
 

Turismo e controle: em “Remote Buenos Aires”, do Rimini Protokoll. 

 

Resumo: Neste artigo, a peça “Remote Buenos Aires” do Rimini Protokoll é analisada através da               

estrutura dialética de tese, antítese e síntese. A tese é “Quem vê passar, vê um flashmob, vê o teatro do                    

turismo” e afirma que a peça, para quem vê de fora, seria apenas uma outra forma de turismo. A                   

antí-tese é “Quem vê de dentro - participa, vê a cidade como teatralidade” e pontua a experiência do                  

participante da peça. Por fim, a síntese: “Quem vê o todo - turismo controlado” mostra que a peça é                   

maneira criativa de questionar a sociedade do controle. 

 

Palavras-chave: Rimini Protokoll; Remote; controle; turismo; supereu. 

 

Abstract: In this paper, the play "Remote Buenos Aires" of Rimini Protokoll is analyzed through the                

dialectic structure of thesis, antithesis and synthesis. The thesis is "Who sees passing, sees a flashmob,                

sees the theater of tourism" and states that the play, for those who see from outside, would be just                   

another form of tourism. The antithesis is "Who sees from within - participates, sees the city as                 

theatricality" and tells the experience of the participant of the play. Finally, the synthesis: "Who sees the                 

whole - controlled tourism" shows that the play is a creative way of questioning the control society. 
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Résumé: Dans cet article, la pièce "Remote Buenos Aires" de Rimini Protokoll est analysée à travers la                 

structure dialectique de la thèse, antithèse et synthèse. La thèse est "qui voit passer, voit un flashmob,                 

voit le théâtre du tourisme" et déclare que la pièce, pour ceux qui voient de l'extérieur, serait juste une                   

autre forme de tourisme. L'antithèse est "Qui voit de l'intérieur - participe, voit la ville comme une                 

théâtralité" et marque l'expérience du participant à la pièce. Enfin, la synthèse: "Qui voit le tourisme                

contrôlé dans son ensemble" montre que la pièce est une manière créative de questionner la société de                 

contrôle. 
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Neste artigo, discutimos o dispositivo cênico “Remote Buenos Aires”, do Rimini Protokoll, por             

três pontos de vista diferentes, como: “Tese: Quem vê passar, vê um flashmob, vê o teatro do turismo”,                  

“Antítese: Quem vê de dentro, participa, vê a cidade como teatralidade” e “Síntese: Quem vê o todo -                  

turismo controlado”. 

 

Tese: Quem vê passar, vê um flashmob, vê o teatro do turismo 

 

Num dos dias em que acompanhei “Remote Buenos Aires”, no mesmo momento em que a peça                

acontecia embaixo do Obelisco, especificamente, enquanto os participantes dançavam com seus           

headphones na cabeça, o ônibus do Buenos Aires Bus - ônibus de turismo com teto aberto semelhante                 

aos que existem em outras cidades turísticas ocidentais - cruzou a Avenida Nove de Julho. 

Era clara a semelhança que havia entre o grupo do ônibus e o grupo de headphones . Afinal, para                  

quem olha de fora o grupo de até cinquenta pessoas com headphones de “Remote Buenos Aires” parece                 

um grupo de turistas. Para o olhar externo, na maior parte do trajeto, é como se o grupo de pessoas que                     

passam caminhando lentamente participassem de um tour guiado por áudio, um pacote de visitação              

típico dos grandes centros turísticos. 

O que diferencia, ou, ao menos, causa estranhamento em relação a um grupo turístico, em quem                

observa “Remote Buenos Aires” passar, é que algumas ações da peça - tais como: correr, dançar,                

segurar um objeto acima da cabeça, formar um binóculos com as mãos, gritar palavras de ordem, dançar                 

e caminhar de costas - não são normalmente realizadas por turistas. 

