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RESUMO 

 

 

 

Sombra projetada é a primeira fase de um jogo. Uma instalação interativa que propõe no 

seu processo de criação – pesquisa/realização artística – a visão sobre um espaço 

institucional como lugar de exercício de poder. A finalidade é expor a lógica do 

processo. Revelar o jogo. Uma projeção em vídeo interativa funciona como um meta-

dispositivo para falar sobre o dispositivo segundo Michel Foucault. Conceito que é 

discutido em diálogo com as possibilidades “libertadoras” inerentes ao “universo das 

imagens técnicas” apresentado em parte do trabalho de Vilém Flusser. Nesse contexto o 

artista-pesquisador propõe uma obra que, por meio da metáfora e do fazer artístico, 

investe sobre si mesma. O sistema criado para a obra propõe a etapa inicial de um jogo 

que, apoiado em um conjunto de regras planejadas, depende da participação voluntária 

do público para se efetivar. É a investigação da tentativa de uso de um aparato técnico 

para a promoção de experiências criativas e de liberdade. 

 

Palavras-chave: Dispositivo. Sombra. Cartografia. Arte. Jogo. 



ABSTRACT 

 

 

 

Sombra projetada (Projected Shadow) is the first stage of a game. It is a interactive 

installation whose creation – an artistic process of research and execution – proposes a 

vision about an institutional space as a place where power is exercised. The purpose is 

to expose the process logic. To reveal the game. An interactive video projection works 

as a meta-dispositif to talk about the dispositif according to Michel Foucault. A concept 

that is discussed in a dialog with the “liberating” possibilities inherent to the “universe 

of technical images” presented in part of Vilém Flusser’s work. In this context the artist-

researcher proposes a work that, through metaphor and the artistic procedure, invests on 

itself. The system created to the work proposes the initial stage of a game that, 

supported by a set of planned rules, depends on public’s voluntary participation to 

happen. Sombra Projetada is the investigation on how a technical device can be used in 

order to promote experiences of creation and freedom. 

 

Keywords: Dispositif. Shadow. Cartography. Art. Game. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

Figura 1 - testes 1 a 5 A ...............................................................................................p.13 

Figura 2- testes 1 a 5 B ................................................................................................p.13 

Figura 3- testes 1 a 5 C ................................................................................................p.14 

Figura 4 - testes 6 a 10 A .............................................................................................p.16 

Figura 5 - testes 6 a 10 B .............................................................................................p.17 

Figura 6 - testes 6 a 10 C .............................................................................................p.17 

Figura 7 - Aproximação da performer em direção à câmera .......................................p.21 

Figura 8 - Interferência dos presentes com o apagar das luzes ...................................p.21 

Figura 9 - Vídeo captando a performer sem o acionamento dos números ..................p.22 

Figura 10 - testes 11 a 14 A .........................................................................................p.25 

Figura 11 - testes 11 a 14 B .........................................................................................p.26 

Figura 12 - testes 11 a 14 C ........................................................................................ p.26 

Figura 13 - teste 15 A ..................................................................................................p.29 

Figura 14 - teste 15 B ..................................................................................................p.30 

Figura 15 - teste 15 C ..................................................................................................p.30 

Figura 16 - teste 21 A ..................................................................................................p.33 

Figura 17 - teste 21 B ..................................................................................................p.33 

Figura 18 - teste 21 C ..................................................................................................p.33 

Figura 19 - Disposição das luzes e da projeção ...........................................................p.41 

Figura 20 - Disposição das placas de sinalização ........................................................p.42 

Figura 21 – detalhe da disposição dos computadores em relação à projeção...............p.43 

Figura 22 – posição da webcam e do roteador ............................................................p.43 

Figura 23 – Camada 1 foreground ...............................................................................p.44 

Figura 24 – Camada 2 background ..............................................................................p.44 

Figura 25 – Camada 3 silhueta ....................................................................................p.44 

Figura 26 – plano geral ................................................................................................p.45 

 

Anexos 

 

Figura 1 - Calçada em frente ao teatro José de Alencar, Fortaleza, CE, 24 Jul. 2008..p.96 

Figura 2 - Calçada em frente ao teatro José de Alencar, Fortaleza, CE, 24 Jul. 2008..p.96 



Figura 3 - Calçada em frente ao teatro José de Alencar, Fortaleza, CE, 24 Jul. 2008..p.97 

Figura 4 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..............................p.97 

Figura 5 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..............................p.98 

Figura 6 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..............................p.98 

Figura 7 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..............................p.99 

Figura 8 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..............................p.99 

Figura 9 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ............................p.100 

Figura 10 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.100 

Figura 11 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.101 

Figura 12 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.101 

Figura 13 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.102 

Figura 14 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.102 

Figura 15 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.103 

Figura 16 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.103 

Figura 17 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.104 

Figura 18 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.104 

Figura 19 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.104 

Figura 20 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.105 

Figura 21 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.105 

Figura 22 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.105 

Figura 23 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.106 

Figura 24 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.106 

Figura 25 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.106 

Figura 26 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora®. ..........................p.107 

 

DVD 

 

As fotos e os vídeos indicados nos links das notas de rodapé ao longo do texto também 

estão disponíveis no DVD em anexo. 



SUMÁRIO 

 

 

 

1. Introdução: Intenções ...1 

 

2. Projetando sombras ...3 

3. Sobre a antropologia da imagem ...4 

4. A Sombra no mundo de Dante ...7 

5. O projeto inicial e os protótipos ...9 

6. O processo e os procedimentos ...11 

7. Métodos e abordagens em âmbito expandido ...14 

8. Notas sobre o Improviso de Júlia ...19 

9. Processo dialógico mapeado ...26 

10. Complexificando as tramas ...34 

11. Sobre o espaço ou “De onde tirei essa ideia” ...35 

12. Descrição da instalação ....38 

13. Dispositivo de controle ...47 

14. Dispositivo foucaultiano segundo Deleuze ...50 

15. Vida como obra de arte ...52 

16. Liberdade é jogar contra o aparelho ...53 

17. Homo ludens ...56 

18. Sobre capturar uma imagem ...60 

19. Dentro da caixa-preta ...62 

20. A dinâmica entre o aparelho, o programa e o funcionário ...64 

21. Sobre o Balbucio ou “O método da gambiarra” ...67 

22. Sobre o “eucomunidade” ...78 

23. A invenção da fotografia ...83 

 
24. Considerações Finais: Entendimentos ...85 

 
25. Referências Bibliográficas...92 

 

 

 



1 

 

 

Intenções 

 

Uma ação começa quando se tem um propósito. O meu foi discutir uma relação 

entre as pessoas e os “números”. Perguntava-me se faria sentido entender que uma série 

numérica pode substituir alguém. O primeiro resultado desse questionamento foi uma 

ação performática envolvendo desenhos, sombras e corpos
1
. Dessa ação, surgiu um 

início de pesquisa e uma monografia. Alguns anos depois, retomei essa pesquisa com 

outras interpretações sobre aquela primeira relação: pessoas e números. Entre os dois, 

percebi a presença da instituição. Autores como Foucault (1979) e Michel de Certeau 

(2007) me fizeram procurar saber mais sobre a natureza política envolvida na questão. 

Na tentativa de enriquecer meu trabalho, envolvi a máquina na dinâmica do processo. 

Um dispositivo eletrônico que incluía computador, software de programação, projetor e 

câmera. O conceito de dispositivo me norteou nesse momento da investigação. Comecei 

pelo trabalho de Giorgio Agamben (2001), para então me aprofundar um pouco na 

teoria de Foucault (1979) e em um diálogo que construí entre parte do discurso 

foucaultiano e parte dos trabalhos de Flusser (2008) e Deleuze (1992). Chegando até a 

proposta de Hans Belting (2005) por uma “Antropologia da Imagem” para identificar 

alguns conceitos relacionados com a sombra. 

Teve então início o meu novo projeto. Um novo trabalho começava, e, com ele, 

uma nova perspectiva de pesquisa. Efetivamente, optei por projetar um jogo, um espaço 

metafórico composto por elementos capazes de simular um sistema. O projeto prático 

propõe, no seu processo de criação – pesquisa/realização artística – e na função de 

dispositivo técnico de representação inserido em dispositivo concreto
2
, a visão sobre um 

                                                                 
1
   Refiro-me ao trabalho 96010033518, referência inicial para a criação sobre a qual me debruço nesta 

pesquisa. Números escritos no chão compõem a forma da sombra cedida por pessoas que posam para o 

artista. O resultado são sombras em comprimento distinto, variando de acordo com a posição do Sol, 

que registram a narrativa urbana. Esse trabalho foi apresentado na Semana de Humanidades da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2005, e em 2008 na calçada do Teatro José de Alencar, em 

Fortaleza no Ceará. Imagens disponíveis nos links 

<https://picasaweb.google.com/117746715472805583639/PorOndeAndaALuz96010033518#54633773

47243361826> para o trabalho de 2005 e 

<https://plus.google.com/photos/114722781720893384589/albums/5863802267481564337> para o 

trabalho realizado em 2008. 
2
   O “dispositivo técnico de representação” é o mecanismo ou sistema – composto por computador, 

projetor, câmera e software – criado para o projeto prático. E o “dispositivo concreto” é o termo 

utilizado por Gilles Deleuze para análise do dispositivo foucaultiano, o que ele chamou de “conjunto 

multilinear, composto por linhas de natureza diferente” (DELEUZE, 1996, p.1) e que, junto com Félix 

Guatarri, tomaria como agenciamentos (Pougy 2006). O mesmo dispositivo que Giorgio Agamben 

https://picasaweb.google.com/117746715472805583639/PorOndeAndaALuz96010033518#5463377347243361826
https://picasaweb.google.com/117746715472805583639/PorOndeAndaALuz96010033518#5463377347243361826
https://plus.google.com/photos/114722781720893384589/albums/5863802267481564337
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espaço institucional como lugar de exercício de poder. A finalidade é expor a lógica do 

processo. Revelar o jogo. O próprio ato de criar um dispositivo técnico é um jogo, que 

acontece na compreensão dos modelos e conceitos programados nos mecanismos e no 

conhecimento técnico e científico utilizado, quando relacionado com os propósitos do 

artista/pesquisador. Inventar um jogo visual para a participação do público produz um 

meta-dispositivo para falar do dispositivo que o envolve. Uma estrutura planejada, 

criada em diálogo com os teóricos supracitados. Um dispositivo – dispositivo 

maquínico e dispositivo foucaultiano – em que a obra, por meio da poiesis e do fazer 

artístico, investe sobre si mesma. Foi então estabelecida uma premissa, e teve início 

minha jornada. 

A opção pelo estudo do processo de criação de uma obra artística apoia-se nas 

implicações surgidas quando eu que proponho a obra assumo a crítica de meu próprio 

trabalho. Não falo aqui da criticidade própria do processo criativo, quando o artista, na 

produção da peça, questiona-se na intenção de realizar os cortes e as opções necessários 

para geração do trabalho. Há também esse aspecto, mas a proposta é a de uma pesquisa 

acadêmica cujo objeto – além da proposta de instalação – é meu processo de criação, o 

que acaba por tornar a própria pesquisa também objeto, pois sou eu o pesquisador. 

Embora existam outras instalações com mecanismos interativos, de natureza e objetivos 

parecidos, a produção concomitante da vídeo-instalação e da pesquisa é um elemento 

importante a ser estudado. A intenção é, portanto, assumir o papel de artista-pesquisador 

em todas as etapas do processo artístico e do processo acadêmico, duas propostas 

interdependentes de criação. É um trabalho de pesquisa em criação artística e acadêmica 

empreendido por mim – o artista – com o objetivo de obter como produto final uma 

obra de arte e uma dissertação de mestrado. Ambos os processos permanecem ligados, 

ou seja, a vídeo-instalação vai sendo criada enquanto pesquiso, e, durante a criação, o 

processo alimenta a pesquisa. Processo que reúne o desenho de rascunhos, as anotações 

em cadernos, a montagem dos protótipos, a documentação das tentativas e a interação 

com os colegas artistas e o público que participa do resultado do trabalho. 

Abordo conceitos pertencentes à obra de Michel Foucault – também trabalhados 

por Giorgio Agamben e Gilles Deleuze – em paralelo à filosofia de Vilém Flusser. 

Principalmente os pontos discutidos no livro Filosofia da caixa-preta (2001) e O 

                                                                                                                                                                                            
entendia como “o conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se 

concretizam as relações de poder” (AGAMBEN, 2009, p.33). 
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universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade (2008). Esses conceitos 

apresentam a visão da obra artística Sombra projetada como metáfora que propõe o 

confronto entre o indivíduo e o espaço institucional, ampliando-se na criação de um 

protótipo de jogo. É uma aproximação funcional entre um dispositivo de representação, 

a vídeo-instalação, e um dispositivo no sentido do termo foucaultiano, “um conjunto de 

práticas e mecanismos [...] que têm o objetivo de fazer frente a uma urgência e de obter 

um efeito mais ou menos imediato” (AGAMBEN, 2009, p.35). 

 

Projetando sombras 

 

Imagine que você está na sala de recepção de um prédio público, a sua direita há 

uma tela que exibe os números da senha do próximo a ser atendido; à sua frente cadeiras 

estão enfileiradas; à sua esquerda, no chão logo atrás das cadeiras, existe uma projeção 

de luz em forma de quadro. Se estiver disposto a se colocar dentro desse quadro você 

será capaz de experimentar o processo: sua sombra será tomada por empréstimo. A 

imagem dessa sombra é capturada e colocada em uma nova condição, diferente da que 

assume normalmente – números surgem para preencher essa sombra, e é agora ela 

própria, tomam sua forma e compõem a ação de separação entre corpo e sombra. 

 

*** 

 

O parágrafo acima resume minha primeira proposta para a criação de uma vídeo-

instalação: o Projeto Inicial, ele dialoga em parte com outro projeto que realizei pela 

primeira vez em 2005. Esse projeto anterior teve dois resultados, a saber, uma 

apresentação artística e uma monografia de conclusão do curso de graduação em 

Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará. A intervenção urbana criada 

no ano de 2005 e recomposta no ano de 2008 sobre a calçada do teatro José de Alencar 

chamava-se “Por onde anda a luz – 96010033518” e averiguava a cidade em seus 

diferentes níveis de relação com o indivíduo. A ação debateu o conceito de “prática da 

cidade” (CERTEAU 2007), segundo o qual formas específicas de operações ou 

“maneiras de fazer” são desenvolvidas pelo indivíduo ao atuar no espaço habitado. 

Atualmente, o projeto se dedica ao desenvolvimento de um processo que reflete alguns 

traços desta pesquisa inicial, mas analisa um objeto diferente, a partir de outros 

conceitos e propondo outras questões. 
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Sobre a antropologia da imagem 

 

Para tentar entender o que relaciono enquanto produzo uma projeção em vídeo 

recorri à imagem. No trabalho do historiador de arte alemão Hans Belting a questão 

sobre “o que é imagem” (BELTING, 2005, p. 66) recebe uma abordagem antropológica. 

Ele usa esse formato de investigação por entender que a História da arte estuda não a 

imagem em si, mas a obra de arte: mensurável, classificável e catalogável. Ele acredita 

que uma imagem pode viver em uma obra, mas não coincide com ela (ibidem), seu 

objetivo não é “falar exclusivamente de ‘arte’, mas de ‘imagens’” (ibid. grifos do autor). 

Identifiquei no esforço de Belting por uma “Antropologia da Imagem” algumas 

características da própria imagem que se aplicam à opção pela sombra, como parte do 

meu trabalho de criação. Essa opção ganha força diante da perspectiva da sombra como 

chave para a análise da imagem numa perspectiva antropológica. Acredito que encontrei 

no trabalho desse historiador de arte uma articulação das relações que enxergava 

enquanto produzia meu trabalho. 

Em Por uma antropologia da imagem, Belting cita a contribuição de autores 

como Jeremy Coote e Anthony Shelton, que propuseram um rompimento com a estética 

(ibid.) para apresentar suas intenções de interferir nas discussões sobre os estudos 

culturais e a cultura visual. Elementos presentes no interesse, relativamente recente, por 

novos tipos de estudos de mídia. Para Belting “a imagem deve ser identificada como 

uma entidade simbólica (portanto, também um item de seleção e memória) e distinta do 

fluxo permanente em nossos ambientes visuais” (ibid. p.67). Trata-se de um 

redirecionamento de suas questões, partindo do campo da história da arte para o estudo 

da imagem. 

Belting utiliza a configuração de Jean-Pierre Vernant, pensamento cujas imagens 

primevas ainda estão refletidas no contemporâneo (ibid. p.68). Segundo Vernant, há no 

desenvolvimento da linguagem na Grécia antiga uma importante oposição de palavras: 

eidolon e kolossos. Eidolon é entendido como a imagem de um sonho, deus ou 

fantasma. E kolossos representa o artefato onde as imagens se materializam, enfatizado 

como o “medium”, no qual se fixam as imagens. Belting considera que tanto o eidolon 

quanto o kolossos remontam ao ser humano, o terceiro parâmetro na configuração, “uma 

pessoa vivendo em um corpo físico, que experimentou o eidolon e fabricou o kolossos, 
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sendo o primeiro um produto da imaginação, enquanto o segundo o resultado de 

artefatos criadores”. (ibid.) Fica então estabelecida uma espécie de meta conceitual. 

A meta de Belting é “generalizar a configuração de Vernant e propor uma inter-

relação triangular, em que imagem, corpo e meio poderiam conjugar-se como três 

marcos” (ibid.). Estes marcos apoiam a formulação de uma ideia organizada sobre a 

imagem, ajudando a entender sua participação na questão da morte. Foi ao procurar 

falar sobre o significado da morte para diferentes culturas que Belting parece ter 

encontrado o “entendimento da criação das imagens” (ibid.) 

 

O corpo e o meio estão igualmente envolvidos no sentido das imagens em 

funerais, à medida em que é no lugar do corpo ausente do morto que são 

instaladas as imagens. Mas essas imagens, por sua vez, permaneciam na 

carência de um corpo artificial, para ocupar o lugar vago do falecido. Aquele 

corpo artificial pode ser chamado meio (não só material), no sentido em que 

as imagens necessitavam de corporificação para adquirir qualquer forma de 

visibilidade. Nesse sentido, o corpo perdido é trocado pelo corpo virtual da 

imagem (ibid.). 

 

As imagens necessitam de uma materialidade para se tornarem visíveis, um meio 

pelo qual pudessem chegar a quem as vê. O corpo virtual da imagem assume o lugar do 

corpo perdido do falecido (ibid.). Seria então uma busca por uma substituição da 

presença perdida. A ausência preenchida por uma simulação da figura original. Produz-

se uma contradição: uma ausência visível produzida por uma nova forma de presença 

(ibid.). A imagem seria uma aparente solução para o problema da perda. Uma tentativa 

de compensar uma mudança irreparável por meio de uma simbolização. Fenômeno que 

ocorre apoiado na relação entre corpo, meio e imagem. A imagem captada e projetada 

substitui a presença de um corpo ausente, mas no caso de uma captura e projeção em 

tempo real, a situação adquire uma nova camada. O corpo presente é duplicado pela 

imagem, sem que haja ausência a ser simbolizada, existe uma relação direta entre corpo 

e imagem criada pelo meio. Formula-se uma contradição entre a ausência e a presença 

do corpo e da imagem. 

 

a origem da exata contradição que para sempre caracterizará a imagem: 

imagens, como todos concordamos, fazem uma ausência visível ao 

transformá-la em uma nova forma de presença. A presença icônica do morto, 

todavia, admite, e até mesmo encena intencionalmente, a finalidade desta 

ausência – que é a morte. Logo, a medialidade de imagens é originada da 

analogia ao corpo físico e, incidentalmente, do sentido em que nossos corpos 

físicos também funcionam como meios – meios vivos contra meios 

fabricados. As imagens acontecem entre nós, que as olhamos, e seus meios, 

com os quais elas respondem ao nosso fitar. Elas se fiam em dois atos 

simbólicos que envolvem nosso corpo vivo: o ato de fabricação e o de 

percepção, sendo este último o propósito do anterior (ibid.). 
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Para Belting, um bom exemplo para essa relação contraditória entre a presença e 

a ausência é a máscara, ela seria o compêndio entre a ausência e a presença – 

simultâneas e opostas – que caracteriza a imagem. A máscara cobre uma face
3
, esta tem 

que estar ausente para que a nova presença, a da máscara, seja criada. “toda a imagem, 

de uma maneira, poderia ser classificada como máscara, seja transformando um corpo 

em imagem, seja existindo como uma entidade separada, ao lado do corpo” (ibid. p.70) 

Nos tempos modernos a fotografia herdou as funções das figuras de cera (ibid. 

p.71), que, por sua vez, herdaram a função das máscaras, “a máscara mais peculiar de 

um rosto, o retrato também pertence à história da relação que eu chamo imagem e 

morte” (ibid. p.69). Belting estende essa relação citando Hiroshi Sugimoto, que 

“subverte intencionalmente e desestabiliza o caráter de índice da fotografia” (ibid. p.71) 

ao fotografar figuras de cera. Os corpos nas fotos referem-se aos seus duplos sem vida, 

que – talvez por emularem algo além da visibilidade em duas dimensões da superfície 

fotográfica – estranhamente aparentam estar vivos. Ocorre uma espécie de referência da 

referência, um cruzamento de informação. Essa “referência cruzada” (ibid.) pode servir 

de exemplo para abalizar a opção por um meta-dispositivo para compor minha 

instalação. Um sistema que fala de outro sistema, e utiliza essa ambiguidade. Nas 

palavras de Belting: “Somos ou pegos na armadilha dessa confusão, ou convidados a 

apreciar a ambígua referência cruzada. A ambigüidade, paradoxalmente, auxilia a 

enfatizar um meio na evidência do outro, mediante a contra-referência” (ibid.). 

Jogando chama-se a atenção para o jogo. A criação de um dispositivo inserido 

em um espaço institucional é a base de um jogo feito com elementos tecnológicos e a 

projeção de imagens. Eu estou brincando com esses elementos, e refletindo sobre as 

questões surgidas no caminho. Essa brincadeira parece estender as possibilidades de 

alcance do processo. As questões que posso atingir com Sombra projetada são 

ampliadas por esse alcance. 

                                                                 
3
  Utilizo “face” – por extensão de sentido – para me referir à presença. “Frente (de alguém); presença” 

(Dicionário HOUAISS on line). Quando se está face à face, em frente à alguém, sem intermediário. 

Estar na presença desse alguém. No entanto, aproveito para também evocar o sentido geométrico de 

“face” como um lado pertencente a um conjunto. “Qualquer um dos polígonos que limitam um 

poliedro” (ibidem). A face de um todo com várias outras faces. Uma perspectiva dentre muitas. E 

estendo sua aplicação para um sentido mais filosófico: como o de algo que não exclui outras 

possibilidades, aberto à interpretação. A face, encarada como uma dentre várias opções, me fez criar 

um exercício de imaginação, algo para me permitir entender a face coberta pela máscara como um 

ponto de vista em meio a outros. Assim como este existe, posso criar outros, não apenas uma, mas 

várias máscaras, várias interpretações para uma mesma face. Dessa forma a possibilidade de 

simbolização se confirmaria. A possibilidade para a máscara. 
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Surge então a oportunidade de apresentar a perspectiva de Belting sobre a 

importância da sombra para entender imagem. Oportunidade que para mim significa a 

luz capaz de esclarecer a opção no trabalho. 

 

A Sombra no mundo de Dante 

 

É visível a presença da sombra como ideia base para uma série de discussões no 

meio artístico, seja nos estudos dos períodos Barroco, Rococó e Renascentista, ou nas 

produções da Op art. Michael Baxandall dedicou um de seus livros Sombras e Luzes 

(1997) para a discussão a respeito do papel das sombras na experiência visual. Ele 

utilizou para isso uma justaposição das noções modernas de sombra às noções do século 

XIII. Baxandall tomou proveito de uma tensão entre essas noções para investigar a 

contribuição das sombras para o regime de visualidade, numa ampla abordagem que vai 

de teorias oitocentistas à ciência cognitiva contemporânea, gerando um extenso trabalho 

de investigação. Dessas noções, um elemento no texto de Baxandall me chamou 

atenção: a presença da sombra como o indício da tridimensionalidade, que mantém 

relação física direta, indicial com o corpo, em contato direto com o chão, estendendo-se, 

seguindo formas e movimentos. Das sombras é que surgem as formas que percebo 

objetivamente, por meio delas tenho acesso à noção de volume. Do mesmo modo, se 

levarmos em conta que luz também é matéria, sua ausência, a sombra, estabelece uma 

ilusão de contato com as estruturas em redor. Meu objetivo com isso é – sem querer 

aprofundar questões da física aplicada – trazer a ampliação do que entendo como 

sombra. É tomar como premissa a ideia de que a silhueta que aparece no protótipo, pelo 

seu caráter indefinido, assume uma forma fugidia e fluida como a da sombra. Não se 

trata de dizer que silhueta e sombra são a mesma coisa. Mas, sim, tentar entender, 

partindo da ideia de sombra, essa forma que a obra propõe como guia para o processo. 

