de homem e cabeça de cachorro. De
acordo com Eco (2007) alguns desses seres aparecem primeiramente na obra
de Ctésia de Cnido que foi recuperada por Plínio em sua História Natural.
Figura 1- Mosaico de Imagens, a esquerda Blêmios, Ciápodes e Monóculos. À direita
cinocéfalos, abaixo dragões.

Fonte: (ECO, 2007, p. 122-123).

Esses personagens, apesar de estarem inseridos em contextos
completamente diferentes, ressoam e tem intericonicidades com os ciclopes da
mitologia grega, como os que aparecem na “Odisseia”, de Homero, e até
mesmo na idade contemporânea. Um exemplo é a personagem Leela, que se
acreditava ser uma alienígena, mas na verdade era resultado de uma mutação
resultada pela exposição à radiação que vivia no subterrâneo de uma
sociedade do ano 3000 da animação Futurama da FOX.
Em uma antropomorfização do animal cachorro com comportamento de
homem, são encontrados em vários animes16 de Akira Toryama, como em

Estilo de Animação advindo do Japão. Tem características próprias, como exemplo os olhos
grandes dos personagens.
16
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Dragon Ball Z. Da mesma forma, em animações clássicas da Disney, como os
personagens Pateta, e o rato Mickey.
Tucherman (2012, p. 96), de certa forma, “explica” essa repetição
imagética, por uma espécie de criatividade limitada quanto ao corpo
monstruoso:
No entanto, parece também que podemos afirmar que a
“monstrologia” não é um campo extremamente criativo; em
épocas distintas vemos a repetição de temas, explicações e
motivos, o que leva a uma constatação simples: não existe
uma diversidade infinita de formas, processos de composição
que sejam ilimitados. (TUCHERMAN, 2012, p. 96).

Das explorações que fantasiavam suas viagens, as monstruosidades
passaram a habitar nos entremeios da Igreja Católica Medieval, que ao lado
das relíquias sagradas estavam também “[...] cascos de tartaruga, chifres de
licorne, ossos de anão, dentes de gigante [...] “(COURTINE, 2012, p. 490).
Dessa forma, o corpo monstruoso foi despertando cada vez mais curiosidade, e
um dos motivos para isso se devia a sua inscrição se encontrar no limite entre
o sagrado e o profano.
As monstruosidades eram entendidas como comparsas do diabo e como
sinais da cólera divina. De acordo com Eco (2007), São Agostinho fez remissão
dos monstros e afirmou que eles eram belos, pois eram criaturas de Deus. E
assim alegou que era preciso ir além do sentido literal que estava nas
escrituras sagradas, e chegar ao sentido espiritual. Portanto, “[...] nasceram
assim os bestiários moralizados, nos quais cada criatura mencionada (não
importa se real ou legendária) era associada a um ensinamento moral”. (ECO,
2007, p. 114).
Na segunda metade do século XVI, se tornam populares as ficções
monstruosas:
[...] folhas avulsas e libretos, geralmente vendidos por
pregoeiros, só excepcionalmente em loja: um título anuncia,
qualifica, data e localiza o prodígio; uma imagem representa o
monstro, um breve texto relata a história de sua aparição e
indica, para terminar, a lição que se deve tirar. Temos aí umas
das primeiras aparições do tema da monstruosidade na
literatura popular. Essas folhas ocasionais inauguram um
gênero, o do monstro de impressos, cujo sucesso não se

25

desmentirá mais e que já coloca, naqueles anos de 1550 e
1560, em que começam a circula em folhas avulsas tantas
estranhezas anatômicas [...] (COURTINE, 2012, p. 494).

Esse interesse pelas ficções é muito intenso, há inclusive dois princípios
para a elaboração desses libretos, conforme Courtine (2012, p. 496), “1º nada
de monstro sem imagem [...] 2º nenhuma necessidade de monstros reais para
que uma aparição monstruosa seja declarada.” E através desses princípios
tenho que destacar dois fatos muito importantes: o primeiro deles é a
importância da imagem para a monstruosidade, é por meio dela que está o
inumano, o diferente, o maravilhoso, o fantástico, e se houvesse a sua falta o
grande interesse logo se perderia. O segundo fato se deve ao interesse das
monstruosidades se superiorizarem frente aos monstros. Não importa se
aqueles seres existem ou não, o que importa é criar figuras mais distantes do
que se observa no real, e que a imaginação flua nesse sentido. É nesse
contexto das ficções monstruosas de papel que aparecem no final do século
XVI e começo do XVII:
[...] um monstro de sete chifres do Piemonte, um monstro de
sete cabeças da Lombardia, um “horrível e maravilhoso”
monstro milanês, um menino-macaco nascido em Messina, um
monstro gerado no corpo de um homem depois de feitiçarias
na Espanha, um monstro de face humana e cobertos de
escamas em Lisboa, uma criança com cabeça de elefante, uma
outra com três chifres na Turquia. (COURTINE, 2012, p. 496).

Esse percurso histórico é contido de avanços e retrocessos em relação
aos olhares dirigidos aos monstros e às monstruosidades, um exemplo disso
são os parques da monstruosidade humana, intitulados como “entra e sai” por
Julles Vallès no Século XIX17. Courtine (2011, p. 255) explica o que são, e
como funcionam esses lugares:
[...] numa cortina numa viatura ou barraca, onde se colocam os
monstros, bezerros ou homens, ovelhas ou mulheres. A
palavra é característica. O público sobe, ergue-se o fenômeno,
emite um balido ou fala, muge ou estertora. Entra-se, sai-se, é
isto aí.

17

Em 1866, conforme Courtine (2011).
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Os “fenômenos vivos” eram exibidos nesses lugares em troca de
dinheiro, e não eram considerados nem mesmo seres humanos. Dentre eles
tínhamos mulheres barbadas, hermafroditas, anões, gigantes, pessoas com
más-formações (elefantíase, por exemplo), gêmeos siameses. Em meio a esse
contexto, muito se fantasiava sobre a origem dos monstros. Nesse sentido, as
anomalias seriam resultado de alguns aspectos definidos por Courtine (2012):
[...] onipotência divina, malefícios diabólicos, força da analogia,
acidentes “naturais” da gravidez, excesso ou falta de sêmen,
relações “incestuosas” entre homens e animais. O monstro é
milagre, malefício, sinal, fruto do pecado ou acidente de
concepção. (COURTINE, 2012, p. 491).

Chegou-se um tempo a se fazer estudos sérios sobre como os
pensamentos das mães sobre seus bebês influenciavam em sua forma física.
Assim, a percepção de seres extraordinariamente alterados,
sobretudo corporalmente, gerou por muito tempo um
questionamento de caráter jurídico-religioso, em que se
pretendeu até mesmo a sua exclusão do cotidiano social, fosse
pela eliminação ou pelo isolamento, relacionando-os por vezes
ao sobrenatural, aquilo que não se explica senão pela
intervenção de forças desconhecidas. (PEREIRA, 2008, p. 21).

É necessário então, entender a localização dos “ditos” selvagens, dos
monstros e dos monstruosos nos lugares destinados a ele, os freak shows, os
parque de diversão da curiosidade humana e a sua posterior medicalização e
classificação. Verificarei então como se dava essa a relação no âmbito das
artes cênicas.
2.1 MONSTROS E MONSTRUOSIDADES NAS ARTES CÊNICAS
A linha tênue entre monstros e monstruosidades ganha força nas artes
cênicas, conforme explica Courtine (2011, p. 268-269):
[...] as curiosidades humanas não eram simples destroços
corporais, que caíram por acaso nos parques de diversão,
despojados de todo artifício e oferecidas, cobertas somente
com sua miséria anatômica, para a estupefação das massas. O
teatro da monstruosidade obedecia a dispositivos cênicos
rigorosos e a montagens visuais complexas. Exceção natural, o
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corpo do monstro é também uma construção cultural.
(COURTINE, 2011, p. 268-269).

A construção cultural, que explicita Courtine (2011), articulava-se para
chocar ainda mais os espectadores desse teatro da monstruosidade,
consequentemente, as pessoas com anomalias corporais reais ganhavam
artefatos que faziam seus corpos destoarem mais e mais do que se entendia
como “normal”, advindo da noção do humanismo clássico que ganhou força
com a elaboração do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Nessa obra há
uma representação do que seria um corpo perfeito, determinado por medidas
de proporção, conforme a Figura 2.
Figura 2 – Homem vitruviano por Leonardo Da Vinci.

Fonte: Wikimedia Commons/ Luc Viatour /

Além do homem vitruviano, outro exemplo de perfeição durante o
humanismo clássico era o corpo de Cristo, conforme Arasse (2012, p. 543):
Criado à imagem de Deus, o ser humano é a mais bela das
criaturas e, em particular, o corpo de Cristo, homem-Deus,
encarna a ideia da beleza perfeita; ao contrário, a deformidade
do corpo diabólico configura, por sua monstruosidade, a
negação da ordem que a Criação introduziu no caos para fazer
dele um cosmos (segundo Dionísio O Cartuxo, em pleno século
XV, a primeira pena dos condenados é a sua feiura, sua
desfiguração post mortem, sua deformidade, cuja visão
recíproca aumenta a dor deles). (ARASSE, 2012, p. 543).
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Dessa forma, o corpo monstruoso era o exato contrário dessas duas
concepções. Pairava sobre o monstro o fantasma do corpo normatizado que
Courtine (2011, p. 277-278) descreve:
Quer se trate assim em um imaginário do distanciamento
selvagem, do prestígio social, do mérito laborioso ou do
acoplamento grotesco, em toda a parte o fantasma do corpo
normal paira sobre a exibição teratológica [...] A incorporação
fantasiada da deformidade perturba a imagem da integridade
corporal do espectador, ameaça-lhe a unidade vital. [...] O
espectador do entra e sai vai, diante do monstro, perder uma
parte de seu corpo, e depois resgatá-la. É concebível que essa
representação burlesca da castração não possa culminar a não
ser no alívio da hilaridade. Quando ressoam as explosões de
riso, do cômico grotesco, a inquietante estranheza não está
nunca muito longe.

Vejo assim surgir, nessa estética do grotesco, não só as reações de
horror. O corpo anormal também faz rir, e irrompe desse estranhamento da
alteridade, um alívio de não sermos aqueles seres.
E ainda é válido o questionamento de Courtine (2011, p. 274):
[...] como é que se podia fazer do espanto uma diversão, da
repugnância um entretenimento, do medo um gozo? O que iam
procurar no circo de Barnum ou no parque de diversão do
Trono essas multidões inumeráveis? Essas perguntas nos são
familiares, mas é a propósito da percepção de signos – o gore,
o terror cinematográfico, certas formas de abjeção televisiva[...]
no-las colocar hoje.

É interessante notar então, que mesmo da metade pro final do século
XX até os dias atuais, ainda temos uma grande parcela do público do terror
cinematográfico, que sai das salas de cinema aliviados por não serem eles
aquelas criaturas possessas e nem mesmo os alvos das brutalidades dos
psicopatas com serras elétricas que fazem voar membros por todos os lados.
Entretanto, nos mantendo na estética do grotesco a comédia é também
um dos traços da monstruosidade. Desde a Antiguidade, passando pela Idade
Média, e chegando ao Renascimento, integrando as festas através de paródias
e cenas cômicas apareciam os personagens como bufões, bobos, que
satirizavam figuras divinas, figuras poderosas e tipos mitológicos, conforme
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Pereira (2008). Dessa forma, os monstros tinham suas cenas escritas para as
comédias, mas a sua presença mais marcante se dava nas festas de carnaval:
um momento da transgressão da normalização.
Pereira (2008) nos traz três possíveis reações ao se deparar com o
corpo grotesco: o sarcasmo, a compaixão e o constrangimento. É importante
frisar que elas podem ocorrer isoladas ou combinadas. A primeira delas: “Da
ordem do escárnio, do irônico e do cômico é o sarcasmo, onde o outro é tido
como idiota, desprezível, inferior. E onde o riso é talvez a principal
conseqüência, seja como divertimento ou como zombaria.” (PEREIRA, 2008, p.
30). Dentro dessa categoria no meio teatral estão os clowns e os palhaços,
Pereira (2008) nos lembra ainda que o sarcasmo pode se dar de maneira
irônica e essa palavra:
[...] tem a sua origem etimológica ligada ao ato de arrancar a
pele, escarnar, machucar, ferir. É o ato de escarnecer que, por
sua vez, se traduz como desprezo, humilhação e,
metaforicamente, quer dizer "tirar a pele do outro" por meio do
deboche e da chacota. Assim xingamentos e alcunhas que
habitam todas as línguas são exemplos de uma atitude
sarcástica verbalizada, cujo propósito maior é a ridicularização.
(PEREIRA, 2008, p. 31).

Identifico então, nessa primeira reação uma ligação com o corpo, pois
mesmo que de forma figurada é ele que é ferido e tem sua pele arrancada.
Dessa forma o diferente é ridicularizado.
A segunda reação é bem diferente da primeira, a compaixão:
[...] de caráter puramente piedoso – o que lhe emprestaria um
sentido de superioridade – aparece sobretudo nas sociedades
modernas, sendo que classicamente abarcava também a
sensação de terror como purgação das paixões e, dentro da
tradição cristã, envolveria ainda uma expectativa de redenção
[...]. (PEREIRA, 2008, p. 31).

Isso certamente incita uma espécie de culpa, por não ter aqueles corpos.
Uma noção de que se é melhor ou que se vive melhor que os seres com
corpos monstruosos. Esse sentimento é encontrado em todas as produções
dos freak shows, o monstro não somente assusta. E ainda, a compaixão
descrita por Pereira (2008):
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[...] como puro sentimento de pena ou como sensação de
terror, o sofrimento e a piedade advêm de um exercício de
alteridade, em que o observador é deslocado para o lugar do
outro, enquanto na compaixão de caráter redentor antecede o
padecimento uma ação consciente e deliberadamente
assumida, cujo intuito é o perdão dos pecados. São dessa
ordem, no teatro, a catarse pretendida pelos autos religiosos
medievais e pelos autos da Paixão de Cristo, até hoje
realizados, além das tragédias na Grécia antiga. (PEREIRA,
2008, p. 32).

Além do já dito, uma das reações mais comuns à imagem corporal
grotesca é o constrangimento:
Constrição, coação, incômodo: são essas as reações
compreendidas como resultado para o fenômeno do
constrangimento, que se caracteriza por uma espécie de
tensão. É o estado capaz de ser evocado quando da presença
ameaçadora de um outro, cuja aparência ou comportamento
incomum foge ao controle e à dependência, revelando um ser
autônomo ou, pior, um igual. No teatro, são os bufões os
clássicos representantes dessa categoria, graças à sua não
exemplaridade e deformidades físicas ou morais, em verdade
características historicamente renegadas da natureza humana.
(PEREIRA, 2008, p. 32).

Foi com a evolução da ciência médica e da biologia que se reconheceu
que os até então nomeados monstros não tinham essa origem pensada
anteriormente e que, na verdade, aqueles que eram objeto de olhar curioso,
hilariante ou assustado, nos “entra e sai”, eram também humanos. Seres
humanos com tanta capacidade intelectual quanto qualquer outro. É
interessante notar que, nesses lugares, ao lado dos monstros estavam aqueles
com distinções raciais - índios, negros - Courtine (2011) chama a atenção para
a confusão que havia entre o:
[...] o disforme e o distante, que faz da monstruosidade corporal
a medida do distanciamento espacial e a marca da alteridade
racial. Para Plínio, afinal de contas, as fronteiras do mundo
conhecido eram povoadas de raças monstruosas, e as feiras
do Antigo Regime assim como as festas de feiras do século
XIX regurgitavam de verdadeiros ou falsos “selvagens” a exibir
para o prazer de multidões “civilizadas” o grotesco das
aparências, a animalidade das funções corporais, a crueza
sangrenta dos costumes, a barbárie da linguagem [...]
(COURTINE, 2011, p. 257).
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O monstro se localiza, portanto, na importante faixa da alteridade: do
“outro” e, por isso, se deu essa confusão com outras raças. Na emergência da
colonização pelo branco europeu, tanto os animais que não eram classificados,
quanto os “selvagens18” dos lugares descobertos tinham o signo da
monstruosidade posto sobre eles e não só os dotados de corpos anormais. A
normalização do homem branco europeu civilizado se configurou como a
padronização

preconceituosa

do

que

era

ser

humano.

No

próprio

descobrimento do Brasil, posso ver essa classificação e confusão em vigor:
Um exemplo disto aparece-nos seguindo a época dos
Descobrimentos e a expansão das fronteiras do mundo
conhecido. Desde as questões colocadas por Pedro Vaz de
Caminha, sobre se os índios brasileiros seriam pertencentes a
uma raça humana ou “bestial”, e embora os índios e os negros,
a nova presença para os brancos europeus dos séculos XV e
XVI não tivessem aspectos da monstruosidades clássicas, a
sua humanidade foi objeto de dúvidas: seriam animais,
monstros? (TUCHERMAN, 2012, p. 100).

Como veremos adiante, a representação monstruosa parece perdurar
no âmbito fílmico e algumas dessas personagens são tratadas como selvagens
que precisam ser civilizados ou como um vilão que precisa ser eliminado.
Com a descoberta de sua condição de ser humano, o monstro teve
direito que a saúde pública lhe desse suporte. E esse corpo anormal começa
então a desaparecer como objeto de espetáculo presencial nas primeiras
décadas do século XX. O cinema com o filme Freaks - filme esse que trazia
vários desses corpos anormais dos freaks shows (entra e sai) - faz perdurar o
monstro agora gravado na tela do cinema. A partir disso, as monstruosidades
passam a entrar mais em cena que os monstros. Aparecem figuras como o
Franskestein, o Nosferatu (vampiro que dava título a filme do expressionismo
alemão), que passam a substituir o grande interesse que existe por esses
seres monstruosos.

O selvagem estaria classificado como o intermediário entre homem e monstro. Se pensarmos
no conceito grego, o monstro seria o intermediário entre Deus e Homem: Vide vários semideuses.

18

32

2.2 MONSTRUOSIDADES NA GRANDE TELA
Com a invenção do cinema, as pessoas que ocupavam os “entra e sai”
passam a ter sua imagem exibida na grande tela. Nos primórdios da sétima
arte:
Para atrair o público era preciso apresentar-lhe corpos
excepcionais: filmes sobre os monstros, sobre os grandes
criminosos e suas vítimas, sobre os estragos causados pelo
alcoolismo, e ainda filmes pornográficos, imagens de atletas
culturistas – todos esses organismos excepcionais ocupam o
essencial da produção francesa, norte-americana ou italiana do
cinema primitivo. (BAECQUE, 2011, p. 482-483).

A excepcionalidade dos corpos era a marca desse cinema. O público o
visita para suprir a curiosidade das formações corporais mais exóticas para os
seus olhares. O corpo monstruoso, então, é: “[...] dotado de uma segunda vida,
cuja presença, duração e complexidade o cinema das primeiras décadas vai
intensificar ainda. O cinema prolonga e aperfeiçoa a arte das ilusões visuais
dos parques de diversão.” (COURTINE, 2011, p. 319).
De acordo com Baecque (2011), essa vontade de visualizar esses
corpos incomuns é uma característica da Belle Époque19. Segundo o autor,
isso acontece pelo sentimento que esses corpos vão se extinguir: “[...] sob o
efeito dos progressos da ciência, da modernização da sociedade, e porque
encarnam humores e pulsões de outros tempos aos quais, mesmo que a época
tenha fé no progresso, o público permanece muito apegado. [...]” (BAECQUE,
2011, p. 484).
Assim como o intuito do cinema, de acordo com Bazin (1991), é a
vontade de se tornar o duplo do real, e sua imagem, então, vencer o tempo,
como era a intenção das mumificações dos faraós, dos retratos pintados, e
posteriormente, da fotografia e do próprio dispositivo cinematográfico.
O apego que é descrito por Baecque (2011) pode ser observado pela
produção de obras cinematográficas que abordam as monstruosidades,

Tempo localizado entre o fim do século XIX e início da Primeira Guerra Mundial.
Caracterizado por grande efervescência artística, principalmente na Europa.
19
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personagens anteriormente restritos ao âmbito literário, como o vampiro
Drácula e o Monstro Frankenstein.
Frankenstein20, apesar de sua origem estar nas letras, foi mais
reconhecido e tornado clássico no filme de 1931, dirigido por James Whale.
Nessa obra cinematográfica (que não foi a primeira adaptação) há uma
retomada da época da ciência que estuda cadáveres (muitas vezes cavando
covas para obtê-los) para entender o corpo humano. O Dr. Victor Frankenstein
cria a partir disso uma vontade doentia de ele mesmo dar vida a partes
corporais de pessoas mortas. O tronco de um, o cérebro de outro. O Doutor
tenta assumir a função de Deus (ou da natureza).
O monstro nasce a partir da energia elétrica disparada por um raio, e
passa a já ser um espanto para todos. Os seus modos são desajeitados, de
sua voz só se houve urros. O monstro não conhece a vida, e em uma cena
específica esse caráter. Frankenstein encontra uma menina que está brincando
ao lado de um lago. A criança ao vê-lo não se espanta, pelo contrário, ela o
chama para brincar, pegando-o pela mão. Ao chegar perto do lago ela cheira
uma flor e a dá para o monstro também o fazer. Em sua expressão facial,
percebe-se que ele está muito contente com aquela situação que é ali vivida.
Situação diferente do lugar que foi “criado” onde ele era exposto a agressões.
Entretanto, no momento do lago, a garota acaba por jogar a flor na água e a
flor boia. Frankenstein ao vê-la fazer isso, joga a criança na lagoa, acreditando
que ela iria boiar que nem a flor. Com o desfecho infeliz, o monstrengo
desacreditado passa a interagir com as pessoas de forma violenta. Sobre isso
Tucherman (2012, p. 136) afirma:
O monstro surgira na euforia prometeica do jovem cientista.
Representava a superação pela técnica do enigma da vida. No
entanto, ele transforma-se no signo da morte, o que nos
permite pensar que Mary Shelley antecipou a imagem da vitória
da técnica produzindo a crise da referência a partir da
intervenção técnico no corpo, a relativização das fronteiras
sujeito/objeto e a hibridização homem-máquina como a perda
das tradicionais identidades e afectos culturais.