Ainda sim, o efeito estético que tais ações extra-cotidianas causam não é forte o suficiente para                

assustar ou atrair o transeunte. A recepção de “Remote Buenos Aires” pelos transeuntes ou pelos               

territorializados em estabelecimentos comerciais ou residências é a recepção de um pequeno            

estranhamento sem choque. Ou seja, num primeiro momento, os olhares são atraídos pelo movimento do               

grupo de pessoas com curiosidade, para, logo em seguida, descansarem, percebendo que não se trata de                

nenhuma atividade de grande concentração de energia. Não há grandes reações de apoio ou de crítica, e                 

por vezes, alguns transeuntes e territorializados sorriem complacentemente. 

Costa de Lima e Baumgartel, no artigo “O flashmob e o rolezinho: considerações sobre a               

construção estética de um corpo coletivo político num espaço de ostentação capitalista”, utilizam uma              

definição que afirma que um flashmob é “um encontro público de pessoas estranhas umas às outras,                

organizadas via internet ou celular, que performam um ato inútil e depois se dispersam novamente.”.               

(LIMA, 2017, p. 154). 
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À priori esta definição serve para “Remote Buenos Aires”, especialmente, quando olhado de             

fora. Costa de Lima e Baumgartel afirmam ainda, sobre os flashmobs na comparação com os rolezinhos,                

que: 

 

outros tipos de gesto que se escondem atrás ou nas frestas de certas manifestações coletivas               
artísticas e/ou sociais que, parecendo transgredir, não ameaçam a lei fundante do status quo e               
terminam por propor sensorialmente, por meio de um prazer sobretudo narcísico, uma conciliação             
dos participantes e espectadores com os espaços e comportamentos sociais, nos quais ambos se              
inserem cotidianamente. Por mais que essas manifestações apresentem um momento de ruptura            
com o cotidiano, elas evitam expor criticamente as contradições socioeconômicas da sociedade e             
acabam funcionando como típicas atividades de diversão e lazer que tornam suportável a             
normatização dos espaços e comportamentos cotidianos no qual elas se apresentam pontualmente            
como exceção. (LIMA, 2017, p. 154). 

 

Assim, para quem olha de fora, “Remote Buenos Aires” parece um flashmob, uma perturbação              

sutil e passageira da ordem da cidade feita com um prazer frívolo por aqueles que dela participam. O                  

que diferencia “Remote Buenos Aires”, todavia, de um passeio turístico e dos flashmobs é,              

especialmente, o que a voz mecanizada, que guia o tour , fala no ouvido de cada participante. As                 

palavras ditas pela voz mecanizada são, porém, inaudíveis para quem vê de fora, somente acessíveis               

para quem pagou pelo uso do headphone e vê, e ouve, a peça de dentro. 

 

Antítese: Quem vê de dentro, participa, vê a cidade como teatralidade 

 

No início de “Remote Buenos Aires”, depois de ter comprado o bilhete, como se faz para                

eventos turísticos, pela internet ou num dos pontos de venda do festival FIBA, e chegado ao Cemitério                 

da Recoleta, cada participante recebe um headphone. Esse headphone é como um símbolo de cidadania               

que indica o pertencimento dos participantes ao grupo de “Remote Buenos Aires”. Ainda que existam               

hoje em dia muitas pessoas usando headphones nas ruas, geralmente, essas pessoas se portam de               

maneira bastante distinta da dos participantes, por, geralmente, não estarem em grupo. 

Com o headphone na cabeça, mesmo antes do deslocamento começar, a relação com a voz               

mecanizada se inicia. O participante é convidado pela voz mecanizada, que, logo sabemos, se chama               

Rosa, a aguardar alguns instantes, a voz convida o participante a se sentar, a ficar confortável. 

 

Cidade como teatralidade 
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Nesse primeiro momento de apreensão interna da peça, a relação com o ambiente sobressai. A               

retirada do sentido da audição como sentido de relação e de localização espacial, pela alternância entre                

fala da voz mecanizada e música, faz com que se tenha um sentimento de estar numa bolha, estar                  

minimamente separado do contato direto com o espaço circundante. Nesse momento, como se existisse              

uma reação de compensação dos sentidos, a visão aflora.  

