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15h 
A narrativa dos ossos: o corpo como 

 dispositivo mnemônico
the narration of the bones: the body 

 as a mnemonic device
Diálogo com: 

Clara Ianni &  Luiz Fontes 

16h15 
O Disability Act (Lei da Deficiência)  

de 2006 e o Manifesto Anti-Inclusão 
 de 2010: como o direito à imperfeição 

desafia a sociedade
the 2006 disability Act and the 2010 

Anti-inclusion manifesto - how the right 
to imperfection is challenging society

Diálogo com:  
Marta Almeida Gil & Estela Lapponi

17h30 
Estimulação Cerebral Profunda I:  

próteses neurais para a doença de Parkinson 
deep brain stimulation i:  

Neural prostheses for parkinson’s disease 
Diálogo com:  

Victor Rosetto Barboza & Erich Fonoff

18h30 
Estimulação Cerebral Profunda II: 
próteses neurais para a depressão

deep brain stimulation ii: Neural 
prostheses for depression 

Diálogo com:  
Christian Dunker & Erich Fonoff 

19h30 
Xamanismo como tecnologia do corpo: 

como aproximar mundos virtuais, 
informações e relações interespécies

shamanism as a technology of the body: 
how to approach virtual worlds, information, 

and inter-species relationships 
Diálogo com:  

Fabiane M. Borges & Laymert 
Garcia dos Santos

20h45 
Especulações e antecipações 
atuais sobre um corpo futuro

current speculations and 
anticipations on a future body

Diálogo com:  
Laerte Coutinho & Amara Moira & Jean Wyllys

Todos os diálogos são seguidos de 20 minutos 
de discussão com intrusos e convidados:

Max Hinderer Jorge Cruz, Lakshmi Lobato, Rodrigo Maltez 
Novaes, Benjamin Serroussi, Marcia Tiburi e Rita Wu.

Every dialogue is followed by a 20 minute discussion 
with the following hecklers and guests: Max Hinderer 
Jorge Cruz, Lakshmi Lobato, Rodrigo Maltez Novaes, 

Benjamin Serroussi, Marcia Tiburi e Rita Wu.

uma instalação dialógica em 5 atos da mobile academy berlin 
como parte do projeto episódios do sul do goethe-institut.

Sábado, 5 de dezembro 2015,  Sesc Consolação

À meSa – narrativaS  
Sobre o Corpo teCnológiCo, 

imaginado e morto 

Dialogues and discussions with simultaneous translation into English 

Um projeto da Mobile Academy Berlin realizado pelo Goethe-Institut e Sesc
A project by Mobile Academy Berlin presented by Goethe-Institut and Sesc

www.mobileacademy-berlin.com | www.goethe.de/brasil/episodios



À MeSA – nArrAtIvAS SoBre 
o corpo tecnolóGIco, 
IMAGInADo e Morto 
uMa iNSTaLação diaLógiCa eM 5 aToS da  
MoBiLe aCadeMy BeRLiN CoMo 
paRTe do pRoJeTo epiSódioS do 
SuL do goeTHe-iNSTiTuT.

o projeto reúne narrativas da conglomeração con-
tínua entre corpos e implantações, seres humanos 
e dispositivos, de interfaces entre o  corpo humano 
com artefatos e diferentes tecnologias.

modificações tecnológicas e transformações do 
corpo parecem sensatas e legítimas sempre que 
apresentam caráter terapêutico ou socialmente in-
tegrador, por exemplo, um marca-passo cardíaco, 
dentaduras ou uma prótese de perna. porém, ine-
vitavelmente surge a questão sobre onde traçar a 
linha de limite em relação a tal autorremodelação.
até que ponto a problemática de recursos e justiça 
social deve ter prioridade sobre o direito à auto-oti-
mização? será que o desejo de autotransformação 
corresponde — em última análise — à lógica da ideolo-
gia global de crescimento que sonha com um futuro 
intricadamente conectado, neoliberal, assustadora-
mente injusto e militarizado? ou podemos imaginar 
tecnocorpos e ciborgues fantásticos, que propagam 
o reconhecimento da diferença, capazes de aglutinar 
máquinas, o orgânico, desejos e a imaginação?