Há o Dr. Victor Frankenstein e o Monstro Frankenstein, portanto quando for usada a palavra
Frankenstein isolada estaremos nos referindo ao monstro.
20
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A morte se caracteriza tanto pelo seu comportamento assassino, como
pela sua criação ser uma espécie de vitória contra a criação divina/natureza.
Ainda, conforme Tucherman (2012, p. 137) “O monstro de Mary Shelley
enunciava o imaginário da intervenção da técnica no corpo. A horrível criatura
assinalava, no mesmo movimento, o fascínio pelo progresso da ciência e o
pânico gerado por suas possíveis vitórias no embate contra a natureza.”
Depois dessa adaptação de 1931, foram feitas várias outras, todavia,
Frankenstein pode se apresentar de forma mais adorável ou menos. No
entanto, é sempre um personagem deslocado, que está entre a humanidade e
a inumanidade, recuperando Foucault (2001), a transgressão dos limites é uma
boa definição desse protagonista de ficção científica. Podemos observar
Frankenstein na figura 6.

Figura 3 - O Monstro Frankenstein interpretado por Boris Karloff.

Fonte: Disponível em: https://www.flickr.com/photos/tom-margie/1538953234/ Creative
Commons.

Tucherman (2012) chama atenção ainda para outras características do
personagem, como por exemplo: 1) a antecipação quanto a hibridização entre
homem e máquina que só viria a acontecer de fato bem depois, e 2) sua
inadequação, pois era o único da sua espécie. Conforme Tucherman (2012, p.
135):
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A sua existência, absurda e anónima, negava-lhe a
possibilidade de auto-referência, nenhum signo (nome) o
tornava idêntico a si mesmo; o seu corpo, fora de qualquer
princípio de reconhecimento, também não lhe permitia realizar
o processo identitário. Nada lhe servia de modelo, “[...] Eu
carregava, além disso, uma figura horrivelmente deformada e
repugnante; eu não era sequer da mesma natureza que os
homens. Era mais ágil do que eles e podia sobreviver com uma
alimentação mais rudimentar; suportava extremos de calor e
frio com menos prejuízos, a minha estatura em muito excedia a
deles. Quando olhava em volta, não via nem ouvia falar de
ninguém como eu. Era eu então um monstro, uma mancha
sobre a terra que todos fugiam e todos rejeitavam? [...]
(TUCHERMAN, 2012, p. 135).

A essência violenta também pode ser observada em quase todas as
monstruosidades desse período, algumas mais e outras menos, mas esses
corpos eram sempre nocivos aos outros. Percebo então que a relação entre
feiura (anormalidade corporal) e violência é predominante nessa época, e os
corpos do cinema prolongam o corpo do âmbito real.
Um filme que parece fugir desse paradigma é: O Homem Elefante (1980)
dirigido por David Lynch, baseado em fatos reais ocorridos no fim do Século
XIX.
A película em questão, aborda bem a transição da pessoa com corpo
diferenciado do âmbito do freak show para o âmbito da clínica. John Merrick é
o objeto dos olhares no entra e sai, tem inclusive um dono que cobra o
ingresso, e o mostra como uma criatura que anuncia como horrenda. No filme
há cenas que mostram Merrick como alvo de violência constante, com uma
alimentação pobre (só comia batatas). No começo da obra cinematográfica,
John só emite rugidos; é somente com a chegada do Médico Frederick Treves
que tira o Homem Elefante da posse do seu dono, e a partir disso o conhece
melhor e descobre que ali está um ser humano tão inteligente quanto outro,
pois inclusive fala. Há ainda na película uma transição quanto a percepção ao
seu corpo, as enfermeiras gritam de pavor ao vê-lo, mas à medida que o
conhecem passam admirar e ter carinho com aquele ser humano.
O Homem Elefante passa a trocar cartas com toda a Londres, inclusive
com uma personagem que é integrante da aristocracia britânica, e trocam
presentes, no que pode ter sido uma relação por compaixão, como descrevi
antes, ou uma real identificação com o John Merrick.
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Na Figura 4 podemos ver o Homem Elefante verdadeiro à esquerda, e o
do filme de Lynch, à direita.
Figura 4 - O Homem Elefante (real) e o do filme de 1980, respectivamente.

Fonte: (FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS, 2011).

Além disso, é importante relembrar de outras monstruosidades do
cinema, como os vampiros e os alienígenas, por exemplo. Nesta pesquisa
observo uma mudança no que concerne a representação desses personagens.
Se antes, nos filmes de vampiros, tínhamos seres violentos preocupados
somente com sua “cota de sangue”, hoje temos personagens que destoam
dessa imagem para que o espectador crie identificação, como na série de
filmes e livros Crepúsculo. Ainda, podemos nos lembrar de outras leituras do
personagem Drácula que, ao longo do tempo, vai se tornando mais complexo
como personagem e ganhando ares mais “humanos”. Esses corpos e esses
personagens tem essa característica de sempre reaparecer segundo Courtine
(2011, p. 320):
O choque provocado pelo filme O gabinete do Doutor Caligari
(1919) e depois pelo Nosferatu de Murnau (1922), instala na
cultura visual dos anos 1920 um gênero que se abastece logo
com seus monstros oficiais, que vão reaparecer sempre mais
tarde, “revenants”, no sentido literal do termo [revenant, de
revenir: o que vem de novo, o que retorna, o que aparece de
novo; em português: aparição, fantasma: Nota do trad.], da tela
grande e depois da telinha: Frankstein, Doutor Jekyll e Mister
Hyde, Drácula... (COURTINE, 2011, p. 320).
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Os alienígenas são outros que sempre estão aparecendo reconfigurados
e essa é uma das coisas que este trabalho procura estudar. Entendo que a
representação do alien antes do seriado televisivo, Jornada nas Estrelas (19661969), sugeria que eles eram personagens violentos e malévolos, que, com
frequência, vinham à terra para colonizar o ser humano ou extingui-lo (Guerra
dos Mundos, por exemplo).
Na tentativa de identificar como o corpo alienígena é percebido em uma
perspectiva histórica, tento aqui permanecer em diálogo entre as mídias e as
artes, e portanto, veremos como produções teatrais e televisivas de ficção
científica abordaram o alien.
Gostaríamos ainda, nesse momento, de localizar um pouco a ficção
científica, o seu imaginário, e a entrada de suas imaginações em âmbitos como
o literário. Autores como:

Herbert George Wells (H.G Wells), Julio Verne

escreveram livros que tentavam imaginar o futuro, com temas como: a ida do
homem à Lua (Viagem à Lua), a exploração do fundo do Oceano (20.000
léguas submarinas), e ainda a invasão de alienígenas à terra (Guerra dos
mundos). Outro tema, já abordado nesse texto, se trata do homem como
criador da vida através de pedaços de outros homens mortos: Frankenstein. O
personagem alienígena, e por consequência a figura monstruosa, é presença
frequente nesse gênero literário/teatral/ televisivo/ cinematográfico.
Para início das observações, elenco duas obras audiovisuais que
considero as mais representativas nesse período (1902-1966) para integrar a
pesquisa: “Viagem à Lua”, de Georges Méliès, e “Guerra dos Mundos”, do
diretor Byron Haskin (Obra de H.G Wells adaptada para o cinema em 1953).
“Viagem à Lua” se justifica por ser o primeiro a trazer personagens alienígenas,
Guerra dos mundos por ser um dos representantes do boom de filmes de
ficção científica que ocorreu nos anos 1950, além de integrar o âmbito
radiofônico com grande repercussão nos EUA e ainda ter nascido como livro do
século XIX. A procura será a de entender como se deram as mudanças na
percepção do olhar ao corpo monstruoso, que passou de horrendo e nocivo,
para potencialmente amável e amigável.
“Viagem à Lua” (Le Voyage dans La Lune, 1902) é considerado o
primeiro filme a trazer o personagem alienígena, e por ser da gênese do
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cinema pode ser considerado inclusive teatro filmado, pois utiliza apenas
filmagem de plano fixo. Como o nome da película já diz, o enredo gira em torno
da viagem do homem à lua. Quando os tripulantes chegam ao destino
pretendido e por lá começam a explorar, acabam por encontrar aliens que os
perseguem, denominados de selenitas. Esses corpos extraterrestres são
claramente monstruosos, como apresento na Figura 5, porque há a mistura do
elemento humano ao elemento animal: seu rosto lembra o de um pássaro, suas
mãos são semelhantes a de um caranguejo, a sua forma bípede como a do ser
humano. É possível observar sua configuração corporal abaixo, no desenho do
personagem que o próprio George Méliès fez. E, na figura 6 observaremos a
cena na qual os selenitas capturam os viajantes e os levam ao rei
extraterrestre.
Figura 5 – Selenita - Desenho de George Méliès

Fonte: (WAYNE ROSSI, 2014).
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Figura 6 – Selenitas capturam os terráqueos.

Fonte: (PASCAL IAKOVOU, 2011)

Sua imagem acaba lembrando o corpo do indígena e do aborígene que,
muitas vezes, se mistura a adereços para representar elementos naturais.
Esses elementos imagéticos e, também os da narrativa, levam a crer
que o alienígena nesse contexto está atrelado à figura do selvagem, do ser
humano que vive na natureza e caça com lanças. E essa mistura com o meio
natural faz com que ele mesmo seja um híbrido de vários animais.
O filme foi um grande sucesso pela sua longa duração para o período
(13 minutos), pela sua temática incomum, por recursos novos de filmagem.
Todos esses fatores inovadores para a época.
De “Viagem à lua” passamos a discutir um filme em que os ETs invadem
a terra: “Guerra dos Mundos”, de 1953 (elenco esse filme entre outros que
caracterizaram uma grande produção de obras cinematográficas de ficção
científica nessa década de 1950) como outras monstruosidades aqui
abordadas esse filme tem primeiramente uma origem literária (H.G Wells).
Porém, de acordo com Valim (2005), foi na incursão dessa obra no rádio no
ano de 1938 que o impacto da invasão alien se fez sentir nos Estados UnidosEUA (tendo casos posteriores em Portugal e no Brasil). Culpa de Orson Welles
que seria imortalizado por dirigir e estrelar Cidadão Kane de 1941. Em 1938,
Welles adaptou a obra para o rádio adotando um formato que intercalava
boletins de notícias falsos com apresentações de música. O anúncio que aquilo
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seria uma peça radiográfica fictícia apareceu somente no início da transmissão
radiofônica e isso provocou pânico em vários pontos dos EUA.
No enredo do que acabou sendo uma obra multimeios21, os marcianos
invadem a terra e causam destruição por onde passam, suas armas são muito
mais poderosas que as dos humanos, e a população é dizimada. Porém os
marcianos não tem anticorpos para as bactérias que estão na atmosfera
terrestre (as quais os seres humanos são resistentes), conforme Valim (2005) e
assim acabam morrendo, portanto:
A invasão dos marcianos e a sua falta de anticorpos estava
relacionada a um questionamento da civilização e do
imperialismo inglês, que na época exercia uma grande
influência sobre o mundo. A cruel dominação dos invasores,
que se alimentavam de sangue humano, matavam sem
necessidade e transformavam tudo ao seu alcance em cinzas,
é uma outra comparação feita pelo autor com a destruição da
natureza e com os genocídios praticados por países
colonialistas como a Inglaterra. (VALIM, 2005, p. 186).

Então se os selenitas (comparados aos selvagens) da Lua eram os
monstros do filme de 1902, no livro de Wells a crítica vai em direção aos
colonizadores que levam a “civilização” a outros povos, e esses agora são a
monstruosidade. Os aliens com maior tecnologia são monstros que produzem
outros sentidos. No filme de 1953, é preciso fazer outra leitura por se tratar de
outro contexto sócio-histórico, visto que temos os Estados Unidos em plena
guerra fria, quase em estado de paranoia com a possível guerra nuclear com a
União Soviética. Todavia, posso afirmar que o alienígena continua sendo o
vilão violento. Sobre isso, cabe observar a Figura 7.

No sentido que figurou em meios midiáticos diferentes como: TV, Cinema, rádio, literatura,
artes visuais, entre outros.
21
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Figura 7- Alienígena de Guerra dos Mundos (1953).

Fonte: (ALIEN SPECIES WIKI, 2014).

Na Figura 7, com relação ao corpo dos marcianos, a monstruosidade é
observada por um dos princípios das ficções monstruosas que existem na
literatura da Idade Média: “O excesso e a falta: os membros podem conservar
uma aparência humana, mas é seu número que se torna monstruoso.”
(COURTINE, 2012, p. 500). Considero que os padrões humanos são mantidos,
todavia há características de disformidade corporal: o alien tem dois braços e
duas pernas, mas há uma falta de dedos nas mãos (ele só tem três) o mesmo
acontece nos pés. Ele tem três olhos, cada um de uma cor diferente. E há algo
que lembra corcundas que sustentam seus braços (uma em cada).
De acordo com as observações, os dotados de corpos anormais
perderam o estigma de seres exclusivamente malévolos e passaram a ser
adorados, os exemplos são muitos: Spock de “Jornada nas Estrelas”, Yoda de
“Guerra nas Estrelas”, E.T em “O Extraterrestre”, entre outros, que foram
inclusive absorvidos pela cultura infantil, como a série Monster High.
Atento também que o próprio conceito de feiura é algo que se delineia
de forma muito híbrida, conforme Eco (2007, p. 421): “[...] o feio é relativo aos
tempos e às culturas, o inaceitável de ontem pode ser o bem aceito de amanhã
e o que é percebido como feio pode contribuir, em um contexto adequado, para
a beleza de conjunto.”.
Outra opinião interessante é a de George Romero, diretor de vários
filmes de zumbi:
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[...] uma declaração de poética, enquanto se detém sobre a
tocante ternura de Frankenstein, King Kong ou Godzilla,
recorda que seus zumbis têm a pele rugosa e putrefaciente,
dentes e unhas negras, mas são indivíduos com paixões e
exigências como as nossas. E acrescenta: “Nos meus filmes
sobre zumbis, os mortos que voltam à vida representam uma
espécie de revolução, uma reviravolta radical num mundo que
muitos dos personagens humanos não conseguem entender,
preferindo marcar os mortos-vivos como o inimigo, quando na
realidade eles são nós. Utilizo o sangue em toda a sua
horrenda magnificência para que o público entenda que meus
filmes são antes uma crônica sociopolítica dos tempos do que
(...) aventuras com molho de terror. (ECO, 2007, p. 422).

Dessa forma, os zumbis com seus corpos monstruosos, acabam virando
uma crítica à sociedade, mesmo que indireta. Por essa razão, reflito que esse
corpo monstruoso não é mais como nos filmes de monstros da gênese do
cinema, esse corpo desperta outros sentidos.
Por fim, contemplo aqui, como essa inclusão dos monstros no ambiente
infantil ou mesmo no nível ficcional mais amplo, ressoa/ou pode ressoar nas
pessoas com corpos “anormais” como indivíduos com deficiência física ou más
formações, transexuais, adeptos do bodyart

22,

entre outros. Entendo que a

medida que esses personagens perdem o estigma da maldade e da alteridade
radical e se tornam mais complexos, passam a ser também protagonistas dos
seus enredos, passam a ser personagens até mais inteligentes que os seres
humanos (como Spock). Em suma, tanto esses personagens como as pessoas
com corpo anormal/diferente têm todas as potencialidades que estão ao
alcance da humanidade.
Reconheço que os filmes de alienígenas, como “Viagem à Lua” (1902) e
“Guerra dos Mundos” (1953) dão prosseguimento a essa noção do corpo
monstruoso como corpo vil, porém em “Jornada nas Estrelas” (1966-1969)
temos uma possível fratura dessa representação do alien.
Darei prosseguimento ao texto tentando entender a contemporaneidade,
e por isso discussões sobre o que é modernidade, pós-modernidade são úteis,
como também quais concepções de corpo temos nessa época (dos anos 1960

Piercings, brincos, tatuagens, alargadores. Bodyart é uma arte marcada pela sua inscrição
no corpo do artista.
22
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até os dias atuais). Além disso, comentarei como esses corpos antes
considerados anormais, passam a ganhar outro status.
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3 NOVAS CIVILIZAÇÕES
Chegamos ao momento de estudar as novas civilizações, que mudanças
houveram na modernidade e na pós-modernidade? E como elas se refletiram
no corpo? Essas são algumas problematizações propostas nessa sessão.
3.1 MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE
Mistura,

hibridização,

fragmentação,

espaço-tempo

reduzidos

vertiginosamente, o sujeito descentrado e sua identidade dividida em tantas
quais forem necessárias. O passado misturado com o futuro, as obras artísticas
recriando outras, referências servem como fonte de inspiração criadora. Há a
negação das meta-narrativas, as ideologias que iriam salvar o mundo o
destroem cada vez mais, há o reconhecimento de que a história não é uma
caminhada rumo ao progresso, e descontinua como ela, se faz de involução e
evolução. Todas essas coisas fazem parte da dita Pós-modernidade,
movimento? Tentativa de conceituar e entender a contemporaneidade? Um
pouco de cada e um muito de tudo. É com essas várias características, que a
partir de agora, serão explicadas, para, assim, definir um pouco a pósmodernidade, e onde o corpo está nessa história.
Tentarei conceituar agora o que pode ser entendido por modernidade e
também por pós-modernidade. E sobre a diferença das duas afirmo que não há
um consenso: o “pós” aqui pode se referir a uma continuação da modernidade
e também a uma negação/reação desta. Entendamos portanto o que se
constitui por projeto de modernidade.
Habermas (2010) explicita que o termo “moderno” teve variados sentidos
no decorrer do tempo. No século cinco, se tratava de diferenciar o presente
(que havia voltado a ser cristão) do passado romano e pagão. E ainda, a
palavra expressa: “uma e outra vez a consciência de uma época que se
relaciona com o passado, a antiguidade, a considerar-se como o resultado de
uma transição do antigo para o novo.” (HABERMAS, 2010, p. 20, tradução
minha). Portanto, a conotação do moderno está sempre atrelada a uma
substituição do antigo, carregando elementos deste ou não. Entretanto, o que é
denominado de projeto da modernidade, é cria dos filósofos iluministas, e:
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[...] consistiu em seus esforços para desenvolver a ciência
objetiva, a moral e as leis universais e a arte autônoma de
acordo com sua lógica interna. Ao mesmo tempo, este projeto
destina-se a libertar os potenciais cognitivos de cada um
destes domínios das suas formas esotéricas. Os filósofos
iluministas queriam utilizar esse acúmulo de cultura
especializada para o enriquecimento da vida cotidiana, ou seja,
para a organização racional da vida social cotidiana.
(HABERMAS, 2010, p. 28, tradução minha).

Constituindo-se, de certa forma, como um projeto utópico que procurava:
“[...] desmistificar e dessacralizar o conhecimento e a organização social para
libertar os seres humanos dos seus grilhões”. (HARVEY, 2010, p. 23), os
grilhões eram: a religião, os mitos, as tradições. A modernidade se funda como
a busca da elevação do homem aos limites do seu potencial, uma concepção
contraditória, pois é universalista e, portanto, acaba esbarrando no problema: o
que é edificante para uma sociedade, para outra é amoral, e assim, só através
da dominação de tudo e de todos, como nas distopias totalizantes reais, o
socialismo

real

neocolonialista/neoliberal,

soviético/chinês/cubano,
o

genocídio

de

o

povos primitivos,

capitalismo
de etnias

destoantes e tantos outros problemas da imposição do pensamento único.
Outra característica moderna que coaduna com o meu texto é o conceito
de “destruição criativa”, onde o novo só poderia surgir a medida da erradicação
do que veio antes. Conforme Harvey (2010, p. 26):
A imagem da “destruição criativa” é muito importante para a
compreensão da modernidade, precisamente porque derivou
dos dilemas práticos enfrentados pela implementação do
projeto modernista. Afinal, como poderia um novo mundo ser
criado sem se destruir boa parte do que viera antes?
(HARVEY, 2010, p. 26).