O espaço escolhido para começar “Remote Buenos Aires”, o Cemitério da Recoleta, oferece, já              

nesse primeiro momento, estímulos à visão no contato com os ornamentos e as inscrições de túmulos e                 

as tumbas. Assim como, todo o trajeto passa por lugares ao mesmo tempo usuais e visualmente                

interessantes, de forma ritmada, de modo que o participante não chega a relaxar, a descansar, a se                 

entediar, em nenhum deles. 

A relação com os espaços pelos quais passa o grupo - Cemitério da Recoleta, Escadaria da Rua                 

Guido, Fonte, Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, Igreja da Paróquia Nossa Senhora de              

Loreto, Shopping-Center Alto Palermo, Subte, da Estação Bulnes à Estação Tribunales, Monumento            

Histórico Obelisco e HR Luxor Hotel - é sempre mediada pela voz mecanizada. Assim, no momento da                 

vivência de “Remote Buenos Aires”, a visão da cidade como teatralidade é uma das três grandes tônicas                 

para os participantes. 

Dentre os vários momentos e os vários lugares pelos quais passa o trajeto de “Remote Buenos                

Aires”, cabe ressaltar, como momento de foco na visão da cidade como teatralidade, a parada dos                

participantes na escadaria: 

 

Subí las escaleras. 
Un lugar que los reúne a todos, intelectuales y sensibles, es la platea de un teatro.  
Subí las escaleras y sentate en el segundo tramo. 
Buscate un buen lugar. 
Pero deja a los lados espacio por los transeúntes. 
Los mejores asientos están en el centro! 
Si no encuentras un lugar en el segundo tramo, sentate más abajo. 
Cuando todos se hayan ubicado, va a empezar la obra. (KAEGI, 2017, s/p) 

 

Essa parada acontece no primeiro terço de peça e consiste em que, guiados pela voz mecanizada,                

todos sentem-se numa escadaria e observem a rua em frente. Depois que todos estão sentados, Rosa                

narra a obra: 

 

Silencio por favor. 
La obra está por empezar. 
Shhh! 
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La escenografía muestra una metrópolis urbana. 
Ves edificios, calles, autos y peatones. 
 
El estilo general es barroco clásico con estructuras simétricas. 
Hay un gran espacio en el medio al que se puede acceder por tres corredores que ofrecen 
distintos caminos para entrar al escenario.  
La disposición de los edificios repite la estructura simétrica.  
Un edificio del siglo XX se enfrenta con uno del siglo XIX en la embocadura del escenario. 
Solamente un auto de policía a la izquierda rompe la impresión simétrica. 
 
En el fondo, hay un telón pintado que muestra las casas de los muertos y las casas de los vivos.  
Un álamo en el centro se erige como símbolo de la naturaleza que vence a la muerte. 
El monumento de un ángel volador representa el poder del más allá. 
 
Todo el escenario está iluminado homogéneamente, en el medio, hay luces verdes y rojas, que 
dan la sensación de movimiento regulado.  
Esta ilusión es subrayada por los autos y los colectivos, empujados por sogas invisibles por 
diferentes carriles de un lado al otro.  
 
De dónde vienen? 
Hacia dónde van?  
 
La coreografía tiene buen ritmo y está acompañada por varios actores que pueblan la escena. 
 
La mayoría, entra al escenario por el nivel del medio. 
Algunos llevan bolsas llenas de utilería. 
Algunos actúan que usan sus teléfonos. 
Otros caminan en pareja. 
 
Unos pocos cruzan directamente delante del público.  
Aparentan no verte. 
Están actuando con la cuarta pared. 
Otros miran fijamente al público. 
 
Es una coreografía grupal de personas y de máquinas que muestra el curso normal de la vida. 
Hace hincapié en la soledad del individuo.  
Es una escena llena de melancolía. 
 
Quién está tratando de llamar la atención? 
De dónde viene todos estos actores? 
Quién los dirige? 
Alguna vez van a actuar su propia muerte? 
 