Hans Belting considera a sombra como elemento importante na construção de 

uma visão antropológica da imagem. Para tanto, ele desenvolve uma análise baseada na 

obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Na apresentação da “Teoria da imagem de 

Dante” (BELTING, 2007, p.233) Belting descreve o encontro de Dante com uma figura 

singular: Dante encontra no mundo dos mortos um guia, Virgílio, a sombra do homem 

que fora antes, um morto com quem pode falar. Em Dante surgem dois conceitos que 

em duas diferentes culturas caracterizam a ideia de vida após a morte: a sombra na 

cultura antiga (Virgílio) e a alma na cultura cristã (Beatriz). Sombra e alma são 
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representações de uma ideia de vida após a morte (ibidem p.234). Ambas, a sombra e a 

alma, são o indício de um corpo ausente. Assim como a imagem. 

Historicamente, o surgimento das imagens teria sido uma forma do homem lidar 

com a ausência do corpo, a morte teria sido o catalisador da necessidade de produzir 

imagens, as primeiras teriam sido uma forma de lidar com a mortalidade. “A produção 

de imagens foi a resposta a uma ameaça existencial para os seres humanos, quando 

deviam confrontar o rosto da imagem com a ausência de rosto da morte” (BELTING, 

2007, p.234). Essa relação com a ausência caracteriza algo da essência da imagem, sem 

a qual não faria sentido. Belting considera que “sem a referência que fazem à morte, as 

imagens esvaziariam seu sentido, tornar-se-iam em um engano, pois sem o parâmetro da 

morte careceriam de referência” (ibidem. p.235). 

A experiência da sombra é um momento comum ao homem. Todos em algum 

momento da vida, normalmente na infância, já tiveram uma sensação de estranhamento 

provocada pela sombra. Semelhante talvez ao estranhamento que a criança sente na 

primeira vez que se percebe em frente ao espelho. “Todos experimentamos a sombra, 

cada qual com seu próprio corpo, quando a luz direta do sol projeta sobre o solo uma 

sombra que nos duplica” (ibid.). Essa experiência deve fazer parte de um momento 

constitutivo da formação, uma etapa da série de descobertas na construção de uma 

identidade. 

A presença da sombra é “a demonstração visível da presença de um corpo sem o 

qual não poderia existir” (ibid.). Ela funciona como uma marca que indica uma 

presentificação diferente da indicada pelo rastro, isso porque o corpo e a sombra estão 

ligados no espaço e no tempo. O rastro, por sua vez, é desligado do corpo, existe depois 

dele. Somente a representação de uma sombra poderia estar desligada do corpo. A 

produção de uma imagem da sombra poderia ser uma representação dessa tentativa de 

recorte. Há uma lenda sobre a invenção da pintura, na qual se afirma que a primeira 

criação de uma imagem na humanidade teria sido a de uma sombra. 

 

“Según Plinio, una joven de Corinto inventó la pintura al trazar el contorno 

de la sombra de su amado antes de que se marchara a la guerra. [...] De 

acuerdo con esta leyenda, la primera creación en imagen de la humanidad 

entera era la representación de una sombra” (ibid.). 

 

A sombra funcionaria então como um índice da realidade, característica 

atribuída, muito tempo depois, à fotografia. Ambas implicitamente carregam o tipo de 

ausência que é constitutiva da imagem (ibid. p.236). 
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As sombras do mundo de Dante funcionavam como corpos virtuais. A palavra 

“virtual” é adequada na história de Dante porque as imagens desses corpos não existiam 

empiricamente, estavam além disso, era como se as almas houvessem sido insufladas na 

nova “forma” das sombras (ibid.). Deste modo surgiram corpos virtuais similares aos 

que, na atualidade, encontram-se no ambiente tecnológico do ciberespaço (ibid.). 

A imagem física e a imagem poética proporcionam ao corpo ausente um novo 

meio de existência (ibid. p.237). A sombra poderia então ser encarada como um meio, o 

veículo pelo qual a ausência era superada. É a recordação de um corpo. As almas, no 

entanto, não se definiam como recordações porque não podiam se transformar em 

imagens de um corpo (ibid.). As sombras e as imagens dos mortos em Dante são 

diferentes do que é chamado de alma pela teologia cristã. Para os cristãos a alma não 

tem uma forma característica ou um rosto, sua imagem é o seu corpo. O corpo que, após 

a morte, permanece aguardando o dia da ressureição. “En las creencias cristianas sobre 

los defuntos, Dante encontro poco respaldo para su proyecto de animar a la almas em 

imágenes similares a las de la vida o em imágenes en sombras” (ibid. p.238). 

A estratégia definida por Dante para superar esse problema de identificação das 

almas foi a conquista de um novo terreno na teoria das imagens, a imagem estaria, em 

uma ocasião, em analogia com a sombra e, em outra, em contraposição com o corpo. 

Ambos os casos se sustentam na relação com o corpo, no qual a sombra está implícita 

(ibid. p.239). A imagem é parecida com uma sombra, ambas indicam um corpo do qual 

são diferentes. Como descrito na relação entre ausência e presença trabalhada acima, 

ambas são algo distinto, ainda que pareçam e “lembrem” bastante o corpo. A imagem e 

a sombra existem a partir de uma ausência. 

“La sombra es simultaneamente confirmación y rapto del cuerpo, es índice, así 

como manifestación fugaz y mutable, negación del cuerpo, cuyos contornos y cuya 

sustancia disuelve” (ibid.) A sombra é portanto um elemento adequado para produção 

de um projeto de investigação apoiado na criação de imagens. Uma ideia que pretendia 

mexer com o corpo, questionando o corpo em si e os dispositivos no qual se insere. 

 

O projeto inicial e os protótipos 

 

Projeto inicial. Um projetor preso ao teto com a lente apontada para o piso 

projeta o “quadro” de luz que demarca o espaço da ação. Duas câmeras capturam a 

imagem dos corpos presentes, a primeira, ao lado do projetor no teto, registra os corpos 
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em movimento dentro do espaço acima referido e os projeta como uma sombra 

composta de números, esses números referem-se ao local que os corpos ocupam no 

plano e suas dimensões (peso e altura relativos) captadas pela segunda câmera. A 

transformação da imagem captada nos números que se reúnem para formar a sombra é 

processada por um software de interação, o Isadora
4
: ambiente de programação gráfica 

que fornece controle sobre mídias digitais interativas, com especial ênfase para a 

manipulação de vídeo em tempo real. 

Quando alguém entra na área da projeção, é captado pela câmera e o sistema 

projeta uma sombra que varia de tamanho, de acordo com o ponto em que se encontra 

nesse espaço. No centro, ocorre o equivalente à sombra “real” sob o Sol do meio-dia, e 

quanto mais afastado do centro, mais a sombra se estende, simulando o que ocorre ao ar 

livre. 

A programação no software e a capacidade de processamento da máquina 

utilizada definem a quantidade de pessoas que podem ser captadas simultaneamente, e 

quais recursos gráficos compõem os números. 

 

*** 

 

Nesse desenho inicial é perceptível minha busca por uma aproximação entre a 

projeção em vídeo e o espaço a céu aberto. Idealizei um cenário artificial que fosse 

capaz de simular, ao menos na imagem, o movimento real de uma sombra. E mais, 

desejava que fosse uma sombra com características estéticas específicas. Pretendia que a 

sombra se mexendo em resposta aos movimentos fosse feita de números. Uma tentativa 

de transferir para a linguagem digital os desenhos que fiz no trabalho
5
 que foi o objeto 

da minha monografia de conclusão de curso. 

Seis meses após o primeiro momento da pesquisa, adquiri algumas noções na 

busca por ferramentas e técnicas que pudessem me ajudar a realizar minha primeira 

                                                                 
4
   Isadora®, graphic programming environment for Macintosh and Windows that provides interactive 

control over digital media, with special emphasis on the real-time manipulation of digital video. 

Because every performance or installation is unique, Isadora was designed not to be a "plug and play" 

program, but instead to offer building blocks that can be linked together in nearly unlimited ways, 

allowing you to follow your artistic impulse. Descrição disponível em (http://www.troikatronix.com). 

Acessado em 19 de outubro de 2011. Optei utilizar esse programa por considerar sua interface gráfica a 

mais intuitiva dentre os programas que experimentei, no entanto ainda não tenho domínio completo das 

possibilidades do programa, limito-me ao que preciso para experimentar as formas para meu 

dispositivo. O que se resume a permutar combinações de actors, espécie de ferramentas do software. 
5
   Ver imagens nos anexos referentes à intervenção urbana 96010033518. Figuras 1, 2 e 3. 
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tentativa de montagem. Cheguei a consultar outros softwares
6
 já utilizados em outros 

experimentos artísticos, mas o Isadora
®
 me permitiu chegar aos primeiros protótipos

7
 

que, embora ainda distantes do projeto inicial, reúnem três características também 

presentes na primeira ideia: 1. Era uma projeção de vídeo em tempo real, que responde 

aos movimentos de quem se coloca na frente do sensor – no caso, uma webcam; 2. 

Números surgem na tela respondendo ao movimento dos corpos captados pela webcam; 

3. A imagem que surge corresponde visualmente ao corpo que sensibiliza o dispositivo. 

 

O processo e os procedimentos 

 

Falar em investigação de processos exige que se faça uma advertência, pois a 

palavra processo possui dois sentidos muito distintos. O primeiro remete à 

ideia de processamento, o segundo à ideia de processualidade. A noção de 

processamento evoca a concepção de conhecimento pautada na teoria da 

informação. Nessa perspectiva, a perspectiva é entendida e praticada como 

coleta e análise de informações. 

[...] Se, ao contrário, entendemos o processo como processualidade, estamos 

no coração da cartografia. Quando tem início uma pesquisa cujo objetivo é a 

investigação de processos de produção de subjetividade, já há, na maioria das 

vezes, um processo em curso. Nessa medida, o cartógrafo se encontra sempre 

na situação paradoxal de começar pelo meio, entre pulsações. Isso acontece 

não apenas porque o momento presente carrega uma história anterior, mas 

também porque o próprio território presente é portador de uma espessura 

processual. A espessura processual é tudo aquilo que impede que o território 

seja um meio ambiente composto de formas a serem representadas ou de 

informações a serem coletadas. Em outras palavras, o território espesso 

contrasta com o meio informacional raso (ESCÓSSIA; PASSOS; 

KASTRUP, 2010, p.58). 

 

Partindo da crítica de processo de Cecília Salles, e em consonância com o 

método cartográfico de Gilles Deleuze e Félix Guattari, a proposta de pesquisa que 

discuto aborda o modo como vivo minha investigação. Será esse o ponto de partida para 

a análise de uma “processualidade” (ESCÓSSIA; PASSOS; KASTRUP, 2010, p.58), 

                                                                 
6
   Max MSP Jitter - programa recorrente em múltiplos projetos multimídia, utilizado principalmente por 

músicos compositores, mas também por performers, designers de software, investigadores e artistas, 

interessados na criação de software interativo e no processamento de áudio, vídeo e gráficos 2D e 3D, 

que lhes permita interagir com a interface em tempo real e ainda controlar dispositivos digitais ou 

analógicos através desta. (Max MSP Jitter, Laboratório de Criação & Projecto de Instalação Artística, 

Mestrado em Criação e Arte Contemporânea, 2009/10. Universidade de Aveiro). 

    Pd (aka Pure Data) – real-time graphical programming environment for audio, video, and graphical 

processing. It is the third major branch of the family of patcher programming languages known as Max 

(Max/FTS, ISPW Max, Max/MSP, jMax , etc.) originally developed by Miller Puckette  and company 

at IRCAM. Pd was created to explore ideas of how to further refine the Max paradigm with the core 

ideas of allowing data to be treated in a more open-ended way and opening it up to applications outside 

of audio and MIDI, such as graphics and video. Disponível em <http://puredata.info/> Acesso em 7 

Jun. 2012. 
7
  Ver, nos anexos, os printscreens da montagem do dispositivo no Isadora

®
. Figuras 4 a 26. 

http://puredata.info/
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algo de que não posso me afastar, visto que é meu próprio fazer artístico, mas que 

pretendo questionar. Para tanto, emprego as conversas que venho mantendo com 

avaliadores e alguns colegas estudiosos de arte, além dos registros – anotações em 

cadernos, maquetes, desenhos esquemáticos, fotografias, arquivos de texto, prints 

screens, e videos – compilados do processo
8
. Elementos que destaco a partir da 

observação da crítica de processo (SALLES, 2006) e do acompanhamento de processos 

do método cartográfico (ESCÓSSIA; PASSOS; KASTRUP, 2010). 

Para entender melhor o método da cartografia procurei alguns estudiosos que 

houvessem também trabalhado a proposta de Deleuze e Guattari. Encontrei algumas 

pistas no trabalho de Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da Escóssia (2010), 

dentre essas pistas o acompanhamento de processos me conduziu à crítica de processo – 

método proposto pela professora Cecília Salles (2006) – e, desde então, venho 

identificando pontos de diálogo entre as teorias, enquanto descubro mais sobre cada 

uma. Tive acesso a ambos em um mesmo período, quando pude perceber uma maneira 

de pesquisar que parecia estar de acordo com meus objetivos. Em princípio, procuro 

realizar propostas artísticas e tenho interesse pela pesquisa acadêmica dessas propostas. 

Encontrei então, nessas metodologias, algumas respostas que me fizeram tomá-las como 

instrumentos condutores do meu percurso. 

A crítica de processo desenvolvida a partir da crítica genética propõe uma 

metodologia fundada na perspectiva da semiótica de linha peirciana e busca 

compreender o processo de criação (SALLES, 2006). A cartografia propõe uma série de 

pistas em seu método de análise, dentre elas, o acompanhamento de processos 

(ESCÓSSIA; KASTRUP; PASSOS, 2010). Os dois métodos, a crítica de processo e a 

cartografia propõem uma investigação participante e um trabalho de inserção nas “redes 

de criação” (SALLES, 2006) do fazer artístico. Portanto, proponho expor o processo 

como objeto de análise. Uma aposta na discussão sobre a objetividade científica – como 

é colocado em questão nas metodologias citadas – e uma tentativa de dar vasão a 

necessidade de expandir as possibilidades investigativas. Desse modo, o caminho que 

percorri, junto aos diálogos que desenvolvi em redor do meu foco de pesquisa, foi o 

formato assumido para trabalhar questões sobre uma vídeo-instalação e o jogo que 

surgiu a partir dela. Essa foi também uma tentativa de contribuir com o pensamento 

sobre outras propostas de pesquisa em arte. 

 
                                                                 
8
  Esses elementos estão distribuídos nas descrições dos testes do dispositivo e nos anexos. 
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*** 

 

Nos testes iniciais
9
, aproximadamente de julho a dezembro de 2011, atingi um 

modelo no qual a pessoa em frente à câmera seria seguida pela imagem de um texto 

único e previamente definido. Para os registros preferi que esse texto fosse a sequência 

numérica que deu título ao meu trabalho anterior: 96010033518. Essas primeiras 

tentativas não permitiam que os números variassem, ou tivessem quaisquer 

correspondências com a pessoa cuja imagem estivesse sendo captada pela câmera. A 

imagem da pessoa na tela apresentava um efeito visual que a tornava mais parecida com 

um espectro do que com uma sombra. Se não houvesse movimento em frente à câmera, 

o que seria visto na projeção era apenas uma tela negra; mais especificamente, um 

quadro de luz suave. Com o movimento a imagem mostrava a silhueta se mexendo e 

sendo seguida pela sequência numérica. 

 

 
Figura 1 - testes 1 a 5 A 

 

 
Figura 2- testes 1 a 5 B 

                                                                 
9
  Segue o link para o vídeo feito com a configuração do Isadora® desenvolvida para os testes de 1 a 5: 

<http://www.youtube.com/watch?v=kn5cVo2734o> 

http://www.youtube.com/watch?v=kn5cVo2734o


14 

 

 

 
Figura 3- testes 1 a 5 C 

 

Nesse protótipo, o espectro projetado aparece a partir da imagem captada do 

corpo, e essa imagem captada é traduzida pela linguagem informática, que produz os 

números. São esses números que vão interferir na maneira como a imagem é projetada. 

O número “surge e se movimenta” com base em duas variáveis: o local do corpo no 

espaço e sua distância da câmera, que funciona como sensor. Com esses objetivos 

definidos, o projeto apresenta o seguinte aspecto: a criação de um aparato técnico que 

resulte na captação e ressignificação – no sentido de uma tradução do físico para o 

virtual – e projeção dessa imagem. 

 

Métodos e abordagens em âmbito expandido 

 

Na construção da análise crítica aqui discutida, o que está em processo é o que 

conta. Com isso, quero dizer que, enquanto aprendo mais sobre os trabalhos dos autores 

escolhidos para o trabalho, o objeto é o guia para a forma como são abordadas as 

informações adquiridas, o objeto inclusive foi o que me levou aos autores e, durante 

esse processo, o próprio objeto acabou por tornar-se diferente do projeto inicial após 

meu contato com as teorias pesquisadas. Entendo que essa dinâmica não é muito 

diferente do que normalmente ocorre quando se realiza um trabalho acadêmico, o que 

pretendo é assumi-la como elemento a ser incluído no método de trabalho. Na prática, o 

que percebi foi: a vídeo-instalação surgiu com determinadas características que se 

modificam à medida em que a pesquisa avança, e isso, por sua vez, faz com que o que 

se obtêm dos textos estudados seja aplicado em resposta a essas modificações. 

Ao longo de seu desenvolvimento a pesquisa assumiu três características: 1. a 

criação de um aparato técnico que resulte na captura, ressignificação – no sentido de 
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uma tradução do físico para o virtual – e projeção de uma imagem que responde aos 

movimentos em tempo real; 2. a investigação de conceitos capazes de apreender as 

relações imagéticas envolvidas no processo, como a relação entre sombra e imagem; 3. 

a proposição de um processo aberto, o jogo sujeito a interferências e transformações, e 

que conta com isso para ser composto. O primeiro item é a criação de uma vídeo-

instalação; o segundo trata de uma pesquisa que trabalha um elemento da comunicação; 

e o terceiro indica uma trajetória viva, que demanda da pesquisa um mapeamento. 

Todos indicam a construção de um objeto artístico. 

De acordo com a perspectiva apresentada por Cecília Salles em seu livro Redes 

da criação (2006), a criação de um objeto artístico tem elementos de análise 

semelhantes aos aspectos presentes na análise de objetos da comunicação. Escolhi valer-

me aqui do trabalho de Cecília Salles por encontrar nele uma abertura para o 

entendimento de uma pesquisa construída com múltiplas frentes de entrada das 

informações e com os intermitentes tempos do trabalho artístico. Um estudo que encara 

discussões sobre arte e comunicação partindo de uma extensão dos conceitos e 

pressupostos normalmente conferidos a ambas as áreas. Maneira de ver que amplia e, de 

certa forma, subverte os dois campos de estudo. Criando caminhos que se cruzam e se 

completam. 

 

Estamos, portanto, abordando a arte, em diálogo com aqueles que, como 

Arlindo Machado (1999), defendem a abordagem da comunicação em âmbito 

expandido, por perceber que se trata de “um conceito-chave no mundo 

contemporâneo, pois dá conta de alguns processos vitais que definem esse 

mesmo mundo, mas está longe de ser um conceito consensual. Alguns o 

tomam num sentido mais restritivo, abrangendo apenas o campo de atuação 

das mídias de massa, outros preferem dar maior extensão ao conceito, 

incluindo no seu campo semântico todas as formas de semiose, ou seja, de 

circulação e intercâmbio de mensagens, inclusive até fora do âmbito do social 

e do humano, no nível molecular, por exemplo, ou na linguagem das 

máquinas”. Sob esse prisma, as discussões sobre os percursos de construção 

de obras não estão restritas no campo da arte, abarcando outros processos 

comunicativos. (SALLES 2006, p.14-15 grifos da autora) 

 

Apoiado nessa visão sobre a contribuição do projeto e para acompanhar o 

desenvolvimento, em paralelo, do processo de criação artística e da pesquisa acadêmica, 

foi feita a opção por uma perspectiva que utiliza ferramentas dos dois modelos 

metodológicos: a crítica de processo e a cartografia para a investigação de processos 

comunicativos. O potencial envolvido nos aparelhos de produção de imagem e difusão 

de informação. 

De cada modelo eu tomei formas de guiar o processo de construção teórica – na 
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busca por autores e textos que dialogassem com a ideia do trabalho; e da análise do 

projeto – descobrindo como registrar, observar, compilar e criticar o produto de cada 

momento da investigação, das descobertas na pesquisa aos resultados de cada teste do 

dispositivo.  

 

*** 

 

Nos testes de 6 a 10
10

 fui capaz de criar – a partir da base anterior – uma 

variação dos números que apareciam na projeção acompanhando os movimentos 

captados. Essa correspondência entre o movimento do corpo e os números na projeção 

acontece graças a uma opção do programa capaz de fazer com que a posição do objeto 

em movimento na tela seja calculada. Esse número, resultado do cálculo, é diferente 

dependendo da posição em que o corpo está no espaço da tela. Isso foi possível usando 

uma combinação específica entre as ferramentas do Isadora
®
. O software calculava a 

distância do objeto em movimento a partir dos parâmetros “x” e “y”, que relacionei, por 

meio das funções do programa, com as posições verticais e horizontais do objeto. 

 

 
Figura 4 - testes 6 a 10 A 

 

                                                                 
10

   Segue o link para o vídeo feito com a configuração do Isadora
®
 desenvolvida para os testes de 6 a 10: 

<http://www.youtube.com/watch?v=BjmRCSX66Og> 

http://www.youtube.com/watch?v=BjmRCSX66Og
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Figura 5 - testes 6 a 10 B 

 

 
Figura 6 - testes 6 a 10 C 

 

Imagine então a mesma sala descrita no início. Uma projeção sobre uma parede 

comum, sem detalhes ou manchas que atrapalhem a visualização de uma projeção. Em 

princípio, não há imagem, apenas uma luz tênue que surge quando é projetada uma tela 

negra. Quando algum movimento é captado pela câmera – posicionada estrategicamente 

–, números, em constante variação, acompanham os corpos se mexendo, que aparecem 

como silhuetas espectrais ou como uma espécie de cópias em negativo fotográfico preto 

e branco da imagem captada. Para isso, bastam um computador, uma webcam e um 

projetor corretamente posicionados. 

O programa cria uma projeção em que aquele que se coloca em frente à webcam 

vê sua própria imagem transformada em espectro de luz e seguida por números em 

constante variação. Essa imagem espectral responde aos movimentos, desaparecendo se 

não houver nenhum objeto movendo-se em frente à câmera. Sem movimento, só há 

escuridão. O protótipo acionado revela formas quase fantasmagóricas seguidas pelos 

caracteres numéricos. Essas formas diferem da ideia inicial que encarava a sombra 

como elemento fundamental na criação da obra, mas esse distanciamento do primeiro 
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objetivo me fez enxergar outros detalhes no decorrer do processo. Esse é o formato 

usado no experimento que chamei de Improviso de Júlia, a única efetivação da obra, 

resultado de um momento de entrave no desenvolvimento da pesquisa. 

 

*** 

 

Em dezembro de 2012 estava diante de uma proposta de vídeo-instalação – em 

versão incompleta – que previa uma interação, até então, muito abstrata com o público. 

Que elemento seria necessário para completá-la? Para onde deveria ir para seguir na 

denúncia de uma perversa relação
11

 (o jogo) entre homem e dispositivo, quando ainda 

não havia sido capaz de construir a máquina para atender a essa demanda? Meu domínio 

sobre a metáfora do dispositivo, o conhecimento do software, e os protótipos que 

desenvolvi até então permaneciam limitados. Optei por buscar no corpo individual, na 

performance desse corpo, novos entendimentos. 

Procurei outra possibilidade de percurso: a experiência do magistério. A 

proposta de um curso sobre a produção de performance foi um estímulo, deslocando-me 

mais uma vez e produzindo novas possibilidades para investigação. No planejamento, o 

curso estava orientado em torno de três objetivos, produzidos de maneira complementar 

e simultânea: (1) dotar os formandos de autonomia na aprendizagem dos aspectos mais 

importantes da arte da performance e da compreensão dos componentes históricos e 

teóricos que a constituem; (2) construir um debate em torno das principais 

características comuns aos diferentes modos de fazer da performance, a partir da 

participação sistemática de artistas convidados; (3) e produzir a criação, a montagem e o 

desenvolvimento de uma exposição virtual com a apresentação de exercícios realizados 

durante o Módulo. Tais exercícios foram propostas de performance realizadas pelos 

alunos. 

Cada um desses objetivos foi cumprido a contento e possibilitou, para mim e 

para os alunos, produzir, discutir e analisar várias possibilidades de performance. Desde 

os clássicos trabalhos de artistas como Marina Abramovic, Bruce Nauman, Chris 

Burden e o coletivo Fluxus, até os exercícios de performance realizados em sala de aula. 

                                                                 
11

  O “perverso” aqui aplicado diz respeito a ideia de que o dispositivo possa ter sido pervertido no seu 

desenvolvimento. Indo de uma forma que favorece subjetividades para algo que as submete. Essa 

compreensão se desenvolve no último tópico Entendimentos. 
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A experiência desse trabalho me possibilitou a apresentação de minha pesquisa 

em dois momentos: uma primeira aula para a exposição e discussão do projeto, com 

desenvolvimento das teorias e autores estudados; e uma segunda aula para a proposta de 

um exercício de performance envolvendo a primeira apresentação da videoinstalação, 

montada ainda em sua versão de protótipo referente aos testes de 6 a 10. 