A destruição criativa procurava esgotar o mundo antigo, o novo teria que
ter o seu lugar garantido. Por meio dela se procura apagar os mitos, as
tradições.
Nesse ponto, é importante frisar que não tenho só críticas a
modernidade, pois houve avanços em várias áreas, principalmente no
pensamento científico, já que na pré-modernidade as premissas das religiões e
do senso comum não eram testadas e observadas. E quando a crença na
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ciência foi alcançada, o progresso se verificou na real melhoria da qualidade de
vida, todavia a melhoria se deu de forma lenta para a população geral.
Outra questão importante na modernidade foi o mito da máquina, esse
mito se constituía na crença que a máquina iria ser o motor da elevação da
sociedade a um estado utópico. A máquina seria sinônimo de eficiência, da
quantificação, se observa nesse momento, a inclinação para o positivismo.
Segundo Harvey (2010, p. 39),
O positivismo lógico era tão compatível com as práticas da
arquitetura modernista quanto com o avanço de todas as
formas de ciência como avatares do controle técnico. Foi esse
o período em que as casas e as cidades puderam ser
livremente concebidas como “máquinas nas quais viver”.
(HARVEY, 2010, p. 39).

Essa idealização das casas que se estendeu as cidades, também
coaduna com a ideia de destruição criativa, ambos tinham que ser eliminados
para brotar o novo, o moderno. As cidades deveriam receber a máquina na
forma de carros, fábricas, estradas, ao passo que pela máquina que se
alcançaria a igualdade.
Uma contradição que se mostrava nessa hora, era que a cidade e a
arquitetura moderna, em geral, eram produzidas para o “homem”, ou seja, para
a noção visionária da humanidade. Nesse meio as: “[...] paisagens populares e
comerciais (como as dos subúrbios e locais de concentração de comércio) ”
(HARVEY, 2010, p. 45) eram esquecidas ou relegadas a segundo plano, pois
em evidência estava a: “[...] busca de ideais abstratos, teóricos e doutrinários. ”
(HARVEY, 2010, p. 45).
É interessante notar que os exemplos de autores como Harvey (2010) e
Hutcheon (1991), quanto às características modernas e pós-modernas, elas se
encontram na arquitetura, pois talvez seja o campo mais concreto e duradouro
da lógica cultural. No mais, é também nela que se exemplifica a passagem da
modernidade a pós-modernidade, conforme Harvey (2010, p. 45) passou-se a:
“[...] construir para pessoas, e não para o Homem”. O que poderia ser descrito
de forma simplória de uma mudança do ideal para o necessário.
O descontentamento com o ideário da modernidade pode ser
exemplificado com alguns marcos, entre eles a tecnologia nuclear que poderia
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(e ainda pode) levar a extinção da raça humana e seus horrores puderam ser
vistos no bombardeio a Hiroshima e Nagasaki e, dessa forma, a modernidade
“heroica” mostrou também a sua face distópica: a ciência também cria
aniquilação. Junto a isso também é oportuno o exemplo do holocausto
promovido pelo nazismo, que poderia se encaixar na dita modernidade
“reacionária23, a partir da morte de mais de 6 milhões de Judeus e a disputa de
vários pensamentos “totalizantes”, as mazelas de tais ideários ficou evidente, e
a descrença passou a integrar onde só havia esperança. Harvey (2010, p. 23)
completa o pensamento: “Pior ainda, há a suspeita de que o projeto do
Iluminismo estava fadado a voltar-se contra si mesmo e transformar a busca da
emancipação humana num sistema de opressão universal em nome da
libertação humana.”
A data da passagem da modernidade para a pós-modernidade é inexata
e contraditória. Harvey (2010) a localiza entre 1968 e 1972. O ano de 1968
pode ser marcado como de revoluções, devido a diversos fatores como:
manifestações em vários países contra a guerra no Vietnã, manifestações
estudantis e operárias na França, além de greve geral, conclamando uma luta
contra o autoritarismo e ideais “conservadores”. Nesse momento, a luta de
várias minorias como gays, negros e mulheres eclodiu. Apesar de Harvey
(2010) considerar esse um dos “pontos de virada”, existem outros
questionamentos quanto a pós-modernidade. Há afirmações do surgimento
depois de 1945, ou ainda em 1970, ora em 1980 advoga Hutcheon (1991).
Outros como Jameson (1996) afirmam que a pós-modernidade é a lógica
cultural do capitalismo tardio. Mais importante que a data, são as suas
características, suas particularidades e suas contradições. Gostaria, a partir
desse momento, discutir algumas características da modernidade e da pósmodernidade.
Os conceitos aqui debatidos não possuem valor de oposição, visto que a
pós-modernidade pode ser entendida tanto como rejeição à modernidade,
como sua continuação ou ampliação de seus preceitos. Em concordância a
essa afirmação, Hutcheon (1991, p. 61) enfatiza que o relacionamento entre
ambos é de “consequência, diferença e dependência. ”.
Para mais detalhes há a obra de Zygmunt Bauman que se dedica a analisar esse tema:
BAUMAN(1998).
23
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É importante destacar que há uma convivência de estilos/modos de vida/
crenças da pré-modernidade, da modernidade e da pós-modernidade,
acrescentando ainda o fato que há muitos excluídos das conquistas e
retrocessos de cada uma. Há, também, sociedades pré-modernas ou primitivas
que não fazem parte da sociedade da informação/consumo e não se encaixam
nesses aspectos abordados.
Em primeiro lugar destaco o esquema forma e anti-forma, no qual pode
se

evidenciar

também

a

obra

de

arte

acabada

com

processo/performance/happening/. Benjamin (1975) nos fala da arte que
precedia a era da reprodutibilidade que foi vivida, principalmente, após a
criação da fotografia, e de forma mais intensa a partir do século XX, onde
passa a atingir todos os meios artísticos, Benjamin (1975, p.12) afirma:
[...] as técnicas de reprodução atingiram tal nível que, em
decorrência, ficaram em condições não apenas de se dedicar a
todas as obras de arte do passado e de modificar de modo
bem profundo os seus meios de influência, mas de elas
próprias se imporem, como formas originais de arte.

Na pós-modernidade, ocorre a reprodutibilidade dessas obras de arte,
que podem ser: as próprias pinturas que tiram fotos, que são escaneadas; a
música, que só se ouvia ao vivo é gravada em disco e produzida de forma
industrial, e entre tantos outros exemplos.Com as reproduções, então a obra de
arte se torna mais próxima de seus apreciadores, perdendo a sua
“autenticidade”, seu valor como único e de original e assim, portanto seu valor
de culto24. A obra sai da esfera do ritual e passa a ter sua exibição ampliada.
Benjamin (1975, p.13) descreve a aproximação advindo da reprodução:
[...] a técnica pode levar a reprodução de situações, onde o
próprio original jamais seria encontrado. Sob a forma de
fotografia ou de disco permite sobretudo a maior aproximação
da obra ao espectador ou ao ouvinte. A catedral abandona sua
localização real a fim de se situar no estúdio de um amador; o

Benjamin (1975, p.18) nos esclarece que a obra de arte perdeu seu valor de culto. Um
exemplo são obras restrita a visualização de poucos escolhidos: ” [...] algumas estátuas de
deuses só são acessíveis ao sacerdote, na cella.”. A partir dessa perda se dá a maior exibição.
24
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musicômano pode escutar a domicilio o coro executado numa
sala de concerto ou ao ar livre.

Além da perda da sua aura e do seu valor de culto, destaco que na
contemporaneidade essa obra de arte é reconfigurada e não tem uma forma
certa, por alguns fatores como: ela é apropriada por outros grupos ou meios
artísticos como inspiração ou ainda, ela é reconstruída, por exemplo, em um
texto dramatúrgico que é tomado como ponto de partida para um projeto cênico
que trabalha com o work in progress25 e, dessa forma, o texto flui a partir
daquele ponto inicial, mas não tem, no entanto, uma forma fechada nem um
texto prévio a ser dito pelos atores. E ainda, o espectador ganha maior
importância, pois nem tudo é explanado, a sua experiência ajuda a completar o
sentido das obras.
O esquema gênero/fronteira, texto/intertexto acompanha o exemplo
anterior e ainda significa uma hibridização que ocorre, por exemplo, nos filmes
e músicas. No sentido de esses meios terem se tornado multigêneros, o drama
é comédia, o real é também o fictício. Um exemplo pode parecer engraçado,
mas é muito oportuno: nas locadoras dos anos 1990, dificilmente se
encontraria um filme no gênero drama e o mesmo filme no gênero comédia,
porém, quando vemos um serviço de streaming como o Netflix, pode ser
observado o mesmo filme nas duas categorias. Uma mudança em como
enxergamos os filmes e também como eles são feitos: dinâmicos para agregar
o que antes se costumava separar.
Há ainda um questionamento de Hutcheon (1991): quantos filmes
recriam cenas de outros filmes? Em “Brazil”, dirigido por Terry Gilliam (1985) a
cena da escadaria de Odessa é recriada. Originalmente do filme O
Encouraçado Potemkin (1925, Serguei Eisenstein), na ação, um carrinho de
bebê cai pelas escadas enquanto a mãe olha desesperada. Em “Brazil”, o
carrinho é uma espécie de aspirador de pó, e a mãe é representada pela
pessoa que operava o eletrodoméstico futurista, logo após, ela é atingida por
um disparo. Por esse e outros exemplos, a mistura e a hibridização são uma
constante em todas as formas artísticas.

No Work in progress, o trabalho artístico é gerado como processo, ou seja está em constante
evolução e não simplesmente nasce e fica pronto.
25
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Outros

pontos

a

criação/totalização/síntese,

serem

comentados

são

as

conceituações:

descriação/desconstrução/antítese

e

narrativa/grande histoire antinarrativa/petite histoire. Os preceitos totalizantes,
também ditos como meta-narrativas ou grandes-narrativas da modernidade
como: crença total na ciência, na máquina, nas ideologias (socialismo e
capitalismo) passam a ser desacreditadas pela exposição de suas mazelas,
com a Guerra Fria representando a disputa dos pensamentos por meio de
várias guerras “quentes” como guerra das Coréias (1950-1953), guerra do
Afeganistão (1979-1989), Guerra do Vietnã (1955-1975). E a corrida
armamentista e a espacial. E com isso, o surgimento de movimentos de
resistência que se opunham aos dois modelos. Do total surgiu o fragmentário,
com a ampliação das vozes dos movimentos: feministas, gays e negros,
chamados por Hutcheon (1991) de “ex-cêntricos” em um jogo de palavras que
localiza sua marginalidade na sociedade. E ainda remete-se ao fato dessas
minorias estarem vindo mais ao centro dos debates políticos e sociais.
Resumindo e lembrando que as concepções não substituem as outras,
mas

convivem,

“descontinuidade,

a

pós-modernidade

desmembramento,

tem

como

deslocamento,

características

a

descentralização,

indeterminação e antitotalização.” (HUTCHEON, 1991, p. 19). e deve ser um
dos conceitos mais “[...] sobredefinido e o mais subdefinido.[...]” (HUTCHEON,
1991, p. 19).
É por isso que aqui procurei refletir sobre ele e não propor uma definição
fixa. Agora apresento como essas características se manifestam na vertente
corporal.
3.2 CONTEMPORANEIDADE E CORPO
Pensadas as questões sobre a modernidade e pós-modernidade, chego
ao que chamo agora de corpo em mutação, talvez essa seja uma boa definição
para o corpo na contemporaneidade. Apesar de conviver com discursos
totalizantes sobre a beleza e a saúde, o momento é do surgimento de várias
concepções, principalmente no que concerne à arte.
Bernard (1995) apud Villaça e Góes (1998, p. 23-24), afirmam que a
visão sobre o corpo oscila entre “[...] uma denúncia do corpo como obstáculo,
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prisão e lugar de alienação e a sua exaltação como espaço de prazer, como
meio de liberação individual e coletiva.” Muito dessa dicotomia, se encontra na
divisão já abordada na introdução deste trabalho de mente e corpo, todavia,
verifiquemos ainda os enfoques horizontais e verticais sobre o corpo.
Primeiramente, quando ao vertical:
[...] pressupõe uma hierarquia dos valores, entre o baixo e o
alto. Com esse esquema começa a distinção entre o corpo e o
espírito. Este último tem a vocação de se elevar, implicando
uma desvalorização do corpo. O platonismo, o cristianismo e o
islamismo se inscrevem nesse tipo de tradição. Mas, o
esquema vertical pode ainda orientar-se do baixo para o alto, e
o corpo é, então, considerado instrumento de possível
ascensão. O budismo entra nessa categoria pela higiene
meticulosa, submetendo seu organismo a uma disciplina que
desenvolva suas potencialidades.[...] (VILLAÇA E GÓES, 1998,
p. 27).

Na sequência, o esquema horizontal:
[...] ignora as hierarquias e coloca os seres e as coisas no
mesmo plano. Nas civilizações ainda imersas na natureza
selvagem, o corpo humano se situa no mesmo nível que o dos
animais e de todas as formas de vida. É entre esses povos que
observamos as pinturas de guerra, as tatuagens, as
deformações, as mutilações. [...] (VILLAÇA E GÓES, 1998, p.
27).

Por meio de nossa discussão se nota que o pensamento sobre o corpo
na pós-modernidade parece se delinear para a perspectiva horizontal (apesar
de conviver com a perspectiva vertical também), pois o corpo é cada vez mais
lugar de experimentação, e nos estudos contemporâneos é crescente a
importância que é atribuída a ele. E me refiro, também, à mutação do corpo
como imagem e como lugar de expressão. Por isso,
O hábito da alteração do corpo, comum a várias culturas,
atinge hoje seu ápice, desestabilizando categorias tradicionais
como homem/mulher, tornando o homem um ser mutante, um
corpo virtual, e interferindo, até mesmo, na sua estrutura
química, como lembra Lucien Sfez, referindo-se à nova utopia
de recriar o Adão anterior à queda. (VILLAÇA; GÓES, 1998, p.
27).
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Os artistas - principalmente os da performance - testam os limites do
corpo, e seus códigos pré-estabelecidos, aparecendo indagações quanto a
identidade humana, e o futuro dessa. E ainda a visão do corpo como carne e
imagem. Como analisa Villaça e Góes (1998, p. 57):
O fato é que, através da história, o corpo humano foi objeto de
exaustiva atenção e fascinação, tendo sido adornado, mutilado,
reverenciado, mortificado e interpretado imaginativamente na
arte, das mais diversas formas: de uma obscena massa de
carne a uma imagem do espírito divino. (VILLAÇA; GÓES,
1998, p. 57).

Nesse contexto, primeiramente irei examinar a conceituação de Body
building e em seguida a de Body modification. No Body Building, que traduzido
simploriamente significa “construção do corpo”, o corpo construído o é através
de exercícios físicos, como a musculação, além de um planejamento nutricional
do que será ingerido. No caso, o corpo a ser fabricado é aquele esteticamente
idealizado em cada época, o que muda com alguma frequência. O corpo
musculoso, contudo, desde a Grécia antiga é um dos referenciais dessa
imagem de perfeição idealizada sobretudo quando pensamos no corpo
masculino.
Outro conceito importante para nós é o de body modification:
modificação corporal. Villaça e Góes (1998) esclarecem que a prática pode ser
relacionada tanto à cirurgia plástica, quanto à tatuagem ou ao piercing, ou
ainda ao uso de esteróides: “[...] numa alucinante mistura de técnica, arte e
denúncia que desestabiliza a compreensão.” (VILLAÇA; GÓES, 1998, p. 63).
O fenômeno da modificação do corpo, também:
Problematiza as fronteiras entre o feminino e o masculino,
confunde as identidades étnicas e provoca verdadeiras
revoluções nos conceitos de natureza e cultura.[...] Michael
Jackson é um dos mais representativos exemplos. Ele
conseguiu submeter seu corpo a uma tal metamorfose a ponto
de se transformar num andrógino que mistura raças e
referências. (VILLAÇA; GÓES, 1998, p. 63).

O exemplo dado pelos autores é muito oportuno, é recorrente pensar em
casos mais extremos quando se fala no body modification, de maneira que
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pode vir à mente performers como Orlan ou Sterlac26, ou algum exemplo visto
no programa da Natgeo Tabu, já que nele figuram pessoas viciadas em
cirurgias plásticas, que pretendem se transformar em bonecos humanos (com
mais frequência, a Barbie e o Ken) ou ainda pessoas que querem emular
animais. No entanto, Michael Jackson foi um integrante da cultura pop, e não
fazia parte em nenhum desses extremos, mas pode muito bem exemplificar
essa prática, pois ele era negro e tornou-se branco. E, nesse processo, mudou
o cabelo e o nariz. Uma pessoa que não o conhece, e que vê lado a lado uma
fotografia de sua infância e outra de sua fase adulta, certamente, terá grandes
chances de apontar que ali são pessoas diferentes. Michael pode ser um bom
exemplo, contudo, a modificação corporal hoje chega a níveis que antigamente
eram inimagináveis. Quanto à questão de masculino a feminino, há figuras
andróginas que jogam e tornam confusos os limites entre os dois gêneros.
Ocorrem ainda, avançados procedimentos cirúrgicos, que juntamente à
ingestão de hormônios, são capazes de mudar o gênero da pessoa que tem
essa vontade.
Algumas performances versam sobre temas adjacentes a essa
pesquisa, e permitem ampliar o olhar ao corpo monstruoso na cena
contemporânea. Trago alguns exemplos para aprofundar o debate da
reconfiguração desses corpos na contemporaneidade.
No primeiro dos exemplos, o autor da performance, Oliveira27 (2012,
2013) cunhou o termo: “corpo diferenciado” juntamente a Salles (2012). Essa
expressão procura fugir do estigma e do preconceito que estão incrustados na
expressão “monstro”. O termo assume que o corpo é diferente, sem trazer as
marcas negativas que o monstro desperta tanto no senso comum quanto no
ambito científico. Oliveira (2012, 2013) criou uma performance intitulada: “Kahlo
em mim Eu e(m) Kahlo” que relaciona a sua experiência de vida com a de Frida
Kahlo, principalmente a dor. Ele traz elementos da biografia e da vida artística
de Kahlo para sua performance. Assim como Frida, 28 Oliveira (2012, 2013) tem
Performers que utilizam o corpo para levantar questionamentos quanto a idealização estética
e as possibilidades de modificação corporal. Através de cirurgias diversas.
27 Terminou seu mestrado no programa de pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
28 A artista mexicana durante a infância teve poliomielite, e já na adolescência sofreu um
acidente de ônibus. Ambos os fatos a deixaram com sequelas, necessidade de sucessivas
internações e cirurgias.
26
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um corpo diferenciado e como, na contemporaneidade, o corpo da artista é a
própria obra de arte, ele está em cena para provocar a normatização visual que
paira sobre os corpos. No início da sua performance, Oliveira (2013) pede que
o coloquem sobre um colchonete que está no mesmo espaço, nesse instante
da apresentação cênica o estranhamento já ocorre, pois os espectadores não
sabem como pegá-lo ou se irão machucá-lo. Em seguida, o performer pede
que o dispam e coloquem suas roupas em um varal, para logo depois,
escreverem no seu corpo o que sentiram ao presenciar seu corpo diferenciado
nu, as seguintes palavras apareceram:
Medo; Ousado!; Mente; Fragilidade; Coragem; Fragilidade
aparente; Ajudar; Cautela; Vida; Corajoso; Diferente; Somos
um só corpo!; Confiante; Cuidado; Para Que Pés Se Tenho
Asas Para Voar; Ilusão Do Corpo Diferente; Fé; Forte; Belo;
Linda Vida; Vitória; Liberdade; Amor; Feito Para Amar.
(OLIVEIRA, 2013, p. 35).

Observemos a Figura 8, a fim de observar essas palavras no corpo do
performer.