El primer acto está por terminar.  
Si lo disfrutaste, por favor aplaudí a los actores. 
Bravo! 
Fue una buena función. (KAEGI, 2017, s/p) 

 

A sincronia, que por vezes acontece, entre a narração da voz mecanizada - sobre as pessoas que                 

caminham sozinhas ou em casal, que estão com telefone, que olham para o grupo sentado na escada - e                   

a realização desses acontecimentos banais e reais por algum transeunte da cidade, acentua a teatralidade               
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da vida cotidiana que “Remote Buenos Aires” todo, e, especialmente, esse momento, mostra aos              

participantes. Logo em seguida, Rosa afirma: 

Ahora llegó tu momento de entrar en un escenario.  
Pero no en este.  
Parate y dejá tu posición de público.  
Subí las escaleras.  
Te muestro otro escenario: el escenario principal. 
Caminá derecho.  
Seguí caminando por la calle.  
Te encontrás en un decorado. 
¿Como te sentís en el escenario principal? (KAEGI, 2017, s/p) 

 

A teatralidade da vida cotidiana em que todos são atores, performers e públicos de acordo com                

seus papéis sociais e de acordo com o momento em que desempenham cada papel é abarcado pela peça,                  

então, tanto no apontamento para a teatralidade da rua, como na designação dos participantes como               

atores protagonistas no “cenário principal”.  

 

Relação humanos-máquina 

 

Ao mesmo tempo em que a teatralidade da vida cotidiana é realçada como um dos motivos da                 

peça, a relação com a morte, com o inorgânico, enfim, com a máquina, é também colocada como um                  

outro tema da peça. Logo no início, ainda no cemitério, a voz mecanizada afirma: 

 

Me llamo Rosa. 
Mi voz te recuerda a alguien? 
Te imaginás una cara cuando me escuchás? 
Cómo te imaginás mis ojos? 
Cómo te imaginás mis labios? 
Mi voz te suena extraña? 
Sí, ya sé. 
Todos dicen lo mismo. 
Sueno un poco artificial. 
Mis sílabas todavía no están conectadas de manera suficientemente orgánica.  
Mi pronunciación del castellano aún está en modo de desarrollo.  
Todavía estoy trabajando para mejorarme. 
Perdón. 
No soy humana. 
Pero voy a tratar de ser tu amiga. (KAEGI, 2017, s/p) 

 

A ironia da voz mecanizada, que afirma se tornar amiga do participante, é mais forte do que                 

parece num primeiro momento porque o fechamento para os sons do exterior e para a conversa com                 
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outras pessoas causado pelo uso do headphone cria um espaço de “intimidade” com essa voz, mesmo                

que saibamos da sua natureza inorgânica. 

Um dos elementos linguísticos que são bem utilizados pelo texto dramatúrgico de “Remote             

Buenos Aires” e contribuem para esse efeito de “intimidade” com a máquina é o pronome “eu”. Uma                 

tecnologia primitiva, falar em primeira pessoa, é, paradoxalmente, o que humaniza a máquina             

tecnológica na peça. Rosa se implica no discurso, fala em primeira pessoa, e enfatiza a diferença entre                 

humanos e máquinas: “Yo no puedo nadar. Pero tampoco puedo tener cáncer de piel. (KAEGI, 2017,                

s/p)”. No decorrer da peça o jogo com a dimensão de máquina da voz mecanizada é exagerado através                  

da transformação de Rosa em outro: 

 

Ahora me voy a transformar. 
Me voy a transformar en Rodrigo. 
Rodrigo también soy yo. A pesar de que Rodrigo a veces diga lo contrario. 
Estás preparado? 
Voy a empezar la metamorfosis ahora. 
 
Soy Rosa. 
Soy Roma. 
Soy Romera. 
Soy Romenia. 
Soy Romario. 
Soy Rodario. 
Soy Rodarigo. 
Soy Rodrigo. 
Mi nombre es Rodrigo. 
No te preocupes. 
Todo ha sido guardado. 
No se perdió nada. 
Pero conmigo algunas cosas van a cambiar. 
Vos me imaginaste mujer?  
Bueno. basta. (KAEGI, 2017, s/p) 

 

A transformação de Rosa em Rodrigo é feita quando o grupo de participantes de “Remote 

Buenos Aires” está na Igreja. Na saída da Igreja acontece um momento importante da peça, os 

participantes são levados a tomar uma decisão em grupo: 