A coordenadora do curso, também uma das alunas e atriz profissional, Júlia 

Sarmento, colaborou com o trabalho respondendo a proposta de exercício com uma 

performance. O resultado disso, ainda que não tenha produzido necessariamente o efeito 

estético que esperava (algo mais parecido com a ideia de uma sombra), permitiu a 

criação de um improviso em diálogo com parte da teoria proposta. Aliás, é justamente 

esse o nome: Improviso. 

 

Notas sobre o Improviso de Júlia
12

 

 

Encontro do dia 8/12/2012, penúltimo encontro das aulas de Introdução à 

performance, Módulo II do Curso de Artes Integradas do Centro Urbano de Cultura, 

Arte, Ciência e Esporte – CUCA. 

Tenta evitar que números apareçam no dispositivo, micro-movimentações, pede 

a interação do público; mesmo praticamente sem movimento, números acabam surgindo 

(falhas no programa?); caso apareçam números, retorna ao “grau zero”. Usa roupa preta, 

e, com o cabelo preso para evitar que o programa a reconheça, pretende encontrar o 

ponto cego do programa; outros alunos também interagem e encontram movimentos 

distintos; outros interferem incomodando-a; tentando “atrapalhar”, usam música emitida 

por telefones celulares, luz de lanterna, também de celular, fazem cócegas no pé. Terá 

sido esse tipo de intervenção que ela esperava? Eles encaram, tentam interrompê-la, 

como se disputassem um jogo. E ela segue, delicadamente, tentando não provocar 

números, aproximando-se da câmera, parece uma posição de súplica, auto-

reconhecimento na forma fantasmagórica que surge. Usam som agudo de chinelos 

batidos com força um contra o outro, tentando ainda criar uma distração na postura 

firme desenvolvida por ela. Com a boca já bem próxima da câmera, produz movimentos 

                                                                 
12  Seguem os links para visualização de vídeos gravados na segunda apresentação do “Improviso”, feita 

para o encerramento das atividades do curso. Início do processo <http://youtu.be/u6PfYHepTSY>, 

interferência dos alunos <http://youtu.be/-CtucDCAGYQ>, detalhe da projeção 

<http://youtu.be/5z6OI72Ueps>, interferências e aproximação da câmera 

<http://youtu.be/p7a5LmkYr1g>, projeção e performer diante da câmera que captura o movimento 

<http://youtu.be/2-ILbTihh8Q>. 

http://youtu.be/u6PfYHepTSY
http://youtu.be/-CtucDCAGYQ
http://youtu.be/5z6OI72Ueps
http://youtu.be/p7a5LmkYr1g
http://youtu.be/2-ILbTihh8Q
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com a língua, e sua saliva escorre, o brilho dessa saliva produz números; na própria 

webcam há uma fonte luminosa, seis pequenos leds de luz branca em volta da lente, três 

de cada lado. A luz faz a saliva brilhar. Usaram uma flauta transversal tentando minar 

sua concentração, cadeiras arrastando, água pingada sobre seus pés. Cada um dos 

movimentos de intervenção dos outros alunos surge repentinamente, perturbando a mim 

que apenas observo, assusto-me com algumas intervenções mais intensas, mas ela 

permanece no percurso, como se nada mais existisse em volta; ao mesmo tempo, 

interage sutilmente a cada aproximação, cada toque, desde os adesivos colocados em 

volta de seu pescoço até o aluno que se coloca entre o projetor e a tela, produzindo a 

necessidade de uma nova percepção da sua fonte de referência. Se ela usava a projeção 

como guia para evitar a produção dos números, precisa se concentrar ainda mais quando 

essa mesma projeção está sobre a roupa usada pelo colega em movimento à sua frente. 

Ela parece querer “entrar” na camiseta onde surge a projeção. Percebo uma espécie de 

coreografia surgir no movimento suave dos dois, ela tentando evitar que o programa 

capte seu movimento, ele procurando se mexer sem perder a imagem sobre si, 

assumindo o papel de tela móvel, tremor dos membros que tentam mover o corpo 

lentamente. A imagem me remete a ultrassonografias (próprio do filtro que escolhi para 

o programa, considerando que tornaria a imagem P&B), o espectro fantasmático de 

traços brancos surgindo em meio ao nada, na parede, sob luz ambiente; o negro na tela 

era projetado como se nada houvesse na imagem. Todos parecem gostar de “atrapalhar” 

seu movimento, gostam de tentar impedi-la. Ela continua improvisando. Preciso pedir 

que ela pare para encerrar o exercício. 
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Figura 7 - Aproximação da performer em direção à câmera 

 

 
Figura 8 - Interferência dos presentes com o apagar das luzes 
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Figura 9 - Vídeo captando a performer sem o acionamento dos números 
 

*** 

 

Em fevereiro de 2013, estava diante de um aparato técnico feito com “as 

possibilidades já programadas” (FLUSSER, 2011 e 2008) no software Isadora
®
, 

mecanismo contido pelos meus próprios limites em relação ao domínio do software, e 

um momento da criação suprimido por uma incontida preocupação com a teoria. O rigor 

acadêmico, de algum modo, engessava meu processo artístico? Ou teria sido minha 

dedicação às outras ideias surgidas durante as pesquisas que nublavam minha verve? A 

inventividade própria do fazer artístico, de algum modo, confundia-me no fazer 

científico, mas existem também inventividade e imaginação na produção científica, 

como aborda uma das pistas do método cartográfico: 

 

insinua-se que a inventividade da ciência não é marcada pela raridade ou pela 

falta de solução para um problema, mas é abundante e positiva. O caráter 

inventivo coloca a ciência em constante movimento de transformação, não 

apenas refazendo seus enunciados, mas criando novos problemas e exigindo 

práticas originais de investigação. (PASSOS, 2010, p.55) 

 

Com isso, é possível entender o próprio caminho traçado na construção do fazer 

científico, com todo o rigor e as necessidades de distanciamento entre sujeito e objeto, 

como uma porção importante de inventividade. E aqui me arrisco a dizer que essa 

inventividade evoca o valor da imaginação na produção do conhecimento: antes que 

algo precise ser provado, é preciso que alguém sonhe com a possibilidade desse “algo” 

existir. A terceira pista do método cartográfico busca no método sisudo do rigor 
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científico a leveza original que consta em sua origem. A inventividade e a imaginação 

são o que impulsionam a pesquisa. De uma ideia, uma suposição, é que começa o 

processo de pesquisa, de experimentação e de comprovação para a produção de ciência. 

É esse então o desafio na proposta do método cartográfico: “desenvolver práticas de 

acompanhamento de processos inventivos e de produção de subjetividades” (PASSOS, 

2010, p.56). 

Precisava, diante desse momento de impasse criador, enfrentar uma mudança. 

Como já havia feito antes e, do mesmo modo que observei em outras produções, 

precisei me deslocar, encontrar um novo espaço dentro do mesmo território, uma nova 

maneira de enxergar o objeto sobre o qual já havia me debruçado tantas vezes e que 

conhecia tão bem. Para a cartografia, “sempre que um cartógrafo entra em campo há 

processos em curso. A pesquisa de campo requer a habitação de um território que, em 

princípio, ele não habita” (PASSOS, 2010, p.56). No entanto, em meu caminho, não 

existe um espaço desconhecido a ser habitado. Não há um ambiente fora da minha 

realidade no qual eu venha me inserir, produzir diários de campo, mapear pistas e 

percursos e desenvolver uma análise. Venho, sim, realizando todas essas ações, mas 

sobre a minha realidade; é a minha vida, de um modo geral, que aparece também na 

pesquisa. O que há é um estudo do meu próprio processo de produção artística. Isso me 

indica que qualquer análise que resulta de meu trabalho – no andamento da criação e 

produção – retorna ao processo e desencadeia novas ideias, novas formas de pensar, 

criar e produzir o objeto. O que novamente induz a mais pesquisa e gera um ciclo 

alimentado pelo que produz. 

Posto isso, seria então possível a objetividade
13

 necessária em um modelo no 

qual o pesquisador é também o pesquisado? A cartografia, proposta como método, 

parece indicar elementos que podem elucidar tais processos, ao me incluir de uma forma 

problematizada na pesquisa. 

 

Diferente do método da ciência moderna, a cartografia não visa isolar o objeto 

de suas articulações históricas nem de suas conexões com o mundo. Ao 

contrário, o objetivo da cartografia é justamente desenhar a rede de forças à qual 

o objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de suas 

modulações e de seu movimento permanente. Para isso é preciso, num certo 

nível, se deixar levar por esse campo coletivo de forças. (PASSOS, 2010, p.57) 
 

                                                                 
13

  Falo objetividade não no sentido de uma necessidade cartesiana de investigação distanciada e 

comprovação empírica como é usual na produção científica, mas sim de modo a abordar uma visão 

sobre o objeto que evite confundir a análise crítica com uma análise confundida por decisões baseadas 

no senso comum, ou em meu senso estético pessoal. 
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A interação chamada de “improviso” por Júlia fez-me problematizar minha 

posição diante de meu processo. Ela produziu uma brincadeira com a máquina. Se 

números a seguem, ela resolve tentar impedir que isso acontecesse buscando a falha no 

reconhecimento do programa. Falha do programa? Ou seria falha do programador? 

Acredito que minha habilidade não afinada foi o que possibilitou o encontro dessa falha. 

Durante o processo, por exemplo, foi possível notar que, em alguns momentos, a 

câmera – transformada em sensor de movimento – era enganada. A presença de outros 

corpos em movimento direcionava a “atenção” do dispositivo e permitia que Júlia 

pudesse se mover mais livremente. Essa proposta de relação e a busca pelo “controle” 

da atenção da câmera me levam ao conceito proposto antes da experiência, falo da 

tentativa de transpor o dispositivo. Seria mesmo uma possibilidade de investigação esse 

improviso proposto em sala de aula? 

Talvez em novas experiências com outros grupos, diferentes na sua relação com 

a proposta, isso pudesse ser esclarecido. Esse foi um grupo abordado em um ambiente 

controlado
14

, eu expliquei por meio de exemplos e slides as etapas, os conceitos e as 

teorias envolvidas no processo. Grupos sem esse tipo de “iniciação” talvez pudessem 

criar modelos para comparação. Outras exposições do protótipo podem tornar mais clara 

a proposta. Diferente de duas aulas esclarecendo e apresentando meu projeto de 

mestrado, eu poderia propor um jogo. 

“Como cartógrafos, nos aproximamos do campo como estrangeiros visitantes de 

um território que não habitamos. O território vai sendo explorado por olhares, escutas, 

pela sensibilidade aos odores, gostos e ritmos” (PASSOS, 2010, p.61), mas, quando se 

tenta ser cartógrafo no ambiente que já conhece, deve-se tentar redescobrir o próprio 

olhar sobre o já conhecido? A contribuição do método cartográfico para meu trabalho 

seria justamente essa possibilidade de encarar, sobre olhares distintos e simultâneos, a 

mesma situação. No entanto, enxergar esse mesmo processo ou “processualidade” 

(PASSOS, 2010, p.61) como criador é, de fato, a constante. Imagino que seja possível 

estudar deslocamentos de perspectiva. Além de criador e observador, posso utilizar 

outras posturas na tentativa de criar minha análise do processo. Criador, produtor, 

observador, analisador e, porque não, até mesmo juiz, na medida em que julgo o valor 

estético ou de contribuição da obra, segundo minhas perspectivas e/ou de acordo com 

                                                                 
14

  Algo que considerei ainda artificial e por isso problemático. Pretendia desenvolver e ampliar o 

processo com a realização de um novo momento de apresentação do trabalho, em um ambiente que 

possibilite a experiência estética livre. Essa tentativa seria a proposição de um jogo. 
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minhas referências. Daí, o caráter da processualidade abordado na pesquisa cartográfica 

surge como ferramenta eficaz. 

 

*** 

 

O momento seguinte das séries de experimentos com o dispositivo corresponde, 

em sua maior parte, ao período de janeiro a julho de 2012. E está registrado nos testes 

de 11 a 14
15

, quando buscava uma visualização mais parecida com a de uma sombra. 

Para tanto inverti a imagem em contraste, ao invés de uma tela negra com silhuetas 

brancas em movimento, surgiam silhuetas negras em uma tela branca. Também 

experimentei suavizar o modo como os números apareciam na imagem utilizando uma 

ferramenta chamada “freeze”. Não obtive resultados satisfatórios, a silhueta negra não 

lembrava uma sombra e os números continuavam piscando na tela, aparecendo de forma 

intermitente e truncada. 

 

 
Figura 10 - testes 11 a 14 A 

 

                                                                 
15

   Segue o link para o vídeo feito com a configuração do Isadora® desenvolvida para os testes de 11 a 

14: <http://www.youtube.com/watch?v=0AVK6B2ROx0> 

http://www.youtube.com/watch?v=0AVK6B2ROx0
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Figura 11 - testes 11 a 14 B 

 

 
Figura 12 - testes 11 a 14 C 

 

 

Processo dialógico mapeado 

 

Como um método de análise relativamente recente, a Crítica de processo propõe 

uma dilatação da Crítica genética – metodologia fundada na perspectiva da semiótica de 

linha peirciana – e busca compreender o processo de criação, como os críticos genéticos 

faziam com os manuscritos literários. É uma dilatação de conceitos: diferente da relação 

de linguagens investigadas em manuscritos dos autores, proposta pela crítica genética, a 

Crítica de processo se desenvolve na pesquisa de diferentes manifestações artísticas. 

Essa metodologia trabalha com o desenvolvimento do trabalho artístico, e investiga 

desde os espaços de ocupação do artista até a forma como os diferentes tempos de 

autoria e a relação entre esses tempos se modificam e se reinventam. Retornando como 

impulsionador ou repressor na obra (SALLES, 2006). 

Inicialmente a crítica de processo traz para a pesquisa o elemento de 

investigação das etapas envolvidas na construção da obra. Assim como as redes de 
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associações responsáveis pelas lembranças em cada segmento da criação, as invenções, 

escolhas e seleções compõem a forma como se constitui o status da memória, os 

diferentes tempos. Com essa forma de abordar o objeto, as conversas com outros 

artistas, parentes, professores e colegas, os outros trabalhos artísticos em diálogo, os 

arquivos e esboços do trabalho, bem como o regime de visualidade, as propostas 

artísticas, conceitos científicos e técnicos contemporâneos, o lugar de trabalho e os 

espaços de atuação do criador e da obra compõem o material que, tomados um a um, 

divide-se em três grupos de análise: 

1. Diálogos diretos – composto pelas conversas, sejam orientações, dicas, 

opiniões de colegas, feedbacks de apresentações em congressos e comentários de 

avaliadores, que são tomadas como o primeiro plano da composição da obra em si. Elas, 

as conversas, são a chave de leitura criada para analisar a obra, ou seja, servem para 

criar a obra, bem como contribuem para as decisões que venho tomando desde o 

primeiro dia da pesquisa; 

2. Diálogos indiretos – feitos com o regime da visibilidade contemporânea, os 

dispositivos institucionais constroem a visibilidade do sujeito, que chega até mim na 

forma dos trabalhos análogos, ou que utilizam questões semelhantes, os documentos 

surgidos na tentativa de instalação da obra, a tecnologia disponível, os protótipos 

experimentados e as pesquisas conceituais e técnicas que tratam do tema do dispositivo 

e do jogo. Esses elementos funcionam como indicadores de relevância e contato com o 

pensamento contemporâneo, trazendo as mudanças ocasionais que a pesquisa e sua 

materialização devem seguir; 

3. Diálogos abertos – reúne os espaços de estudo e criação: a minha casa, os 

locais de trabalho, o espaço para apresentação da videoinstalação, a biblioteca, a sala de 

aula, os seminários, os simpósios, as viagens e os espaços de transição entre esses 

lugares. E que mostram o trabalho ao longo do tempo, a visão da criação do ponto de 

vista processual. (SALLES, 2006, p.106) 

Pretendo criar, com essas “pistas” (ESCÓSSIA; KASTRUP; PASSOS, 2010, 

p.14), uma rede de produção para acompanhar processos, e, ao mesmo tempo, gerar 

resultados a serem também assimilados e recompostos no ciclo que se forma. Nesse 

ponto, meu interesse ruma para a formação da rede em si. Tendo sido instruído na área 

da imagem e do design, uma analogia diagramática se faz necessária para minha 

maneira de estabelecer a compreensão dos processos nos quais me envolvo, 

especialmente durante a produção de ambas as tarefas (criação e pesquisa) a que me 



28 

 

propus. Pergunto-me se seria mesmo uma rede. Por que não uma teia? Ou ainda outro 

formato capaz de reunir a profusão de elementos, surgindo sem a ordenação própria do 

método cartesiano? É a própria noção de rede que me faz aproximar o trabalho de 

investigação da crítica de processo à imagem rizomática presente na cartografia 

proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari. Surge aqui a visão de um plano de 

composição dedicado a acompanhar percursos, implicado em processos de produção e 

atento às conexões de redes ou rizomas. O sentido da cartografia (ibidem p.10). 

 

A cartografia surge como um princípio do rizoma que atesta, no pensamento, 

sua força performática, sua pragmática: princípio “inteiramente voltado para 

uma experimentação ancorada no real” (DELEUZE e Guattari, 1995, p.21). 

Nesse mapa, justamente porque nele nada se decalca, não há um único 

sentido para a sua experimentação nem uma mesma entrada. São múltiplas as 

entradas em uma cartografia. A realidade cartografada se apresenta como um 

mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem aparência de “o mesmo” 

não passa de um concentrado de significação, de saber e de poder, que pode 

por vezes ter a pretensão ilegítima de ser centro de organização do rizoma. 

Entretanto, o rizoma não tem centro. (idem grifos dos autores) 

 

Sem esse centro ou ponto de partida servindo de referente para comparações, 

limites ou postulações baseadas na distribuição hierárquica de tempo e espaço – de onde 

veio, pra onde vai, quanto tempo levou em cada etapa, quando começa e termina cada 

uma –, o rizoma deve ser capaz de apreender todos os diálogos acima citados. Seu 

sistema acêntrico me permite distribuir cada item dessas conversas na direção mais 

oportuna para o acompanhamento da criação. Elemento indispensável no estudo de arte. 

É também importante, na construção desse trajeto, a forma como o próprio 

sentido do Método se reverte na proposição da cartografia. De metá-hódos, caminho 

(hódos) determinado pela meta, para hódos-metá, “um método não para ser aplicado, 

mas para ser experimentado e assumido como atitude” (ibid: 10-11). Isso, porém, não 

quer dizer que o rigor do trabalho científico se perde. O que ocorre é uma aproximação 

desse rigor dos movimentos, flutuações, contradições do viver, “está mais próximo dos 

movimentos da vida ou da normatividade do vivo, de que fala Canguilhem” (ibid: 11). É 

uma tomada do imprevisível como forma de implicar a decisão do método na realidade, 

como intervenção no real. Por isso, a opção por diálogos, são eles as pistas (ibid 13-14) 

da produção baseada no método cartográfico, pois estão diretamente implicados no meu 

fazer artístico e em minha produção acadêmica. 

A cartografia assume então a função de guia, sua característica heterogênea 

conduz ao entendimento de que Sombra projetada e sua análise são feitas de múltiplas 

organizações. Por isso, sou direcionado para uma forma de compor esse 
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acompanhamento de múltiplas vertentes, diversas opções de análise, transformações 

constantes e caminhos que se bifurcam para, em seguida, retornar a si e entrecortar-se, 

criando novos caminhos, ramificando-se. Assumindo um caráter rizomático como no 

conceito proposto por Deleuze e Guitarri. 

 

*** 

 

A partir do teste 15
16

 tentei usar a ferramenta “freeze” para criar uma espécie de 

máscara para a imagem. A ferramenta grava uma imagem fixa – como uma foto ou um 

frame – do que está em frente a câmera, esta imagem funciona como uma camada em 

primeiro plano. Essa imagem deve ser neutra, como uma parede de cor uniforme e sem 

relevos muito proeminentes. O segundo plano é revelado pelo movimento. Duas 

camadas aparecem então sobrepostas, o primeiro plano é recortado pela imagem em 

movimento, revelando o segundo. 

 

 
Figura 13 - teste 15 A 

 

                                                                 
16

   Segue o link para o vídeo feito com a configuração do Isadora® desenvolvida para o teste 15: 

<http://www.youtube.com/watch?v=b97FpxeCQ4A> 

http://www.youtube.com/watch?v=b97FpxeCQ4A
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Figura 14 - teste 15 B 

 

 
Figura 15 - teste 15 C 

 

Nessa etapa do processo, noto que a interatividade que almejava se perde na 

produção de um dispositivo pouco atrativo. Se meu trabalho não for capaz de provocar 

alguém, não haverá interação. É preciso que haja um input sobre o qual ainda não tinha 

certeza. Por isso, a sensibilidade requerida no trabalho do cartógrafo me é interessante. 

Com esse ponto de vista, sou capaz de assumir a postura de um pesquisador 

completamente envolvido com seu objeto, envolvimento que me permite uma visão 

ampla de cada detalhe, mas que também me coloca em questão enquanto analisador.  

Questiono a capacidade de produzir um discurso coerente, que cite as potências 

e os limites presentes em todo objeto de estudo. Não tenho certeza de que minha escrita 

não abordará somente as qualidades do meu trabalho. Estou submetido ao risco de falar 

sobre as limitações sempre cobertas de justificativas. São esses desafios – essenciais no 

trajeto – que acompanham cada etapa do processo. Ou, para usar termos do trabalho de 

mapeamento, que acompanham cada passo do caminho. 

Contudo, o que produzi até este momento foi a base sobre a qual a performance 

de Júlia produziu um jogo. Minha pista é que posso desenvolver o jogo tentando 
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enganar a máquina, e, com isso, expor a lógica do processo, similarmente à lógica que 

apresento na pesquisa. Na versão do Improviso de Júlia, a câmera segue seu movimento 

e lhe mostra números que atualmente são o registro que o programa faz da posição em 

que está o objeto se movendo, essa posição é o encontro dos eixos vertical e horizontal 

usados para o cálculo do dispositivo
17

. A proposta seria: tente aproximar-se da fonte de 

captação, a câmera, sem acionar esses números. Jogo simples. Bem menos sofisticado 

do que as milhares de possibilidades de jogos eletrônicos disponíveis, mas interessante 

do ponto de vista das potencialidades que pode produzir. O que me fez continuar a 

produzir as formulações e os protótipos que resultariam na versão da vídeo-instalação 

que corresponde a primeira fase do jogo a ser apresentada no tópico Descrição da 

instalação. Não pretendo alcançar uma obra finalizada, justamente porque sei que 

experiências artísticas não se comportam dessa forma (SALLES, 2006). Daí a 

importância de uma proposta que permanece em aberto. 

Na processualidade que venho acompanhando, ou melhor, que estou vivendo 

desde que me propus estudar minha própria criação, descobri que a pesquisa pareceu 

nublar a fruição artística e precisei encontrar, na produção de obras paralelas, a ânsia de 

criação que andava faltando para o surgimento de uma “graça” ou “viço” essencial na 

produção artística. O fato é que precisava reelaborar minhas próprias questões. Foi 

quando percebi também que minha visão do processo foi enganada pela falsa sensação 

de haver separação entre o desenvolvimento artístico e a pesquisa. O paralelo que criei 

entre ambas é falso. Ao encontrar no trabalho de Júlia indicações para minha criação 

pude perceber o real bloqueio que experimentei, se ambas estivessem interligadas desde 

o início não teria tido essa dificuldade. 

Minha análise fica então direcionada à pista indicada pelo Improviso de Júlia. A 

proposta de jogo anunciada com sua performance foi uma forma de Júlia responder ao 

que propus quando apresentei o projeto. Ela respondeu ao meu estímulo, respondeu à 

questão proposta. Acho que o que se deve fazer com essa interação é o que deve indicar 

meu próximo passo. 

Retomo novamente à cartografia e reivindico um trecho sobre a escrita para 

enxergar uma possibilidade em minha inconclusão: não há aqui um entrave, mas uma 

                                                                 
17

  Outros "inputs" diferentes desse podem aparecer como os números que seguem os movimentos na tela. 

Esse é inclusive um elemento que investiguei em paralelo, procurando as possibilidades para a inserção 

de “inputs” mais específicos, como a captação do número do celular de quem se coloca em frente à 

câmera isso faz parte de que resultaria no protótipo que chamo de Teste 21. Que utiliza, diferente do 

número do celular, informações enviadas por aparelhos conectados em rede. 
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nova camada a ser transitada e assimilada no processo. Um relevo distinto que 

acrescenta amplitude e detalhe ao mapa em construção. 

 

A política da escrita deve incluir as contradições, os conflitos, os enigmas e 

os problemas que restam em aberto. Não é necessário que as conclusões 

constituam todos fechados e homogêneos, nem é desejável que estas sejam 

meras confirmações de modelos teóricos preexistentes. As aberturas de um 

trabalho de pesquisa abrem linhas de continuidade, que podem ser seguidas 

pelo próprio pesquisador, ou por outros que sejam afetados pelos problemas 

que ele levanta. Em síntese, a expansão do campo problemático de uma 

pesquisa ocorre por suas conclusões, mas também por suas inconclusões. E é 

através dos textos que um novo problema ou uma nova abordagem dos 

problemas pode se propagar e produzir efeitos de intervenção num campo de 

pesquisa, transformando um estado de coisas (Kastrup, 2008b apud. Passos, 

2010, p.72). 