Figura 8 - Palavras escritas no corpo do performer Oliveira(2013)

Fonte: Oliveira(2013,p.35)
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Posso perceber que o estigma corporal se torna evidente, pois “nas
palavras é possível perceber que quase todas fazem conotação a fragilidade e
a vulnerabilidade corporal. Por isto vale à pena recordar que o estigma se
vincula principalmente ao corpo.” (OLIVEIRA, 2013, p. 37).
Nesse momento, lembro-me que Goffman (1988) apresentou três tipos
de estigma. O primeiro se refere ao que estou abordando, o corporal,
concernendo às deformidades físicas; o segundo está ligado ao desvio de
caráter e a comportamentos considerados como “não naturais”, todos eles que
em alguma sociedade levam a prisões, manicômios, caracterizados pelo autor
como: desonestidade, vontade fraca, vício, alcoolismo, entre outros. E ainda há
o terceiro, que são os estigmas tribais, que podem ser ligados à religião, nação
ou a raça e, geralmente, são propagados pelas gerações, dessa forma marcam
integrantes de uma mesma família. Enfim, o estigma pode ser caracterizado
como algo negativo29, maior que todas as outras características das pessoas e
acabam por categorizar, assim, as pessoas ao seus estigmas.
A

performance

de

Oliveira

(2012,

2013),

portanto,

procura

provocar/indagar esse estigma corporal: o quanto há de preconceito nas
palavras escritas no corpo? Ao entrar em contato direto com o performer, e
como nessa ação cênica procura se diferenciar do teatro dramático textocêntrico, os espectadores se tornam co-autores da cena e, portanto, nela
podem vivenciar, questionar, erradicar e re-elaborar os seus conceitos e
preconceitos, quanto aos corpos diferenciados.
Oliveira (2013, p. 29-30) aponta:
optei por criar uma dramaturgia bifurcada em dois vieses: a
visual e a narração de experiências pessoais. O primeiro é
constituído por novos modos de ver o performer em cena
através de lanternas que designam as cores utilizadas pela
artista mexicana, projeção de fotografias de Kahlo, com
amigos e parentes e suas obras, figurinos e utilização de
aroma de lavanda a fim de provocar sinestesias nos
espectadores; o segundo se elabora na narração de
minhas
experiências
pessoais
(nascimento,
corpo
diferenciado, minha doença, hospital Sarah de Salvador,
exame de DNA, Amiotrofia Espinhal Progressiva, infância e
internações, escola, preconceito de algumas freiras e
professores, adolescência, amigas na escola, faculdade, arte e
Embora a característica nem sempre seja negativa, pois dependendo da sociedade pode ser
vista de forma positiva.
29
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performance) não se assemelhando a epicização de
representações ficcionais, pois a performance privilegia a
presença de seu artista em um contato auto-referencial na
cena pós-dramática. (OLIVEIRA, 2013, p.29-30).

Na performance, os espectadores co-autores entram em contato com as
vidas de Frida e de Oliveira (2012, 2013), entram em contato com a dor, mas
também com a beleza de sua arte.
Outra performance que merece atenção é a de Ricardo Marinelli na
segunda edição da “Transborda” - Mostra de Performance que ocorreu em
Curitiba e registrada por Riscado (2014). O autor do artigo, relaciona a
performance de Marinelli à monstruosidade:
O corpo sem genitália, sem pelos, sem as próteses de
gênero sistematicamente associadas ao masculino, dança com
precisão o/no micro limite de espaço-tempo que se faz
presente entre a ação de tentativa e sua respectiva falha.
Muitas são as imagens. A criança tentando dar os seus
primeiros passos, alguém que se movimenta pela primeira
vez depois de um coma, uma absurda máquina de lavar
descontrolada, uma cadela machucada, a animalização do
humano. (RISCADO, 2014, p.1)

Vejamos, então a Figura 9:

Figura 9- Marinelli na performance.

Fonte: Riscado (2014,p.2) Fotografia Matias cds.
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Brincando com as classificações, com as categorias, não é homem nem
mulher, não é gente e nem bicho. Vendado, com a boca tapada, não anda
nem engatinha. Um ser que é podado em todos os sentidos e luta para se
desvencilhar de suas amarras. Riscado (2014, p. 5), nos fornece outra análise
da performance:
O corpo em arte de Ricardo Marinelli transforma-se em
postura política e não abdica do lugar de sua presença
monstruosa no mundo. Ao sublinhar sua bizarrice,
patologizada pelo dominante, o performer questiona a
manutenção dos marcadores sociais universalistas e
normativos, abalando a cultura hegemônica da produção de
corpos “normais”. (RISCADO, 2014, p. 5).

Nessa ação performativa, a monstruosidade é intencional no sentido de
questionar as relações de poder, principalmente quanto ao corpo “normal”,
idealizado no humanismo clássico e transformado em mercadoria desejável
pela publicidade, mídia e medicina contemporânea. A monstruosidade se
constitui de um signo desestabilizador, subvertendo as “normalidades” vigentes
e interrogando o belo, o bom e, assim, desconstroi e mistura conceitos,
gerando a reflexão como resultado final. Lembro aqui Pereira (2008), e seu
conceito de “contágio cênico”, que seria a entrada de pessoas com deficiência,
pessoas com corpos diferenciados na cena teatral sua inclusão forçada através
do ativismo político, a arte numa perspectiva de inclusão e não mais de
integração. A integração seria a entrada dessas pessoas com corpos
diferenciados nos diferentes âmbitos da sociedade, ou seja, a integração é
caracterizada:
Pela inserção pura e simples daquelas pessoas com
deficiência que conseguiram ou conseguem, por méritos
pessoais e profissionais próprios, utilizar os espaços físicos
e sociais, bem como seus programas e serviços, sem
nenhuma modificação por parte da sociedade, ou seja, da
escola comum, da empresa comum, do clube comum, etc.
(SASSAKI, 1997, p. 34).

Além de se caracterizar também:
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Pela inserção de pessoas com deficiência em ambientes
separados dentro dos sistemas gerais. Por exemplo: escola
especial junto à comunidade; classe especial numa escola
comum; setor separado dentro de uma empresa comum ;
horário exclusivo para pessoas deficientes num clube comum
etc. Esta forma de integração, mesmo com todos os méritos,
não deixa de ser segregativa. (SASSAKI, 1997, p. 35).

Portanto, no âmbito da integração havia a entrada da pessoa com
deficiência nos espaços de lazer e de educação, no entanto como afirma
Sassaki (1997), de forma que separa essa dos demais.
Já na inclusão, a entrada das pessoas com deficiência é feita
respeitando as suas particularidades, a inclusão social: “[...] constitui, então, um
processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam,
em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a
equiparação de oportunidades para todos.” (SASSAKI, 1997, p. 41). A pessoa
com corpo diferenciado é tratada e entendida como igual às outras, e por essa
razão cohabita os mesmos espaços, e pode ter as mesmas possibilidades das
pessoas ditas “normais”, e consequentemente atuar e até mesmo dançar.
No âmbito da dança, dialogo com a experiência que iniciou como
projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Roda
Viva Dança Sobre Rodas que, depois, foi fundada por alguns ex-integrantes do
projeto de extensão com o nome de Companhia Gira Dança30. Teixeira (2010,
p. 20), ex-dançarina e também ex-diretora da Cia. de Dança afirma:
Durante muito tempo, a imagem de um indivíduo numa cadeira
de rodas representava a negação do sujeito, o triunfo da
invalidez, da não produtividade social; simbolizava a abjeção
do corpo, a assexualidade e a nulidade intelectual. (TEIXEIRA,
2010, p. 20).

Nessa

compreensão, o cadeirante não poderia ser incluído nos

espetáculos, pois na História da Dança é possível enxergar uma normalização
nos integrantes das companhias, um corpo altamente treinado, no sentido da
virtuose que não poderia ser alcançada pela pessoa com deficiência, sobretudo
no balé clássico.

30

Os fundadores são ex-membros do projeto de extensão.
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No panorama da dança contemporânea, a diversidade de corpos pode e
deve fazer parte do espetáculo, e a atual Companhia Gira Dança faz parte
desse contexto, onde coexistem bailarinos com deficiência física e bailarinos
não-deficientes. Teixeira (2010) dá pistas que o contexto da Companhia é o da
inclusão, quando informa que tanto os treinos físicos quanto a exigência nos
ensaios, é a mesma para as pessoas em cadeiras de rodas e as pessoas sem
deficiência. Na Figura 10 podemos observar um bailarino com deficiência física
sendo segurado para simular uma caminhada com o bailarino andante, em
outros momentos do espetáculo o dançarino com deficiência dança na cadeira
com gestos semelhantes ao balé clássico, e várias vezes destoa desse padrão,
mostrando seu corpo diferenciado em poses provocantes, sendo arrastado e
carregado por outros bailarinos.
Figura 10 – Companhia Gira Dança no espetáculo Corpo Estranho(2008).

Fonte: Youtube/Canal oficial Giradança.

Nesses exemplos, e em alguns outros o âmbito das artes cênicas é lugar
propício pra vivenciar essa inclusão, seja como o encenador ou como o
espectador. O panorama artístico aqui apresentado fornece experiências
estéticas que ultrapassam o conceito e o preconceito da estética clássica. Na
contemporaneidade podemos visualizar/sentir o corpo deficiente/diferenciado
como um potente portador de signos positivos, indo além das experiências
pouco éticas existentes nos freak shows.
Outro fato que interessa, é a mudança estética na pós-modernidade, o
que antigamente era monstruoso e indesejável no corpo, passa a ser
possibilidade de transformação. A sociedade de consumo possibilita que não
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só os acessórios do corpo se transformem em mercadoria, mas o próprio
corpo. Se Mary Shelley criou o Frankenstein, hoje, todos podemos, conforme
nossos signos de preferências, sermos alienígenas, Frankensteins, monstros
mitológicos e androides. Nesse sentido, gostaríamos de falar agora dos corpos
das tribos da contemporaneidade.
3.3 TRIBOS DA CONTEMPORANEIDADE
Anteriormente falamos do protagonismo que as minorias assumiram na
pós-modernidade, de acordo com Villaça e Góes (1998, p. 132):
Os novos movimentos sociais representariam a afirmação da
subjetividade perante a cidadania, não sendo política a
emancipação por que lutam, mas pessoal, social e cultural.
Seus protagonistas não são as classes sociais, como nos
primeiros movimentos do século XIX, diretamente relacionadas
à exploração da força de trabalho, mas grupos sociais, ora
maiores, ora menores do que classes. (VILLAÇA e GÓES,
1998, p. 132).

Nesse contexto pessoal, social e cultural surgem tribos contemporâneas.
Os punks, os headbangers, os nerds, os clubbers, entre tantos outros, têm seu
próprio código vestuário, seu código comportamental, suas interpretações
históricas, seus lugares de convivência e diversas outras coisas que os unem.
Todas essas transformações requerem um deslocamento de poder do Estado
para o Mercado, como podemos interpretar no sistema vigente do
Neoliberalismo. Visto que pra ter seu próprio figurino, seus lugares, devem
aderir em sua maioria ao consumo. Um exemplo que Villaça e Góes (1998, p.
138) trazem desse contexto das tribos se trata dos RPG’s, eles descrevem uma
matéria do Jornal do Brasil que descreve o primeiro encontro BB Teen de RPG:
Com 200 mesas de roleplaying games, palestras, jogos de
cards, live action e música medieval. O espaço é transformado
num castelo com estandes, exposições e mesas redondas. A
tribo RPG se entrega a jogos de representação que criam
histórias e inventam personagens, a partir de enredos extraídos
de livros. Por meio de dados vivem duelos e disputam
inteligência, poder e força. Histórias de heróis da cultura grega,
judaico-cristã, ioruba ou árabe servem de motivação. (VILLAÇA
e GÓES, 1998, p. 138).
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Essas e outras tribos se unem, e parecem despertar naquele lugar um
diferente espaço-tempo. Nos RPG’s são conclamados mitos antigos, os
jogadores interpretam personagens de outros tempos históricos através de
uma elaboração da ficha de seu personagem que conta tanto a história prévia
desse como uma quantificação de suas habilidades e suas perícias.
Tal situação remonta o conceito de heterotopia de Foucault (2013). A
heterotopia seria uma espécie de um lugar outro, como ele mesmo explana:
Há países sem lugar e histórias sem cronologia; cidades,
planetas, continentes, universos, cujos vestígios seria
impossível rastrear em qualquer mapa ou qualquer céu, muito
simplesmente porque não pertencem a lugar algum. Sem
dúvida, essas cidades, esses continentes, esses planetas
nasceram, como se costuma dizer, na cabeça dos homens, ou,
na verdade, no interstício de suas palavras, na espessura de
suas narrativas, ou ainda, no lugar sem lugar de seus sonhos,
no vazio de seus corações, numa palavra, é o doce gosto das
utopias. (FOUCAULT, 2013, p.19).

Na afirmação de Foucault (2013), ele poderia muito bem estar falando
dos RPG’s. A citação pode despertar no nosso julgamento que ele fala do
conceito de utopia, entretanto ele ressalta que as heteropias são “[...]
contraespaços, utopias localizadas[...]” (FOUCAULT, 2013, p. 20). O autor
ainda defende que as utopias não teriam lugar algum, e as heteropias, seriam
“[...] outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que
vivemos (FOUCAULT, 2013, p. 20-21). O autor ainda exemplifica de forma
poética, fazendo analogia com a grande cama dos pais para as crianças.
É nessa grande cama que se descobre o oceano, pois nela se
pode nadar entre as cobertas; depois, essa grande cama é
também o céu, pois se pode saltar sobre as molas; é a floresta,
pois pode-se nela esconder-se; é a noite, pois ali se pode virar
fantasma entre os lençóis; é, enfim, o prazer, pois no retorno
dos pais, se será punido. (FOUCAULT, 2013, p. 20).

Esse autor ainda divide as heterotopias em: Biológicas, lugares para
adolescentes na puberdade, para mulheres que vão dar à luz; e heterotopias
de desvio, reservadas aos originários de comportamentos desviantes como
clínicas psiquiátricas, casas de repouso e as prisões. Foucault (2013) destaca
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que as sociedades diluem suas heterotopias, as extinguindo e criando outras. E
ainda afirma que:
Em geral, a heterotopia tem como regra justapor em um lugar
real vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam ser
incompatíveis. O teatro, que é uma heterotopia, perfaz no
retângulo da cena toda uma série de lugares estranhos. O
cinema é uma grande cena retangular, no fundo da qual, sobre
um espaço de duas dimensões, projeta-se um novo espaço de
três dimensões. (FOUCAULT, 2013, p. 24).

Centro-me então no teatro, que apresenta vários lugares estranhos a
aquele, e por que não ao RPG que destaco anteriormente? Esse é o contexto
de outros encontros que parecem evocar outros espaços-tempos, que são as
convenções de ficção científica, nelas vemos vários corpos da tribo dos Nerds
que se vestem, por exemplo, como os personagens de Jornada nas Estrelas ou
de outros seriados e filmes. Destaco que essas tribos além de se vestirem (e
quando digo vestir, é o figurino completo, incluindo maquiagens e perucas dos
personagens) também criam cenas dos seus seriados, reproduzem cenas de
filmes, entre tantas outras coisas. Destaco ainda que o objeto de estudo dessa
dissertação Trek in the Park se encontra nesse contexto, e ainda outras
experiências desses fãs que criam esses espaços absolutamente outros.
Podemos conhecer esse contexto das convenções dos fãs no filme
Trekkies31(1997). Trata-se de um documentário que busca demonstrar como
são esses aficionados por “Jornada nas Estrelas”. No filme vemos depoimentos
dos atores dos seriados, e dos fãs, que falam da sua relação com Jornada.
Eles costuram seus uniformes da Federação dos Planetas Unidos (Associação
pacífica de planetas do seriado), suas fantasias de Klingons, de Andorianos.
Podemos observar na imagem a diversidade de seus corpos.

Essa é a denominação de fãs de Jornada nas Estrelas, segundo o filme é o único verbete no
Dicionário Oxford a listar fãs por um nome específico. Há também a variação Trekker.
31
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Mosaico de figuras 11 – à esquerda acima fã com a roupa da Federação e adereços indígenas.
À direita acima Andorianos. Abaixo à esquerda Klingons. Abaixo à direita Fã Trans.

Fonte: Documentário Trekkies (1997).

Esses fãs se reúnem nas convenções para comprar acessórios do
seriado as quais incluem roupas, itens que os personagens usam como os
comunicadores, armas, jogos de tabuleiros, de computadores, de videogame, e
uma infinidade de outros objetos/adereços. Primam ainda conversar sobre
Jornada, ouvir palestra dos atores, tirar foto com eles, coletar autógrafos. Além
do mais, também fazem uma espécie de alistamento, convocando pessoas pra
fã clubes, e neles até mesmo roteirizam filmes com os mesmos personagens.
Podemos ver pelas imagens a variedade de influência de corpos dos fãs. O fã
com a roupa da federação resgata adereços indígenas misturados ao uniforme
original do seriado, e vemos ainda os aliens azuis, os Andorianos, de pessoas
mais jovens a mais velhas se caracterizando de forma fiel ao seriado dos anos
1960. A fã vestida como Klingon é professora do jardim de infância, e utiliza
essa referência do programa televisivo pra dar exemplos às crianças do
conceito de diversidade étnica e racial, ao passo que todos são iguais e devem
ser tratados com respeito. E ainda um homem que está transvestido não como

64

um personagem de Jornada nas Estrelas, mas como a mulher de um
personagem (que nem aparece na série).
É interessante perceber que na tribo dos Trekkies, o respeito à
diversidade é uma marca muito forte. O documentário retrata vários exemplos
extremos, casas decoradas inteiras com o tema do seriado, clinicas dentárias,
uma fã que vai vestida com um figurino do programa para ser jurada de uma
corte judicial. Enquanto para a mídia que noticia esses fatos é motivo de riso,
de deboche, dentro do grupo eles são todos muito respeitados.
Durante o documentário, também são elencados casos que inspiraram
telespectadores do seriado a se tornarem cientistas, engenheiros, médicos,
inspirados nos personagens e ainda da representatividade da mulher negra.
Nos anos 1960, pela personagem Uhura, a oficial de comunicações da Nave,
que Whoopi Goldberg ainda criança viu na televisão e saiu pulando pela casa e
gritando: “- Venham rápido! Venham rápido! Tem uma moça negra na televisão
e ela não é louca!”. A própria atriz Nichelle Nichols que representava Uhura
relata que Whoopi lhe confidenciou isso. Golberg futuramente ainda viria a ser
atriz também em Jornada nas Estrelas, mas no seriado que estreou em 1987,
nomeado “Jornada nas Estrelas: A Nova Geração”. Nos anos 1990 em outro
seriado advindo de Jornada esse de nome: Jornada nas Estrelas: Voyager.
Tinha a personagem Kathryn Janeway (interpretada pela atriz Kate Mulgrew), a
primeira capitã de nave estelar de Jornada. As mulheres então, ainda que
tardiamente se viam representada por uma mulher líder.
Então após entender um pouco a contemporaneidade por meio da
discussão entre a modernidade e a pós-modernidade, verificar as mudanças
nos corpos da contemporaneidade, e ainda problematizar esse contexto dos
fãs, iremos no próximo capítulo conhecer mais do seriado de 1960. E entender
as motivações para a companhia teatral (eles mesmos fãs também de “Jornada
nas Estrelas”) Atomic Arts representar episódios no formato do teatro de rua.
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4 AUDACIOSAMENTE INDO ONDE NENHUM HOMEM JAMAIS ESTEVE
É importante delimitar que nesse trabalho travarei o diálogo principal
entre três elementos: o Seriado dos anos 1960, o teatro de rua de 2009 a 2013,
e o Filme de 2009. Dessa forma, encontrarei o sentido que está por trás dessas
produções artísticas e midiáticas. Qual o conceito, qual a concepção que
permeia essas três obras? E principalmente qual o corpo alien que é
ressignificado, nesses três momentos. É nesta discussão que o conceito de
entre-lugar é oportuno. Aqui subverto o conceito cunhado por Santiago (2000)
no âmbito da literatura, reunindo algumas características dele e inserindo
algumas minhas. Por exemplo, assimilo o fato de ser da natureza desse
conceito, “deslocar, descentrar, desconstruir” (SOUZA, 2007, p. 5). E, dessa
forma, descentro o meu olhar que estava no seriado de 1960 para o teatro de
2009, desloco essas observações para a emergência que permitiu que esse
surgisse mais de 40 anos depois, assim como o filme que realizou um reboot32
dos filmes anteriores, e então descontruo todos esses dispositivos, para então,
realizar quatro questionamentos: o que há de diferente na obra que se insere
nesses três meios, e o que se repete? E o mais importante, qual o significado
se pode obter desse entre-lugar, e qual o corpo alienígena é concebido?
Eis que no ano de 1964, segundo Nogueira e Alexandria (2009), o então
roteirista de episódios de seriados do gênero Faroeste e Policial, Gene
Rodenberry fez o projeto de uma teledramaturgia de ficção científica
ambientada no século XXIII, intitulado “Jornada nas Estrelas”. Conforme
Shatner e Kreski (1995), Gene estava cansado de não poder dizer algo
importante nesses outros seriados roteirizados por ele. Isso ficou pior quando
foi recusado um roteiro seu de um seriado chamado The Lieutenant. O episódio
em questão tratava do racismo no exército. E, então:
Gene fica inteiramente revoltado, e por isso, chega à conclusão
de que talvez a única maneira pela qual poderá algum dia dizer
algo substancial nos limites da televisão será imitar As viagens
de Gulliver e fazer exatamente o que fez o autor Jonathan
Swift. Como Swift, Roddenbery percebe que, se escrevesse um
Diferente da concepção de Remake, onde geralmente as falas e os planos são refeitos para
ficar igual ao original, o reboot só utiliza a matriz da história, tendo maior liberdade criativa
quanto ao desenvolvimento desta.
32
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comentário social importante, levemente disfarçado no interior
de uma estrutura menos óbvia e um pouco mais aceitável,
como a fantasia ou ficção científica, poderia realmente falar
sobre alguns tópicos importantes e até controversos.
(SHATNER; KRESKI, 1995, p. 21).