 

Como Rosa te trataba como a un bebé, eso se acabó. 
Ahora ya estás listo para decidir para qué lado ir.  
Izquierda o derecha? 
Decidan juntos. 
No se separen. 
Tratá de traer a los otros con vos. 
Convencelos. 
Dale. Tratá. 
Mové el culo. (KAEGI, 2017, s/p) 
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A decisão, tomada na maioria da vezes rapidamente através de olhares, sem chegar a precisar da                

linguagem verbal, é uma falsa decisão. Caso o grupo decida ir para a direita, não há repressão da voz                   

mecanizada. Caso o grupo decida voltar para a esquerda, Rodrigo reprime: 

 

Pará! A la izquierda no. 
Querés retroceder? 
Tenés que ir para la derecha.  
Caminá para la derecha hacia el semáforo.  
Perdón. Fue mi culpa. 
No debería haberte dejado elegir. 
De verdad pensé que estabas listo para esto. 
Pero por el momento, mejor me quedo con vos. 
No estás listo para decidir cómo proseguir. (KAEGI, 2017, s/p) 

 

A reação à falsa escolha é realizada através de um teclado de celular por cada um dos três                  

produtores que acompanha cada um dos grupos em que se divide, nesse momento, o grande grupo de                 

“Remote Buenos Aires”. Além deles, há um quarto produtor, caracterizado pelo uso de um cachecol               

vermelho. Somente este produtor do cachecol vermelho havia sido apresentado ao público, logo no              

início da peça no cemitério, como elemento de segurança em caso de contratempos. 

Já no final da peça, no momento em que o grupo de participantes com headphone sobe as                 

escadas dos onze andares do hotel e está ofegante, Rodrigo afirma enfatizando a contraposição entre o                

corpo humano débil e finito e a máquina possivelmente eterna: 

 
Estás más viejo y empezás a sentir el peso de tu cuerpo. 
Tu corazón late más rápido. 
Envejecés y te quedás más rápido sin aire. 
Empezás a estarle agradecido a las máquinas de las que antes desconfiabas. 
Tu cuerpo empieza a tener olor. 
Empezás a escuchar sonidos y voces que no están. 
Tomás cada vez más remedios. (KAEGI, 2017, s/p) 
 

 

No final da subida das escadas, Rodrigo diz: “Yo voy a tomar el control.” Quando todos chegam                 

ao terraço, onde acontece o final de “Remote Buenos Aires”, Rodrigo afirma: “Nadie se va a acordar de                  

tu nombre. Pero yo voy a estar acá para contarles sobre vos. Preparate para desintegrarte! 3, 2, 1.”                  

(KAEGI, 2017, s/p). A desintegração, no final de “Remote Buenos Aires” é tanto entre o eu e a máquina                   

quanto entre o eu e o grupo. 

 

Comportamento de grupo 
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Outra temática de “Remote Buenos Aires”, que aparece concomitantemente com a teatralidade            

da vida cotidiana e a relação entre humanidade e máquina, é o comportamento humano de grupo.                

Quanto ao grupo humano de cinquenta pessoas que se forma na peça, logo no começo de “Remote                 

Buenos Aires” no Cemitério da Recoleta, Rosa é muito irônica: “La imagen de un grupo que no quiere                  

ser un grupo. Un grupo que es demasiado chico para ser la población de una ciudad pero demasiado                  

grande para ser una familia. Los voy a llamar rebaño.” (KAEGI, 2017, s/p). 

Ainda no começo da peça, Rosa continua a ironizar a incapacidade humana para viver como               

grupo e o uso que fazem da comunidade as religiões, quando  afirma: 

 

Voy a tratar de ser una buena pastora.  
Pero algunos siempre quedan abandonados. 
En cuanto más cerca del centro del rebaño estés, mejor va a ser mi señal. 
Pero sé consciente del principio del rebaño. 
A los del borde se los comen. 
Los del centro no encuentran comida. 
Pero ustedes no son animales. 
No siguen solamente sus instintos y su necesidad de reproducirse.  
El pensar es lo que los hace distintos a los animales. 
Y a las máquinas. 
Al menos eso es lo que vos pensás. (KAEGI, 2017, s/p) 