 

Durante a pesquisa, surgiu um coletivo de criação: comigo, meus avaliadores, 

minhas referências e as apresentações que analisei. Acompanhar processos demanda a 

produção desse conhecimento em conjunto, e a pesquisa é também feita com esse 

coletivo. “A produção dos dados é processual e a processualidade se prolonga no 

momento da análise do material, que se faz também no tempo, com o tempo, em 

sintonia com o coletivo” (PASSOS, 2010, p.73). O texto produzido também está sendo 

criado e estudado de maneira processual e coletiva. 

A pesquisa artística e sua investigação acontecem em um movimento de dentro 

para fora. Essa foi também a minha opção de deslocamento: do interior para o exterior. 

A cartografia concorda com esse movimento, mas nela mapeia-se um campo 

desconhecido. No caso, a proposta é rever o caminho que já se conhece, coadunando 

com a ideia de propor uma metáfora sobre um sistema autorreferente. Considero esse o 

método mais indicado para lidar com uma proposta que visa rever o próprio sistema em 

que se insere um dispositivo dentro de outro dispositivo. Matrioskas entremeadas por 

teorias e metáforas. 

 

*** 

 

Os testes de 16 a 20 são variações da ideia de sobreposição de camadas 

descoberta no teste 15. O objetivo nessa etapa foi fazer com que os números em 

constante variação, correspondendo à posição do objeto em movimento, surgissem na 

camada em segundo plano. Todas as tentativas fracassaram, mas resultaram na 
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combinação presente no Teste 21
18

, esse é o protótipo com o qual venho construindo a 

fase de construção da jogabilidade do processo. 

 

 
Figura 16 - teste 21 A 

 

 
Figura 17 - teste 21 B 

 

 
Figura 18 - teste 21 C 

 

                                                                 
18

   Segue o link para o vídeo feito com a configuração do Isadora® desenvolvida para o Teste 21: 

<http://www.youtube.com/watch?v=wtyeC_t1lts> 

http://www.youtube.com/watch?v=wtyeC_t1lts
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Desse modo, tenho, nas etapas apresentadas, um dispositivo que apresenta três 

aspectos fundamentais para a obra: (1) interatividade em tempo real, (2) 

correspondência visual entre número e corpo, e a (3) possibilidade de instalação em um 

ambiente que não tenha sido preparado especificamente para uma exposição. Estes são 

aspectos específicos do projeto que existem além da perspectiva da relação com o 

dispositivo institucional. Relação que será discutida nos tópicos sobre o dispositivo. 

Contudo, as etapas de desenvolvimento técnico também expuseram mudanças 

significativas em relação às ambições iniciais do projeto. Como esperava, o protótipo 

me trouxe substanciais diferenças em relação a sua origem. Diferenças criadas pelos 

limites impostos pelo programa, pela minha capacidade enquanto operador desse 

programa, bem como pelos prazos que tive de cumprir para dar conta das demandas da 

pesquisa. A série de elementos do percurso que, durante o processo de mapeamento, foi 

construindo as fases do jogo que seria montado. 

 

Complexificando as tramas 

 

O que também contribui para meu esforço de justaposição dos métodos 

formadores da pesquisa em discussão é a aproximação de outra ideia sobre o 

“acêntrico”, sustentada pela analogia ao corpo social e biológico. Falo de parte do 

trabalho de Edgar Morin (2005) sobre o pensamento complexo. Alguns trechos do texto 

do pensador italiano podem completar o que foi até aqui exposto sobre minha 

organização metodológica. Para falar dessa organização retomo as imagens da rede e do 

rizoma, e trago parte dos aspectos citados por Pierre Musso (2004, p.31 apud. Salles, 

2006, p.23) para uma definição de rede: os elementos de interação. Eles seriam os picos 

ou nós da rede: um conjunto instável e definido em um espaço de três dimensões. 

(SALLES, 2006, p.23) É a imagem dessa espécie de emaranhado que me sugere o jogo 

de interações proposto por Edgar Morin em seu livro Ciência com consciência (2005), 

no qual, ao se propor entender o pensamento complexo, ele aborda as organizações 

biológicas e sociais. 

 

Essas organizações são complexas, porque são, a um só tempo, acêntricas (o 

que quer dizer que funcionam de maneira anárquica por interações 

espontâneas), policêntricas (que têm muitos centros de controle, ou 

organizações) e cêntricas (que dispõem, ao mesmo tempo, de um centro de 

decisão). (Morin, 2005, p.180) 

 

Morin estende essas características para o holograma – imagem física cujas 
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qualidades de relevo, de cor e de presença são devidas ao fato de cada um dos seus 

pontos incluírem quase toda a informação do conjunto que representa. (ibidem p.181) –, 

em analogia aos organismos biológicos onde cada uma das células contém a informação 

genética do ser global (idem). Uma organização que, de modo semelhante, parece 

ocorrer no âmbito social, “o todo da sociedade está presente na parte – individuo” 

(idem). 

 

Uma sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos e essas 

interações produzem um todo organizador que retroage sobre os indivíduos 

para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se 

não dispusessem da instrução, da linguagem e da cultura. (ibid. p.182) 

 

Morin chama isso de organização recursiva, cujos efeitos e produtos são 

necessários para a sua própria causa e sua própria produção (idem). O que aproveito 

disso é a característica acêntrica da dinâmica social, um elemento também presente na 

análise de Sombra projetada. Em ambos acontece um jogo onde regras estão dispostas 

(dispositivo) e os estímulos para desenvolvimento do próprio jogo surgem a partir da 

criatividade. 

Meu modo de fazer, portanto, se apresenta como uma metodologia plural 

comprometida com o processo e a fluidez. Sendo o método da cartografia a chave para 

lidar com os múltiplos acontecimentos do processo, e criar, com essa multiplicidade, um 

mapeamento, gerando a atenção para os detalhes e sutis transformações essenciais em 

uma pesquisa de obra em constante reavaliação. Nesse trabalho as modificações na obra 

ocorrem em reação às novidades surgidas na pesquisa, o que afetará a própria pesquisa 

em retorno. 

O método cartográfico e a crítica de processo estão atentos ao modo como as 

decisões múltiplas e as variáveis encontram-se no campo social, considerando a 

invenção. Mapear é acompanhar movimentos, e, para esta pesquisa, os processos de 

invenção são os pontos-chaves para a construção de um corpus de análise compatível 

com a fluidez do trabalho. 

 

Sobre o espaço ou “De onde tirei essa ideia” 

 

Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 

delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. [...] 

lugares proibidos, isolados, fechados, sagrados, em cujo interior se respeitam 

determinadas regras. Todos eles são mundos temporários dentro do mundo 

habitual, dedicados à prática de uma atividade especial (Huizinga, 2012, 

p.13). 
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O espaço que pretendo deveria ser um lugar público e disponível para o acesso 

de qualquer um. Inicialmente, pensava em um site specific (Kwon, 2002), no sentido de 

produzir um trabalho com base nas características únicas do lugar, planejado para 

aquele espaço e dedicado a sua forma, uma obra pública e de caráter institucional. Disso 

mantive o aspecto político, mas precisei reavaliar o caráter único do espaço; talvez não 

fosse algo feito unicamente para aquele lugar, o que eu estava criando. Percebi que algo 

diferente estava sendo produzido. Algo que partia de uma situação comum na qual me 

vi envolvido de maneira singular. 

Aconteceu em 2010, num espaço reconhecidamente institucional, 

especificamente a Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza (SEFIN). Foi lá 

que, enquanto esperava para ser atendido, tive a primeira visão sobre meu trabalho. 

Divagava enquanto olhava para a sequência numérica no papel, a senha que me foi 

entregue quando entrei na sala de espera. Refleti sobre o estranhamento que ser 

identificado por aqueles números me causava e decidi então criar algo com essa 

estranha sensação. Um insight surgiu com aquela experiência. Partiu de uma sensação 

única, em uma situação irrepetível. Não poderei reproduzir, exatamente, as mesmas 

condições do dia em que estive pela primeira vez na SEFIN, mas, o que experimentei lá 

poderia servir como base para um exercício criativo, como só mais tarde pude perceber. 

Foi então que, a partir disso, entendi que havia algo importante nos processos que 

aconteciam ali, algo que inicialmente não sabia como explicar, mas que começou a 

parecer mais claro quando entrei em contato com o trabalho de Foucault sobre a 

sociedade disciplinar (FOUCAULT, 1997). Isto é, saber mais sobre a dinâmica do poder 

na teoria foucaltiana estabeleceu as relações com as quais sustenta-se minha 

argumentação para explicar o uso do espaço em meu projeto. Minha montagem parte da 

noção de disciplina e sua relação com o poder. 

Segundo Foucault, houve um momento na história em que o poder soberano, 

antes concentrado naquele que governava, passou desse corpo central para as 

instituições disciplinares (escolas, casernas, hospitais, prisões e até mesmo a família) e, 

daí, para os corpos, sendo um fator decisivo para perceber o modo como o poder atua 

sobre o indivíduo e o modo como se mantém presente intimamente; afinal, se vêm do 

corpo, já alcançou a unidade individual (FOUCAULT, 1979, Roberto Machado 

Introdução p. XIX). Pensar sobre os espaços institucionais como ambientes 

disciplinadores fez-me questionar a Secretaria de Finanças. A relação que elaborei entre 

mim e o espaço, por meio da senha, não exige uma instituição específica. O dispositivo 
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e sua relação com os corpos tornam-se mais importantes que o espaço. Poderia ser 

qualquer instituição, e é, inclusive, mais interessante que o seja. A obra deveria ser 

montada em mais de uma instituição. Ter tido a ideia lá não seria o suficiente para 

definir a secretaria como o espaço para montagem da obra. A busca por essa 

compreensão modificou minha visão sobre a necessidade de definição do espaço. Ao 

analisar isso, percebi que a genealogia de meu processo poderia responder a essa 

necessidade. 

Minha questão ainda dialoga com uma espécie de ampliação de um trabalho 

anterior
19

. A performance que fiz em 2008 começou com meu corpo, que usava o 

espaço, o chão, para desenhar um código, números. Essa tentativa de ampliação tornou-

se um projeto distinto. Em sua última versão, os códigos, os bits de informação visíveis 

no vídeo usam o espaço de uma instituição para revelar corpos identificados pelos 

códigos produzidos em seus aparelhos inteligentes
20

. Em ambos os casos, uma definição 

do espaço não se aplica, não é dele que vem a proposta, ou de onde se tira a essência do 

projeto, não é o espaço escolhido previamente que define os rumos da obra. O espaço 

tem influência na forma como a obra se constitui, mas no sentido de que a instalação 

prevê necessidades específicas, constrangimentos necessários para a sua realização em 

relação com o espaço, como a necessidade de superfícies para projeção, por exemplo. 

Esses constrangimentos têm origem na obra e não no lugar onde ela será implantada. 

Diferente da noção de um trabalho para um site especific buscando um entendimento 

fenomenológico ou experimental do lugar
21

 (Kwon, 2002, p. 3, tradução nossa), o que 

ocorre é mais parecido com outros aspectos do conceito de site specific, aspectos que 

buscam uma impermanência e transitoriedade da obra
22

 (Kwon, 2002, p. 4, tradução 

nossa). Busco assumir um caráter transitório, pensar a natureza das relações, 

independente do lugar. Será, então, a perspectiva de um espaço indefinido o que abre as 

possibilidades para o uso da internet? O ambiente virtual surge como uma pista para o 

processo. Essa ideia tomará corpo com a descrição da instalação e do jogo que 

proponho seguir. É um jogo simples, em princípio, com um formato de instalação de 
                                                                 
19

  Ver imagens nos anexos referentes à intervenção urbana 96010033518. Figuras 1, 2 e 3. 
20

  O funcionamento do dispositivo será melhor explicado no próximo tópico, dedicado a descrição da 

obra, com os aspectos de sua montagem e a apresentação das ferramentas usadas no processo. 
21

  Emerging out of the lessons of minimalism, site-specific art was initially based in a phenomenological 

or experiential understanding of the site, defined primarily as an agglomeration of the actual physical 

attributes of a particular location (the size, scale, texture, and dimension of walls, ceilings, rooms; 

existing lighting conditions, topographical features, traffic patterns, seasonal characteristics of 

climate, etc.), with architecture serving as a foil for the art work in many instances (Kwon, 2002, p. 3). 
22

  the definition of site specificity is being reconfigured to imply not the permanence and immobility of a 

work but its impermanence and transience (Kwon, 2002, p. 4). 
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vídeo, mas que se desenvolve quando assume a função de plataforma, a primeira fase de 

um sistema em construção. 

Apreende-se, portanto, o espaço como base impulsionadora do movimento de 

construção da obra; no espaço surge o insight, a partir dele monta-se o projeto inicial, 

depois desse primeiro momento é que surge o entendimento de que a obra teria uma 

autonomia desse espaço inspirador, criam-se então outras necessidades para a 

constituição do trabalho. A partir daí surge também a noção de que o processo está 

dividido em etapas, fases distintas separadas pelos momentos da pesquisa e pelas 

situações de construção do trabalho. Essas fases projetam a metáfora do jogo, 

desenvolvido sobre um tabuleiro representado pelo espaço de atuação do dispositivo, e 

dividido em fases: o projeto inicial, a apresentação controlada (o Improviso de Júlia), e 

a plataforma de lançamento (o Teste 21). Essa primeira fase do jogo junto com suas 

regras e intenções serão dispostas no tópico abaixo. 

 

Descrição da instalação 

 

Em busca do caminho que deveria seguir para construir minha proposta, 

experimentei e descobri softwares, sistemas operacionais, webcams, esquemas de 

iluminação e alguns espaços diferentes. Alcancei um sistema fechado e funcional. O 

atual momento do processo parece estar próximo da ideia inicial, mas, ao mesmo 

tempo, envolve um formato de participação diferente do que havia pensado. Um ano 

após o primeiro protótipo, com várias tentativas e testes operacionais, desenvolvemos – 

eu e pelo menos mais cinco amigos e artistas
23

 com os quais discuti, trabalhei e 

dialoguei durante o processo – um sistema que utiliza a interação individual a partir do 

uso de rede sem fio e aparelhos celulares. O celular envia para a rede Wi-Fi pacotes de 

informação quando acessa a mesma, esses pacotes são capturados e mostrados na 

projeção. As pessoas que estiverem em frente à câmera são mostradas como sombras 

revelando esses pacotes. O sistema, apoiado em um conjunto de regras planejadas, 

depende da participação ativa e voluntária para se efetivar. 

Proponho um jogo aberto, um trabalho de arte passível de modificações em sua 

própria estrutura. Aberto para a interação e a interferência de quem estiver disposto. 

Esse jogo será disponibilizado para acesso livre, com suas regras e as peças que precisa 
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  André Quintino Lopes; Antonio Wellington de Oliveira Jr; José Cândido de Queiroz Lima Filho; 

Tobias Sandino Gaede; e João Vilnei de Oliveira Filho. 
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para ser realizado (o texto de desenvolvimento, os esquemas de montagem e o arquivo 

do programa Isadora
®

). É incentivado o seu uso e modificação, sem que seja necessária 

a minha identificação como autor. Pede-se apenas que o novo jogo seja também 

liberado posteriormente. 

 “Será ‘jogo aberto’, isto é, jogo que modifica suas próprias regras em todo 

lance” (FLUSSER, 2008, p.133), onde quem assim desejar pode usar regras, textos de 

justificativa, arquivos digitais e esquemas técnicos para criar seu próprio jogo, 

desenvolvido a partir de Sombra projetada. Algo gerado com base nas regras que 

propus, ou uma interpretação diferente. É um jogo maior criado a partir de outro jogo 

que convida jogadores-criadores ou jogadores-artistas para jogar. 

 

Não será sociedade interessada em teorias, mas em estratégias. As regras que 

a ordenarão serão regras de jogo, e não imperativos (leis, decretos). O jogo 

dessa sociedade será o da troca de informações, e seu propósito, a produção 

de informações novas (de imagens jamais vistas). Será “jogo aberto”, isto é, 

jogo que modifica suas próprias regras em todo lance. Os seus participantes, 

os jogadores com informações, serão livres precisamente por se submeterem 

a regras que visam modificar com cada lance. Eis precisamente uma das 

definições de “arte”: um fazer limitado por regras que são modificadas pelo 

fazer mesmo. (ibidem) 

 

O jogo tem três regras principais, dispostas no espaço de montagem e também 

nos sites criados para expor o projeto: 

1. acessar a rede Wi-Fi; 

2. colocar-se em frente à câmera; 

3. explorar o segundo plano da projeção com o movimento do corpo. 

Essa exploração pode servir para encontrar seus números na projeção ou 

identificar informações de outros usuários na rede. A silhueta que surge na forma 

simplificada do corpo em frente à câmera assume um aspecto revelador. Aquilo que 

antes pretendia tornar-se uma sombra preenchida por números é agora um guia – como 

a sombra que guiava a busca de Dante –, um recorte na membrana da imagem, que 

serve de janela para a busca por informação, para encontrar os dados referentes a si ou a 

outros participantes do jogo. 

A intenção é lançar uma proposta de jogo aberto, a primeira fase para algo que 

possa ser replicado por outras pessoas, capazes de desenvolver a complexidade do jogo. 

A proposta consiste na publicação na internet de um conjunto com as regras para a fase 

inicial do processo, as justificativas do projeto, e o arquivo do Isadora
®
 para reprodução 

e modificação do jogo. Modificação da estrutura técnica do arquivo do Isadora
®
 e 

implementação de novas regras que ajudem a compor uma evolução do processo, dando 
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início as fases seguintes do jogo. Cabe àquele que decidir desenvolver o processo, 

creditar ou não, a mim ou a ele próprio, o trabalho de criação. A relação com o 

dispositivo institucional fica ligada à primeira fase desse projeto, estando diretamente 

relacionada à instalação que apresento nessa dissertação dividida em três momentos, a 

saber, o Projeto inicial, o Improviso de Júlia e o Teste 21. A abertura do jogo libera o 

dispositivo e seu caráter institucional para outra produção, sensível às transformações 

que possam surgir diante da interferência que ocorre sem minha influência direta. 

Minha intenção com essa abertura é uma aposta na produção de “informação nova” 

(FLUSSER, 2008, p.126). A tentativa de alcançar a efetivação do jogo, de que outros se 

envolvam e ampliem o processo. E continuem o jogo estendendo o seu alcance e o seu 

significado. Surge então a proposição do jogo, as peças podem ser dispostas. 

Seguem as ferramentas para a atual montagem do dispositivo e a descrição de 

suas funções: espaço, iluminação, Roteador de rede wireless, placas de sinalização, dois 

computadores, projetor, webcam e os softwares Wireshark
®
 e Isadora

®
. 

 

Espaço e iluminação. Ambiente coberto com no mínimo três paredes e com no 

máximo duas entradas. Iluminação proveniente de um conjunto de lâmpadas que 

iluminam somente uma das paredes. A luz mais intensa no espaço deve vir dessa 

parede. Isso faz com que as pessoas vistas em frente à essa fonte de luz tenham sua 

aparência aproximada à da sombra, a câmera as capta contra a luz e produz na imagem 

pseudosombras, corpos cuja definição se limita ao contorno de sua silhueta. Na parede 

perpendicular uma tela branca é projetada, o resultado é a visão de um suave quadro de 

luz. Nesse quadro, é projetada a silhueta do que for captado pela webcam. Essa silhueta 

é preenchida por sequências de caracteres alfanuméricos, pacotes de informação 

capturados de uma rede wireless. 

É importante destacar que necessidades como luz, teto ou quantidade de paredes 

podem e devem ser adaptados ao ambiente e não o contrário, afinal, sobre o espaço, 

como no tópico anterior, somente em sua primeira fase o caráter institucional será uma 

exigência para a instalação. No entanto, mesmo com isso em mente, os 

constrangimentos mínimos para o espaço parecem contradizer o fato de que não se trata 

de um trabalho feito com base nas características únicas do lugar, planejado para aquele 

espaço e dedicado a sua forma (Kwon, 2002). Essa contradição ameaça a coerência do 

processo, mas esbarra na sua intenção. 
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Meu objetivo é apresentar um jogo que utiliza, em sua primeira fase, um espaço 

institucional como “tabuleiro”. Se isso ocorre efetivamente é algo que depende das 

experiências práticas com o público. Contudo, qualquer que seja o espaço, a obra 

deveria ser capaz de adaptar-se. O que exponho nessa descrição da instalação é uma 

atualização do projeto – o terceiro protótipo, resultado de um ano de trabalho, e com 

vinte e quatro versões anteriores
24

 –, um trabalho de organização das peças feito para 

garantir um mínimo de eficiência na montagem. Essa versão do modo de organização 

das ferramentas deve responder às exigências do espaço, qualquer que ele seja, e não o 

contrário. As imagens a seguir, portanto, indicam restrições de espaço concebidas para 

facilitar a visualização de um espaço suposto. 

 

 
Figura 19 - Disposição das luzes e da projeção 

 

Roteador de rede wireless e placas de sinalização. Por meio de placas de sinalização, 

o público é informado de que existe uma rede Wi-Fi disponível no espaço. Os celulares 

habilitados podem acessar essa rede e, quando o fazem, disponibilizam pacotes de 

informação na rede. Isso é o que possibilita a captura desses dados pelo programa 

analisador de protocolos, o Wireshark
® 

(programa que será descrito no tópico abaixo). 

Também é visível nas placas de sinalização e no conteúdo dos sites de divulgação o 

conjunto de regras, e o aviso sobre os perigos de acesso às informações inseridas no 

sistema. Os dados transmitidos pelos celulares em rede estão visíveis na projeção. Não 

existe no trabalho a intenção nem tampouco o conhecimento para usar essa informação 

de maneira ilícita. No entanto é destacado o alerta para a possibilidade de uso indevido 

dessas informações quando essa primeira fase do jogo e suas ferramentas forem 

                                                                 
24

  Prints das telas do Isadora
®
 disponíveis nos anexos. 
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divulgadas em rede. Como essa informação será utilizada pelos que acessarem depende 

apenas do bom senso e atenção dos envolvidos. Faz-se então o devido alerta para o 

cuidado com as informações que serão inseridas no sistema. Surge a importância da 

responsabilidade do jogador. Como cada um joga e se previne das armadilhas do acaso 

presentes durante o jogo também é parte da investigação, e me interessa para análise das 

táticas e estratégias empreendidas no processo. 

 

 

Figura 20 – Disposição das placas de sinalização 

 

Wireshark
®
. Essas sequências de caracteres alfanuméricos são pacotes de informação 

capturados no tráfego de informação em rede. O programa analisador de protocolos ou 

“sniffer” busca e decodifica as informações enviadas pelos dispositivos em rede. Esses 

dados vão para o computador que serve de central para a distribuição do sinal de rede 

wireless. Essas informações são copiadas e enviadas para outro computador, que, por 

meio do Isadora
®
, mostra-as dentro das pseudosombras na projeção. 
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Figura 21 – detalhe da disposição dos computadores em relação à projeção 

 

Webcam. Fica no lado oposto à fonte de luz, captando quem se coloca em frente à 

parede iluminada. O que está sendo projetado na tela é o que a câmera capta em tempo 

real. Quando algo ou alguém é captado pela câmera, sua silhueta “vaza” a tela branca, 

revelando uma sombra preenchida pelos dados de protocolo captados pelo programa 

sniffer. A webcam fica ligada ao computador com o Isadora
®

 e o projetor. 

 

 
Figura 22 – posição da webcam e do roteador 

 

Isadora
®

. Para essa instalação, foi desenvolvida uma série de actors – ferramentas 

virtuais que correspondem às possibilidades de uso desse software – capazes de simular 

uma sobreposição de imagens em tempo real. Na imagem em primeiro plano, há uma 

tela branca e, atrás dessa imagem, o texto capturado pelo programa sniffer surge em 

constante modificação, pois deve ser atualizado pela entrada e saída de aparelhos da 

rede. Há também uma terceira camada capaz de captar o movimento. Somadas à 
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iluminação específica, as pessoas captadas aparecem na imagem como sombras, 

recortando a tela branca e revelando a camada mais ao fundo, desvendando a 

informação capturada
25

. 

 

             
Figura 23 – Camada 1 foreground                                         Figura 24 – Camada 2 background 

 

 
Figura 25 – Camada 3 silhueta 

 

O caráter fugidio, fluido e indistinto da sombra serve-me como provocador de 

uma sensibilidade, isto é, a pseudosombra na imagem corresponde a alguém presente no 

espaço da ação, e, ainda que não contenha detalhes reconhecíveis, como um rosto, é 

também a silhueta característica de alguém. É o indício de sua presença. 

A nova função proposta para essa imitação de sombra é a de um guia. Um guia 

para se observar uma perspectiva antes velada ou, pelo menos, que não fosse visível 

sem o auxílio de algum aparato específico. Através dessa pseudosombra, a pessoa é 

capaz de enxergar informações nas quais está imersa sem que perceba. Isso se dá 

quando a silhueta é preenchida, revelando uma segunda camada na imagem projetada, a 

camada onde aparece um conjunto de dados, os pacotes de informação captados na rede 

wireless. A informação nesses pacotes é codificada pelo smartphone, pelo tablet, pelo 

computador, ou outro gadget, e transmitida numa frequência específica de ondas. Essas 

ondas de rádio, que no meio físico estão presentes no espaço e que são captadas pelos 

gadgets, são o mesmo tipo de ondas que transmitem a informação do hardware do 
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  Vídeo do protótipo atual (Teste 21) disponível no link: 

http://www.youtube.com/watch?v=wtyeC_t1lts&feature=youtu.be  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wtyeC_t1lts&feature=youtu.be
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computador nas casas até os grandes hardwares dos servidores das grandes empresas. 