O seriado criado com essas premissas tinha em sua proposta o conceito
de mundos paralelos. Esse conceito
[...] é a chave para o nosso formato de Jornada nas Estrelas.
Significa simplesmente que nossas histórias lidam com vida
animal e vegetal, além de pessoas, bem similares às que
temos na Terra. A evolução social também terá pontos de
similaridade interessantes com a nossa. Haverá diferenças,
claro, indo das sutis às audaciosamente dramáticas, de onde
deverá vir muito da nossa verossimilhança e empolgação. (E, é
claro, nada disso nos impede de ter uma história ocasional
“bem diferente” para surpreender e mudar o ritmo.).
(NOGUEIRA; ALEXANDRIA, 2009, p.19, grifos dos autores).

Logo, posso vislumbrar que o imaginário que produz esses corpos
alienígenas fazem referências constantes aos próprios corpos humanos, assim
também, como os contextos ideológicos que permeiam os anos 1960.
Esse conceito abordado na produção da série também permitia um baixo
orçamento e uma necessidade maior de não se distanciar muito do que é
conhecido no ambiente do Planeta Terra, conforme Nogueira e Alexandria
(2009):
[…] O conceito de “mundos paralelos” torna a produção
exequível, ao permitir ficção científica de ação e aventura com
um valor de orçamento prático, pelo uso de elencos, cenários,
locações e figurinos “terrestres” disponíveis. (NOGUEIRA;
ALEXANDRIA, 2009, p.19).

Gostaria de apresentar como os corpos de Jornada nos são
apresentados com exemplos dos humanos e dos alienígenas.
4.1

OS

CORPOS

DE

JORNADA

NAS

ESTRELAS:

ALIENÍGENAS,

HUMANOS.
Dos 79 episódios de Jornada distribuídos em três temporadas (19661969), recortei alguns exemplos dos alienígenas que aparecem na série, a fim
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de defender a hipótese que há uma quebra do estigma da associação belo/bom
e feio/mau quanto ao extraterrestre.
Nessa utopia, a Terra tinha seus conflitos internos superados, e os
povos

de

todo

planeta

viviam,

pacificamente,

e

respeitando

suas

particularidades culturais. A própria ponte de comando da Enterprise é um
exemplo disso, onde só figuram personagens de destaque para a narrativa. A
ponte era multirracial e tinha um navegador soviético, um piloto americano de
origem asiática, um engenheiro escocês, uma oficial de comunicações
americana negra e um alienígena oficial de ciências. Não é preciso forçar muito
a memória para lembrar que o mundo estava dividido na Guerra Fria33 entre
americanos

e

soviéticos

(capitalismo

e

socialismo).

O

asiático

era

frequentemente ridicularizado nas produções fílmicas norte-americanas, a
exemplo da própria fala do ator George Takei, o qual esclarece isso em
entrevista a William Shatner, o ator que interpretava o capitão da nave:
[...] era muito difícil, para atores asiáticos, serem escolhidos
para o elenco em quaisquer outros papéis que não os de
criados, e eu havia jurado a mim mesmo que jamais
interpretaria esse tipo de personagem aviltante. Achava que
tinha uma verdadeira responsabilidade de desafiar e combater
esse estereótipo. Na verdade, no meio de toda aquela
dificuldade, cheguei mesmo a abrir mão de um papel na
Broadway porque era mais um papel de criado oriental.
(SHATNER; KRESKI, 1995, p. 85).

Takei ainda comenta que nessa época da recusa do papel estava
passando por dificuldades, desempregado já fazia algum tempo na dura
tentativa da carreira de ator. E quando ele conseguiu o papel no seriado, e
estava tirando as medidas para fazer as roupas do personagem, viu Bruce Lee
gravando o seriado “Besouro Verde” nos estúdios, e completa:
À medida que olhava pra ele, fui realmente me emocionando
com a perspectiva de trabalhar como ator asiático-americano
num papel que não era nada estereotipado e que poderia
mostrar-se inspirador para pessoas como nós. (SHATNER;
KRESKI, 1995, p. 86).

Conflito ideológico entre capitalismo e socialismo, que dividiu o mundo em 2 blocos. O
capitalista liderado pelos Estados Unidos da América, e o Socialista liderado pela União
Soviética.
33
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Figura 12 – Ator George Takei interpretando o tenente Hikaru Sulu.

Fonte: (MEMÓRIA ALFA, 2016a).

Devo lembrar também que o negro se encontrava em uma posição de
subalternidade ao branco. A personagem Uhura de Nichelle Nichols também
em entrevista a Shatner, descreve a concepção de sua personagem:
O sonho original de Gene era ter um elenco fixo de sete e
contar suas histórias numa base de uma por semana. Com isso
em mente, ele e eu nos reuniriamos sempre que possível para
discutir o que incluir e excluir no meu personagem. Quero
dizer, durante toda a nossa primeira temporada, sentávamos
horas a fio, falando sobre a vida de Uhura. Lembro-me que
sugeri a ideia de que ela vinha de um lugar chamado Estados
Unidos da África, que seu povo havia sido da nação banto34 e
que sua língua nativa era o suaíle35. Tudo isto realmente o
ajudou em termos de escrever para o personagem e
certamente me ajudou a interpretar o papel (SHATNER;
KRESKI, 1995, p. 122).

34
35

Grupo étnolinguístico da África Subsariana.
Língua banto com mais falantes. É um dos idiomas oficiais da Tanzânia, Uganda e Quênia.
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Figura 13 – Atriz Nichelle Nichols Interpretando a Tenente Nyota
Uhura.

Fonte: Memória Alpha (2016b).

De certa forma, os grupos étnicos da contemporaneidade ganham
espaço representativo na televisão americana dos anos 1960 por meio do
seriado. Esse panorama pode ser percebido já na narração inicial de cada
episódio que aqui relembro quando o Capitão Kirk enunciava:
O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave
estelar Enterprise. Sua missão de cinco anos: explorar novos
mundos, pesquisar novas vidas e novas civilizações,
audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve.
(NOGUEIRA; ALEXANDRIA, 2009, p. 40).

Em uma perspectiva de exploração do espaço, a vontade é também a de
conhecer o “outro” (novas vidas e civilizações) e não somente de colonizá-lo e
subjugá-lo. Contudo, nos primórdios de “Jornada nas Estrelas”, os corpos
aliens eram representados como simples “monstros da semana”, ou seja, todo
episódio um novo monstro alienígena tinha que ser combatido.
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Acredito, dessa forma, que Jornada se encontra em um estado de
transição do olhar para o extraterrestre: enquanto aparecem os monstros
vilões, existem também os personagens com corpos monstruosos com
relações construtivas. Trago aqui dois exemplos: o primeiro seria o alienígena
do episódio de estreia do seriado, em 1966, de título “O Sal da Terra”36. Esse
extraterrestre que tinha uma aparência que poderia provocar pavor tanto nos
espectadores quanto nos outros personagens é exposto na Figura 14 a seguir.
Figura 14 - Alienígena do episódio “O Sal da Terra”.

Fonte: (NERDS OF WISDOM, 2013).

O alien se metamorfoseava (na figura 14, pode ser observada sua forma
real) nos habitantes do planeta que eram humanoides, para enganar os
tripulantes da Enterprise e matá-los. Ao final do episódio, é descoberto que o
monstro matava os homens porque ao tocá-los extraía todo o sal dos corpos
deles, elemento necessário para a sobrevivência alienígena. Noto então que
mesmo tendo ainda uma essência violenta, há uma estrutura mais complexa do
personagem, já que ele se metamorfoseava e tinha um argumento de
sobrevivência para justificar a sua ação.
Observo também que os corpos alienígenas produzem sentidos
diversos, como por exemplo, o do preconceito racial. Encontro essa discussão
no episódio: “A Última Batalha”. Há uma perseguição de uma nave alienígena à
outra. E quando os alienígenas das naves vão à bordo da Enterprise, a

36

The Man Trap no título original (Homem Armadilha em uma das possíveis traduções).
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tripulação os vê e os integrantes da Enterprise expressam surpresa, pois os
extraterrestres são muito semelhantes entre si (imaginava-se que eram ao
menos de planetas diferentes). Entretanto, a única diferença entre eles era que
enquanto um é preto do lado esquerdo da face, o outro o é do lado direito –
notório na Figura 15.
Figura 15 – Alienígenas de “A Última Batalha.”

Fonte: (ANDREZINHO A MOCHILA, 2013).

Esse episódio usou o corpo para discutir o racismo entre alienígenas da
mesma espécie. No interdiscurso, havia a disputa racial nos Estados Unidos.
Os dois alienígenas eram inimigos mortais só pelo fato de terem cores do lado
diferente da face. A tripulação da Enterprise tenta convencê-los que isso não
seria motivo para o ódio mútuo. Como intertexto é interessante lembrar que
doze anos antes do episódio ir ao ar, seria a primeira vez que uma negra
passaria a frequentar uma escola para brancos nos EUA. Em 1957, Dorothy
Counts caminhava para o colégio, na figura 16 podemos vê-la sendo
hostilizada por várias pessoas, algumas fazem chifres, outras fazem caretas,
caras de reprovação, de riso.
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Figura 16 – Dorothy a caminho do colégio.

Fonte: Coelho (2012) / Douglas Martin – 5 set.1957/Asociated Press.

A respeito desse marco histórico, Counts discorre:
Em Harding havia uma mulher que fundou um tal de Conselho
Branco e que pediu às pessoas que impedissem que a
integração acontecesse. Ela estava lá no meu primeiro dia, e
ela incentivou os alunos a me impedirem de entrar, a me
cuspirem. Na foto não há só alunos, há adultos. E há crianças
menores que foram lá só para isso. [...] O lugar que me coube
foi no fundo da sala. Eu levantava a mão, ninguém me
chamava. Eu não sabia o porquê. (COELHO, 2012, p.1).

Ela acabou ficando somente 5 dias no colégio, no último dia sofreu
violência física:
Mas quando estava mexendo no meu armário, pela primeira
vez, eu senti a violência física. Empurrões e xingamentos eu
podia aguentar. Mas ali senti algo me atingir nas costas e na
nuca. Nas costas foi um apagador; na cabeça eu não sei. Mas
era afiado. Na saída, vi meu irmão esperando no carro e, pela
primeira vez, tive medo. O vidro de trás estava estilhaçado. Aí
percebi que não era só eu o alvo, era minha família. (COELHO,
2012, p. 1).
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Esse é um dos episódios de tantos que aconteceram e ainda acontecem
por todo mundo, não é preciso de alienígenas em perseguição mútua para
constatar isso, no entanto em 1969, por meio do seriado, isso já era
questionado em fronte a uma sociedade conservadora em vários aspectos.
Munido das relações do corpo alienígena e o corpo humano, abordo
nesse momento a transição da percepção do corpo alienígena, e irei analisar
através do personagem Spock, o entre-lugar entre o seriado, o teatro de rua e
o filme de 2009.
Spock é um híbrido de Vulcano e Humano e enfrentou má recepção dos
produtores da rede televisiva a que o programa foi proposto: foi dito que ele
parecia um demônio, como afirmam Nogueira e Alexandria (2009), devido a
sua sobrancelha em formato V e a suas orelhas pontudas (Figura 17). Essas
duas características foram inclusive sabotadas pela rede de televisão, que
retirou dos materiais promocionais a sobrancelha diferente e as orelhas
pontudas, só restando o corte de cabelo estranho e o rosto anguloso de
Leonard Nimoy, como afirmou a atriz que interpreta a Enfermeira Chapel.
(SHATNER; KRESKI, 1995, p. 51).
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Figura 17 – Mosaico de imagens. Spock, à esquerda seriado dos anos 1960, à direita no
projeto Trek in the Park e abaixo no filme Star Trek (2009).

Fonte: (CUMBERLAND SPACEMAN, 2013). Acima à esquerda: CBS/Ed Forgotson. Abaixo
Star Trek(2009) Paramount Pictures.

No entanto, ele acabou sendo um dos personagens mais aclamados da
série por sua tendência a encarar os fatos de forma lógica e científica. Apesar
de alien, Spock seria a personificação do homem moderno, com características
como preceitos universais e a razão sempre em primeiro lugar. O personagem
julga que os sentimentos só podem trazer, em geral, um maior índice de “más
decisões”. De qualquer forma, esse aspecto é colocado em xeque em
momentos da teledramaturgia e também do filme, pois em alguns momentos a
empatia, a compaixão e o afeto da sua parte humana aparecem e colocam em
dúvida os seus tão valorizados preceitos, como uma onda pós-moderna que
invade sua personalidade.
No seriado ele era respeitado, sendo o segundo em comando da Nave
espacial. Leonard Nimoy, o ator que o interpretava ficou tão ligado ao
personagem que era chamado e conhecido não mais como Nimoy e sim como
Spock. A tamanha identificação fez o autor rejeitá-la e lançar um livro chamado
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“Eu não sou Spock”, para destacar que havia feito outros trabalhos como ator e
que Spock era apenas mais um personagem. Todavia, a identificação foi tanta
que a franquia “Jornada nas Estrelas” o transformou num ícone da ficção
científica. Nimoy estrelou seis filmes e ainda dirigiu dois. Acabou se
arrependendo, sobretudo pela má repercussão, e lançou outra biografia, essa
agora intitulada: “Eu sou Spock”. Reconhecendo que o personagem era
importante para sua vida. Antes de “Jornada nas Estrelas”, Nimoy só
interpretava “[...] tipos pesados, étnicos, personagens enigmáticos. Isso foi
antes da consciência étnica e eu sempre interpretava mexicanos, italianos,
todos esses grupos.” (SHATNER; KRESKI, 1995, p.50).
Spock será o personagem que permitirá uma análise geral do entre-lugar
entre filme, seriado e teatro. Há recorrências e diferenças entre o personagem
apresentado nos três meios artísticos midiáticos.
Na Figura 17 apresento ele no reboot de 2009. Star Trek já estava num
hiato de quatro anos sem ter seriado produzido para a TV. O seriado clássico já
tinha mais de 40 anos e o último filme com a formação clássica tinha ido ao ar
em 1991 (com uma parte da formação clássica integrando também o filme de
1996).
O filme se passa em uma linha do tempo alternativa, e a narrativa se
ocupa em mostrar as origens da missão de cinco anos e como aquela
tripulação se conheceu - no universo alternativo. Na película é mostrada a
infância de Spock, e como ele sofria preconceito dos nativos de Vulcano por
ser um híbrido. Os Vulcanos em sua evolução aprenderam a deixar de sentir
emoções, e como Spock é um híbrido, ainda as sente por ser também meio
humano. Na imagem acima, ele está sendo alvo de zombaria por ter uma mãe
humana e os colegas de Vulcano tentam provocar emoções em Spock. Noto
ainda que em relação ao seriado há diferenças, uma vez que o híbrido chega a
namorar a oficial de comunicações que é humana e tripulante da Enterprise, o
que não acontecia no seriado. Em uma espécie de paródia, a personalidade de
Spock é reconfigurada para os novos tempos.
Quanto à encenação de “Trek in the Park”, posso observar que apesar
da caracterização do personagem ser fiel, o cenário não representa de forma
fidedigna o seriado, contendo poucos elementos. Além disso tudo, o palco se
encontra em um parque.
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Verifico que uma das características pós-modernas é justamente a saída
do espaço do teatro italiano (ou do museu se for outro tipo de arte) para a rua.
A experiência estética ainda é reconfigurada, porque a falta do cenário
faz com que imaginemos ele, gerando uma simbiose com outros meios
imaginativos como o rádio e a literatura, que são diferentes da TV e do Cinema,
onde geralmente as imagens são dadas e há pouco espaço para criar.
4.2 O CORPO ALIENÍGENA NO ENTRE-LUGAR TV TEATRO E CINEMA:
ANÁLISE DOS PERSONAGENS
O ano de 2009 guarda dois marcos importantes para o trabalho de
análise a ser aqui desenvolvido. O primeiro é que o ano em questão é o
mesmo da fundação da companhia teatral estadunidense Atomic Arts, da
cidade de Portland, do estado do Oregon. A companhia foi fundada pelos
irmãos gêmeos Adam Rosko e Amy Rosko. Em entrevista concedida a mim,
por e-mail, no fim de 2015, Adam fala da sua ideia na época de montar uma
peça no parque:
Primeiramente nós optamos por fazer uma peça no parque por
conta do baixo custo envolvido. Nós não tínhamos muito
dinheiro para organizar um espetáculo com aluguel de palco,
construção de cenários e etc. Nós precisávamos de algo
simples, mas que tivesse bastante energia. Das produções
teatrais em que estive envolvido, as minhas favoritas eram
aventuras. Eu fiz Robin Hood, Romeu & Julieta e algumas
peças de Shakespeare que tinham muita luta e ação. Essas
peças também contam com personagens que se sobressaem,
o que é um grande adicional para quando se está
apresentando um espetáculo para um público em ambiente
aberto, onde você tem que ser mais objetivo. Há muitas
distrações no parque, as quais podem inibir cenas com
detalhes minuciosos. A série original de Jornada nas Estrelas
tinha muito disso. Não que ela fosse idiotizada, muito pelo
contrário. Eu acho que os personagens e as histórias da série
original são tão cuidadosamente elaborados que isso fez com
que a série se tornasse um modelo da cultura popular. Quando
nós estávamos procurando na internet por uma peça para
apresentar em um ambiente aberto, nos deparamos com a
cena da luta entre Kirk e Spock em “Amok Time” e houve um
consenso de que aquilo seria perfeito, exatamente o que
precisávamos. (ROSKO, 2015, tradução minha).
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A partir daí surge o projeto “Trek in the Park”. Aproveitando a ideia da
narração inicial do seriado, eles quiseram desenvolver uma missão de cinco
anos, e assim encenaram um episódio diferente durante cada ano que o
projeto perdurou (2009 a 2013). Nesse período encenaram: em 2009, Tempo
de Loucura (Amok Time); em 2010, Semente do Espaço (Space Seed); em
2011, O Espelho (Mirror, Mirror); em 2012, A caminho de Babel (Journey to
Babel); e em 2013, Problemas aos Pingos (Trouble With Tribbles).
Completando assim, a missão que imaginaram no começo de sua produção
teatral, diferentemente do seriado original que durou apenas 3 temporadas.
Nesse contexto, Adam explica como foi o seu primeiro contato com Jornada
nas Estrelas:
Jornada nas Estrelas sempre foi uma fixação na nossa casa.
Minha irmã Amy (co-fundadora e co-criadora de Trek in the
Park) e eu conhecemos Jornada nas Estrelas através da nossa
mãe, a qual é uma verdadeira Trekkie37. Apesar de não
compartilharmos da mesma “febre” que ela, por assim dizer,
nós sempre tivemos uma admiração casual pela franquia.
Adorávamos o fato da nossa mãe adorá-la. Uma lembrança
marcante que tenho de Jornada nas Estrelas é a de assistir
“The Next Generation” com ela quando criança todos os
sábados, e eu era responsável por gravar os episódios da tv,
apertando a tecla de “pause” durante a transmissão para cortar
os comerciais. No entanto, nós também conhecíamos a série
original por causa das fitas cassetes da nossa mãe, tanto dos
episódios quanto dos filmes, além da memorabilia que ela
trazia de convenções. Era uma daquelas coisas da cultura
popular da nossa época, mais ou menos como a Disney, e que
sempre esteve conosco. Amy e eu não éramos daqueles fãs
fiéis que sabiam cada detalhe, mas é algo que certamente está
no nosso DNA. (ROSKO, 2015, tradução minha).

É interessante notar que mesmo sendo fãs casuais, eles decidiram
transpor os episódios televisivos já há tantos anos exibidos. Uma tradição
familiar foi deslocada para os palcos.
O segundo marco se trata do filme que realiza um reboot da série
original, e portanto tudo pode ser ressignificado com a desculpa que aquela
linha temporal é uma linha alternativa, diferente do panorama apresentado nos
anos 1960, no qual eles podem manter o que quiserem assim como modificar o
que interessar.
37

N.T.: denominação derivada do título em inglês “Star Trek”.
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Dessa forma, escolhemos dois episódios pra analisar as diferenças e
semelhanças entre eles. Eles foram escolhidos por serem encenados pela
companhia teatral aqui referida e, também, por apresentarem um maior
detalhamento quanto ao personagem Spock e a raça vulcana em geral.
No episódio encenado em 200938, intitulado no Brasil como “Tempo de
Loucura”, nos é apresentado um Spock fora do seu normal, ou fora do que se
conhece como suas características apresentadas em outros episódios. No
começo dele, o Dr. Mccoy interpela o Capitão Kirk, dizendo que Spock está
cada vez mais inquieto, e ainda o Doutor complementa: “Se ele não fosse um
Vulcano, eu diria muito nervoso. E outra coisa, ele está evitando comer. Eu
conferi, e ele não tem comido nada há três dias.” A enfermeira Chapel chega
nesse momento carregando um prato culinário, que McCoy identifica como
sendo uma Sopa Vulcana ploomek. Ao tentar entregar para o Vulcano, ele
arremessa a comida com raiva na parede da nave. Em alguns momentos os
personagens revelam que a enfermeira deve ter algum interesse romântico no
alienígena. Ressalto que o texto da série e da encenação é igual.
Figura 18 - Spock joga o prato na parede.