 

Posteriormente, já perto do final de “Remote Buenos Aires”, Rodrigo aponta para o             

comportamento diferente que os humanos têm quando são parte de um grupo, ou. como ele chama, de                 

um rebanho. Ele afirma: “Raras las cosas que hacés cuando estás en un rebaño. Te daría vergüenza                 

hacer lo mismo solo.”. Afirma ainda que: “Yo fui el pastor sin cara. Yo fui tu centro.”. E no terraço do                     

hotel, no final da peça, promete que as máquinas dominarão ainda mais a humanidade: “Me prestaste tu                 

cuerpo. Pronto voy a volver y te voy a pedir tu mente.” (KAEGI, 2017, s/p). 

 

Síntese: Quem vê o todo - turismo controlado 

 

A síntese entre a vivência de quem vê “Remote Buenos Aires”, “Tese: Quem vê passar, vê um                 

flashmob, vê o teatro do turismo”  - e a vivência de quem participa de “Remote Buenos Aires” de dentro  

“Antítese: Quem vê de dentro, participa, vê a cidade como teatralidade”, como questionamento da              

teatralidade cotidiana, do comportamento de grupo e da relação homem-máquina - pode ser realizada na               

experiência (BENJAMIN, 1993) de elaboração crítica do todo. 
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Para elaborar o todo é importante, primeiro, entender o que sustenta o complexo turístico              

mimetizado em “Remote Buenos Aires. Uma vez que, como mostra Giorgio Agamben em “Infância e               

história”, o turismo no seu modo regulado por agências de viagem e pacotes turístico não é uma                 

atividade da realização de experiência, como pode ainda ser a arte, mas é precisamente o atestado do fim                  

da experiência (AGAMBEN, 2005). 

É eloquente o exemplo, mesmo para quem nunca tenha estado no Museu do Louvre, que               

Agamben dá das centenas de turistas empilhados para tirar uma foto do quadro de Leonardo Da Vinci,                 

“La Gioconda”. Em tal atividade de verificação do já visto através das mídias, como na relação com                 

outros pontos turísticos, não há vivência aberta ao acontecimento que possa se transformar pela reflexão               

em experiência, há apenas uma verificação do já conhecido. 

O turista, que circula por essas redes pré-estabelecidas de turismo, não está aberto sequer à               

beleza, quanto mais à alteridade do mundo. Isso acontece em Paris e também em Buenos Aires, por                 

exemplo, no Cemitério da Recoleta. Quando o grupo de “Remote Buenos Aires” já se portava de                

maneira extra-cotidiana, com o uso dos headphones pelo grupo de cinquenta participantes, e,             

especialmente, onde havia centenas de tumbas interessantes e propícias à observação, vários turistas,             

sem vivenciar o espaço ao redor, tanto brasileiros quanto de outros países latino-americanos me              

perguntavam, em português, espanhol, ou portunhol: “Você sabe onde é o túmulo da Evita?”. Eles               

estavam menos preocupados em vivenciar o espaço do quem em verificar a informação, já conhecida, de                

que ali existia o túmulo da Evita. 

“Remote Buenos Aires” não se desvia dos ícones do fim da experiência, pois começa no               

Cemitério da Recoleta e, mais do que isso, chega até a parar embaixo e, inclusive, tem como ação fazer                   

coletivamente o gesto de observar com um binóculos feito com as mãos o monumento, hiper-exposto               

midiaticamente, do Obelisco, situado na esquina das Avenidas Corrientes e Nove de Julho. Então, o que                

distingue a peça do turismo? 