especialistas de diferentes disciplinas sentam-se à 
mesa e nos contam do potencial transformador – por 
meio de tecnologia e ficções — de nosso corpo.

começamos com os mortos, corpos esquecidos 
e não identificáveis, nos quais está enterrado nosso 
futuro. seguem diálogos sobre corpos com deficiên-
cias, os quais desafiam nossas possibilidades tecno-
lógicas e sociais. e terminamos com os desejos e com 
a imaginação de corpos que estão no limiar de algo 
diferente, uma forma incipiente de existência que 
potencialmente se funde com outros seres humanos, 
animais, deuses e máquinas.

sente-se à mesa. ou participe no karaokê da ima-
gem, e juntos vamos interpretar estas   imagens inex-
plicáveis de corpos.

um conceito desenvolvido por hannah hurtzig em 
2004, mobile academy berlin encena performances e 
encontros para o intercâmbio e a geração de conheci-
mento em colaboração rotativa com outros cientistas, 
teóricos, artistas e animais. por meio de instalações per-
formáticas, gestos convencionais de transferência de 
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Amara Moira é escritora, travesti, prostituta e 
ativista. ela é autora do blog e se eu fosse puta 
(www.eseeufosseputa.com.br), no qual escreve 
sobre sua experiência como prostituta e levanta 
questões sobre transfobia e prostituição.
Amara moira is a writer, transgender prostitute, and 
activist. She is the author of the blog What if I was a 
Prostitute (www.eseeufosseputa.com.br), in which she 
writes about her experience as a prostitute, and raises 
questions related to transphobia and prostitution.

Benjamin Seroussi é diretor da casa do povo e 
curador da Vila itororó. esses dois projetos focam o 
desenvolvimento de instituições culturais com base 
em técnicas de gestão coletiva, em diálogo estreito 
com o entorno e com questões urbanas mais amplas.
benjamin seroussi is the director of Casa do Povo 
and curator at Vila Itororó. These projects focus on 
developing cultural institutions based on collective 
management techniques, in a close dialogue with their 
respective surroundings and with wider urban issues. 

christian Ingo lenz Dunker é psicanalista, professor 
titular do departamento de psicologia clínica do ins-
tituto de psicologia da usp. sua pesquisa tem como 
foco a clínica psicanalítica de orientação lacaniana e 

sua relação com as ciências da linguagem e a filosofia.
christian ingo lenz dunker is a psychoanalyst and 
professor at the Department of Clinic Psychology at 
the Institute of Psychology of the University of São 
Paulo. His research centers on clinical psychoanaly-
sis of Lacanian orientation and its relations to Lan-
guage Sciences and Philosophy.

clara Ianni é uma artista que utiliza diversas mídias 
em seu trabalho, tais como vídeo, instalação, inter-
venção, escultura e textos. sua pesquisa se concen-
tra na relação entre arte e política, explorando suas 
implicações ideológicas.
clara ianni is an artist whose work uses several medias 
such as video, installation, intervention, sculpture and 
texts. Her research focuses on the relationship between 
art and politics, exploring its ideological implications.

erich fonoff é professor associado do departamen-
to de neurologia da Faculdade de medicina da usp. 
seu foco atual é no tratamento neurocirúrgico fun-
cional para doenças neuropsiquiátricas e no mape-
amento anatômico e fisiológico do sistema nervoso.
erich fonoff is Associate Professor in the Neurology 
Department at the Faculty of Medicine at the Universi-
ty of São Paulo. His current work is based on functional 
neurosurgical treatment for neuropsychiatric diseases 
and the anatomical and physiological mapping of the 
nervous system.