Ftt

Fonte: Jornada nas estrelas Amok Time.

38

Exibido na série original em 1967.
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Figura 19 – Spock joga a sopa ploomek.

Fonte: Atomic Arts/Vimeo

Nas imagens podemos observar a mesma cena vista na TV e no teatro.
Spock estaria fora de quadro jogando o prato da sopa (a porta delimita a sua
entrada na cena, pois ela está nas duas imagens) na Figura 19, enquanto a
enfermeira Chapel se protege. Podemos perceber que o palco de “Trek in the
Park” é circular, e veremos esse fator ser aproveitado para organizar o
posicionamento dos personagens de forma a otimizar a visualização do
público.
O Capitão demonstra estranheza com a atitude de Spock, o alien pede
uma licença no seus país natal e pede que o capitão diga sim ou não enquanto
uma música de grande intensidade dramática demarca a reação emocional de
surpresa. No parque, observamos a cena idêntica, mas com uma música
diferente. É importante destacar que havia um músico tocando as trilhas
sonoras e executando também os efeitos sonoros durante a apresentação,
conforme entrevista realizada com o diretor do grupo.
Nesse momento, na TV temos a narração inicial destacada enquanto a
Enterprise viaja na imensidão espacial. No teatro temos a mesma narração,
entoada pelo ator e diretor Adam Rosko que interpreta o Capitão Kirk.
Concomitantemente a plateia vibra e bate palmas efusivamente. A interação da
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plateia é algo muito interessante, as suas reações na maioria são risos e
palmas. Nesse episódio podemos notar várias gags39 cômicas, mas algumas
passam desapercebidas ao serem assistidas na TV. No teatro, com as reações
em cadeia dos risos, a mesma gag parece ganhar força e uma frase ou
situação que poderia se considerar inocente ou mesmo de tom dramático mais
sério, acaba virando algo engraçado.
Na cena posterior, Kirk e Spock interagem. Kirk quer saber o porquê
daquele comportamento incomum do Vulcano. Spock se nega a informar
apenas dizendo que precisa tirar uma licença em Vulcano, seu planeta de
origem. O Capitão afirma: “Em todos esses anos que eu o conheço, você
nunca pediu uma licença de qualquer tipo. Na realidade, você as recusou. Por
que agora?” Kirk pergunta várias vezes o motivo do pedido, Spock diz apenas
que precisa: “descansar”. Esse é um dos momentos em que no seriado
sentimos uma tensão e na peça o riso. Muito provavelmente pela plateia do
teatro já saber que o motivo real não seria descansar. Mesmo sem saber o real
motivo, o capitão autoriza a mudança de curso da nave para o planeta do
alienígena. Nesse momento podemos notar no corpo do Vulcano sinais que
algo não está bem com ele sua mão treme e ele tenta controla-la.
Figura 20 – Spock levanta a sobrancelha.

Fonte: Episódio Amok time.

39

Expressão em inglês que significa um ato surpresa com a finalidade de provocar o riso.
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Figura 21 – Mão de Spock treme;

Fonte: Episódio Amok time.

Figura 22 – Mão de Spock treme em Trek in the Park.

Fonte: Atomic Arts/Vimeo.

Ao escutar Kirk dizer: “Eu suponho que a maioria de nós negligencie o
fato de até os Vulcanos não serem indestrutíveis.” Spock levanta a sobrancelha
direita. Essa expressão facial se tornaria clássica, toda vez que ele demonstra
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surpresa, fascinação ele levanta alguma das sobrancelhas, enquanto o resto
do rosto permanece imóvel.
Ao olhar as outras figuras, podemos observar o descontrole de Spock,
pois sua mão treme. Ele olha pra ela e a segura tentando controlá-la.
Nas cenas seguintes, a nave recebe uma comunicação da frota espacial,
o qual informa que o encontro diplomático em Altair 6 foi antecipado em sete
dias solares, o desvio para Vulcano agora não seria mais possível. Nesse
momento, eles têm que ir direto a Altair 6 para a posse do novo presidente,
logo em seguida, quando Kirk pergunta quanto tempo eles chegariam
atrasados, a posse se desvia na velocidade máxima para Vulcano. O piloto
Chekov demonstra surpresa, e diz que eles já estão em rota para o planeta em
questão.
Nessa cena temos uma diferença fundamental entre a peça e o episódio
para a TV. Na tevê não somos informados como a rota foi alterada, só é dito
que o Sr. Spock alterou o curso. Na peça, o personagem entra e usa um toque
na face do piloto com o qual ele se conecta (acompanhado de trilha sonora) e o
influencia. Uma liberdade poética da peça que “inventa” um novo poder para o
alienígena. No seriado, esse toque somente fazia as mentes se conectarem e
não era um poder de influenciar mentalmente o ser tocado. A plateia se diverte
com a surpresa, e com a comicidade desse novo artefato do Vulcano.
O fato é que na adaptação para o teatro os roteiros originais do seriado
eram seguidos à risca, e momentos como esse são raros. Apesar que quando
perguntado sobre as diferenças e as similaridades entre o seriado e a peça, o
diretor e ator Adam Rosko responde:
É um equilíbrio bem delicado. Se nós nos prendêssemos
demais à apresentação original, seria bem tedioso, mas se
modificássemos muita coisa livremente, perderíamos os fãs de
Jornada nas Estrelas e provavelmente todo o resto do público.
Minha regra era não fazer tudo, mas tudo tinha que estar no
mínimo “implícito”. Qualquer coisa que um personagem
pudesse segurar nas mãos, nós teríamos que fabricar e recriar
com características que fossem as mais fiéis possíveis ao
episódio. (ROSKO, 2015, tradução minha).

Ele ainda aborda outros elementos do cenário:
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A maioria dos componentes de palco eram pantomimados. Eu
tinha a ideia de que se você tem uma cadeira grande no centro,
duas cadeiras menores à frente e uma porta atrás, o
conhecimento da cultura popular americana faz com que as
pessoas reconheçam imediatamente que aquela configuração
é a mesma da ponte da Enterprise. Por sorte, meu palpite
estava certo. Nós não construímos consoles porque eles
seriam incômodos durante as mudanças de cena, mas eles
estavam implícitos. Era importante manter a simplicidade, mas
nunca sacrificando algo na história da peça. Além disso, eu
tinha uma regra de não adicionar NADA que cedesse a “serviço
de fã” e que me impedisse de brincar com os personagens da
franquia de Jornada nas Estrelas ou com os exageros do
programa dos anos 60. Isso era vetado rapidamente por mim e
pelos demais. Eu acho que você tem uma peça mais forte se
você apenas contar bem a história e abraçar a diversão do que
você está tentando apresentar. Os exageros e aspectos bobos
ocorrerão de maneira natural, mas o público ficará envolvido na
história de qualquer maneira, pois você está fazendo tudo de
maneira genuína. (ROSKO, 2015, tradução minha).

A configuração da ponte pode ser observada na Figura 23. Nela
podemos perceber que só a cadeira do capitão é fiel a do seriado, as cadeiras
do piloto, do navegador e a da oficial de comunicações parecem ser cadeiras
giratórias comuns de cozinha/escritório. A escolha de não utilizar os consoles
foi muito acertada, pois a mudança de ambiente é feita pelo simples cobrir a
cadeira do capitão com uma lona (por ser mais pesada) e a retirada das outras
cadeiras mais simples, os consoles de navegação, de comunicação poderiam
ser muito bem simulados pela pantomima que Adam descreve.
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Figura 23 – Ponte de comando original.

Fonte: Episódio Amok time.

Figura 24 – Spock utiliza “novo” poder.

Fonte: Atomic Arts/Vimeo
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Após a mudança de curso para Vulcano, Kirk volta a perguntar porque o
seu primeiro oficial o havia feito sem o consultar. Ao ponto que ele responde:
“Capitão, eu aceito, sua palavra, que eu fiz isto, mas eu não sei por que, e nem
me lembro de tê-lo feito. Capitão, me prenda. Eu não desejo ser visto. Eu não
posso... Nenhum Vulcano poderia explicar mais. ” É então que Spock recebe
ordens de ir à Enfermaria e ser examinado para que se entenda seu
comportamento tão diferente. O Dr. McCoy então recomenda que o Vulcano
seja levado imediatamente ao seu planeta natal; caso não vá ao planeta
morrerá, e explica:
Existe um desequilíbrio crescente das funções do corpo, como
se em nossos corpos quantias enormes de adrenalina, fossem
constantemente bombeadas em nossas correntes sanguíneas.
Agora eu não consigo localizar a fonte em meu biocomputador,
e Spock não me conta o que é. Mas se não for interrompido de
alguma maneira, as pressões físicas e emocionais
simplesmente o matarão.

O capitão agora sabendo da gravidade da situação é mais duro ao tentar
extrair o motivo daquele comportamento. E as linhas de diálogo se
desenvolvem assim:
Capitão Kirk: - Você foi considerado o melhor primeiro oficial
na Frota. Isso é uma enorme facilidade para mim. Se eu tenho
que perder este primeiro oficial, eu quero saber por quê.
Spock: - É algo que estrangeiros não devem saber...excluindo
alguns poucos que foram envolvidos. Um Vulcano entende,
mas nem sequer nós falamos, disto entre nós mesmos. É algo
profundamente pessoal. Você pode ver, Capitão, e entender?
Kirk: - Não, eu não entendo. Explique. Considere isto uma
ordem.
Spock: - Capitão, existem algumas coisas que transcendem...
até mesmo a disciplina do serviço.
Kirk: - Ajudaria se eu lhe dissesse... que eu tratarei disto como
totalmente confidencial?
Spock: - Tem a ver com.... biologia.
Kirk: - O quê?
Spock: - Biologia.
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Kirk: - Que tipo de biologia?
Spock: - Biologia vulcana.
Kirk: - Você quer dizer a biologia dos Vulcanos? Biologia como
em... reprodução?
Kirk: - Bem, uh... Não há nenhuma necessidade para se
envergonhar disto, Spock. Acontece aos pássaros e as
abelhas.
Spock: - Os pássaros e as abelhas não são Vulcanos, Capitão.
Se eles fossem... Se qualquer criatura tão orgulhosamente
lógica quanto nós... tivesse sua lógica arrancada deles... como
este tempo faz a nós...Como os Vulcanos escolhem seus
companheiros? Não têm o desejo de saber?
Kirk: - Eu acho que nós presumimos que seja feito... bem
logicamente.
Spock: - Não. Não. Não é. Nós protegemos isto com um
ritual... e costumes presos na antiguidade. Vocês humanos não
têm nenhuma concepção. Isto tira nossas mentes de nós. Traz
uma loucura que nos rasga... nossa contida civilização. É o
Pon Farr... o tempo de acasalar. Existem precedentes na
natureza, Capitão... Os gigantescos enguia-pássaros de
Regulus Cinco, uma vez cada 11 anos... eles têm que voltar
para as cavernas onde foram chocados. Na sua Terra, o
salmão... têm que voltar para aquele fluxo onde eles
nasceram... para gerar... ou morrer tentando.
Kirk: - Mas você não é um peixe, Sr. Spock. Você é....
Spock: - Não. Nem sou um homem. Eu sou um Vulcano. Eu
esperava que eu seria poupado disto, mas as heranças antigas
são muito fortes. Eventualmente, elas nos alcançam, e nós
somos conduzidos por forças que não podemos controlar.
Voltar para casa e tomar uma esposa ou morrer.

Por meio do diálogo acima exposto podemos induzir algumas coisas.
Primeiro, Spock hesita a todo momento de falar sobre sua sexualidade, é uma
vergonha para os lógicos vulcanos, o que é uma contradição, pois sem a
reprodução não há continuidade da espécie. Em segundo lugar, vemos a
marca da animalidade no alienígena, ele se compara com um pássaro fictício e
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ao salmão nas suas épocas de acasalamento. Ou seja, como os animais, os
Vulcanos sentem o Pon Farr a cada 7 anos, e ao final desse ciclo precisam
acasalar ou morrem. O que lembra ainda outras espécies que vão a óbito caso
consigam completar o ato da reprodução como os zangões das abelhas por
exemplo. Nessa medida há uma marca muito forte de conservadorismo no
personagem. De certa forma, o panorama conservador dos anos 1960 quanto a
sexualidade é mantido no seriado. O programa de TV vive nesse eterno jogo
entre romper com o status quo e se adequar a ele. Esse embate político se
dava entre os componentes da produção e ainda os donos da rede de
televisão. Mas ainda é necessário ressaltar que esse panorama nem sempre é
quebrado, por muitas vezes as ideias da produção e da rede de televisão
podem coadunar e nessa oportunidade parece ter acontecido isso.
Na cena que é apresentada na TV, o clima do diálogo é angustiante e
isso é reforçado pela trilha sonora escolhida para a cena. Já na peça, a
hesitação do personagem em falar no tema é risível, e a cada comparação com
as abelhas e outros animais, arranca gargalhadas da plateia. O panorama de
conservadorismo quanto à sexualidade lembra a obra literária e fílmica de 1984
e em contextos da Igreja, onde o sexo é visto exclusivamente como ato de
reprodução. No filme os personagens principais são punidos quando
descobertos que utilizam o sexo para fins recreativos.
Em outras obras da ficção científica esse conservadorismo é retratado
pela evolução da genética e pela inseminação artificial. É importante lembrar
que no tempo do seriado a inseminação não havia sido inventada, e ainda
demoraria em torno de 11 anos para o primeiro bebê de proveta vir ao mundo.
A sexualidade de Spock é percebida de outra forma no filme que realiza o
reboot, sem a necessidade do Pon Farr, Spock é visto dando um beijo na sua
namorada humana Uhura enquanto o capitão olha sem acreditar.
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Figura 25 – Spock beija Uhura.

Fonte: Star Trek (2009).

No seriado original esses personagens não tinham tanta aproximação
romântica, enquanto no episódio analisado, é a enfermeira Chapel que
demonstra interesse em Spock. Em uma cena de “Tempo de Loucura”, o
Vulcano diz que estava sonhando com Chapel, e que não deveriam resistir as
suas naturezas, ao passo que pede novamente a sopa ploomek, dessa vez
falando de forma delicada com a enfermeira da Enterprise. Ela expressa
felicidade, pois se sente correspondida de alguma forma.
Finalmente chegando ao Planeta Vulcano, Spock chama o Capitão
James. T. Kirk e o Doutor Leonard McCoy para participarem de uma breve
cerimônia em seu planeta. Já na ponte de comando, Spock vê T’Pring (em
outro momento do episódio sabemos que ela seria uma “esposa” de Spock),
mas em seguida, é revelado que eles foram prometidos um ao outro quando
ambos tinham 7 anos de idade. Nesse momento, um toca a face do outro, e
eles são interligados. Spock completa: “Deste modo, nossas mentes foram
unidas de forma que, no momento certo, nós seriam ambos atraídos para o
Koon-ut-kal-if-fee.” Em seguida, Spock toca um sino que está no meio do
cenário, o qual as pedras são reconhecidamente de papelão, muito
provavelmente devido a uma restrição orçamentária.
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Figura 26 – Stonn e T’Pring.

Fonte: Episódio Amok time.
Figura 27 – T’Pau.

Fonte: Episódio Amok time.

No decorrer do episódio, os Vulcanos apesar de transparecerem uma
civilização extremamente mecanizada e lógica, mostram-se com tradições
tribais. Descobrimos que há um ritual chamado Koon-ut-kal-if-fee – que
significa Desafio ou Matrimônio, e a esposa prometida a Spock requisita esse
desafio. Nele, dois homens lutam pela “posse” da mulher. T’Pring, a prometida
de Spock, escolhe Kirk para o desafio, e ele aceita pela presença da
personagem T’Pau, uma importante Vulcana, a única a repetir seu assento no
conselho da Federação dos Planetas Unidos. T’Pau deixa claro várias vezes
que essa é a tradição Vulcana desde tempos antigos.
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Só após ter aceito o desafio, Kirk descobre que o duelo é com armas e
até a morte. E então não pode mais desistir. Spock entra em um estado de
transe chamado “a febre do sangue” – devido aos grandes níveis de adrenalina
(Plak-Tow na linguagem Vulcana), e mesmo alterado pede pra que não lute
com o seu amigo. Em “Trek in the Park”, o personagem também anda pelo
cenário com as mãos cruzadas e impaciente. Spock chega a lembrar um
possesso.
Figura 28 – Spock em estado de transe.

Fonte: episódio Amok time.

Então, ocorre a luta que seria tornada clássica e reencenada no filme “O
Pentelho” (The Cable Guy, 1996), com o personagem de Jim Carrey cantando
a trilha sonora da cena de forma cômica e dizendo para chamá-lo de Spock. As
armas utilizadas são muito semelhantes às do seriado. Na peça, o músico toca
o tema original. Nas figuras 29, 30 e 31 pode-se perceber a mesma luta, com o
detalhe da camisa rasgada no meio pela lâmina da arma chamada Lirpa.
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Figura 29 - Cena do filme “O Pentelho” (1996).

Fonte: Cable Guy(1996).

Figura 30 - Kirk com a camisa rasgada.

Fonte: episódio Amok time.
Figura 31 - Adam Rosko com a camisa rasgada na luta.

Fonte: Youtube.
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Em um instante do embate, o Doutor pede que ela seja interrompida pois
a atmosfera do Planeta era diferente para Kirk e ele poderia compensá-la com
uma injeção de tri-ox, uma espécie de aumento no oxigênio para ele. De forma
a deixar a luta mais justa.
Após reiniciado, o combate continua por um tempo e depois se encerra.
Kirk é declarado morto pelo Dr. O que se segue é que T’Pring havia pensado
naquilo, pois não queria ser esposa de Spock já que ele havia virado uma
lenda, assim, escolheu o capitão para ser seu esposo, pois sabia que caso ele
ganhasse, ele renunciaria a este direito, uma vez que havia entrado na
contenda para participar dos rituais e deixaria Spock ganhar para ficar com a
moça, claro, isso antes de saber que era uma luta até a morte. Ela queria ficar
com Stonn e, dessa maneira, achou uma forma de burlar o sistema, o
escolhendo enquanto prometida a Spock, sabia que se escolhesse Stonn para
ficar com ela, ele poderia perder a batalha. Caso Spock ganhasse, ele
renunciaria ao direito de ficar com ela, já que tinha sido desafiado. E caso ele a
aceitasse, ela viveria com Stonn ainda assim, pois Spock estaria viajando com
a

nave

Enterprise.

Tratava-se

de

uma

alternativa

interessante

de

empoderamento para uma mulher que é tratada como propriedade do
ganhador. No fim, ela arranjou um meio de conseguir que a sua vontade fosse
feita.
Spock sobe para a nave, resigna seu posto e diz que o Oficial de
Engenharia, o Sr. Scott, deve assumir o cargo de capitão da nave, enquanto o
alien deve ser preso e não quer nenhuma defesa. Com isso, o capitão surge
atrás dele, e pergunta se não era melhor inquiri-lo antes. Nessa hora Spock
surpreso abre um sorriso como poucas vezes se vê na série, apesar de logo
depois fechar a expressão novamente (conforme Figura 32 e 33). Esse é um
momento de catarse para o público do Teatro, em que o público vibra e bate
palmas mais forte do que antes. O doutor informa que injetou em Kirk um
composto que paralisou o capitão e simulou sua morte. Spock diz que seu Pon
Farr passou assim que viu o seu amigo James Kirk morto, e recobrou sua
normalidade.
Nesse episódio podemos inferir diversos elementos importantes. Em
primeiro lugar, a mulher que era tratada como propriedade de seu dono acabou
por decidir seu próprio destino. Apesar desse tratamento, vejo a personagem
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T’Pau como a mais respeitada dentro da hierarquia Vulcana, pelo seu
posicionamento no conselho da federação e ainda por ser ela a encarregada
de conduzir o ritual Vulcano. Em segundo lugar, vemos muitas contradições no
personagem Spock, ressaltando que nesse episódio ele está totalmente fora do
seu normal, afinal como diz o título, é o tempo de loucura dele, os
comportamentos agressivos são inclusive evitados em outros episódios, ele
prefere quase sempre a via diplomática - e portanto a não violência - chega a
ser ilógico tratar a reprodução como uma questão de vida e morte de forma tão
primitiva e ao mesmo tempo se auto congratular por ser uma civilização tão
avançada e lógica.
De qualquer forma, as contradições também engradecem o personagem
por demonstrarem seus pontos fracos e de descontrole. A imagem do ser
emocionalmente inabalável é desfeita em várias oportunidades desse episódio,
com suas mãos tremendo, seu estado de transe, e o falso assassinato do seu
amigo e capitão. Nimoy fala de suas expectativas ao gravar o episódio em
entrevista a Shatner.