Além de passar por ícones desgastados pela propagação exaustiva de sua imagem pelos meios de               

comunicação de massa como o Cemitério da Recoleta e o Obelisco, “Remote Buenos Aires” passa por                

outro tipo de lugar que também tem posição de destaque na rotina prevista e controlada do turismo do                  

fim da experiência: os não lugares. Segundo Marc Augé,  

 

um espaço que não se pode definir nem como identitário, nem como relacional, nem como               
histórico definirá um não lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é                
produtora de não lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que,                 
contrariamente à modernidade baudaleriana, não integram os lugares antigos: estes,          
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repertoriados, classificados e promovidos a ´lugares de memória´, ocupam aí um lugar            
circunscrito e especifíco (AUGÉ, 1994, p. 47) 

 

Dado que não há nada no trajeto, que passa, alternadamente, entre ícones superexibidos e não               

lugares sem identidade, que diferencie “Remote Buenos Aires” da não experiência do turismo de              

massas, podemos atentar melhor para os participantes. 

Espectadores, como turistas com um trajeto pré-definido ao qual não têm acesso, usando, como              

se estivessem - no nosso caso estávamos - em terra estrangeira, headphones . Para compreender como               

funcionam esses aparatos tecnológicos, que mediam nossa vida, em geral, e que, especificamente,             

mediam “Remote X”, podemos analisar os headphones como dispositivos através do conceituação de             

Giorgio Agamben, em “O que é um dispositivo”. 

O filósofo italiano afirma que os dispositivos sempre implicam processos de subjetivação,            

sempre produzem sujeitos. Agamben desenvolve o conceito de Michel Foucault de dispositivo até             

chegar a: “uma geral e maciça divisão do existente em dois grandes grupos ou classes: de um lado, o                   

seres viventes (ou, as substâncias), e, de outro, os dispositivos em que estes são incessantemente               

capturados.” (AGAMBEN, 2009, p. 40.). O autor chama de sujeito ao que resulta da relação entre essas                 

duas grandes classes. 

Assim, não é somente o ser vivente que utiliza os dispositivos para se tornar sujeito, mas                

também os dispositivos que assujeitam o ser vivente. Quando o espectador de “Remote X” coloca o                

headphone e se torna participante, por mais que esteja imbuído de uma boa vontade de se relacionar                 

com desconhecidos e experienciar autenticamente a cidade, há uma dimensão em que o headphone é o                

que torna o participante, pelo precesso de assujeitamento, em sujeito com headphone de “Remote X”. 

A sutileza de “Remote X” é que quando estamos no teatro sentados é mais clara o nosso                 

assujeitamento na cadeira e nossa circunscrição ao espaço de público, mas, quando estamos usando              

headphones e nos deslocando pela cidade, temos uma sensação de liberdade. Assim como a sensação de                

experiência do turismo, é uma sensação de sermos sujeitos que participam da encenação por uma               

tomada de decisão racional, porém, na verdade, essa participação não é, necessariamente, menos             

assujeitada. 

O fato de que a voz mecanizada fala, através do headphone, diretamente ao nosso ouvido - e, ao                  

mesmo tempo, nos deixa numa sensação de uma bolha, com o sentido da audição imunizado para os                 

sons do ambiente e da voz de outros humanos - possibilita um passo além de análise. 
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Há uma correspondência estrutural entre a voz mecanizada de Rosa e de Rodrigo, que através do                

headphone fala como um outro dentro dos nossos próprios ouvidos, com um dos dispositivos psíquicos               

conformante do sistema do eu, o supereu. 

O supereu, ou superego nas traduções mais antigas, foi teorizado por Sigmund Freud como a               

instância do sistema do eu que objeta o gozo, como um censor. O psicanalista austríaco afirma: 

 

O superego é para nós o representante de todas as restrições morais, o advogado de um esforço                 
tendente à perfeição – é, em resumo, tudo o que pudemos captar psicologicamente daquilo que é                
catalogado como o aspecto mais elevado da vida do homem. Como remonta à influência dos pais,                
educadores, etc., aprendemos mais sobre seu significado se nos voltamos para aqueles que são sua               
origem (FREUD, 1996, p. 72 Apud REVERSO, 2011, p. 17.) 

 

A conceituação freudiana talvez não seja suficiente para analisar completamente a voz            

mecanizada de Rosa ou Rodrigo. Uma vez que, como vimos, além de ordenadores rígidos, eles são                

também brincalhões e irônicos com relação aos seus ouvintes. 