estela lapponi é uma artista paulistana que realiza 
trabalhos autorais em dança contemporânea, per-
formance e artes visuais. investiga artística e concei-
tualmente a terminologia que criou – “corpointru-
so” – em que defende uma perspectiva diferente em 
relação a tudo que está fora do padrão normatizan-
te. em 2010, escreveu o manifesto anti-inclusão. 
estela lapponi iis a São Paulo based artist who creates 
authorial works in contemporary dance, performance, 
and visual arts. She investigates artistically and concep-
tually the terminology she created – “Corpointruso” - in 
which she advocates taking a different stance regard-
ing everything that is outside normalizing standards. In 
2010 she wrote the ANTI-INCLUSION Manifesto.

fabiane M. Borges é doutora em psicologia clí-
nica, ensaísta e artista. o foco de sua pesquisa é 
space-art, arte e tecnologia, xamanismo, perfor-
mance e subjetividade.
fabiane m. borges has a PhD in clinical psychology 
and is an essayist and artist. Her research focuses 

conhecimentos são colocados à renegociação, quer 
em diálogos, quer em formatos antigos ou novos de 
assembleia. cada projeto é dedicado a um tema espe-
cífico, é realizado e documentado em eventos ao vivo 
e depois disponibilizados em arquivos diferentes. 

episódios do sul é um projeto iniciado pelo  
goethe-institut em cooperação com o sesc que 
reflete as dimensões metafóricas, culturais, so-
ciais, históricas e políticas do chamado “sul”.

At the tAble - NArrAtives 
oN the techNologicAl, the 
imAgiNed, ANd the deAd body
A diAloguE instAllAtion in 5 
Acts by MobilE AcAdEMy bErlin 
As pArt of thE EpisodEs of thE 
south by thE goEthE-institut.

The project assembles narratives of the ongoing 
conglomeration between bodies and implantations, be-
tween humans and devices, of the interfaces between the 
human body with artefacts and different technologies.

Technological modifications to and transformations 
of the body seem sensible and legitimate whenever 
they have a therapeutic or socially integrative charac-
ter, for example a cardiac pacemaker, a set of dentures, 
or a leg prosthesis. Nevertheless, the question inevita-
bly arises as to where the boundary needs to be drawn 
regarding this self-reshaping. At what point should the 
problems of resources and social justice take priority 
over the right to self-optimization? Does – ultimately 
– the desire for self-transformation correspond to the 
logic of a global ideology of growth that fantasizes it-
self into an intricately networked, neoliberal, appallingly 
unjust, militarized future? Or can we imagine fantastic 
techno-bodies, cyborgs, which propagate  recognition 
of difference and are able to coalesce machines, the 
organic, desire, and the imagination?

Experts from different disciplines take a seat at the 
table and tell of the transformative potential – through 
technology and fictions – of our bodies.

We begin with the dead, the bodies forgotten and 
unidentifiable, in which our future lies buried. This is 
followed by dialogues on bodies with disabilities which 
challenge our technological and social possibilities. 
And we end with the desires for and the imagining of 
bodies that are on the threshold of something differ-

on Space-art, art and technology, shamanism, perfor-
mance and subjectivity. 

Jean Wyllys é professor, jornalista, político e mem-
bro da Frente parlamentar em defesa dos direitos 
lgbt.
Jean Wyllys is lecturer, journalist and politician and 
is a member of the parliamentary front in defense of 
LGBT rights.

laerte coutinho é cartunista e caricaturista re-
conhecida e respeitada. aos 57 anos, iniciou um 
processo de transição de gênero, abrindo uma 
profunda discussão sobre o tema de identidade 
de gênero no brasil.
laerte coutinho is a recognized and respected car-
toonist and caricaturist who, at age 57, started gen-
der transitioning, opening a profound discussion on 
gender identity in Brazil.

laymert Garcia dos Santos é ensaísta e professor 
da unicamp nas áreas de sociologia e tecnologia, 
com publicações em arte, cultura e tecnologia.
laymert garcia dos santos iis an essayist and universi-
ty lecturer in the field of sociology and technology at the 
University of Campinas, in São Paulo state, and he has 
published on the topics of art, culture and technology.

luiz roberto de oliveira fontes é doutor em obs-
tetrícia-ginecologia e em antropologia forense. 
como antropólogo forense, seu interesse reside 
em diagnosticar a causa e a hora aproximada da 
morte, e a identificação humana nos casos difíceis 
de resolver por métodos convencionais.
luiz roberto de oliveira Fontes is both a doctor of 
Obstetrics/Gynecology and Forensic Anthropology. 
As a forensic anthropologist his interest lies in diag-
nosing the cause and the approximate time of death, 
and the human identification in cases that are hard to 
solve by conventional methods.