Existe então uma nuvem física dessas ondas de transmissão que compõem a chamada 

nuvem virtual. Estou imerso em uma nuvem de informações, visível apenas pelos 

aparelhos capazes de decodificar esses dados. Portanto, a silhueta que corresponde aos 

movimentos revela as informações que me envolvem. Ela abre uma janela para 

percepção de uma realidade em princípio invisível. 

 

Computadores e projetor. O primeiro tem o Wireshark
®

 instalado e está ligado ao 

roteador, gerenciando e capturando os pacotes de informação que devem alimentar a 

projeção. O segundo tem instalado o Isadora
®
 e está ligado ao projetor e à webcam. 

Dentro do esquema proposto para a instalação, os computadores e o projetor são 

as ferramentas que sustentam a estrutura básica para o desenvolvimento do processo, 

essa opção por dois computadores foi feita levando-se em conta a necessidade de uma 

comunicação independente entre o input de informação – os pacotes captados pelo 

Wireshark
®
 – e a projeção dessa captura. A tela do Wireshark

®
, onde aparecem os 

pacotes de informação captados na rede Wi-fi, tem sua imagem enviada para um site de 

compartilhamento de streaming de video na internet. O Isadora
®
, por sua vez, usa esse 

endereço na internet para mostrar a imagem sendo transmitida no streaming. Essa 

imagem da tela do Wireshark
®
, com os pacotes de informação da rede wireless, é o que 

aparece no background da imagem projetada, sendo revelada pelo movimento de quem 

é captado pela webcam. 

 

 
Figura 26 – plano geral 
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É importante destacar que o objetivo dessa instalação na primeira fase do jogo é 

apresentar uma base. Essa base funciona como a estrutura a ser trabalhada quando os 

esquemas e elementos para montagem estiverem disponíveis na internet. Essa primeira 

fase apresenta-se como um jogo com três regras simples: (1) acessar uma rede; (2) 

interagir com o sistema; e (3) explorar as informações apresentadas, revelando as 

camadas ocultas no processo. Na segunda fase, quando a proposta é disponibilizada para 

ser refeita e modificada, as três regras se estendem, assumem outra forma: (1) acessar o 

site com os esquemas e a proposta; (2) interagir com o sistema usando as informações e 

arquivos disponíveis para montagem; (3) explorar as instruções e regras na tentativa de 

modificar o sistema, revelando as possibilidades não previstas no processo. 

As regras desse jogo funcionam como apresentação das características do 

processo, bem como para organizar a sua apreensão. O objetivo original torna-se 

mutável e outros objetivos podem ser agregados ao processo. Existem, portanto, dois 

momentos distintos que se complementam. Essa relação acontece não apenas no aspecto 

temporal: a fase que antecede a seguinte. Mas principalmente no caráter competitivo 

imbricado em alguns momentos do processo. 

“Jogamos ou competimos “por” alguma coisa. O objetivo pelo qual jogamos e 

competimos é antes de mais nada e principalmente a vitória” (ibid. p.58). É possível que 

haja uma competição individual para que as pessoas interajam com o trabalho em sua 

primeira fase, efetivada quando se encontra as informações referentes a si próprio, ou 

competição com outros, na tentativa de determinar quem mantém suas informações 

mais tempo na tela. É também possível que a competição surja para aqueles que se 

dispuserem a assumir e desenvolver o jogo, o desafio da criação. Isso inclusive já indica 

outra opção, que seria o desafio de procurar nas ferramentas usadas para criação do jogo 

outros modos de usá-las, criar novas possibilidades para o que já está previamente 

programado nos aparelhos que fazem parte do jogo. Nesse caso eu enquanto autor da 

obra também sou um jogador. Estou competindo com minha própria capacidade de 

construir o jogo, estou diante do desafio de jogar de uma maneira diferente daquela para 

o qual o jogo foi proposto, estou em busca de uma subversão do sistema. 

A abertura, a partir da segunda fase do trabalho, é o que agrega o risco da falha. 

Um desafio para mim enquanto criador é jogar com a possibilidade do fracasso. É 

possível que não haja interação, que ninguém assuma o desafio, ou que o jogo 

simplesmente não provoque interesse. Esse é portanto um momento crítico no processo. 
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As possibilidades se ampliam de acordo com a participação, ou seja, quanto 

mais jogadores, mais imprevisível torna-se o processo. Principalmente a partir da 

segunda fase, com a abertura do jogo. 

Os que assumirem a participação no jogo, em sua segunda fase, têm de lidar com 

a tensão provocada pelo desafio de desenvolver um novo jogo. Ao assumir que quer 

propor um novo trabalho a partir do primeiro, terá de lidar com a tensão do 

desenvolvimento de um processo, a criação. Tomar parte na produção de novas 

propostas para o jogo pode inserir o jogador no processo, de um modo em que ele se 

sinta realmente parte do jogo. Ele é então tomado pelo processo e seus procedimentos, 

jogando efetivamente assume ser parte do microuniverso criado para o jogo. É talvez 

aquele momento em que é tomado pelo jogo. “E a essência do espírito lúdico é ousar, 

correr riscos, suportar a incerteza e a tensão. A tensão aumenta a importância do jogo, e 

esta intensificação permite ao jogador esquecer que está apenas jogando” (Huizinga 

2012, p.59). 

 

A essência do lúdico está contida na fase “há alguma coisa em jogo”. Mas 

esse “alguma coisa” não é o resultado material do jogo, nem o mero fato de a 

bola estar no buraco, mas o fato ideal de se ter acertado ou de o jogo ter sido 

ganho. O êxito dá ao jogador uma satisfação que dura mais ou menos tempo, 

conforme o caso. O sentimento de prazer ou de satisfação aumenta com a 

presença de espectadores, embora esta não seja essencial para esse prazer. 

Uma pessoa que “faz” uma paciência sente um duplo prazer quando alguém 

está assistindo, mas sente prazer mesmo sem isso. Em todos os jogos, é muito 

importante que o jogador possa gabar-se a outros de seus êxitos. Neste 

sentido, o pescador constitui um exemplo bem conhecido. (ibidem p.57) 

 

Após a montagem e distribuição do protótipo o jogo funciona por si. Seu 

objetivo é fluido e depende do resultado da ação. “Isto significa que o elemento final da 

ação reside antes de mais nada no resultado enquanto tal, sem relação direta com o que 

se segue. O resultado do jogo, como fato objetivo, é insignificante e em si mesmo 

indiferente” (ibid. pp.56-57). O mais interessante para meus propósitos é que a ação de 

dispersar o jogo, tornando-o aberto às intervenções, seja efetivada. Espero que novos 

jogadores-criadores surjam, e que divirtam-se jogando. 

 

Dispositivo de controle 

 

Tomemos então esse aparato como dispositivo de representação, ou seja, por 

meio da câmera ele toma uma imagem do corpo, duplica essa imagem e a reapresenta de 

forma diferente, criando no processo a ilusão pré-determinada de uma forma 
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conduzindo caracteres alfanuméricos. Isso determina aquela que será a função desse 

mecanismo e é o primeiro elemento para análise. O segundo elemento é o dispositivo, 

diferente do mecanismo ou aparato técnico. Falo de forças que operam dentro desse 

ambiente projetado como metáfora de um dispositivo no sentido do termo foucaultiano, 

a “exposição das relações de força que constituem o poder” (DELEUZE, 1992, p.119); 

o que Deleuze (1996, p.1) chamava de “conjunto multilinear, composto por linhas de 

natureza diferente” e que, junto com Guatarri, tomaria como agenciamentos (POUGY, 

2006); ou o que Agamben (2001) entendia como a relação entre os seres viventes e o 

elemento histórico. Todos dialogando com a filosofia de Foucault, “uma análise de 

dispositivos concretos” (DELEUZE, 1996, p.1). 

Para Giorgio Agamben, dispositivo é “um conjunto de práticas e mecanismos (ao 

mesmo tempo linguísticos e não-linguísticos, jurídicos, técnicos e militares) que têm o 

objetivo de fazer frente a uma urgência e de obter um efeito mais ou menos imediato” 

(AGAMBEN, 2009, p.35), espécie de maneiras de fazer
26

 que objetivam gerir uma série 

de elementos para cumprir determinado objetivo. Os dispositivos, quando tomados a 

partir dessa perspectiva, parecem construir muitas das formas de organização nas quais 

estamos imersos cotidianamente. Agamben desenvolve esse conceito quando se refere a 

oikonomia, “isto é, a um conjunto de práxis, de saberes, de medidas, de instituições cujo 

objetivo é gerir, governar, controlar e orientar, num sentido que se supõe útil, os gestos e 

os pensamentos dos homens” (ibidem p.39), essa espécie de prática de gerenciamento 

conduz aqueles, dentro de seu espaço de atuação, numa direção pré-determinada, como 

um conjunto de regras para a realização de determinado objetivo, de uma forma 

específica, que indica fazer as coisas de um certo jeito. A ideia de dispositivo envolve-

se, portanto, com uma noção de controle e direcionamento. 

 

Foucault assim mostrou como, numa sociedade disciplinar, os dispositivos 

visam, através de uma série de práticas e de discursos, de saberes e de 

exercícios, à criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua 

identidade e a sua “liberdade” de sujeitos no próprio processo de 

assujeitamento. Isto é, o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que 
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 Essas “maneiras de fazer” partem do trabalho de dois autores. Primeiro em Michel de Certeau (2007, 

p.172) que, dentre outros aspectos, discute as formas de interação do indivíduo dentro de um sistema ao 

qual estaria, em princípio, submetido. Para Certeau, o conceito de “táticas e estratégias” distingue as 

possibilidades de ação do indivíduo frente ao poder ao qual se está submetido. No caso das táticas, há 

um alcance mais direto e específico, enquanto que a estratégia se aproxima mais da relação com o 

controle que procuro investigar. As “maneiras de fazer” surgem também no texto de Jacques Rancière 

(2005, p.17), cujo termo é empregado em relação às práticas artísticas. 

 Chamo a atenção para como esse termo, utilizado em ambos os trabalhos, sugere uma aproximação 

entre o frequente caráter transgressor das artes e a atuação do indivíduo em oposição a um 

aparelho/sistema/dispositivo de opressão (ideia a ser desenvolvida nos próximos tópicos). 
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produz subjetivações e somente enquanto tal é também uma máquina do 

governo. (Ibid. p.46) 

 

Ocorre que, a partir dessa máquina coordenadora de processos, são produzidas 

subjetivações, conceito a ser explorado mais adiante. Será necessário, portanto, para a 

análise proposta nesse projeto, transpor o que pode ser entendido como sujeito e sobre 

como ele surge na relação com o dispositivo, situando-o na discussão dentro do espaço 

da projeção: a obra em si. O sujeito seria então o indivíduo que invade esse espaço e é 

tomado como interator: sofre a ação do dispositivo, tem sua imagem ressignificada e, ao 

mesmo tempo, age sobre o processo, conduzindo essa imagem e atuando dentro desse 

dispositivo. Agamben explica o sujeito como o produto da dinâmica entre viventes e 

dispositivos: “Chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, do corpo a 

corpo entre os viventes e os dispositivos” (ibid.: 41). A vídeo-instalação, nesse caso, 

parece tomar de empréstimo essa ideia de sujeito, mas a minha interpretação propõe 

uma dilatação disso. Se o sujeito resulta da relação entre dispositivos e seres viventes, 

uma representação desse sujeito, feita pela máquina, pode servir como ponto de partida 

para criação de uma metáfora reveladora do jogo que acontece entre os sujeitos e o 

dispositivo. 

Sombra projetada seria então o mecanismo onde os que sensibilizam a câmera-

sensor sofrem um direcionamento e são conduzidos a interagir com a imagem/Sombra 

projetada em um quadro de luz determinado. Existe aí um controle das ações, o que 

cada indivíduo experimenta e como essa sombra em movimento com os números se 

desenvolve, que são previstas e planejadas. É então que, diante dessa experiência, 

coloco a questão: seria possível que a realidade composta dentro desse ambiente 

controlado criasse – na interação com os que agem no dispositivo – um princípio de 

imprevisibilidade? Dito de outra forma: posso criar com essa obra um exemplo da 

possibilidade de resistência ao dispositivo? 

Embora reconheça que Flusser tem uma genealogia filosófica diferente de 

Foucault e Deleuze, principalmente no que diz respeito ao lugar da máquina em suas 

filosofias
27

, minha ideia é que as perspectivas de Foucault, Deleuze e Flusser sobre a 

liberdade possam me ajudar a responder essas perguntas. 

 

                                                                 
27  A máquina, para Flusser, é o ponto de partida para uma revolução, os meios podem ser o caminho pelo 

qual a informação nova pode emergir (FLUSSER, 2007, p.159). Enquanto em Deleuze - quando 

discute a sociedade disciplinar e a de controle a partir do trabalho de Foucault -  a variação dos tipos de 

máquina seria o indício de algo mais profundo: “Não é uma evolução tecnológica sem ser, mais 

profundamente, uma mutação do capitalismo” (DELEUZE, 1992, p. 227). 
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Dispositivo foucaultiano segundo Deleuze 

 

Seguindo na discussão sobre o que é dispositivo, mas diferente da exposição de 

uma genealogia do trabalho, que levou Michel Foucault ao conceito, o interesse nesse 

ponto do trabalho é apresentar a noção diagramática produzida ao enxergarmos a 

relação entre saber, poder e sujeito, como comentada por Deleuze (1992, pp.119-120), e 

a partir disso seguir para a ideia de “focos de resistência”. Quando me refiro ao 

diagrama trago a relação entre subjetivação, saber e poder discutida por Foucault, e 

tomada por Deleuze para responder questões sobre o trabalho de seu colega no livro 

Conversações (1992). Entendo esses itens como a organização em três eixos de estudo 

dos diversos temas que Foucault abordou: “um eixo epistemológico (cujos temas são: 

saberes e verdade), um segundo eixo político (com o tema: poder) e um terceiro eixo 

ético (com o tema: sujeito ético).” (SILVA, 2007, p.1) O fato é que, indagado sobre a 

noção de diagrama que aparece em Vigiar e punir, Deleuze apresenta sua visão sobre o 

caminho seguido por Foucault para descobrir certas dimensões de seu pensamento. Para 

explicar sobre o que seria a passagem na filosofia de Foucault, do poder ao sujeito, 

Deleuze fala sobre algumas importantes etapas do processo de pensamento pelo qual 

passou o filósofo francês. Ele entende o pensamento de Foucault como uma série de 

dimensões que se comunicam e percorrem caminhos em linhas colaterais. Em meio a 

essas várias linhas, ele indica que no desenvolvimento do pensamento foucaultiano o 

Poder foi uma segunda dimensão surgida do Saber, a primeira dimensão; sendo então o 

sujeito uma terceira dimensão, mas que só viria depois, nos seus últimos livros. 

 

“O Poder delineia uma segunda dimensão irredutível à do Saber, embora 

ambos constituam mistos concretamente indivisíveis; mas o saber é feito de 

formas, o Visível, o Enunciável, em suma, o arquivo, enquanto o poder é 

feito de forças, relações de força, o diagrama. [...] Foucault parte de uma 

concepção original que ele se faz do saber, para inventar uma nova 

concepção do poder. O mesmo acontece, e com mais razão, no caso do 

‘sujeito’.” (DELEUZE, 1992, p.120 grifos do autor) 

 

Se Foucault precisava de uma terceira dimensão, seria porque percebeu a 

necessidade de transpor as relações de poder, porque procurava uma linha de fuga, e 

essa nova dimensão seria a subjetivação, o sujeito no “sentido de processo, e ‘Si’ no 

sentido de relação (relação a si)” (ibid. grifos do autor). O que surge disso é a invenção 

de novos modos de existência. 

 

Trata-se de inventar modos de existência, segundo regras facultativas, 

capazes de resistir ao poder bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber 
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tenta penetrá-los e o poder tenta apropriar-se deles. Mas os modos de 

existência ou possibilidades não cessam de se recriar, e surgem novos. (ibid. 

p.121) 

 

Para Deleuze, um dos pontos essenciais nos estudos de Foucault era o que 

denominamos pensar. Ele entendeu o pensamento como arquivo – “Pensar é, 

primeiramente, ver e falar, mas com a condição de que o olho não permaneça nas coisas 

e se eleve até as ‘visibilidades’, e de que a linguagem não fique nas palavras ou frases e 

se eleve até os enunciados.” (ibid. p.123 grifos do autor) – e, além, pensamento como 

poder. 

 

Pensar é poder, isto é, estender as relações de força, com a condição de 

compreender que as relações de força não se reduzem à violência, mas 

constituem ações sobre ações, ou seja atos, tais como ‘incitar, induzir, 

desviar, facilitar ou dificultar, ampliar ou limitar, tornar mais ou menos 

provável...’. É o pensamento como estratégia. (ibid.1p.24 grifos do autor) 

 

Deleuze apresenta com isso a descoberta do pensamento como “processo de 

subjetivação”. Diferente de um retorno ao sujeito, o que surge é a constituição de 

formas de existência, “ou, como dizia Nietzsche, a invenção de novas possibilidades de 

vida” (ibid.); ele fala da vida como obra de arte. Contudo, a existência não como sujeito, 

a existência como obra de arte e a invenção de novas possibilidades de vida (ibid. 

p.124) são também pistas de uma resistência ao poder. Isso acontece quando se percebe 

– no pensamento de Foucault – a busca por esse elemento resistente, essa natureza 

subversiva surgida dentro do próprio exercício de poder. Refiro-me ao modo como o 

poder produz aquilo que o enfrenta, pelo simples fato de que é preciso haver poder para 

que haja resistência, algo que se estende, como é explicado pelo próprio Foucault em 

seu livro Microfísica do poder (1979), mais especificamente quando fala da relação 

entre corpo e poder. 

 

O domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos 

pelo efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, o 

desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... [...] Mas, a 

partir do momento em que o poder produziu este efeito, como consequência 

direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a reinvindicação de seu 

próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as 

normas morais da sexualidade, do casamento, do pudor. E assim, o que 

tornava forte o poder passa a ser aquilo porque ele é atacado... (FOUCAULT 

1979, p. 146) 

 

E esse raciocínio segue com a presença do poder no corpo, visto nos trabalhos de 

Foucault sobre as instituições disciplinares: hospícios, casernas, prisões, hospitais, 

escolas. Ideias que mais tarde constroem o entendimento, guiado por Deleuze, de uma 
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sociedade de controle surgindo como desenvolvimento dessa sociedade disciplinar. Por 

agora, interessa-me a emergência do ataque ao poder que surge dele próprio. Entendo 

esse ataque como uma reação dos corpos atingidos pelo poder, os focos de resistência 

que citei acima. Relaciono essa reação com a resistência à intenção do aparelho presente 

na filosofia de Vilém Flusser, o enfrentamento da lógica do programa feito pela 

inventividade daquele que deixa de ser funcionário submetido a essa lógica e torna-se 

criador (FLUSSER, 2008, p.74-76). 

Mas antes de seguir para os conceitos flusserianos, considero prudente 

aprofundar a ideia abordada há pouco sobre a “constituição de formas de existência”. 

Mais especificamente a proposta foucaltiana de vida como obra de arte. 

 

Vida como obra de arte 

 

As relações de poder presentes no que Deleuze indica como uma sociedade de 

controle são, em parte, o resultado das relações criadas no que Foucault chamou de 

sociedade disciplinar (DELEUZE, 1992, p.220). Para lidar com essa situação social, 

Foucault propõe que busquemos uma Estética da Existência. 

Foucault temia a busca por uma forma de moral aceitável para todos. Isso lhe 

parecia submeter o indivíduo, o que ele considerou uma possibilidade catastrófica. 

(FOUCAULT apud. SILVA, 2007, p.1) Talvez, por esse motivo, ele sugeriu pensar o 

indivíduo como criador de si mesmo. Nessa perspectiva Foucault “fez um deslocamento 

histórico, para observar a possibilidade de constituir-se como outro sujeito de outro 

modo, sem os mecanismos disciplinares e a partir daí pensar a atualidade, pensar uma 

Estética da Existência” (SILVA, 2007, p.1). 

A Estética da Existência tocava sensivelmente na questão da liberdade. O 

cuidado de si, dentro de uma perspectiva histórica, era a condição para que se evitasse 

ser escravo de seus desejos, seria então a liberdade individual (ibid.). Uma postura que, 

somada com a liberdade civil, foi considerada pelos gregos como ética (ethos), sendo 

uma tarefa política (ibidem p.2). Essa observação sobre formas da liberdade – individual 

e civil – permite ampliar a noção também política de Estética da Existência como pista 

para uma espécie de transformação da moral produzida no tempo, 

 

na antiguidade, a vontade de ser um sujeito moral e a busca de uma ética da 

existência significava a afirmação da própria liberdade, e a tentativa de dar a 

sua vida uma forma, na qual podia se reconhecer e ser reconhecido por 

outros. No cristianismo, com o princípio da obediência, a moral assume a 
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forma de um código de regras. O cristianismo inaugurou uma outra 

experiência ética, uma outra concepção de subjetividade cuja base seria a 

renúncia. A experiência ética cristã passa a ser a experiência verticalizada 

entre o mundo dos homens e o mundo celeste. A constituição da 

subjetividade, portanto, depende da renúncia do mundo terreno e estaria 

referida ao mundo da transcendência, mas concebida como interioridade e 

consciência de si. 

Passou-se de uma moral que buscava uma ética pessoal à uma moral de 

obediência de um sistema de regras. Porém, para Foucault, “a idéia de uma 

moral como obediência a um código de regras está em processo, 

presentemente, de desaparecimento; já desapareceu. E a essa ausência de 

moral, responde, deve responder uma busca de uma Estética da Existência.” 

(FOUCAULT, 1994, p.732 apud. SILVA, 2007, p.7) 

 

A possibilidade de realização dessa Estética da Existência é indicada por 

Foucault na construção de uma ética. Mais especificamente na criação de uma vida 

como obra de arte, cada indivíduo tornar-se-ia uma obra de arte. “Ele se disse 

impressionado pelo fato de que em nossa sociedade, a arte seja relacionada aos objetos e 

não aos indivíduos, ou à vida” (ibidem). Seria então, justamente, essa noção de tomada 

da vida o que impulsiona meu entendimento da Estética da Existência como um 

engajamento. A necessidade de movimento no sentido de mudança. Procurar opções de 

diferença no que está dado e no que já é posto é recriar-se constantemente na intenção 

de um rompimento do estabelecido. “Teoricamente é necessário romper com a idéia que 

o indivíduo nos é dado, para ao contrário pensar que precisamos criar a nós mesmos.” 

(ibid.). 

É então essa noção de mudança que gera a ideia de viver a vida como uma obra 

de arte, tornar nossas vidas obras de arte e assumir nosso espaço nessa nova ordem 

aparentemente sem poder específico contra o qual resistir (FLUSSER, 2008, p.108). 

Isso nos coloca diante de uma ideia diferente de liberdade. E surgem então novas 

questões: será possível entender que o sujeito como obra de arte serve para relacionar a 

resistência ao poder instituído com a obra de arte em si? É possível dizer que um 

dispositivo técnico pode servir como metáfora dessa relação? Para tanto, é preciso 

construir uma linha na direção do aparato técnico, buscando a compreensão de 

“aparelho, programa e funcionário” presentes na obra de Flusser. 

 

Liberdade é jogar contra o aparelho 

 

O projeto de pesquisa e os argumentos desenvolvidos para a análise da vídeo-

instalação Sombra projetada estão focados em uma questão inicial abrangente sobre 

liberdade. Tomada aqui como abrangente não somente pela amplitude dos conceitos e 
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demais questões já discutidas por pensadores da antiguidade, idade média, 

renascimento, modernidade e contemporaneidade, mas principalmente por ser capaz de 

reunir as ideias estudadas durante o processo de busca, estudo e observação para a 

análise proposta: poder, controle, sociedade, corpo, arte e lúdico. É talvez irônico o fato 

de que a “liberdade” possa “conter” o que quer que seja; mas cada uma dessas palavras 

traz uma especificidade que, de alguma forma, toca sensivelmente a ideia de liberdade e 

está presente dentro do que foi produzido na pesquisa durante a construção de diálogos 

entre os trabalhos de Michel Foucault, quando fala dos jogos de poder (1979); Gilles 

Deleuze e Félix Guattari, com o desenvolvimento da ideia de dispositivo no conceito de 

agenciamento (1992); Vilém Flusser, com a dinâmica aparelho-programa-funcionário 

(2008); Georges Didi-Huberman, com a abordagem sobre as formas de resistência da 

cultura diante dos poderes (2011); Jacques Rancière, com a discussão sobre a natureza 

política na arte e a natureza artística na política (2005); e Giorgio Agamben, quando 

trabalha o dispositivo e o contemporâneo (2009). 