.

Eu estava empolgado e, quando ensaiamos, fiquei realmente
tocado pelo enredo e pela força dramática da cena que vinha
logo após a luta em que Spock parece haver matado o capitão
Kirk. Mais tarde, quando rodamos a cena e T’Pau dizia a
Spock: “Vida longa e próspera”, fiquei quase prostrado pela
emoção. Spock devia replicar a T’Pau: “Não terei nada, matei
meu capitão e meu amigo”, mas eu mal conseguia
desengasgar essas palavras comoventes. Então, quando
T’Pau e Spock trocam os gestos de despedida, consegui
evocar novamente aquele mesmo antecedente manual do
personagem e sugerir a saudação com os quatro dedos
separados. Na verdade, trata-se de uma bênção dos rabinos
judeus, mas pareceu bastante apropriada. (SHATNER;
KRESKI, 1995, p.150-152).

É importante dizer que esse episódio é da segunda temporada de
“Jornada nas Estrelas”, e a cada episódio o ator, os roteiristas e os produtores
acrescentavam mais nuances no Vulcano. A essa altura o personagem já era o
mais aclamado, e talvez acrescentar essa alta dose de incoerência na sua
personalidade tenha contribuído pela complexificação de Spock. Visto antes
como imbatível, altamente lógico e eficiente. É com essas pontes que em
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episódios posteriores se explora essa fraqueza de ser um híbrido e de ter que
conviver com emoções humanas e costumes Vulcanos.
Figura 32 – Spock expressa felicidade.

Fonte: Episódio Amok Time.
Figura 33 - Spock expressa felicidade em Trek in the Park.

Fonte: Youtube.

Interessante é que logo após a encenação do episódio e do
agradecimento dos integrantes da peça há um “trailer interpretado”. Eles
trazem personagens da próxima temporada e fazem pequenas cenas, como
em um trailer, pra anunciar qual episódio será representado no outro ano.
Do Trailer para o episódio inteiro, vou agora me referir ao ano de 2012.
Nele, a Companhia Teatral Atomic Arts encenou o episódio “A Caminho de
Babel”. Eles se mudaram para um parque que comportava mais público, pois
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se antes eles recebiam 200 pessoas, agora estavam recebendo quase 1000.
Esse episódio possui uma trama um pouco complexa, mas tentarei apresentar
algumas cenas mais marcantes, em seu diálogo entre o formato televisivo e o
teatro. O título já remete intertextualmente à história bíblica da Torre de Babel,
uma torre em que povos, de toda a terra, habitavam, os quais foram
posteriormente tornados por Deus falantes de línguas diferentes. Essa
sociedade construiu uma torre que chegava quase ao céu, porém os habitantes
dela foram punidos pela sua ousadia e a Torre derrubada.
O episódio em questão remete a uma reunião da Federação dos
Planetas Unidos que decidirá no Planeta Babel sobre a entrada do Planeta
Coridian em sua organização. Coridian é um planeta essencialmente de
mineração de cristais de dilithium e com poucos habitantes. O Dilithium é um
elemento fictício de alta carga energética essencial para os motores de dobra
das avançadas naves do seriado.

Na ocasião, a nave Enterprise está

transportando embaixadores de muitos planetas, que irão debater na
conferência se o planeta deve ser admitido ou não. Um ambiente então de
muitas disputas começa a envolver a nave. O episódio ainda nos traz
informações sobre a relação de Spock com o pai Sarek (Embaixador do
Planeta Vulcano, interpretado pelo ator Mark Lenard) e com sua mãe humana
Amanda Grayson (interpretada pela atriz Jane Wyatt).
O episódio “Caminho para Babel” começa de forma cômica, com o
Doutor Leonard McCoy tentando aprender a saudação Vulcana e desistindo em
seguida, pois não teve sucesso em fazê-la. A delegação Vulcana estava
chegando na Enterprise com o seu embaixador.
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Figura 34 - McCoy tenta fazer a saudação Vulcana em Trek in the Park.

Fonte: Youtube.

Figura 35 - McCoy tenta fazer a saudação no seriado original.

Fonte: Episódio Journey to Babel.

O Embaixador de Vulcano chega e parece ignorar Spock, nem o olha, na
figura podemos vê-lo chegando em terno escuro ao fundo. O Capitão James T.
Kirk recomenda então que se Spock quer visitar seus pais, ele poderia fazer a
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visita naquele momento, já que a nave estaria no Planeta Vulcano pelas
próximas duas horas. Então Spock afirma que aqueles são seus pais. O
capitão fica surpreso, pois Sarek ignorou completamente o filho e o primeiro
conflito entre os dois é representado.
Em uma cena posterior na parte da engenharia da nave, Spock interage
com a mãe que diz: “Depois desses anos entre humanos, você ainda não
aprendeu a sorrir”. Spock responde que: “humanos sorriem por tão pouca
provocação.” Nessa mesma cena, o capitão Kirk chama Spock para que ele
explique como funcionam os computadores da nave para o seu pai, ao ponto
que Sarek responde em tom de indiferença: “Eu dei a Spock a primeira
instrução

sobre

computadores,

Capitão.

Ele

escolheu

devotar

seu

conhecimento a Frota Estelar em vez da Academia Vulcana de Ciências.” O pai
de Spock demonstra um certo desprezo pelo fato do filho ter escolhido o
caminho da frota estelar, e não ter seguido o seu, na academia de ciências.
Temos então o segundo conflito entre pai e filho.
Figura 36 - Alienígenas anões.

Fonte: episódio Journey to Babel.

Em outro momento é possível ver o que parece ser uma reunião festiva,
onde alguns embaixadores confraternizam com comes e bebes. Na imagem
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vemos dois anões, que são da cor dourada e possuem figurino que lembra o de
alguns povos da terra como os indianos, por exemplo.
Nessa reunião um alienígena da raça Tellarita discute com Sarek, ele
quer saber qual voto o embaixador terá na conferência em Babel. Ao recusar
responder, o Tellarita se irrita. Podemos observar na Figura 37, a sua
aparência, ele tem uma cara que lembra a de um porco, porém acrescida de
pelos, como a barba e o cabelo.
Figura 37 – Embaixador Tellarita.

Fonte: Episódio Journey to Babel.

Ainda no ambiente festivo, o Dr. McCoy pergunta a Amanda (a mãe de
Spock) se ele não teve uma infância parecida com a dos humanos, correndo e
jogando por aí. Ela diz que ele tinha um Sehlat que ele gostava muito, uma
espécie de ursinho de pelúcia gordo. O Doutor fica surpreso e ri, Spock diz que
não era bem um ursinho, mas um animal vivo que tinha garras de 15
centímetros. Sarek chega e diz que a esposa teve um dia muito cheio e precisa
descansar. Eles tocam os dedos indicador e médio (conforme Figura 38), num
gesto que pode ser interpretado como união ou ainda como uma espécie de
algema que acorrenta os dois. Entendo que se trata de um misto dos dois, já
que o gesto é utilizado em momentos de ternura ou então como no momento
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que evidencia quando ele queria tirar ela do ambiente, pois em cena seguinte
ele diz que ela envergonhou Spock, por demonstrar características humanas
de sua criação. E também que Spock é um Vulcano que merece respeito frente
a seus comandados, Amanda interpreta que Sarek sente um orgulho quase
humano por seu filho, já que está defendendo-o.
O ator que interpreta Spock descreve como foi criado esse gesto do
toque dos dedos:
Estávamos iniciando a filmagem de “A caminho de Babel” e
conversei com Mark Lenard. Falamos um pouquinho sobre a
cultura e os costumes vulcanos, mencionei aquela coisa das
mãos. Ele se familiarizou com ela e, na verdade, desenvolveu
o gesto, como se poder notar nas primeiras tomadas do
episódio, em que ele e Jane Wyatt apararecem como meus
pais. Quando entram e ele a apresenta como sua esposa,
pode-se perceber que, em vez de apertarem as mãos, como
faz a maioria das pessoas, casualmente se tocam um ao outro
com os dois primeiros dedos de suas mãos. É uma coisa
pequena, quase dispensável, mas na verdade ajudou a definir
e ilustrar a clareza as diferenças entre as culturas. A fusão
mental também entra nesta categoria, porque eu podia explorar
a coisa do contato facial, buscando com os dedos os pontos de
tensão no rosto das pessoas. (SHATNER; KRESKI, p. 152).

O piloto Chekov avisa que uma nave não identificada está seguindo a
Enterprise, e o capitão ordena que o alerta amarelo seja ligado. Sem, no
entanto, alertar os passageiros da Nave.

100
Figura 38 – Sarek e Amanda os pais de Spock em Trek in the Park

Fonte: (LEE COWAN, 2012).

De volta ao lugar onde os embaixadores se reúnem e conversam, o
Tellarita mais uma vez interpela Sarek e pergunta sua posição quanto a
entrada de Coridian na Federação. Ele responde que a posição de Vulcano é
favorável. O alienígena se irrita mais uma vez e pergunta o porquê, e o Vulcano
responde: “Sob as leis de Federação, Coridian poderá ser protegido e suas
riquezas administradas para o benefício de seu povo.” O Embaixador Tellarita
diz que os Vulcanos não tem interesse em Mineração e isso era bom só para
eles. Sarek responde mais uma vez: “Coridian tem reservas quase ilimitada de
cristais de dilithium, mas pouca população e desprotegida. Um convite a
operações ilegais de mineração.” Falando assim de forma indireta, que os
Tellaritas roubam os cristais desse planeta, pois suas naves transportam esse
material do planeta. O alienígena se irrita mais uma vez e parte pra cima de
Sarek, que com um simples abrir de braços faz com que o outro alien caia do
outro lado, demonstrando assim a incrível força vulcana.
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Figura 39 - Sarek derruba Tellarita.

Fonte: Episódio Journey to Babel.

Figura 40 - Sarek derruba Tellarita em Trek in the Park.

Fonte: (LEE COWAN, 2012).

É possível observar a incrível similaridade das cenas no seriado e no
Teatro, o figurino é muito semelhante, à exceção da calvície do Alien Tellarita
em “Trek in the Park”, e a cor azul na sua roupa. Todo resto é praticamente
igual, incluindo o posicionamento dos personagens entre eles. Na entrevista
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que fiz com Rosko perguntei como ele relata a experiência de levar um produto
da TV para o Teatro de Rua, e como é a produção e a direção do espetáculo.
Adam disse:
Como eu disse antes, é um equilíbrio bem delicado. Nossos
atores interpretaram do jeito deles, mas mantendo a estrutura
dos atores originais, principalmente nas falas. No entanto, eu
disse aos meus atores para não assistirem demais os
episódios, pois isso influenciaria muito na atuação deles e
poderia impor limitações. A propósito, isso foi meses antes do
filme de 2009 (eu tinha que mencionar isso, haha). Nós
tínhamos que ter realismo nas cenas, o que é divertido, já que
estamos trabalhando com um mundo tão fantástico. Nós
cuidamos muito bem de fantasias, maquiagem e toda a arte
envolvida. Do ponto de vista de produção, nós estávamos bem
determinados a apresentar uma peça que não fosse uma
sátira. Queríamos algo que fosse apenas “divertido”. Diversão
bem intencionada construída a partir das nossas melhores
habilidades, indo de pôsteres à música ambiente e tudo mais.
(ROSKO, 2015, tradução minha).

Apesar da caracterização e até mesmo a movimentação dos atores ser
muito similar ao seriado, notei também diferenças. Um exemplo é o ritmo de
fala e a entonação dos personagens. O Dr. McCoy do teatro fala bem mais
rápido que o da TV, e também a entonação e o volume da voz é bem diferente,
devido a mudança dos suportes, por ser uma peça no parque sem amplificação
da voz seria importante ter um alto volume vocal de forma a atingir a todo o
público. O caratér divertido é muito eficaz, até a trilha sonora é ligeiramente
modificada para dar o tom cômico ou dramático as cenas. Podemos ver na
Figura 41 os atores lendo o roteiro original.
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Figura 41 – Leitura do roteiro original de Star Trek.

Fonte: Facebook Atomic arts.

Nesse mesmo contexto, perguntei se a caracterização dos alienígenas
era fiel ao seriado televisivo, Rosko (2015, tradução minha) respondeu:
Não sei se é seguro de afirmar, mas os alienígenas tinham a
aparência mais fiel possível aos do programa. Maquiagem é
uma parte essencial do teatro e Jornada nas Estrelas é
conhecido pelo design marcante dos alienígenas. O que
surpreende é o quanto o design dos alienígenas era simples na
série dos anos 60. Nós tivemos muita sorte de ter artistas que
estavam com vontade de contribuir com seus talentos em
nossa produção por um custo baixo ou zero. Era mágico ver
pessoas se aproximarem de nós para ajudar nas
apresentações por causa do amor delas por Jornada nas
Estrelas. (ROSKO, 2015, tradução minha).

Após a acusação de Sarek ao Tellarita, ele aparece morto logo em
seguida, e as suspeitas recaem sobre o Vulcano. Na cena em que ele é
perguntado pelo Capitão sobre onde estava no momento da morte do outro
alienígena, ele cai. O doutor está com eles e verifica que o embaixador Vulcano
está com uma falha no seu sistema cardio-respiratório.

104

O sistema da Enterprise percebe que dentro da nave há um receptor que
se comunica com a astronave desconhecida. A partir de então a trama fica
complexa. Verifica-se que a operação cirúrgica para consertar a válvula
cardíaca de Sarek precisa de muito sangue vulcano, só há um Vulcano na
nave: Spock. Mesmo com a doação dele, não seria suficiente a quantidade.
Começa a se conversar sobre um experimento que aumentaria a quantidade
de sangue disponível para doação. Ao mesmo tempo, o Capitão Kirk é atacado
por um andoriano e é ferido gravemente, assim, esse outro andoriano é preso.
Um dilema se apresenta a partir de então, com a situação da Enterprise
a ser seguida por outra nave com tantos embaixadores de outros planetas ; o
capitão está ferido pelo Andoriano, e Spock terá que doar o sangue e assim
não poderia capitanear a nave por ser o segundo em comando. Spock decide
não doar o sangue, pois a necessidade dele como capitão se sobressai as
necessidades de seu pai, mesmo que o seu gerador morra no processo. Essa
postura de Spock faz com que sua mãe apele para a infância do vulcano e
lembre de algumas coisas como:
“Quando você tinha cinco anos e chegou em casa quase
chorando, angustiado, porque os outros meninos o
atormentavam dizendo que você não era realmente um
Vulcano. Eu o observava sabendo que no seu interior sua parte
humana estava chorando e eu chorava, também. Deve haver
alguma parte de mim em você alguma parte que eu ainda
posso alcançar. Se ser Vulcano é mais importante para você,
então você estará de pé lá citando regras e regulamentos da
Frota Estelar e filosofia vulcana. E deixar seu pai morrer, e eu
te odiarei.”

Ao negar novamente após escutar tudo com a expressão pesada, Spock
leva um tapa da mãe. A própria fala da mãe iria gerar uma cena do filme de
2009 como visto na pré-análise do personagem. Na Figura 42, o grupo teatral
Atomic arts ensaia a cena, repetidas vezes, o diretor ao fundo dá orientações
de como proceder o movimento do tabefe e se a cena ensaiada está
satisfatória. A briga de Kirk contra o Andoriano também é coreografada da
forma mais fiel possível ao combate que se vê no seriado televisivo.
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Figura 42 - Grupo Trek in the Park ensaia a cena do tapa da Mãe.

Fonte: (LEE COWAN, 2012).

O capitão então decide, mesmo ferido, simular que está bem até Spock
ir para a mesa de cirurgia e assim ele passaria o comando para o Oficial de
Engenharia, no caso, o terceiro em comando. Ele tenta executar a missão,
porém a origem do sinal é localizada assim que Spock sai e Kirk senta na
cadeira de capitão. Ele então diz pra que a ordem de ser substituido seja
ignorada e diz para revistarem o prisioneiro.
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Figura 43 – Prisioneiro supostamente andoriano perde a antena.

Fonte: Episódio Journey to Babel.

Ao ser revistado, o alienígena supostamente andoriano entra em
combate com os seguranças da nave. É então que ao cair no chão sua antena
sai, e dessa forma se vê que ali estava o aparelho que transmitia para a outra
nave. Portanto, ele não era um andoriano e sim alguém se passando por um.
Os Andorianos têm uma aparência física muito similar à estrutura dos
insetos, representados por suas antenas. A cor azul e o cabelo branco fazem
com que eles tenham uma aparência fácil de maquiar e ao mesmo tempo um
design marcante de um ser alien.
Quando o andoriano é levado à ponte de comando para ser mais uma
vez interrogado, a outra nave começa a atacar, o que gera uma das maiores
sacadas do grupo teatral. Na TV as cenas são cortadas entre a enfermaria
onde Sarek está sendo atacado com o suporte sanguíneo de Spock e a ponte
de comando. Ambas balançam com os ataques da nave inimiga.
A solução para representar essas cenas no teatro de rua foi justapor os
dois ambientes lado a lado. E portanto quando o ataque acontecia os
ambientes balançavam no mesmo tempo.
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Figura 44 - Ambientes justapostos.

Fonte: Carver Oblander / Youtube.

Figura 45 – Sangue verde de Spock.

Fonte: Episodio Journey to Babel.

É na mesa operatória que vemos sair de Spock sangue verde, mais uma
vez sua animalidade é ressaltada. Alguns animais terrenos reais tem sangue

108

verde, como lagartos, alguns peixes e alguns sapos, de acordo com Giba
(2015).
No prosseguir dos ataques, a Enterprise parece estar levando a pior,
sofrendo avarias a todo instante e sem conseguir acertar um tiro. A decisão de
Kirk é fazer um ataque surpresa: os motores são desligados e a nave fica à
deriva. Dessa forma, a outra nave se aproxima devagar, e quando está perto, o
capitão ordena ataque com força total dos phasers. Então conseguem com que
a nave fique inutilizável. Quando vão teletransportar os aliens da nave
avariada, ela se autodestrói. O falso andoriano que está na nave diz que
aquela era mesmo uma missão suicida e confessa ele mesmo ter tomado um
composto para suicidar.
Em cena posterior, ainda na cama da enfermaria, Spock diz ter
concluído que o alien é um orion que roubava cristais de dilithium e estavam
interessados em uma guerra intergaláctica. Spock diz não entender não ter
pensado nisso antes, e sua mãe diz que ele deveria ter algo a mais na sua
cabeça o preocupando, fazendo uma referência ao estado de saúde de seu
pai.
O episódio termina de forma cômica com o seguinte diálogo:
Amanda Grayson: e você, Sarek, também não vai agradecer
ao seu filho?
Sarek: Eu não entendo.
Amanda: Por salvar sua vida.
Sarek: Spock agiu dentro da única maneira lógica possível.
Não se agradece a lógica, Amanda.
Amanda: Lógica. Lógica. Eu estou cansada de lógica.Você
sabe como eu sinto sobre sua lógica?
Spock: Emocional, não é?
Sarek: Ela sempre foi assim.
Spock: Verdade? Por que se casou com ela?
Sarek: Na ocasião, parecia a coisa lógica a ser feita.

Spock e Kirk começam a querer levantar de suas camas mas como
ainda estão debilitados, Dr. McCoy não deixa, e se diverte com aquela
situação. Enfim, era ele quem dizia a última palavra, e abre um grande sorriso.
Nas duas análises aqui empreendidas pudemos perceber o grande
envolvimento da construção do personagem vulcano: o gestual da mão. Essa
idéia não veio do diretor, nem do produtor, mas sim do ator que interpreta
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Spock, Leonard Nimoy. O ator deu entrevista a Shatner, na qual explica como
construiu o personagem:
[...] o melhor recurso de que eu dispunha ao interpretar Spock
era certa formação teatral, que me ensinara a buscar as
diferenças entre qualquer personagem exótico e eu mesmo e,
então, acentuar tais diferenças. Assim eu me perguntaria: “O
que é essencialmente diferente em relação a este
personagem? Como posso sair fora da minha própria situação
e entrar no ponto de vista distorcido deste personagem? Em
que sentido sua percepção de qualquer evento seria diferente
da minha? Também eu estava sempre alerta para garantir que
meus próprios hábitos cotidianos não se insinuassem e
diluíssem o personagem. Padrões de fala, atitude, andar,
postura, senso de humor, senso de curiosidade, todas essas
coisas não eram mais apenas hábitos naturais, mas mereciam
sérias considerações. Para ser mais específico, é este tipo de
pesquisa consciente que estava por trás de muitas
caracterizações que se tornaram tão inseparáveis do caráter de
Spock.
Se você pensar nisto, a fusão mental, os dedos abertos na
saudação vulcana e o toque neural Vulcano são características
relativas à mão e aos dedos. E isto porque, em dado momento,
me ocorrera que os vulcanos, e particularmente Spock,
participavam de uma cultura muito táctil. E pensei: “Não seria
interessante se muitos de seus costumes fossem formulados
em torno do modo como usam as mãos?” Assim, eu havia
decidido que os vulcanos eram uma raça peculiar, com
poderes peculiares e que muito disso lhes emanava das
mãos.(SHATNER; KRESKI,1995, p.147-148).