Marcia tiburi é doutora em Filosofia, escritora e 
professora da universidade mackenzie, em são 
paulo. Foi uma das apresentadoras  do saia jus-
ta, programa exibido no canal de televisão gnt.  
márcia escreve livros nas áreas de Filosofia, biopo-
lítica, estética e Ética.
marcia tiburi has a PhD in Philosophy and is a writer 
and professor at Mackenzie University in Sao Paulo. 
She was one of the hostesses of Saia Justa at GNT 
television channel and she has written several books 

on philosophy, biopolitics, aesthetics and ethics.

Marta Almeida Gil é socióloga e criadora da rede de 
informações saci (www.saci.org.br), que tem como 
objetivo desenvolver o conhecimento necessário 
para ampliar a compreensão a respeito da natureza 
das diferentes deficiências que afetam tantos cida-
dãos brasileiros.
marta Almeida gil is a sociologist who has set up the 
Saci network of information (www.saci.org.br) whose 
aim is to develop the knowledge necessary to under-
stand the extent and nature of the varying disabilities 
affecting so many of Brazil’s citizens.
 
Max Jorge Hinderer cruz trabalha como escritor, edi-
tor, crítico cultural e curador. suas áreas de especia-
lização são filosofia estética, filosofia política, econo-
mia colonial, sustâncias psicoativas e arte brasileira 
do século 20.
max Jorge hinderer cruz works as a writer, editor, 
cultural theorist, and curator, specializing in aesthetics, 
political philosophy, colonial economy, psychoactive 
substances, and Brazilian 20th century art.
 
rodrigo Maltez novaes  é artista plástico, designer e 
tradutor. atualmente coordena o projeto da tradução 
e publicação da obra de Vilém Flusser, do português 
brasileiro para o inglês.
rodrigo maltez novaes  is a visual artist, designer, and 
translator, who now heads the long-term project of the 
translation and publication of Vilém Flusser’s work from 
Brazilian-Portuguese into English.

rita Wu é artista, designer e programadora. explora 
a relação entre corpo, espaço e tecnologia. investiga 
a expansão da percepção do espaço que a tecnolo-
gia pode promover por meio de interfaces vestíveis.
rita Wu is an artist, designer and programmer. She ex-
plores the relation among body, space and technology, 
investigating the expansion that technology can bring 
to our space perception through wearable interfaces.

victor rossetto Barboza é neurocirurgião do hos-
pital das clínicas de são paulo. atualmente traba-
lha com estimulação cerebral profunda (dbs) para 
casos de epilepsia, lesão medular traumática e do-
ença de parkinson.
victor rossetto barboza is a neurosurgeon at Hospital 
das Clínicas de São Paulo. He is currently working with 
deep brain stimulation (DBS) in cases of epilepsy, pain in 
traumatic spine lesion and Parkinson’s disease.

ent, a nascent form of existence that potentially fuses 
with other humans, animals, gods, and machines.

Take a seat at the table. Or take part in the image 
karaoke and let us interpret those inexplicable images 
of bodies together. 

A concept developed by Hannah Hurtzig in 2004, 
Mobile Academy Berlin stages performances and 
meeting places for exchanging and generating knowl-
edge. in rotating collaboration with other scientists, 
theorists, artists, and animals. Via performative installa-
tions, conventional gestures of knowledge transfer are 
put up for renegotiation, either in dialogues or in both 
old and new formats of the assembly. Each project is 
dedicated to a specific theme, which is performed and 
documented as a live event that is then available in var-
ious archives.

Episodes of the South is a project initiated by the 
Goethe-Institut in cooperation with Sesc which re-
flects metaphoric, cultural, social, historic and political 
dimensions of the so called ‘South’.