O conjunto dessas noções e filosofias reúne-se em uma pergunta sobre a 

liberdade. Sobre o que é ser livre. Porém, a opção de análise para discutir o objeto da 

pesquisa não é a de apresentar uma discussão comparativa dos estudos sobre suas 

prováveis origens ou uma exposição histórica do que se conhece sobre liberdade. A 

intenção é que a ideia de liberdade sinalize o caminho a ser percorrido: a vídeo-

instalação Sombra projetada pretende ser realizada em um espaço institucional, e o faz 

porque entende esse tipo de espaço como o que seria o exemplo de aparelho burocrático 

de controle. Essa é uma parte fundamental na proposta da obra, o que indica a 

aproximação da ideia de “controle”, “o poder é produtor de individualidade. O 

indivíduo é uma produção do poder e do saber” (FOUCAULT, 1979). Sobre o indivíduo 

atuam exercícios de poder, e esse poder gera resistências. Enxergar um espaço 

institucional como um espaço de poder que exerce controle me faz pensar em quais 

resistências que surgem nesse espaço, se é que necessariamente existem. Dito isso, 

assumo como intenção no projeto que a vídeo-instalação Sombra projetada joga com a 

noção de liberdade. 

Jogar está sendo usado aqui no sentido empregado por Flusser quando se refere 

ao papel do “artista” na atuação frente à realidade dos programas agindo sobre 

funcionários. É o “artista” agindo como um “jogador que se engaja em opor ao jogo 

cego de informação e desinformação lá de fora, um jogo oposto: um jogo que delibere 

informação nova” (FLUSSER, 2008, p.126). O “lá fora” de que fala Flusser é o acaso 
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universal, a entropia pela qual a própria vida veio a existir. Portanto, em meio ao jogo 

caótico, a ideia de Flusser é propor um jogo novo. 

 

O método a que recorre nesse jogo não é o de uma “inspiração” qualquer 

(divina ou anti-divina), mas sim o do diálogo com os outros e consigo 

mesmo: um diálogo que lhe permita elaborar informações já armazenadas. 

Devemos imaginar esse jogo produtivo de informações dentro de uma rede 

dialógica tornada atualmente tecnicamente viável graças à telemática e a seus 

gadgets. (ibidem) 

 

Apresenta-se o “problema da liberdade” (2008, p.128). Para lidar com a questão, 

Flusser parte da relação feita por analogia aos computadores: entre o cérebro, o 

hardware, e a mente, seu software. O cérebro seria o órgão cuja formação é o resultado 

de um processo; é o “produto do ambiente e, para os homens, da cultura [...] que 

funciona apenas em situação cultural de informações adquiridas” (ibidem p.127); e a 

mente, a função cultural que exige o cérebro (ibid.). 

Excetuando a abordagem de noções como a de “alma” ou “espírito”, para 

Flusser o problema da liberdade deve ser encarado a partir dos processos mentais. As 

decisões livres seriam o resultado de combinações entre “informações recém-adquiridas, 

informações armazenadas e processos intracerebrais pré-programados. [...] A liberdade 

do ‘eu’ reside na sua capacidade de sintetizar as informações para que estas resultem em 

informações novas” (ibid. 128 grifos do autor). Isto é, a liberdade é o produto do acaso, 

gerado a partir das combinações acima descritas, e o cérebro com o qual coincide. De 

algum modo, o conjunto de fatores envolvidos leva à coincidência que faz com que 

determinado cérebro de determinada pessoa tome determinada decisão. 

 

Sabemos hoje que nascemos geneticamente determinados, e que nossas 

deliberações são feitas não apenas com, mas também em acordo com as 

informações recebidas (por exemplo, por parte da mãe nos primeiros meses 

de vida), e que não temos nenhuma escolha entre as informações que 

recebemos quando nascemos. Sabemos que não “nascemos livres” (ibid. 

p.130 grifos do autor) 

 

O acaso que possibilita o emaranhado de elementos da existência é o mesmo que 

revela a possibilidade de liberdade. Cada indivíduo é um conjunto único, que carrega 

em si formas únicas de ser, reunidas em combinações únicas e em informações. E é 

justamente nessa incrível coincidência de fatores que está o “novo significado de 

‘liberdade’: a possibilidade única e insubstituível que tenho para lançar informações 

novas contra a estúpida entropia lá fora, possibilidade esta que realizo com os outros” 

(ibid. p.131) Flusser aponta a “telemática” como caminho para aproveitar essa 

oportunidade de liberdade. “Conscientes da estratégia do jogo da liberdade” (ibid.), é 
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possível usar o potencial informático para produzir informação nova. 

 

O jogo dessa sociedade será o da troca de informações, e seu propósito, a 

produção de informações novas (de imagens jamais vistas). Será “jogo 

aberto”, isto é, jogo que modifica suas próprias regras em todo o lance. Os 

seus participantes, os jogadores com informações, serão livres precisamente 

por se submeterem a regras que visam modificar com cada lance. (ibid. 

p.133) 

 

Sombra projetada busca, enquanto proposta criativa e aberta a intervenções, o 

imprevisto que surge no jogo. Na esperança de que, durante o jogo, se produza reflexão. 

Formas para que isso aconteça é o que pretendo provocar com a proposta de um jogo 

aberto. 

É difícil afirmar quais ideias compõem exatamente a obra, por estar ciente de 

que ela em si permanece em processo. Tanto por sua natureza artística quanto pela 

forma como vem sendo criada e desenvolvida. Mas produzir reflexão sobre esse 

processo pode ajudar a discutir sobre a própria noção de liberdade – recortada aqui 

dentro dos limites utilizados na obra de Flusser. Ao afirmar que não nascemos livres, 

Flusser põe em cheque a noção do livre-arbítrio e estende a discussão sobre o modo 

como se encara a liberdade. Sua resposta é o jogo contra a entropia, a produção de 

informação nova a partir da relação entre cada pessoa e a potencialização dessa 

produção promovida pela tecnologia. A máquina, que parecia conter o potencial de 

criação humano, pode impulsionar esse potencial, libertando o homem para atingir 

novos níveis de significação, novas possibilidades criativas. Artistas podem usar os 

aparatos para propor outras perspectivas para o que já existe, para além do programa. 

Isso porque a proposta do trabalho é encarar a questão da liberdade como um ponto de 

partida de um jogo sem definição, criado para produzir novos jogos. 

Em Filosofia da caixa-preta (2001), Flusser apresenta sua visão de mundo e 

propõe uma nova visão sobre o que ele chama de “o patriarca de todos os aparelhos” 

(FLUSSER, 2011, p.94), a máquina fotográfica. Para introduzir o que interessa para o 

estudo em processo apresenta-se o caráter lúdico do aparelho, contraposto à noção de 

instrumento. 

 

Homo ludens 

 

O homem brinca com o aparelho. Mas diferente de um instrumento que surge da 

necessidade humana de “estender” seus membros sobre os objetos, aprimorando 
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determinadas funções do corpo, ou da máquina, resultado da aplicação de conhecimento 

para resolução de tarefas mais complexas. O aparelho é gerador de informação. É uma 

máquina que, mais do que modificar efetivamente, produz significados (SANTOS, 

2011). Flusser mostra em seu livro como algumas ferramentas humanas alcançaram um 

nível de complexidade que as tornou capazes de substituir o trabalho, emancipando o 

homem do trabalho e liberando-o para o jogo (ibidem p.45).  

Partindo do trabalho apresentado em Filosofia da caixa-preta (2001), tomo a 

máquina fotográfica como um modelo geral de aparelho. Para Flusser, seria ela o 

primeiro aparelho capaz de dispensar o homem do conhecimento técnico completo 

sobre o seu funcionamento (ibidem). O aparelho é parte, na relação com o homem, de 

um jogo onde ambos, homem (funcionário) e máquina fotográfica (aparelho), têm 

objetivos definidos e acabam, por meio da fotografia, por se confundir em uma 

amálgama. 

 

O fotógrafo visa eternizar-se nos outros por intermédio da fotografia. O 

aparelho visa programar a sociedade através das fotografias para um 

comportamento que lhe permita aperfeiçoar-se. A fotografia é, pois, 

mensagem que articula ambas as intenções codificadoras. (FLUSSER, 2011, 

p. 64-65) 

 

Agora o homem não necessita mais compreender a programação do aparelho 

para utilizá-lo. Apenas dominar o “input e output da caixa”. (ibidem p.44) Compreender 

apenas o necessário para realizar a função do aparelho, sem que, para isso, precise saber 

exatamente o que se passa no interior da caixa-preta. “Funcionários dominam jogos 

para os quais não podem ser totalmente competentes.” (ibid.) Apresenta-se, assim, o 

confronto entre funcionário e aparelho. 

O funcionário não está mais cercado de instrumentos como os artesãos ou 

submisso à máquina como no processo industrial. Mas parece penetrar no aparelho 

numa tentativa de esgotar o “programa”, descobrir como acontecem os processos dentro 

dessa máquina. (ibid. p.43) Age dentro do jogo. No entanto, nesse jogo, o aparelho vem 

mantendo certa vantagem porque submete seu funcionário por meio do programa, 

envolvendo-o em seu processo. 

Tudo parece se explicar na dinâmica entre aparelho, programa e funcionário. 

Conduzidos pelo jogo, entendido por Flusser como jogo de poder, cada elemento 

funciona como peça de um processo que vai demonstrar-se infinito. 

 

O poder passou do proprietário para o programador de sistemas. Quem possui 

o aparelho não exerce o poder, mas quem o programa e quem realiza o 
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programa. O jogo com símbolos passa a ser jogo do poder. Trata-se de jogo 

hierarquicamente estruturado. O fotógrafo exerce poder sobre quem vê suas 

fotografias, programando os receptores. O aparelho fotográfico exerce poder 

sobre o fotógrafo. A indústria fotográfica exerce poder sobre o aparelho. E 

assim ad infinitum. (ibid. p.47) 

 

Essa dinâmica se estende nas relações sociais quando retomamos a ideia de 

Foucault sobre as formas disciplinares de exercício de poder. Mas antes de tomar essa 

aproximação entre as filosofias, é preciso ainda mostrar o conceito do programa 

existente no aparelho. Conceito que Flusser percebe como “jogo de permutação entre 

elementos claros e distintos” (ibid. p.91), como trocas aparentemente casuais, mas 

definitivamente realizadoras do que é previamente definido. Esse jogo que é feito para 

parecer guiado pelo acaso acaba por sempre apresentar resultados dentro do escopo 

previsto pelo programador. Torna-se necessidade. 

 

Exemplo extremamente simples de programa é um jogo de dados: permuta os 

elementos “1” a “6” ao acaso. Todo lance individual é imprevisível. Mas a 

longo prazo, o “1” será realizado em cada sexto lance. Necessariamente. Isto 

é: todas as virtualidades inscritas no programa, embora se realizem ao acaso, 

acabarão se realizando necessariamente. [...] É neste sentido sub-humano 

cretino que os aparelhos são oniscientes e onipotentes em seus universos. 

(ibid. p.91-92 grifos do autor) 

 

Nesse sentido, seriam os homens as peças inscritas dentro do jogo proposto pelo 

programa apresentado pelos aparelhos. A função do aparelho acabaria por exercer a 

força de um poder controlador, que não permite enfrentamento. “Não é factível para o 

receptor interromper a transmissão simplesmente desligando o seu aparelho e passar, 

assim, da condição de objeto à condição de sujeito. Para isso ele teria que desistir de sua 

função e segregar-se socialmente” (FLUSSER, 2007, p.157). O propósito dos aparelhos 

é o de tornar-se independente da humanidade (ibid. 2011, p.96).  

Embora no desenvolvimento de sua obra exista uma visão mais harmoniosa da 

relação entre o homem e os aparelhos, sendo estes os meios pelos quais o homem pode 

tornar-se designer de significados (ibid., 2007, p.159), nesse ponto de seu trabalho, 

Flusser alerta para uma possível existência robotizada, visível nos próprios gestos, e até 

mesmo nas produções intelectuais, uma realidade que obedece a um ritmo stacatto 

(ibid. 2011, p.93 grifos do autor), sendo o aparelho fotográfico a fonte dessa robotização 

da vida. (ibid. p.94) Essa possibilidade teria como consequência a inversão do controle: 

com a autonomia dos aparelhos, o homem passaria a viver em função deles. Não 

controlaria mais o jogo e seria por ele controlado. (ibid. p.96)  
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O dever da crítica dos aparelhos seria, então, o primeiro movimento em um 

caminho de resistência e uma forma de retomar o poder, mudar o sentido do processo, 

de homens submetidos pelas imagens para sujeitos produtores de informação nova, 

criadores ao invés de funcionários. Flusser toma como dever da crítica mostrar a 

“cretinice infra-humana dos aparelhos” (ibid. p.97), pois questionar essa relação é o que 

transcenderá a ascensão da robotização. “Não será negando a automaticidade dos 

aparelhos, mas a encarando, que podemos esperar a retomada do poder sobre os 

aparelhos” (ibid. p.97-98). 

Ao propor uma filosofia da fotografia, Flusser lança o primeiro passo na direção 

de desmascarar o jogo. O universo fotográfico é um jogo de permutação cambiante e 

colorido, com superfícies claras e distintas chamadas fotografias. Imagens de conceitos 

programados em aparelhos. Conceitos vazios. Um universo grande, vazio e absurdo no 

qual existe um jogo onde os aparelhos programam a sociedade para um comportamento 

mágico e perceptível no automatismo presente, em um mundo previamente programado, 

que apenas responda a comandos.  

Contra essa automação surgem os criadores, buscando inserir no processo 

intenções humanas, distintas da intenção puramente automática dos aparelhos. Os 

aparelhos, em contrapartida, inserem esse esforço de volta no jogo, em proveito de seu 

funcionamento. E o fazem automaticamente, sempre procurando aperfeiçoar-se. Para 

Flusser, a tarefa de uma filosofia da fotografia é revelar esse jogo. (ibid. p.98) 

 

*** 

 

Em Flusser “Instrumentos são prolongações de órgãos do corpo [...] simulam o 

órgão que prolongam [...] passam a recorrer a teorias científicas no curso de sua 

simulação [...] Passam a ser ‘técnicos’ [...] a chamar-se máquinas” (FLUSSER 2011, 

p.39 grifos do autor). Essas máquinas assumem ainda outra característica quando se 

tornam programáveis e criam o meio pelo qual o homem é funcionário do programa, 

tornam-se aparelhos (FLUSSER 2008). 

O fato é que, para Flusser, essa função é problematizada pelo fato de haver o 

programa contido nos aparelhos. Um programa do qual fazemos parte (FLUSSER, 

2011). No entanto, a consciência de que no aparelho “o desprezo pela técnica que 

sustenta a nova situação cultural está inscrito no seu programa” (FLUSSER, 2008, 

p.113) é o que me permite ser capaz de, sem ter que me preocupar em saber como 
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funciona a ferramenta, ir além das suas próprias capacidades e além da sua 

programação. Existe aí, ao menos em potência, a possibilidade de superar a 

programação e criar algo não programado. 

 

Sobre capturar uma imagem 

 

“Pode-se perfeitamente supor que todos os traços aparelhísticos já estão pré-

configurados no aparelho fotográfico, aparentemente tão inócuo e ‘primitivo’” 

(FLUSSER, 2011, p.37). 

Sempre tive dificuldade de associar a ação prática e visível das máquinas 

analógicas à aparente virtualidade presente no registro das máquinas digitais. A 

sensação é que existe quase que um comportamento mágico no processamento das 

máquinas computadorizadas. Não saber detalhes exatos de como elas funcionam 

dificulta vê-las como “naturais”. O modo como preciso simplesmente aceitar seu 

funcionamento me faz pensar que ajo como alguém crente no fato de que, aquilo que a 

máquina faz, simplesmente acontece. Como se fosse mágica. O modo como seu caráter 

instrumental é ampliado pelos conhecimentos científicos e as técnicas, de alguma forma 

me fez perder a noção de todas as camadas envolvidas, o instrumento que antes 

aproximava os objetos (FLUSSER 2011, p.39) afasta-se de mim, adquirindo novo 

significado. 

 

Instrumentos têm a intenção de arrancar objetos da natureza para aproximá-

los do homem. [...] Instrumentos são prolongações de órgãos do corpo: 

dentes, dedos, braços, mãos prolongados. Por serem prolongações, alcançam 

mais longe e fundo a natureza, são mais poderosos e eficientes. Os 

instrumentos simulam o órgão que prolongam: a enxada, o dente; a flecha, o 

dedo; o martelo, o punho. São “empíricos”. Graças à revolução industrial, 

passam a recorrer a teorias científicas no curso de sua simulação de órgãos. 

Passam a ser “técnicos”. Tornam-se, destarte, ainda mais poderosos, mas 

também maiores e mais caros, produzindo obras mais baratas e mais 

numerosas. Passam a chamar-se máquinas. (ibidem grifos do autor) 

 

Existem diferentes tecnologias envolvidas no funcionamento da máquina, mas 

meu pouco conhecimento sobre a dinâmica envolvida me impede de aceitá-la como 

extensão do meu corpo, sua complexidade me afasta de sua completude, a relação direta 

entre mim e meu “instrumento” avança para outro patamar, torna-se aparelho, com o 

qual estabeleço outra relação, sou incitado a jogar. “Aparelho é brinquedo e não 

instrumento no sentido tradicional. E o homem que o manipula não é trabalhador, mas 

jogador: não mais homo faber, mas homo ludens” (ibid. p.43). 
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No jogo entre o aparelho complexo e o homem, a desvantagem é óbvia. Com o 

elevado número de possibilidades presentes na programação, esgotar as capacidades da 

máquina e ser capaz de criar opções de funcionamento que não estejam previstas exige 

além de criatividade, uma reaproximação, um movimento no sentido do entendimento 

da máquina, algo que arrisco na investigação de seus processos. Buscar o que acontece 

em seu interior. 

 

*** 

 

Existe uma expressão que costumo ouvir quando alguém se refere a realização 

do ato fotográfico: “tirar uma fotografia”. 

Quando “tiro” uma foto, eu escolho meu enquadramento, foco a imagem e 

disparo o botão. A imagem é gravada e, caso ache adequada, eu a mantenho na memória 

da máquina ou do cartão. Tenho a opção de fixá-la em uma superfície: um papel 

fotográfico para que seja exposta em algum álbum ou porta retratos, uma impressão em 

papel A4, A3, uma plotagem, ou talvez até um outdoor. Ou simplesmente, a mantenho 

arquivada em algum disco rígido. Talvez meu próprio computador, meu HD externo, ou 

algum drive virtual, que, na verdade, é também um HD de algum servidor instalado em 

uma empresa de gerenciamento e arquivamento de dados. 

A expressão “tirar uma foto” me indica a captura da imagem, uma espécie de 

deslocamento do recorte que faço dessa imagem. O ato fotográfico me parece uma 

captura. Escolho um alvo, miro e disparo. Não estou plenamente familiarizado com os 

detalhes da caça, mas a analogia me parece fazer sentido quando se compara o básico: 

fotografar e caçar são ações de captura, ou a tentativa de fazê-lo, pelo menos. Para 

Flusser, “Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho (ou de 

um aparelho munido de fotógrafo) estará observando um movimento de caça. O 

antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a caça na tundra.” (FLUSSER, 

2011, p.49). O que difere ambos os gestos seria o “lugar” do movimento, para o caçador 

a “pradaria aberta”, e para o fotógrafo a “floresta densa da cultura” (ibidem). 

Se puser a dinâmica do registro de imagem nessa perspectiva, talvez possa 

entender melhor o que ocorre durante a sua realização. Para Flusser, essa dinâmica faz 

parte do gesto do fotógrafo e implica no “deciframento das condições culturais 

dribladas” (ibid. p.50) 
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A selva consiste de objetos culturais, portanto de objetos que contém 

intenções determinadas. Tais objetos intencionalmente produzidos vedam ao 

fotógrafo a visão da caça. E cada fotógrafo é vedado a sua maneira. Os 

caminhos tortuosos do fotógrafo visam driblar as intenções escondidas nos 

objetos. Ao fotografar, avança contra as intenções da sua cultura. (ibid. p. 49-

50) 

 

Esse avanço contra as intenções da cultura envolvidas no gesto é desenvolvido 

por Flusser para tratar do gesto fotográfico como decisão inserida no programa, na 

verdade o fotógrafo apenas alcança as opções já programadas. Sua condição de 

funcionário se mostra, mas amplia a visão sobre o gesto, abrindo a possibilidade de 

mudança também do sistema descrito. Entendendo o gesto e compreendendo o 

funcionamento do sistema é possível propor nova perspectiva. 

Para mim interessam as camadas técnicas envolvidas no interior da máquina que 

sofre a ação, para que eu possa, compreendendo o gesto do fotógrafo – ou do 

funcionário –, também entender o movimento dentro do aparelho. O que parece ocorrer 

é um deslocamento do recorte da imagem, o registro em superfície da imagem captada 

durante o gesto. Isso é um detalhe importante para observar como acontece o registro, e 

para montar um dispositivo capaz de atualizar esse processo. Entendendo as partes da 

estrutura, talvez, possa construir uma espécie de versão da máquina. Posso compreender 

melhor seu programa, o que acontece entre o disparo do botão e a efetiva captura. 

 

Dentro da caixa-preta 

 

O processo é complexo, envolvendo especificidades técnicas e de programação. 

As etapas que a luz percorre para criar uma fotografia podem me ajudar a entender 

como se captura imagens. Assumindo, é claro, que a câmera fotográfica efetivamente as 

capture. Mas como isso acontece? Para responder será preciso expor algumas 

características do que ocorre dentro da câmera escura. 

A luz vinda do objeto fotografado é conduzida pelo conjunto de lentes da câmera 

e atinge o filme fotográfico, esse filme é sensível à luz e fixa seu padrão, construindo 

uma cópia invertida e menor da imagem
28

. Outra coisa acontece com as câmeras 

digitais, a diferença está na captação da luz; ao invés de um filme sensível que precisa 

passar por químicos para revelar a imagem, existe na câmera digital um dispositivo 

semicondutor que grava o padrão de luz, convertendo a luz em elétrons. Ele lê o valor (a 
                                                                 
28

  “Como funcionam as câmeras digitais” por Tracy V. Wilson, K. Nice e G. Gurevich. Traduzido por 

HowStuffWorks Brasil. Disponível em <http://eletronicos.hsw.uol.com.br/cameras-digitais.htm> 

Acesso em 30 Mar. 2013. 
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carga acumulada) de cada célula na imagem, e converte isso em bits de informação. 

Essa informação fica armazenada no dispositivo
29

. Em ambos os casos, digital e 

analógico, esse recorte do que vejo enquanto “tiro” a fotografia é capturado e fixado em 

um objeto específico: o processador digital ou o filme fotográfico. Também acontece 

uma espécie de tradução dos padrões da luz – comprimento de onda e espectro radiativo 

– para outros modelos, algo que é lido pela tecnologia desenvolvida para tal. Lido e 

traduzido para um novo padrão, um novo código. O espectro de luz torna-se 

informação, registrável e armazenável
30

. 

Os padrões registrados pela máquina marcam o filme, ou o sensor digital, 

obedecendo a sua programação. Esse registro compõe um código informacional, que é o 

resultado da forma como a luz marca a película fotográfica ou de como as cargas 

elétricas são captadas pelo sensor digital. O código é então fixado em superfície sensível 

e, posteriormente, traduzido para o formato de uma fotografia, seja ela digital – criada a 

partir da série de bits armazenada no processador da câmera – ou analógica – formada 

pela sensibilização do papel fotográfico através de processos químicos e a partir do 

padrão registrado na película fotográfica
31

. 

 “Tirar” uma foto, então, implica em um recorte e um deslocamento de 

informação. Tomo parte da imagem
32

, um recorte, de um determinado estado inicial e 

traduzo essa informação para um novo estado – novo código –, fixando esse “pacote de 

informação” em algum recipiente, ou, dito de outro modo, “escrevendo” essa 

informação em uma superfície sensível. Essa inscrição promove a fixação de 

informações como foi descrita nos processos acima. 

Em Sombra projetada há uma dinâmica ocorrendo que emula características 

muito parecidas com as da máquina fotográfica registrando uma imagem. A intenção da 

obra é capturar pacotes de informação na rede e revelá-los, deslocando-os e fixando sua 

imagem. A informação da rede sem fio é decodificada e, por meio da criação de novo 

                                                                 
29

  Ibidem. 
30

  Ibidem. 
31

  Ibidem. 
32

  Embora existam outras formas de se entender a “Imagem” – como o aspecto fenomenológico e de 

representação –, é preciso deixar claro que, por se tratar de parte do processo de um dos mecanismos de 

apreensão técnica, a imagem a que me refiro nesse trecho é tratada em seu aspecto físico. Segundo 

Baxandall é a luz visível refletida por determinado objeto. “A luz é o fluxo de unidades de massa-

energia emitidas por uma fonte de radiação, pelo sol ou por uma vela. As unidades de massa-energia, 

ou fótons, são excedentes de energia, o produto excedente de partículas menores que se combinam para 

converter-se em partículas maiores. [...] A luz visível consiste de fótons de energia moderada, visível 

nas células da retina do olho que evoluíram para reagir a eles” (Baxandall, 1997, p.17). 
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código, torna-se a imagem projetada na parede. A imagem imaterial e intocável descrita 

por Dubois. 