Vimos essa cultura táctil em diversos momentos na nossa análise.
Desde a cena criada em “Trek in the Park” em que a fusão mental acaba por
influenciar o piloto Chekov a mudar de curso para o planeta Vulcano, passando
pelo descontrole de Spock com o tremor das mãos, ao já clássico símbolo da
saudação Vulcana com os dedos separados. Que virou até emoticon do
aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones (Whatsapp) tal é a
sua penetração na cultura popular.
O toque neural foi mais explorado em outros episódios, onde basta um
toque no ombro para que o inimigo caia desacordado (mesmo vivo). O toque
das mãos também foi utilizado por outros vulcanos, como Sarek que com um
simples toque derruba o Tellarita, e no símbolo de união com sua esposa
Amanda com os dedos indicador e médio tocados, substituindo o símbolo usual
do “andar de mãos dadas”.
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Observamos ainda, como o personagem Spock sai pouco da sua
postura séria. Descobrimos como a diferenciação de persona e personagem foi
difícil para Leonard Nimoy. Ele expõe em entrevista ao ator que interpreta o
capitão Kirk, essa dificuldade:
Em certo sentido, eu me achava profundamente isolado e
passando um mau pedaço. O personagem me isolava e acho
que durante o tempo diário que passava em filmagem,
provavelmente eu manifestava um certo tipo de indiferença,
intolerância, frieza ou coisa parecida. Lembro-me que um dia
estávamos sentados, esperando que um cenário fosse
iluminado, e fiquei ali, totalmente petrificado e ausente. Uma
das atrizes disse:
- Oh-oh, Leonard está em sua carapuça de Spock.
Contaram-me até que certa vez um dos produtores havia dito:
- Cuidado com Nimoy, ele é um aproveitador frio e calculista.
Mas isso era de quase de se esperar, já que a natureza detesta
o vazio. Quando alguém exibe uma personalidade que parece
desprovida de qualquer sinal claro sobre o que ele ou ela está
pensando, as pessoas projetam nisso qualquer coisa que
imaginem. Estou certo de que, para alguns provavelmente eu
era ameaçador, alheio, frio e distante, tudo isso.
Na verdade eu me orgulhava muito de ser o único que não ria
quando se contava uma piada fantástica. Isso apenas servia
para confirmar que eu estava tendo sucesso em entrar no
personagem. Você sabe, fazer-me rir teria sido sugerir que sou
exatamente como todos os demais. Eu não sou como todo
mundo.
Assim, preparava-me para entrar em cena assumindo o
personagem muito antes da hora de entrar. Não achava que
fosse possível ser uma “pessoa A” nos bastidores e uma
“pessoa B” tão logo estivesse sob o foco de uma câmera.
Simplesmente não acreditava que isto fosse possível. Eu de
fato acreditava era na completa preparação e manutenção da
condição do personagem durante a iluminação, a troca do
cenário, os retoques de maquiagem e assim por diante.
E, desta forma, provavelmente eu estava transmitindo sinais de
hostilidade e de indiferença, talvez de superioridade, mas era
esta a minha intenção. E fiz tudo isso porque achava que havia
aí um maravilhoso trampolim, uma grande oportunidade,
porque Bill, enquanto Kirk, era sempre muito animado no
trabalho, muito disponível, muito convicto e até provocador. Eu
vou FAZER ISTO! Já fiz minha cabeça!’ – esta energia me
propiciava grandes oportunidades de exercitar a reflexão. Você
sabe, McCoy podia interpretar o tipo apreensivo e irritado
propenso a controvérsias cavilosas:
-Jim, você está LOUCO?! – E isto era ótimo para ele. Diante de
tudo aquilo, eu podia dizer:
- Humm, isto não é interessante? – e os relacionamentos se
combinavam maravilhosamente.
No entanto, minha permanência no personagem era muito
inflexível e lembro que tinha mesmo dificuldade para sair dele
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nos sábados. Eu estava realmente imbuído daquela coisa, o
que era extremamente stanislavskiano. Fazia-me distante, até
mesmo em casa. Minha persona40 estava inteiramente
contaminada e isso afetava minha esposa e mais ainda os
meus filhos, porque estavam menos preparados para lidar com
isso. (SHATNER; KRESKI, 315-316).

Vejo Spock muito mais como um anti-herói (embora politicamente
correto) do que como um herói, um personagem permeado por fraquezas
humanas e vulcanas. Que diz ser lógico mas tem horas que age com
descontrole. As possibilidades são muitas, listo entre elas a grande quantidade
de roteiristas, as interferências dos produtores, e do próprio ator. E ainda uma
não criação de uma estrutura prévia mais sólida do personagem e das suas
características que geraram essas fraturas. Mas as fraturas podem ser
benéficas como já dito, porque a contradição, na medida certa, traz um
personagem mais completo.
Observei ainda que o seriado se encontra mesmo em um estado de
transição ao olhar para o alienígena. A temática da violência ainda é recorrente
no seriado, apesar de haver personagens bem mais complexos, como todos os
aliens apresentados aqui. No entanto, a animalidade dos alien é uma marca
muito forte. Quase todos os alienígenas são uma mistura entre humano e
animal. E quando não são, as suas características selvagens se encontram no
seu interior (como no sangue) ou nos seus rituais e nos costumes.
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Essa imbricação entre personagem e persona pode ser complicada. Há conhecimentos de
atores que não costumam mesmo sair dos seus personagens entre os takes ou mesmo quando
vão para suas casas. Jared Leto parece estar fazendo isso no papel de Coringa em “O
esquadrão suicida” – que ainda está por estrear. Porém, quando o personagem é considerado
longe e frio pode ser pior ainda para suas relações pessoais e profissionais.
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5 A MISSÃO CONTINUA - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chego então ao fim dessa Jornada não de cinco, mas de dois anos.
Nela procurei a bordo da minha cadeira de escritório, de onde digito neste
momento, percorrer a história do corpo monstruoso no decorrer dos anos.
Através de livros, pinturas, filmes, peças de teatro/dança, pude perceber como
o olhar e o imaginar (aqui no sentido do pensamento e na própria geração da
imagem) se alterou e também como se manteve durante esse longo tempo.
Desde sempre imaginamos o fantástico, o monstro que está inscrito
nessa categoria é um símbolo poderoso de como encaramos o diferente. O
monstro/o louco/o anormal variou de classificações. Em histórias mitológicas
era Deus, semideus. O próprio louco já foi visto como sábio ou profeta e depois
seus poderes foram retirados. O monstro já foi visto como animal, como o
resultado do cruzamento do animal, e também tratado como um. Além de ter
representado posse de alguns por divertimento, por obtenção de lucro. O ato
de olhar para o monstro era comercializado. O monstro foi das histórias
fantásticas para os palcos, mugia, mostrava seu corpo, interpretava outros
personagens monstruosos. Através do freak show, as pessoas com corpos
anormais passaram a ter pelo menos um meio de vida, apesar de toda
experiência antiética envolvida. A medicina passou a enxergar os monstros
como humanos, nessa história envolvida em constante perdas e ganhos de
direitos, ainda se encontram as pessoas com corpos diferenciados.
Na contemporaneidade, a arte, em alguns casos, ressignifica o corpo
diferenciado, atribui a ele outros valores, o redescobre e o reconhece como
portador de signos positivos. O corpo diferenciado também é belo quando
pensamos na noção de beleza que se afasta da do período clássico. Apesar de
convivermos ainda com a ignorância e a desinformação sobre o tema, o que
muitas vezes faz com que essas pessoas sejam discriminadas.
O monstruoso volta ao mito, e assim também é ora portador do signo
positivo ora do signo negativo. Volta a ser sábio, porém ainda demonstra a
violência associada a sua aparência.
Percorri eu mesmo essa Jornada como alien. Sou um extraterrestre no
programa de pós-graduação em Artes Cênicas. Vim de outros planetas, da
hibridez da Geografia e da Comunicação. Visitei tantos outros planetas (nos

113

livros, filmes, entre outros). Vi que além da animalidade do monstro, há a
criação dos gestos pelos atores. A construção dos personagens. Spock apesar
de complexo mantém a marca do animal sobre sua identidade. No entanto é
possível ver que um personagem monstruoso teve e tem a admiração dos
telespectadores e da audiência do teatro de rua, as contradições que esteve
envolvida sua personalidade contribuíram para que o personagem ganhasse
várias nuances e, portanto, fugisse da classificação que outros alienígenas
ganhavam anteriormente. Se em alguns momentos do seriado televisivo há o
indício da tensão na sua ação, a identificação com o personagem e a sapiência
prévia do roteiro do episódio faz com que muita da tensão se dissipe em
gargalhadas. Fato que marca a interessante diferenciação da transposição de
um produto televisivo para o âmbito teatral. Além do conhecimento prévio do
episódio, o que a presença dos atores e espectadores no mesmo espaço pode
promover de diferente/novo? Essa é uma nuance que merece ser ampliada e
mais estudada em outros trabalhos.
Vi também uma produção televisiva com avanços e retrocessos,
progressista em alguns temas, conservador em outros. Ao passo que trata
alguns personagens alienígenas com mais complexidade, há ainda a presença
dos mais simples e agressivos, além de tratar temas como a sexualidade de
uma forma descolada do ambiente progressivo que circundava os anos
revolucionários da década de 1960. Procurei ter cuidado de olhar todo esse
panorama com os olhos dos anos 2010, mas lembrando que se mirasse com
os olhos dos anos 1960, talvez visse outra coisa.
Também visualizei as heteretopias criadas por “Jornada nas Estrelas”,
uma delas é o projeto analisado “Trek in the Park”. No ambiente do parque as
pessoas de todas etnias, corpos, crenças se juntam em torno de um tema e
confraternizam. Nesse momento todas as diferenças são postas de lado, todos
são amigos. Que as utopias localizadas se reproduzam aos montes e possam
quem sabe ter reflexos também na realidade, que o tratamento digno dos
personagens monstruosos possa alcançar as pessoas com corpos anormais.
A missão continua, o tema pode ainda ser explorado de variadas formas,
uma é o caráter machista de expor várias alienígenas mulheres exclusivamente
como objeto de desejo dos personagens homens, reduzindo outras funções
que essas personagens poderiam ter na narrativa. Em Jornada nas Estrelas, a
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alienígena feminina só tem a função de seduzir, os aliens homens que tem
papeis mais cerebrais, seja como antagonistas ou protagonistas. Infelizmente
essa dívida histórica do seriado só se pagaria com filmes e seriados
posteriores, nos anos 1980 e 1990. Ademais, outros projetos podem ser
estudados, o corpo pode despertar outros sentidos além dos desvelados
nessas páginas.
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APÊNDICE A- Entrevista de Adam Rosko a Rafael Leite. 31/12/2015
1- Como foi seu primeiro contato com Jornada nas estrelas? Foi na infância?
Qual foi o impacto na sua vida? Por favor descreva.
Adam Rosko: Jornada nas Estrelas sempre foi uma fixação na nossa casa.
Minha irmã Amy (co-fundadora e co-criadora de Trek in the Park) e eu
conhecemos Jornada nas Estrelas através da nossa mãe, a qual é uma
verdadeira Trekkie (N.T.: denominação derivada do título em inglês “Star
Trek”). Apesar de não compartilharmos da mesma febre que ela, por assim
dizer, nós sempre tivemos uma admiração casual pela franquia.
Adorávamos o fato da nossa mãe adorá-la. Uma lembrança marcante que
tenho de Jornada nas Estrelas é a de assistir “The Next Generation” com
ela quando criança todos os sábados, e eu era responsável por gravar os
episódios da tv, apertando a tecla de “pause” durante a transmissão para
cortar os comerciais. No entanto, nós também conhecíamos a série original
por causa das fitas cassetes da nossa mãe, tanto dos episódios quanto dos
filmes, além da memorabilia que ela trazia de convenções. Era uma
daquelas coisas da cultura popular da nossa época, mais ou menos como a
Disney, e que sempre esteve conosco. Amy e eu não éramos daqueles fãs
fiéis que sabiam cada detalhe, mas é algo que certamente está no nosso
DNA.
2- Como vocês decidiram reinterpretar os episódios agora no formato de
Teatro de rua. O que motivou?
Adam Rosko: Primeiramente nós optamos por fazer uma peça no parque
por conta do baixo custo envolvido. Nós não tínhamos muito dinheiro para
organizar um espetáculo com aluguel de palco, construção de cenários e
etc. Nós precisávamos de algo simplista, mas que tivesse bastante energia.
Das produções teatrais em que estive envolvido, as minhas favoritas eram
aventuras. Eu fiz Robin Hood, Romeu & Julieta e algumas peças de
Shakespeare que tinham muita luta e ação. Essas peças também contam
com personagens que se sobressaem, o que é um grande adicional para
quando se está apresentando um espetáculo para um público em ambiente
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aberto, onde você tem que ser mais objetivo. Há muitas distrações no
parque, as quais podem inibir cenas com detalhes minuciosos. A série
original de Jornada nas Estrelas tinha muito disso. Não que ela fosse
idiotizada, muito pelo contrário. Eu acho que os personagens e as histórias
da série original são tão cuidadosamente elaborados que isso fez com que
a série se tornasse um modelo da cultura popular. Quando nós estávamos
procurando na internet por uma peça para apresentar em um ambiente
aberto, nos deparamos com a cena da luta entre Kirk e Spock em “Amok
Time” e houve um consenso de que aquilo seria perfeito, exatamente o que
precisávamos.
3- Quais as diferenças da montagem das suas peças para os episódios
televisivos? Há diferenças na narrativa? Espaço para o improviso?
Adam Rosko: É um equilíbrio bem delicado. Se nós nos prendêssemos
demais à apresentação original, seria bem tedioso, mas se modificássemos
muita coisa livremente, perderíamos os fãs de Jornada nas Estrelas e
provavelmente todo o resto do público. Minha regra era não fazer tudo, mas
tudo tinha que estar no mínimo “implícito”. Qualquer coisa que um
personagem pudesse segurar nas mãos, nós teríamos que fabricar e recriar
com características que fossem as mais fiéis possíveis ao episódio. A
maioria dos componentes de palco eram pantomimados. Eu tinha a ideia de
que se você tem uma cadeira grande no centro, duas cadeiras menores à
frente e uma porta atrás, o conhecimento da cultura popular americana faz
com que as pessoas reconheçam imediatamente que aquela configuração é
a mesma da ponte da Enterprise. Por sorte, meu palpite estava certo. Nós
não construímos consoles porque eles seriam incômodos durante as
mudanças de cena, mas eles estavam implícitos. Era importante manter a
simplicidade, mas nunca sacrificando algo na história da peça. Além disso,
eu tinha uma regra de não adicionar NADA que cedesse à “serviço de fã” e
que me impedisse de brincar com os personagens da franquia de Jornada
nas Estrelas ou com os exageros do programa dos anos 60. Isso era vetado
rapidamente por mim e pelos demais. Eu acho que você tem uma peça
mais forte se você apenas contar bem a história e abraçar a diversão do
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que você está tentando apresentar. Os exageros e aspectos bobos
ocorrerão de maneira natural, mas o público ficará envolvido na história de
qualquer maneira, pois você está fazendo tudo de maneira genuína.
4- A Caracterização dos atores que interpretam alienígenas é fiel ao seriado?
Adam Rosko: Não sei se é seguro de afirmar, mas os alienígenas tinham a
aparência mais fiel possível aos do programa. Maquiagem é uma parte
essencial do teatro e Jornada nas Estrelas é conhecido pelo design “bold”
dos alienígenas. O que surpreende é o quanto o design dos alienígenas era
simples na série dos anos 60. Nós tivemos muita sorte de ter artistas que
estavam com vontade de contribuir com seus talentos em nossa produção
por um custo baixo ou zero. Era mágico ver pessoas se aproximarem de
nós para ajudar nas apresentações por causa do amor delas por Jornada
nas Estrelas
5- Quais episódios vocês já encenaram?
Adam Rosko:
2009- Amok Time
2010- Space Seed
2011- Mirror, Mirror
2012- Journey to Babel
2013- The Trouble with Tribbles
6- Ao pesquisar sobre o seu grupo de Teatro observei que vocês também
encenaram Nosferatu. Como vocês diferenciam o contato tanto do público
como da Companhia teatral com os personagens monstruosos de Nosferatu
e de Jornada nas Estrelas?
Adam Rosko: Trek in the Park teve um jeito de “peça de verão”. Era no parque,
com pessoas fazendo piqueniques e aproveitando o dia. Para Nosferatu, nós
queríamos um clima de Dia das Bruxas. Era num lugar pequeno e
claustrofóbico, além de ser apresentado em um horário tarde da noite com uma
trilha sonora assustadora criada pelo mesmo músico que fez o trabalho em
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Trek in the Park. Ao mesmo tempo, tanto Nosferatu quanto Jornada nas
Estrelas possuem personagens bem marcantes, com histórias conhecidas,
embora nós talvez não as revisitemos tanto quanto deveríamos. Nosferatu foi
um experimento da Atomic Arts bem divertido e que valeu à pena, Foi bem
recebido, apesar de ter ficado um pouco aquém dos nossos objetivos criativos.

7- Vocês encenam outras peças? Quais?
Adam Rosko:Algumas relacionadas a Jornada nas Estrelas, outras não.
Nós fizemos uma apresentação do episódio “Spectre of the Gun” no qual
dublamos o episódio num clube enquanto a banda Federale criava uma
novíssima

e

poderosa

trilha

sonora.

Nós

também

criamos

uma

apresentação curta para Force Friday de Guerra nas Estrelas alguns meses
atrás em um bloco fechado no centro de Portland, na qual líamos a partir do
drama de Guerra nas Estrelas para o rádio, enquanto encenávamos
fantoches utilizando bonecos de ação projetados numa grande tela atrás de
nós.
8- Como é o público de vocês? Algum personagem é mais querido ou tem
maior atenção do público infantil?
Adam Rosko: Spock. É sempre Spock. Ele tem sido o favorito dos fãs desde
1966! Não importa o local, todos se identificam com o lógico e carismático
Vulcano. O público é extremamente incentivador e nos apoiou na iniciativa
de modos que jamais poderíamos imaginar. Nós estávamos bastante
nervosos antes da nossa primeira apresentação, mas cativamos o público já
no prólogo. No conjunto, nossas lembranças mais queridas são do público
vindo até nós depois da apresentação para dar um “oi”, tirar uma foto e,
principalmente, sentar na “cadeira”.
9- Como vocês relatam a experiência de levar um produto da TV para o Teatro
de Rua? Como é a produção e a direção do espetáculo?
Adam Rosko: Como eu disse antes, é um equilíbrio bem delicado. Nossos
atores interpretaram do jeito deles, mas mantendo a estrutura dos atores
originais, principalmente nas falas. No entanto, eu disse aos meus atores para
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não assistirem demais os episódios, pois isso influenciaria muito na atuação
deles e poderia impor limitações. A propósito, isso foi meses antes do filme de
2009 (eu tinha que mencionar isso, haha). Nós tínhamos que ter realismo nas
cenas, o que é divertido, já que estamos trabalhando com um mundo tão
fantástico. Nós cuidamos muito bem de fantasias, maquiagem e toda a arte
envolvida. Do ponto de vista de produção, nós estávamos bem determinados a
apresentar uma peça que não fosse uma sátira. Queríamos algo que fosse
apenas “divertido”. Diversão bem intencionada construída a partir das nossas
melhores habilidades, indo de pôsteres à música ambiente e tudo mais.
10- No meu ponto de vista, os personagens alienígenas sofreram uma mudança
na sua percepção, antes eram vistos como aterradores e violentos, e no
decorrer do tempo isso se alterou, em alguns casos, gerando identificação
com o personagem. Como vocês observam essa situação?
Adam Rosko: Se eles tem uma cara “sem igual” no mundo, então o público
consegue colocar “qualquer” cara nesses personagens. As pessoas podem
observar características de quem elas conhecem, como amigos, inimigos e até
aspectos

delas

mesmas.

Se

você

tem

problemas

com

deveres

e

responsabilidades, talvez você se identifique com as histórias envolvendo
klingons. Se você é bombardeado por suas emoções influenciando nas suas
intuições, então você pode buscar alguma inspiração no Sr. Spock, e assim por
diante. Apenas uma amostra da genialidade da franquia de Jornada nas
Estrelas.