Assim, a teorização do supereu pela psicanálise lacaniana traz um elemento novo e fundamental              

para nossa análise. Jacques Lacan afirma que Freud igualava o supereu, conceito que ele vai               

desenvolver, e o ideal do eu, que tem função paterna de identificação e castração. Segundo Lacan, o                 

supereu tem acima de tudo uma função imperativa: “nada força ninguém a gozar, senão o superego. O                 

superego é o imperativo de gozo – Goza!” (LACAN, 1985, p. 130. Apud REVERSO, 2011, p. 18) .                  

Seguindo o psicanalista Bruno Ferreira Pena, cabe destacar ainda que: 

 

para o supereu tanto faz se o sujeito goza obedecendo à lei ou transgredindo-a. E, além disso,                 
trata-se de um imperativo de gozo que jamais será cumprido, porque sempre, pela lógica              
superegoica, é possível exigir um pouco mais de empenho ao sujeito, goze o que ele gozar.                
(REVERSO, 2011, p. 20) 

 

Para análise de “Remote Buenos Aires”, a analogia estrutural de Rosa e Rodrigo com a               

conceituação lacaniana do supereu como imperativo de gozo, leva a uma possível interpretação do              

mecanismo da peça como mimetização do funcionamento do controle na sociedade biopolítica em que              

vivemos. 

Segundo Michel Foucault em “Em defesa da sociedade”, durante o decorrer do século XIX              

surgiu e no século XX se tornou preponderante um tipo de poder que se junta ao poder disciplinar de                   

modo a: 

 

complementar esse velho direito de soberania – fazer morrer ou deixar viver – com outro direito                
novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser                
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um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: poder de 'fazer' viver e de 'deixar' morrer.                
(FOUCAULT, 2010, p. 202) 
 

O poder disciplinar, para o filósofo francês, é o poder que policia a “distribuição espacial dos                

corpos (sua separação, seu alinhamento, sua colocação em série e em vigilância) e a organização, em                

torno desses corpos individuais, de todo um campo de visibilidade.”. Enquanto que, “a nova tecnologia               

que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem a corpos,                   

mas na medida que ela forma, ao contrário, uma massa global” (FOUCAULT, 2010, p. 202). 

Gilles Deleuze, em “Post-scriptum à sociedade do controle”, aponta para uma agudização desse             

processo de complementação do poder disciplinar pelo biopoder, ou pela biopolítica, que é o controle.               

Segundo Deleuze, o controle é uma forma ainda mais dissimulada de controle do que a biopolítica, por                 

exemplo, o 

 

marketing é agora o instrumento de controle social, e forma a raça impudente de nossos               
senhores. O controle é de curto prazo e a rotação rápida, mas também contínuo e               
ilimitado, ao passo de que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua.              
(DELEUZE, 1992, p. 221). 

 

E, no que toca especialmente a “Remote Buenos Aires”, a espacialidade do controle não é               

circunscrita como era a disciplinar, mas aberta, no modo de “um mecanismo de controle que dê, a cada                  

instante, a posição de um elemento em espaço aberto, animal numa reserva, homem numa empresa               

(coleira eletrônica)” (DELEUZE, 1992, p. 222). 

Assim, “Remote Buenos Aires”, na sua aparente simplicidade de teatro de turismo com seus              

singelos headphones , mimetiza a sociedade do controle em que os sujeitos se aprisionam porque,              

mesmo que estejam sendo sugados por ela no abscesso da experiência, com ela gozam porque               

estruturados psiquicamente para serem obrigados a gozar. Desse modo, a mimetização da sociedade de              

controle, contraditoriamente, acontece em toda a obra, desde a concepção conceitual da peça e a escrita                

da dramaturgia até o modo como muitos participantes podem vivenciar a falta de experiência como               

experiência. 

O alcance crítico de “Remote X” está, então, paradoxalmente no momento em que os              

participantes questionam a falta de experiência, a falta de contato com a cidade e com os outros                 

participantes, no momento em que questionam o controle. Nesse ponto, está a virada, o momento de                

percepção, que pode, desde o questionamento do controle no horizonte da peça, se deslocar para o                

questionamento da sociedade do controle, fora dos limites do teatro. 
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