 

“Com efeito a imagem cinematográfica pode ser considerada duplamente 

imaterial: de um lado, enquanto imagem refletida; de outro, enquanto 

imagem projetada. A imagem que vemos – ou que cremos ver – do filme na 

tela de cinema não passa, como se sabe, de um simples reflexo sobre uma tela 

branca de uma imagem vinda de outra parte (e invisível enquanto tal). Este 

reflexo que se oferece em espetáculo (movimento, tamanho etc.) é 

literalmente impalpável. Nenhum espectador pode tocar esta imagem. 

Podemos eventualmente tocar a tela, mas a imagem nunca.” (DUBOIS, 2004, 

p. 61) 

 

Diferente da materialidade da superfície, o design que proponho prevê um 

construto que é também metáfora para uma relação física, da materialidade da imagem 

original (o corpo que a câmera capta) para a imaterialidade da imagem projetada. 

Os códigos de informação que o celular joga na rede revelam-se por meio da 

pseudosombra. A silhueta recorta a imagem na tela, produzindo uma demonstração da 

lógica por detrás do processo. Uma analogia à interpretação do processo que ocorre 

dentro do aparelho de captura da imagem. 

 

A dinâmica entre o aparelho, o programa e o funcionário 

 

Ancorado na teoria de Flusser em O universo das imagens técnicas: elogio da 

superficialidade (2008) – o livro que parece desdobrar os conceitos apresentados em 

Filosofia da caixa-preta (2001) – destaco uma nova fase da existência, gerida pelas 

imagens técnicas e inaugurada pelas relações entre homem e o aparelho. Relações que 

imagino em processo: do homem para o programa, do programa para o aparelho. E em 

retorno: do aparelho para o programa, e do programa para o homem. Embora seja a 

formação de uma imagem simplificada, serve como base para criar meu entendimento 

sobre as ideias contidas no livro que “elogia a superficialidade”. 

Quando apresenta a “escalada da abstração” em uma gradual redução de 

dimensões – de três para duas (o volume), de duas para uma (o plano), de uma para zero 

(o superficial) – e apresenta também um universo composto pela redução do mundo aos 

bits – elementos básicos de informação, o grau zero do espaço (FLUSSER,2008, p.10) – 

o filósofo tcheco amplia e contribui para a discussão sobre a comunicação, as imagens 

e, como eu escolhi destacar, a liberdade. 

Para compor seu discurso, Flusser demonstra como, por volta do século XIX, 

tornou-se necessária a construção de instrumentos que só foram possíveis graças à 
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capacidade de calcular, já presente desde os antigos pensadores. Com isso, os 

instrumentos complexos abriram espaço para a criação dos aparelhos. O fato é que tais 

aparelhos funcionam segundo a lógica de uma série de acasos necessários e, portanto, 

previsíveis (ibidem, p.103). E que, quando relacionados, compreendem a oportunidade 

de fazer com que coincidências pouco prováveis ocorressem deliberadamente, segundo 

tais previsões (idem). Para que tais coincidências de fato acontecessem, era preciso 

acelerar o funcionamento dos aparelhos, fazendo com que todo o processo ocorresse na 

velocidade compreendida dentro de uma escala humana, diferente de um tempo 

astronômico. Daí surgem a Automação e o programa: “Automação significa rápida 

computação de coincidências, junção cega e inerte de átomos (e outros elementos) ao 

sabor do acaso” (FLUSSER, 2008, p.104) e “programa significa parar a automação no 

instante preciso no qual a coincidência planejada se forma.” (idem). O aparelho 

automático vai rodando as possibilidades ao acaso e para quando alcança o objetivo 

desejado segundo o programa (idem). O que destaco disso é a compreensão de que a 

liberdade de decisão do homem, frente a tal lógica, ocorre quando formos capazes de 

fazer parar a programação no ponto em que decidirmos, pois, dentro da lógica da 

programação, e com o aperfeiçoamento progressivo dos aparelhos, sua velocidade de 

programação é maior que a capacidade humana de acompanhar esses processos. “Os 

aparelhos vão rolando sempre mais rapidamente, de modo que se torna humanamente 

impossível acompanhar seu curso” (idem). 

A partir desses entendimentos, seria possível imaginar os aparelhos como 

terríveis máquinas cerceadoras da liberdade humana. No entanto, distante dessa visão 

incompleta, Flusser explica a visão de que não existe personalidade ou consciência nos 

aparelhos, “não há ninguém e nada por detrás de tudo isso” (FLUSSER, 2008, p.108). 

Eles, os aparelhos, não seriam inimigos da humanidade, “mas autômatos infra-

humanamente cretinos” (ibidem p.107), que nada desejam ou querem, mas seguem 

rodando sua programação, aperfeiçoando-se a partir de nosso feed-back, o retorno que 

fornecemos ao interagir como seus “funcionários”.  

Os primeiros aparelhos obedeciam a programas feitos por desejos humanos, mas 

seus modelos posteriores acabaram se reprogramando e se aperfeiçoando na direção de 

uma diluição dessas primeiras vontades humanas, que seriam agora indetectáveis. Os 

aparelhos é que nos programam em um fluxo constante e permanente. 

O fato é que, para Flusser, ainda que não exista um metaprograma cósmico 

consciente, mas, sim, uma necessidade de enfrentamento da condição de sujeição a qual 
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estamos submetidos. É necessário engajamento para a reversão do fluxo dos programas. 

“Não homens, mas aparelhos devem ser programados, e o devem ser por decisão 

humana em prol da liberdade humana.” (ibidem, p.109) Essa necessidade de reversão, 

no entanto, não seria um processo reacionário ou anacrônico (idem).  

O homem atual perdeu o controle sobre seus aparelhos. Mas Flusser sugere a 

possibilidade de um outro tipo de homem. Retomando o exemplo de transformação, 

presente na proposta de um funcionário que discuta a natureza do aparelho, abordada 

em Filosofia da caixa-preta, ele indica que é possível um “diálogo cósmico sobre 

aparelhos”, diálogo que acontece pelos próprios aparelhos e que, sobre e através deles, 

poderia resultar em uma “competência” superior (idem). A ideia seria de que esse 

“diálogo cósmico” poderia conquistar o controle sobre os aparelhos e programá-los 

segundo decisões humanas. É o “engajamento em prol da sociedade de programadores”. 

(FLUSSER, 2008, p.110). 

Flusser me impulsiona, então, na direção de imaginar outra existência, quando 

sua ideia de resposta a essa realidade, tomada pelos programas, se desdobra na criação. 

Somos criadores em potencial, mas o comportamento humano parece seguir na direção 

de uma entropia. Saímos do acaso. Tornamos esse acaso nossa ferramenta (o aparelho 

autômato) e somos agora tomados de volta ao caos. Abraçados pelos programas, somos 

submersos. Rolamos inertes rumo à entropia. (ibidem p.119)  

No entanto, o que aconteceria se – a partir do diálogo cósmico – fôssemos 

cientes dessa lógica? Uma ideia seria a de reinterpretar a realidade e modificar as 

relações com os aparelhos. Em vez de usar um software de acordo com suas 

possiblidades – ou, segundo Flusser, de acordo com a programação que me é dada –, eu 

poderia procurar uma forma de criar um uso. Poderia criar uma proposta artística que 

gerasse a discussão sobre o próprio aparelho, alimentando o diálogo cósmico e 

subvertendo o programa. Seria uma pista para a subversão do status quo, uma proposta 

de mudança partindo de uma variação de perspectiva. Seria necessário que, tomando a 

distância necessária, observássemos de fora. (idem) E, com isso, mudar. 

Essa nova perspectiva abriria as percepções justamente pela potência dialógica 

que ganha das imagens técnicas. Nessa possibilidade de reinterpretação, os próprios 

aparelhos, os gadgets, seriam a matéria-prima para uma produção de diálogos com uma 

riqueza criadora inimaginável (ibidem p.120). “Seríamos, de repente, ‘todos artistas’ 

(aqui, o termo ‘arte’ engloba ciência, política e filosofia).” (idem). É então nos gadgets, 

de acordo com Flusser, que o engajamento revolucionário deve se concentrar. Devemos 
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assumir uma postura crítica perante eles e invertê-los na direção de nossa liberdade 

(ibidem p.120-121). 

Surge, portanto, a aproximação com a vida como obra de arte, de Foucault. Com 

a visão de que, para a criação de resistência, se faz necessária uma modificação da 

maneira como nos relacionamos com o mundo. Para Foucault, essa maneira parte do 

sujeito. Em Flusser, isso acontece no engajamento de criadores. Em ambos, enxergo a 

produção de designers de significados (FLUSSER, 2007, p.159): artistas capazes de 

propor repensando o próprio sistema a ser transformado. Uma sociedade de jogadores 

(ibidem, 2011, p.123). “O artista deixa de ser visto enquanto criador e passa a ser visto 

enquanto jogador que brinca com pedaços disponíveis de informação” (ibidem, p.126). 

Essa brincadeira produz o imprevisto. Como na infância, em que ocorre a gratuidade do 

brincar. Não se brinca com o objetivo de aprender ou cumprir metas. Na brincadeira, 

apenas mantém-se o agir, reinventando regras enquanto se joga algum jogo, ou criando 

novos jogos dentro dos primeiros. Uma brincadeira que leva á outra e de volta, em 

retorno, sem finais ou métodos. A criação ou a simbolização parte também disso. 

Produzindo as realidades que consolidarão nossas formas de encarar o mundo. A 

proposta de Flusser é, como em Foucault, uma vontade de resistência sob a forma de 

uma mudança de perspectiva. Mudança na direção de uma busca pela liberdade. 

Liberdade como a do brincar. Ou como a do fazer arte. 

 

Sobre o Balbucio ou “O método da gambiarra” 

 

O Isadora
®
 é um programa útil. Principalmente por apresentar um esquema de 

interação bastante simples. Dentro do programa existem os actors, ferramentas virtuais 

que podem ser acessadas na barra lateral da janela do programa e que correspondem às 

possibilidades de uso do software. Quando quero trabalhar com vídeo, por exemplo, 

basta que digite “vídeo” no espaço da barra de ferramentas destinado à busca. Verei 

então uma lista com todas as ferramentas (actors) de vídeo que estão disponíveis. A 

partir disso, preciso apenas arrastar os actors para a mesa, ou palco, de trabalho – que se 

apresenta como uma grande janela em branco no centro da tela – e conectar uns nos 

outros para construir a série de ações que desejo criar. Essa é a base para criação no 

Isadora
®
. Outras possibilidades de ajuste lidam com os inputs ligados ao computador, 

como câmeras, equipamentos de som ou sensores de movimento. 
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Para Sombra projetada, atualmente, eu lido apenas com uma série de sete 

actors, o projetor e a webcam. Os outros elementos do dispositivo estão ligados a outro 

computador, como detalhei anteriormente na descrição da fase mais recente do trabalho, 

o Teste 21. Com esta, já são vinte e quatro tentativas de produção
33

. Em cada etapa 

procurei desenvolver uma solução para realizar a ideia proposta em meu projeto para o 

mestrado: um quadro de luz que revelasse, em meio digital, sombras feitas de números. 

Enquanto aprendia e experimentava as possibilidades do programa Isadora
®
, 

descobria outras formas de interação e opções bem diferentes de minha proposta inicial. 

Algumas capazes de servir como boas opções de videoinstalação e outras sequer dignas 

de nota. Nenhuma capaz de atender completamente o primeiro objetivo. 

Esses desvios no trajeto foram construindo minha relação entre dois aspectos 

da pesquisa: o que estava ligado diretamente ao conhecimento de teorias e pensamentos 

que pudessem dialogar com o que propunha, e a pesquisa dos meios para criar um novo 

experimento artístico. Essa dissertação não é apenas o resultado de um projeto para 

obter uma titulação, mas também uma mudança no modo como passei a produzir 

minhas obras. Minhas experiências pessoais e o jeito que desenvolvo arte são parte 

desse trabalho. Dito isso, é preciso esclarecer alguns pontos do método criativo com o 

qual estive envolvido em minha formação dentro da universidade. 

Minhas experiências na criação, pesquisa e produção artísticas foram todas 

realizadas a partir do trabalho com o Balbucio, um grupo de artistas que trabalhava 

sempre dialogando com a cena local, com os modos de representação contemporânea e 

com os inúmeros cruzamentos possíveis a partir da multiplicidade de propostas 

estéticas. Coletivamente criou e produziu performances, happenings, instalações, 

vídeos, intervenções, seminários, exibições de filmes, oficinas, workshops e exposições. 

No campo da pesquisa interessava-se pelas possibilidades comunicativas do corpo, da 

performance e das suas inter-relações com as tecnologias de produção, transmissão e 

armazenamento de informação. 

O Balbucio foi uma fase da minha vida que respondeu, ao mesmo tempo, à uma 

vontade e definiu um caminho que venho seguindo desde que me dei conta do que 

significava. 

A vontade surgiu quando precisei escolher para qual curso iria prestar vestibular. 

Eu queria algo relacionado com arte, mas na época não descobri nada parecido e decidi 

que a publicidade me permitiria pelo menos desenhar. O caminho de que falei diz 
                                                                 
33

  Imagens das telas com as configurações do programa estão disponíveis nos anexos. 
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respeito aos estudos na área de artes e comunicação. Estudando e experimentando a 

arte, sua história, e suas práticas contemporâneas durante os oito anos de existência do 

Balbucio – de 2003 à 2011 – eu acabei assumindo, na relação entre essas áreas de 

estudo, os temas de meus principais interesses de investigação. Ainda que produza 

performances, instalações, happenings, webarts, videos e outras aplicações do tipo  bem 

menos do que gostaria, acredito que não saberia trabalhar com algo muito diferente 

disso. 

O início foi em 2003, logo no segundo ano de curso de publicidade e propaganda 

do curso de Comunicação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Fui chamado a 

participar da performance glossolalic machine #1. Eu e mais quatro colegas ensaiamos 

durante uma semana para a apresentação na XVI Semana de Comunicação da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Os ensaios exercitavam nossos corpos e vozes. 

Fomos ensinados sobre o que são pulsos glossolálicos e fizemos parte do primeiro 

esforço de construção coletiva do grupo. A partir da ideia do nosso professor e amigo 

Wellington Jr, cuja pesquisa trabalhava a glossolalia
34

, produzimos nossa primeira 

performance: 

 

Cinco jovens altos e magros estavam sentados em cadeiras dispostas em um 

círculo, virados para fora, descalços, vestidos com macacões industriais 

vermelhos e com meias-calças pretas que cobriam o rosto do topo da cabeça 

até a altura do nariz. Eles tentavam, dessa forma, reproduzir o que seria uma 

vagina gigante, formada por falos barulhentos. Apenas um daqueles rapazes 

não tinha a cabeça coberta com a meia, já que seus longos cabelos encobriam 

todo o rosto, deixando apenas nariz e boca à mostra. 

Cada um deles tinha nas mãos um mealheiro de barro em formato de porco – 

mãos que estavam vestidas com grossas luvas cinzentas, também com 

carácter industrial. O público movimentava-se ao redor daquele círculo e, a 

cada interacção com os cinco, a cada tilintar das moedas oferecidas aos 

mealheiros dos performers, um pulso, um som era por eles produzido. À 

medida que os porquinhos enchiam-se, a linguagem dos anjos, aquela que 

transpõe o entendimento racional e semântico, era sussurrada, libertada, 

balbuciada e tomava conta da sala de exposição. Não fosse a presença do 

público e sua intervenção, não haveria depósito de moedas e, dessa forma, 

não haveria som. A máquina não funcionaria. (Oliveira Filho, 2011, p.6) 

 

Depois de glossolalic machine #1, o grupo cresceu. Recebemos a participação de 

mais amigos e interessados no trabalho. Com o tempo um nome acabou surgindo – 

sugerido pelo membro que ficaria indicado como nosso “nomeador”, Tobias Sandino 

                                                                 
34

  No protestantismo, o surgimento do pentecostalismo evangélico no começo deste século e seu 

reavivamente no final dos anos 50; no catolicismo, o surgimento da Revolução Carismática Católica 

(RCC) no início da década de 1960 e sua afirmação no decénio seguinte, lembram‐me a retomada, num 

nível realmente considerável, de um fenómeno que Otávio Paz arrisca pensar como uma ‘permanência 

do espírito humano’: o “dom das línguas” ou, como preferiu a ciência moderna designar, glossolalia. 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2000, p.17 grifos do autor) 
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Gaede. Fazia referência direta à glossolalia. Era simples, direto e sonoro. E ainda tinha 

“cio” no fim: Balbucio. Parecia perfeito. Em 2004 o Balbucio adquiriu a titulação de 

Projeto de Extensão ligado a Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Os primeiros trabalhos do Balbucio abordavam o tema das máquinas 

glossolálicas, mas logo percebemos que outros temas poderiam fazer parte do nosso 

repertório. Algumas vezes ideias surgiam coletivamente, sem que ninguém pudesse 

dizer a quem pertencia. E em outros momentos alguém propunha uma ideia individual. 

Essas propostas individuais eram enriquecidas com a contribuição do coletivo e 

produzidas também por todos, com o mesmo esforço que dedicávamos às propostas 

coletivas. 

Desde o início o favorecimento de criações individuais, junto à reflexão sobre as 

ideias apresentadas, é o que nos fazia descobrir como fazê-las acontecer. Nesse 

ambiente de liberdade criativa, insights eram comuns e tornavam-se importantes obras. 

Algumas serviram como ponto de partida para os percursos criativos que alguns de nós 

vêm seguindo desde então. 

O trabalho que chamo de 96010033518 foi uma necessidade criada pelo 

Balbucio. Era o resultado do incentivo dado a cada integrante: a possibilidade de criar 

trabalhos individuais que seriam depois coletivamente explorados, instigando 

investigações e experimentos durante a sua elaboração. As apresentações dos resultados 

desse processo eram feitas atendendo às oportunidades que surgiam de convites 

institucionais ou de colegas artistas. Tornamo-nos cada vez mais envolvidos com 

propostas de trabalho dentro e fora da academia que tratassem de arte. Nomes como 

Andy Warhol, Hélio Oiticica, o coletivo Fluxus, Yoko Ono, Mariana Abramović, Chris 

Burden, Bruce Nauman, Nan June Paik, Eduardo Kac, Julio Plaza, Regina Silveira, 

Leonilson entre outros, tornaram-se referências. Desenvolvemos linhas de pesquisa 

voltadas para essa realidade, em relação direta com o que experimentávamos no 

cotidiano do grupo. 

Nesse meio tempo, o Projeto Balbucio ainda experimentou, discutiu, desistiu, 

refez, adaptou, formatou, reinventou, e escreveu cinquenta trabalhos
35

. As apresentações 

                                                                 
35

  Segue a listagem em ordem cronológica dos trabalhos realizados pelo balbucio entre 2003 e 2011. 

Alguns tem mais de uma versão e por isso receberam as devidas designações para diferenciação: 

Glossolalic Machine #1 - Cenacula, Túnel Metropoluitano, Retalho, Glossolalic Machine #2 - Torture, 

Cores Berrantes, Glossolalic Machine #1 - Cenacula 2, 96010033518, A Xapa, Digital digital, 

Santinhos ou ajoelhou tem que rezar, Save our souls, Ternos, Gelo Ogival, Via Corpus, Som Encanado, 

Fiandeiras, Carmen, Glossolalic Machine #1 - Cenacula 3, Cores Berrantes 2, 24 horas em Fortaleza, 

Aula inaugural da escola de áudio-visual, Mamãe quero ser..., Nossa Senhora da Queda, Pirolitos, 
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que produzíamos concentravam-se inicialmente na região do bairro do Benfica, em 

Fortaleza. Lá está instalado o Campus da UFC que abriga muitos dos cursos da área de 

Humanas e Letras. Também é o espaço das Casas de Cultura Estrangeira. Em junho de 

2006, cinco integrantes do grupo alugaram uma casa próxima à Universidade. O espaço 

seria depois relacionado com outra casa da região, que tinha um significado histórico 

interessante. Como é descrito pelo pesquisador – e também integrante do grupo na 

época – João Vilnei de Oliveira Filho, em seu texto “O lugar e o ‘Viver Junto’ – o 

projecto ‘Casa Da Santa’ e uma reflexão sobre a ideia de lugar na arte contemporânea” 

(2011). 

 

Nas pesquisas para gentilandia.com, entre as conversas com vizinhos, idas 

aos bares da boémia e horas nas bibliotecas da região, encontrei o dado que 

terminou por ser pouco usado na minha pesquisa pessoal, mas que definiu a 

pesquisa colectiva e deu tema e nome à casa: a Casa da Santa. 

O Rendez-vous da Santa era assim chamado devido ao nome de sua 

proprietária, Dona Santila Pereira, conhecida não somente pela profissão que 

exercia como também pelas acções humanitárias que desenvolvia, 

principalmente nos arredores de sua grande casa. Com pulso forte nas 

decisões que tomava e olho clínico na escolha de suas meninas (cubanas, 

argentinas mineiras, cariocas…), Dona Santa conseguiu transformar o seu 

empreendimento em um dos mais importantes da cidade, na época. (Oliveira 

Filho, 2011, p.11) 

 

O lugar que antes havia sido o Rendez-vous da Santa, localizado a algumas 

quadras de distância, tornou-se a referência e batizou o espaço para as atividades do 

Balbucio. Esta casa, localizada na Rua Senador Pompeu, 2723 do bairro Benfica em 

Fortaleza, funcionava como ateliê, sala de reunião semanal e sede, mas era 

principalmente um lar (ibidem) para aqueles que lá moraram. Em setembro de 2006 foi 

inaugurada a exposição “A Casa da Santa”. 

Para a sua inauguração, a Casa da Santa promoveu uma festa. O sagrado e o 

profano foram a tônica para a construção do cenário da abertura e parte dos temas com 

os quais dialogaram os trabalhos da mostra. A festa aconteceu na noite do dia 25 de 

setembro, e a casa esteve aberta ao público, das 8h às 18h, nos dias 26, 27 e 28. Essa 

exposição foi desenvolvida graças ao apoio do Programa BNB de Cultura com o qual 

fomos contemplados no ano anterior (2005).  

                                                                                                                                                                                            
Cenóbio, Sorteio-me, Balbucio-Performa-Aula, Cores Berrantes-Ninja 3, Cores Berrantes-Ninja 4, O 

essencial é saber ver, Glossolalic Machine #1 - (plugged),  Cenacula 4, 96010033518 (Por onde anda a 

luz), Glossolalic Machine #1 - (plugged),  Cenacula 5, Glossolalic Machine #3 – Bureau, Glossolalic 

Machine #1 - (plugged), Digital digital Coletiva, gentilandia.com, Rei de ratos, Cores nao berrantes, 

Regras, Por Entre, Requiem - O Castigo, Requiem - Paidéia, Requiem - Lamentos da Cova, Requiem - 

O Banho, Requiem - Maria, Requiem - Papaimamãe, Boca a Boca, REI-DE-RATOS. 
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Na época o Balbucio era formado por Cândido Filho, Chris Salas Roldan, 

Dadylla Rabelo, Flávia Salcedo, Greta Frota, André Quintino (Jedi), João Vilnei, 

Edmilson Jr (Juin), Tobias Gaede e Wellington Junior (Tutunho). 

Contando com participação de DJs e a presença de mais pessoas do que a casa 

comportava, aconteceram as performances de David da Paz, “A Situação é um 

Porre!”
36

, de Juin, “96010033518”
37

, de Wellington Jr e Luma Andrade, “Madá”, e de 

Chris Roldan, Greta Frota e Dadylla Rabelo, “Pirolitos”. A exposição reuniu a série de 

fotografias de Silas de Paula, “Ação Fotográfica”, e as instalações “Cenóbio” de Juin, 

“gentilandia.com” de João Vilnei, “O essencial é saber ver” de André Quintino, 

“Mamãe quero ser...” de Wellington Jr, “Nossa Senhora da Queda” de Wellington Jr e 

Juin, “Arco do Gozo” de Tobias Gaede, “Cozinha” de Wellington Jr e Tobias Gaede, 

“RGB” de André Quintino, e “Sinais” e “Peladura” de Chris Roldan. Foi durante esse 

evento que aprendi algumas das técnicas e improvisos que assumi para criação. 

Em todos os casos o grupo se comprometia e assinava todas as apresentações em 

conjunto. Nesse processo surgiu um método que faz parte de meu processo de criação 

até hoje: a gambiarra. Por geralmente nos envolvermos com a produção, sem apoio ou 

recursos financiados, nosso trabalho exigia usar a criatividade para responder as 

exigências de produção. Não havia um protocolo para o que queríamos criar, por isso o 

improviso era, muitas vezes, nosso modo de agir. Isso significava procurar o jeito mais 

barato e eficiente para realizar nossas ideias. Assumimos a gambiarra como método de 

criação e passamos a utilizar o que estivesse disponível e próximo, o que fosse mais 

prático, útil, e com o maior aproveitamento possível de tempo e de recursos. 

Mas o emprego de sentido da palavra gambiarra que faço aqui não corresponde 

completamente a sua definição etimológica. Embora seja lida no dicionário como 

“extensão elétrica
38

”, a gambiarra tem também uma possibilidade de significado 

diferente, relacionada com uma forma de usar alternativas, sempre mais imediatas e 

menos dispendiosas para montar ou produzir determinada tarefa. Esse uso para 

“Gambiarra” se aproxima do sentido indicado no dicionário como uma possível origem 

                                                                 
36

  Disponível em <http://coletivocurto-circuito.blogspot.com.br/2009_03_19_archive.html> Acesso em 3 

Mai 2013. 
37

  Disponível em 

<https://picasaweb.google.com/117746715472805583639/PorOndeAndaALuz96010033518#> Acesso 

em 3 Mai 2013. 
38

  Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa disponível em <http://houaiss.uol.com.br/> Acesso 

em 5 Mai 2013. 

http://coletivocurto-circuito.blogspot.com.br/2009_03_19_archive.html
https://picasaweb.google.com/117746715472805583639/PorOndeAndaALuz96010033518
http://houaiss.uol.com.br/
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para a palavra: a “Gâmbia”, que quer dizer “perna, seja de homem ou animal, e também 

fugir, ou escapar
39

”. 

Existe também outra palavra com um radical semelhante, que não tem 

associação etimológica com “Gambiarra” no dicionário, mas que apresenta um 

significado que aproxima a noção de “Gambiarra” de um modo de criar ou lidar com 

determinada situação. Refiro-me a “Gambito”, comumente associado a uma jogada de 

xadrez, que significa “artimanha para vencer o adversário, e manobra de abertura em 

que se oferece um peão para adquirir vantagem de posição, romper a posição central do 

adversário ou organizar um ataque mais rápido ou eficiente”
40

. A etimologia de 

“gambito” – “it. gambetto (sXIII) ‘cambapé, rasteira’”
41

 – também indica o caráter de 

movimento, a “rasteira”, movimento sorrateiro, que lida com a sustentação – a “perna” a 

que se refere “Gâmbia”. Unindo ambos os sentidos, posso atribuir-lhes a noção de um 

movimento (fugir ou escapar) produzido para ganhar vantagem. Movimento sorrateiro, 

visto que assume a possibilidade de derrubar o adversário (rasteira). Movimento 

próximo ao chão, sem profundidade. “Jogar sujo”, ou fora das regras, para conseguir 

vantagem. Organiza-se, com esse movimento, um aproveitamento da situação para 

garantir que um objetivo seja alcançado mais rápida e eficientemente. Essa situação 

pode ser a distração ou uma posição mais vulnerável do adversário. Ou ainda a 

facilidade de acesso às formas de resolução, que, ainda que não sigam estritamente os 

protocolos, servem para atingir uma solução mais rápida. 

Desse modo, a gambiarra que eu faço diz respeito ao atalho, ao uso de 

subterfúgios ou métodos temporários – e até mesmo pouco ortodoxos
42

 – para alcançar, 

talvez mais rapidamente, determinado objetivo. Talvez por isso exista também, no 

dicionário, o sentido de “extensão puxada fraudulentamente para furtar energia elétrica; 

                                                                 
39

  Ibidem. 
40

  Ibidem. 
41

  Ibidem. 
42

  Não há nenhuma prática ilícita envolvida no meu processo. Quando falo de métodos “pouco 

ortodoxos” me refiro a busca por alternativas menos comuns, mais comprometidas com a tentativa de 

inovar na criação. No entanto, há uma ressalva a ser feita: como explicado na descrição da fase atual da 

instalação, os dados transmitidos pelos celulares em rede estarão visíveis na projeção. Há, portanto a 

possibilidade de uso indevido dessas informações por quem acessar os esquemas de montagem do 

trabalho. Essa possibilidade é limitada por questões técnicas, como por exemplo o conhecimento de 

recursos de invasão de contas on line, e outras especificidades de programação às quais desconheço. 

Contudo, ainda que a intenção do projeto seja produzir uma experiência artística, a possibilidade do uso 

indevido dessas informações por parte de outros existe e deve ser destacada. Por isso o alerta nas placas 

de sinalização para que os presentes na montagem e para os que acessarem a segunda fase do trabalho 

na internet. 
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gato”
43

. Normalmente relacionada a trabalhos com eletricidade, a gambiarra me ajudou 

com problemas técnicos que, embora não garantam uma solução definitiva, são capazes 

de resolver de forma rápida e relativamente barata uma questão, como puxar uma 

extensão de fio elétrico para garantir a iluminação necessária. Não é uma garantia de 

realização da obra, exigindo inclusive mais atenção para a manutenção, mas é uma 

forma de lidar com o processo de criação.  

No caso da instalação que proponho o aspecto coletivo do processo poderia ter 

se estendido. Extensão possível no contato com fóruns, grupos de discussão, site 

colaborativos e outros métodos de alcance das técnicas que precisava. No entanto, esse 

trabalho percorreu um caminho paralelo. Mantive-me próximo de artistas com os quais 

já mantinha contato e assumi uma postura de criação mais individual. 

Há um objetivo na opção por essa forma de produzir. Eu acredito que isso me 

força a criar novas formas de utilizar as ferramentas. Isso me obriga a enxergar uma 

webcam, por exemplo, como algo mais do que um instrumento para captar imagem em 

tempo real. Talvez ela possa servir como um espelho onde faço interferências ao vivo. É 

uma espécie de visão poética assumida sobre uma questão prática. Uma relativização da 

técnica e de suas possibilidades. 

O exemplo, talvez, mais adequado para demonstrar o método da gambiarra foi a 

Mostra Balbucio de Tecnologias Ordinárias. A exposição, instalada no espaço do 

Centro Cultural Banco do Nordeste – CCBNB, de 17 de novembro à 17 de dezembro de 

2010, tinha o objetivo de produzir arte incorporando elementos do cotidiano. Eram 

elementos que não exigiam especificidades tecnológicas mais avançadas, como 

lanternas, câmeras de vigilância, caixas de som para computador, canos plásticos 

sanfonados, detectores de movimento, monitores de vídeo, móveis de escritório e mais 

alguns aparelhos eletrônicos presentes nas experiências cotidianas, encontrados no 

almoxarifado do espaço de exposição e em qualquer loja de eletrônicos. As idas ao 

centro comercial da cidade para consertar, reparar e adaptar as obras foram o mote e a 

base do trabalho durante todo o processo de montagem e manutenção da exposição. 

Em Sombra projetada, esse modo de produção esteve presente, desde o 

primeiro protótipo, e vem sofrendo adaptações. Primeiro usei o que tinha à disposição: o 

que posso baixar gratuitamente na internet, o meu computador, o roteador da minha 

casa, a câmera emprestada e os fios que eu mesmo montei usando algumas extensões 

que estavam guardadas. O esforço de produção foi voltado para a resolução de 
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  Ibidem. 
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problemas com o uso do que se tinha à mão, assumindo um método rápido, embora 

frágil. Pois sem o conhecimento técnico específico, coloquei em risco a manutenção e 

mesmo a viabilidade do sistema. Esse formato instável trazido pela gambiarra serviu de 

estímulo para a produção e apoia o contexto do trabalho como parte de minha formação, 

e da minha forma de expressão. Mas também é parte do processo que envolve outra 

etapa. A necessidade de um recorte. Aquele momento do trabalho em que é preciso 

expor a obra. Sombra projetada é uma tentativa de expressão de ideias e de descobertas 

alcançadas durante a pesquisa. É, portanto, um trabalho sem fim, porque a pesquisa 

sempre pode ser estendida, assim como suas aplicações. No entanto, para que eu possa 

seguir em frente com o esse processo faz-se necessário o estabelecimento de um recorte. 

A obra precisa ser revelada e meu trabalho deve apresentar suas considerações. 

 

*** 

 

Meu processo se baseia na busca por alternativas de produção. Enxergar outra 

perspectiva para as possibilidades de uso das peças do dispositivo e explorar a 

programação. Isso dialoga com os argumentos que elenquei sobre o pensamento 

flusseriano: a relação funcionário, aparelho e programa (FLUSSER, 2011), e também 

com a questão do “transporte das imagens” (Ibidem, 2007, p. 152). 

No capítulo sobre “as imagens e os novos meios” de O mundo codificado, 

(2007) Flusser apresenta as imagens como superfícies; são elas emissões para um 

receptor, que dependem do meio pelo qual devem ser transportadas. Os métodos de 

transporte dessas imagens servem como formato para explicar três momentos históricos 

da produção de imagens: (1) a imagem de um touro feita em uma caverna, (2) a imagem 

de um quadro feita por um pintor, e (3) a imagem de uma tela de televisão. 

O primeiro exemplo é “um reconhecimento fixado, uma vivência fixada, uma 

valoração fixada, e é um modelo para o reconhecimento intersubjetivo futuro, para a 

vivência e para o comportamento em futuras caças de touro” (FLUSSER, 2007, p.154). 

É, talvez, a imagem surgida a partir da necessidade de lidar com a ausência, como em 

Belting (2007). “Isso é ‘imagem’ no sentido próprio da palavra” (ibidem grifos do 

autor). A representação focada na substituição de algo, mais especificamente uma 

situação, mas, no caso do touro, lida com uma presença futura, ao invés de se referir a 

uma presença passada. 
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No segundo caso o pintor, lida com os códigos do período histórico em que 

vive, ele joga com esses códigos e constrói com eles, a partir de sua própria vivência, no 

esforço de produzir algo novo. É uma forma imbuída de referências e uma espécie de 

contribuição de sua subjetividade para a história (ibid.). Quando a imagem criada nesse 

jogo se forma, ou “está pronta (totalmente perfeita ela não pode ser, porque tanto o 

código quanto o material se defendem da perfeição), deve ser transportada do espaço 

privado para o público, para poder então se inserir na história” (ibid.). 

No último exemplo, quem se coloca frente à tela em seu “tempo livre” (ibid. 

p.156) torna-se o “funcionário pós-industrial” (ibid.) que se deixa ser alcançado pelas 

imagens que vem da tela. Ele é então “programado pelas imagens para funcionar como 

produtor e consumidor de coisas e opiniões de determinado tipo” (ibid.). A 

programação é também feita para reduzir a capacidade crítica desse funcionário ao 

mínimo (ibid.). Expõe-se então a condição com a qual venho tentando lidar quando 

abordo a questão do dispositivo foucaultiano. 

 

As imagens são programadas de forma a reduzir ao mínimo toda crítica por 

parte do receptor. Esse objetivo é alcançado por meio de diversos métodos, 

como, por exemplo, a inflação de imagens, que impossibilita qualquer 

escolha, ou então a aceleração da sequência de imagens. Não é factível para o 

receptor interromper a transmissão simplesmente desligando o seu aparelho e 

passar, assim, da condição de objeto à condição de sujeito. Para isso ele teria 

que desistir de sua função e segregar-se socialmente. (ibid. p.156-157) 

 

Flusser então segue sua exposição para falar que a palavra “imagem” adquiriu 

sentidos diferentes em cada caso. A situação da imagem do touro é uma “revelação 

adquirida graças ao afastamento do mundo” (ibid. p.157); o quadro do pintor, uma 

“contribuição particular para a história pública, que exige ser processada por outros” 

(ibid.); e a situação das imagens que brilham na tela é “um método para se programar o 

comportamento dos funcionários da sociedade pós-industrial” (ibid). O problema que se 

encontra nisso é que, sendo todas imagens, fica difícil perceber a diferença entre o que 

pertence ao contexto pré-histórico, histórico e o que Flusser indica com pós-histórico 

(ibid.), o contexto contemporâneo. Todas as realidades se confundem na apresentação 

de imagens. A imagem na tela da televisão, do computador ou do smartphone, carrega 

resquícios “da sacralidade pré-histórica e do engajamento histórico (e isso, na verdade, 

tanto no sentido político quanto estético da palavra)” (ibid.). Isso confunde a 

compreensão da imagem e torna a análise da situação na qual estou imerso mais difícil. 

A resolução estaria então na atitude de compreensão adequada da situação das 

imagens, levando-se em consideração seu caráter histórico. E também na tentativa de 
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produzir novos métodos de transporte das imagens. Acionar novos meios de 

distribuição e apreensão dessas imagens. Isso porque “o método de transporte atual não 

corresponde à técnica dos novos meios, mas apenas à intenção subjacente a eles” (ibid. 

p.158). 

 

A intenção que está por trás do transporte das imagens é na verdade enorme, 

mas não indominável. Em todos os lugares já existem indícios de mudanças 

em relação ao transporte de imagens, sobretudo no campo das imagens 

computadorizadas. Aí podemos observar como elas são transmitidas por um 

emissor a um receptor para serem processadas por esse receptor e 

retransmitidas de volta. Esses primeiros passos mostram como é 

tecnicamente possível encontrar um caminho para superar a situação atual da 

emissão das imagens. Esses primeiros passos mostram que é possível 

neutralizar de modo técnico o “poder” político, econômico e social. (ibid. 

p.158-159) 

 

A condição contemporânea permite e potencializa o surgimento de um quarto 

conceito para as imagens, capaz de deslocar o homem da condição de objeto 

programado para a condição de produtor. O caráter incorpóreo das imagens inaugurado 

na terceira situação potencializa a diferenciação das possibilidades de transporte, 

abrindo o caminho para a criação de “significados projetados” (ibid. p.159). Lidar com 

as técnicas abre caminho para o surgimento de novas formas criativas. Algo já indicado 

pelas produções dos artistas programadores de dispositivos (SANTOS, 2012, p.837), 

comprometidos com a investigação e exposição das questões dentro dos aparelhos, 

questões que mexem com a situação das imagens e com a existência humana. A imagem 

“recobraria seu potencial político, epistemológico e estético, [...] E talvez elas até 

mesmo recobrassem algo de seu caráter sagrado original. Tudo é tecnicamente possível 

hoje em dia” (FLUSSER, 2007, p.159). 

Sombra projetada, embora pretendesse, não alcançou o quarto conceito, 

objetifica o homem, seguindo os passos da produção contemporânea de imagens e 

confirmando a presença do biopoder nos corpos como indicou Foucault. Percebo que, 

embora Sombra projetada tenha sido o impulsionador da pesquisa cujas questões me 

fizeram alcançar a noção de diferenciação dessa realidade, minha intenção de criar um 

exercício de liberdade permanece em potência, pois não há como, sem a efetivação do 

jogo em rede, comprovar a criação de um efetivo deslocamento de “funcionário 

programado” para “designer de significados”. Pretendi criar um instrumento de 

libertação produzindo a diferença proposta por Flusser e Foucault. Mas é, nessa relação 

entre homem e imagem e no jogo criado entre ambos, que encontro a potência para a 
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vida como obra de arte, pista indicada por Foucault. É algo que, por enquanto, 

permanece como uma pista, presente na realização do Improviso de Júlia.  

Essa possiblidade de libertação acontece antes de o jogo ser estendido à rede. 

Há uma pista no Improviso de Júlia, na sua descoberta da falha do programa. Júlia 

tentando não sensibilizar o aparelho revelou que algumas vezes os números surgiam 

fora do campo de projeção, e que também se focavam em outros corpos, permitindo que 

ela se movesse sem gerar números.  

Sem desconsiderar as possiblidades inerentes aos projetos anteriores e, de um 

modo mais provável, à versão do dispositivo que eu montei para o improviso, existe um 

potencial inerente no sistema. Há uma brecha para subversão contida no aparelho. 

Brecha explorada por Júlia na versão com a qual lidou. A experiência demonstrou que 

essa brecha foi criada pelos próprios limites físicos do sistema, como o tamanho da tela 

e o alcance da lente da câmera somados ao limite da minha capacidade técnica como 

programador do sistema. O Improviso de Júlia confirma a possibilidade de subversão, 

mas contida pelas especificidades do momento em que foi feita. Essa possibilidade se 

expande com a abertura do jogo disponibilizado em rede. 

 

Sobre o “eucomunidade” 

 

No início do terceiro semestre da pesquisa, minha situação parecia estável: 

tinha um texto desenvolvido, alguns conceitos sobre liberdade e abordagens sobre o 

trabalho de autores estudados nos campos da comunicação e da imagem. No entanto, 

essa estabilidade tornou-se um entrave. O protótipo da obra de arte – meu objeto de 

pesquisa – foi cercado pelos conceitos que estudava, mas esse cerco, ao invés de 

contribuir, provou ser prejudicial para o andamento do processo. Na época, sem uma 

noção clara do que acontecia, criei uma espécie de conflito entre a teoria que estava 

descobrindo e o meu objeto. Foi como se, envolvido com o trabalho de novos autores, 

eu houvesse me bloqueado para as possibilidades da vídeo instalação. Fui ofuscado pelo 

fascínio da descoberta, das novas ideias a que tive acesso. Diante de muitas 

oportunidades de discussão, vi-me perdido, todos os caminhos pareciam muito 

promissores, eu queria falar de tudo o que aparecia a minha frente, o que não seria 

muito prático, nem tampouco eficiente para a conclusão de meu trabalho em tempo 

hábil. Eu estava confuso e achava que meu planejamento deveria ser revisto. 
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Perturbado por essa confusão, não conseguia imaginar outras formas para dar 

seguimento ao trabalho prático. Estava diante de um bloqueio criativo, diga-se de 

passagem, um clichê para a prática artística. Somente quando percebi essa realidade, 

pude notar que nisso poderia encontrar também uma oportunidade. Na verdade, 

pareceu-me bastante promissor. Foi o ponto de partida para uma mudança de 

perspectiva. 

Precisei redefinir o foco da pesquisa. Até então, estava me dedicando mais às 

leituras e discussões teóricas do que à produção do projeto. Achava que conhecer mais 

me ajudaria a criar, capacitar-me-ia a produzir o trabalho prático – e isso de fato 

aconteceu –, mas somente quando incluí uma ampliação no foco da pesquisa. Estava 

esquecendo minha própria experiência criativa, o modo como produzi anteriormente. 

Precisava de feedback, como nos diálogos que encontrei no trabalho em grupo. 

Além de trabalhar exclusivamente com textos e outras obras que dialogassem 

diretamente com minha proposta, decidi buscar também propostas criativas das quais 

pudesse participar e as incluí na pesquisa. Essa ampliação está ligada com a aplicação 

dos métodos que optei utilizar: a crítica de processo e a cartografia. De fato, procurei 

sintonizar suas aplicações às minhas próprias práticas. Para produzir texto e obra, venho 

desenvolvendo um caminho entrecortado e composto por redescobertas do meu próprio 

jeito de fazer, como no caso de meu bloqueio criativo. Estabeleci que deveria realizar 

uma busca por conceitos e estratégias de produção imprevistos. Meu próximo passo, a 

nova etapa do processo, foi aceitar esse imprevisto. Atento às possibilidades que 

surgissem, sem forçar uma direção, utilizaria o que me fosse proposto e, analisando as 

oportunidades, escolheria o mais adequado ou estaria também preparado para recomeçar 

diante de um resultado insatisfatório. Resolvi correr os riscos dessa prática ao assumir 

que, ao lidar com o acaso, deveria contar também com o fracasso. 

Partindo de uma das pistas do método cartográfico – o acompanhamento de 

processos (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2010) –, deixei-me levar pelos relevos 

que encontrei no terreno e usei as peças que estavam diretamente envolvidas com minha 

vida e meu trabalho, ou seja, parei de definir quais resultados deveria obter e prestei 

atenção no que acontecia ao redor. Deveria trabalhar em algo que pudesse trazer depois 

para meu próprio objeto. O que surgiu foi um projeto de trabalho coletivo, uma 

produção na área da webart, mas que envolvia também performances, happenings e 

experimentos com áudio e vídeo. Receoso quanto às possibilidades desse trabalho 

coletivo – imaginava se ele poderia realmente contribuir para o meu projeto e ser 
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integrado ao processo –, convenci-me de que deveria participar quando percebi que a 

oportunidade de fazer parte de um jogo seria uma experiência realmente divertida. O 

conceito de jogo me chamou a atenção no trabalho de Vilém Flusser, quando falava 

sobre o “Brincar” em “O universo das imagens técnicas” (FLUSSER, 2008, p.123). A 

importância do jogo para entender o “problema da liberdade
44

” (Ibidem, p. 128) fez com 

que decidisse pela participação no projeto chamado de “O eu compartilhado: 

autoperformance e formação de comunidade em rede no work-in-process ‘três pratos de 

trigo para três tigres tristes’”. 

O trabalho consistiu na criação de uma entidade virtual, alimentada pelas 

personalidades de três pessoas, e tinha a ver com a ideia de trindade, três que são um. 

Na prática, um quarto ser acabou surgindo dessa formação. Procuramos
45

 trabalhar 

sobre o conceito de comunidade, com base no livro de Giorgio Agamben, “A 

comunidade que vem” (1993), e investigamos a criação desse novo “ser”. 

Compartilhando experiências, costumes, desejos e necessidades, nós doamos aspectos 

de nossas vidas para a criação de uma entidade virtual. Alguém que, durante algum 

tempo, fez amigos, interagiu com eles e produziu os trabalhos presentes nos resultados 

do projeto. Esse processo foi se construindo enquanto planejamos, produzimos e 

efetivamente jogamos um jogo. Com o calendário como nosso tabuleiro, em cada um 

dos trinta e um dias do mês de julho de 2012, programamos uma ação. Eram propostas 

que dialogavam com os capítulos do livro de Agamben. A cada três dias, reuníamo-nos 

e decidíamos quais ações seriam feitas. As ações consistiam em propostas de 

happenings, performances, micro-performances e experiências com som e vídeo, porque 

eram as expressões com as quais costumávamos trabalhar. Eram as formas com as quais 

nos familiarizamos durante os anos em que produzimos propostas no campo da arte. 

Conhecíamos esse jeito de trabalhar e decidimos tornar isso parte do jogo. Havia 

também regras que definiam punições caso alguma das ações não fosse cumprida. Essa 

dinâmica produziu uma série de trabalhos, individuais e coletivos. Coletivo, em 

princípio, porque obviamente envolvia pessoas, mas também porque a própria dinâmica 

do trabalho dependia de um esforço coletivo, era um trabalho alimentado coletivamente. 
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  Questão abordada no tópico Liberdade é jogar contra o aparelho. 
45

  Os artistas envolvidos no projeto foram Antonio Wellington de Oliveira Jr, artista visual, performer e 

pesquisador Doutor em Semiótica pela PUC de São Paulo e Pós-Doutorando no ID+ – Instituto de 

Investigação em Design, Media e Cultura unidade de investigação ligada ao Departamento de 

Comunicação e Arte – Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) da Universidade de Aveiro 

(UA), com bolsa PDE-CNPq; e João Vilnei de Oliveira Filho, artista visual, performer, Mestre em 

Criação Artística Contemporânea pela Universidade de Aveiro e membro do i2ADS, Faculdade de 

Belas Artes, Universidade do Porto. 
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A maioria das ações dependia de pessoas além dos três criadores para serem realizadas: 

amigos, colegas, familiares e desconhecidos, foram envolvidos pessoal e virtualmente. 

Compartilharam, reagiram, produziram, visualizaram, ouviram e curtiram partes do 

jogo. 

Os trabalhos foram registrados nos perfis criados para o “ente”. No final do 

processo, existia alguém chamado Antonio Edmilson de Oliveira Jr, com perfis no 

Facebook
46

, no Youtube
47

, no Linkedin
48

, no Twitter
49

, e no Soundcloud
50

. Até hoje, ele 

recebe convites para adição de novas “amizades” e é seguido por novos perfis. 

O jogo foi planejado, jogado e teve seus resultados compilados no período de 

três meses, de junho a agosto de 2012. No primeiro mês, produzimos o planejamento e a 

criação das regras e também construímos o calendário/tabuleiro. No segundo mês, 

jogamos efetivamente e, nesse ínterim, desenvolvemos as performances, vídeo, 

happenings, vídeo-performances e ações de webart, tudo ficou disponível nos perfis das 

redes sociais. Cada ação, durante o processo, era decidida e realizada em conversas 

online, resultando em vinte e sete horas, quarenta minutos e treze segundos de gravação. 

Durante cada dia, também, era feita uma espécie de diário das experiências, um 

documento compartilhado na internet era alimentado com textos de cada jogador. Com 

isso, além dos registros de som e vídeo, também produzimos material escrito. No último 

mês, colhemos os registros e apresentamos no Simpósio Internacional de Artemídia e 

Cultura digital, o Acta Media
51

. Seguem o resumo e mais algumas palavras sobre o 

projeto: 

 

A proliferação de sites de relacionamento e de compartilhamento de dados 

(vídeos, fotos, textos, música...), blogs, redes sociais, telepresença, 

ciberpornografia, no mundo contemporâneo, associada à portatibilidade e 

instantaneidade da transmissão de dados via telefonia móvel influenciou, nos 

campos da criação artística e da pesquisa acadêmico-científica, o atual e 

recorrente interesse por temas como “eu”, “self”, “sujeito”, “altero”, 

“amigo”, “encontro”, “comunidade”, todos em profunda crise, devido mesmo 

a tal conjuntura comunicacional. Propondo a crítica ao que, em tais conceitos, 

respeita o projeto moderno de homem, o que se averigua, tanto na arte quanto 

na ciência, são os seus limites, sua natureza, sua possibilidade, enfim. Que 
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  Disponível em <http://www.facebook.com/antonio.edmilsondeoliveirafilho> Acesso em 3 Mai 2013 
47

  Disponível em <http://www.youtube.com/channel/UCP6woaYMPYoX6UMo-

RyoSUg?feature=watch> Acesso em 3 Mai 2013 
48

  Disponível em <http://www.linkedin.com/pub/antonio-edmilson-de-oliveira-filho/54/369/8a7> Acesso 

em 3 Mai. 2013. 
49

  Disponível em <https://twitter.com/eucomunidade> Acesso em 3 Mai. 2013. 
50

  Disponível em <http://soundcloud.com/antonio-edmilson-de-oliveira-filho> Acesso em 3 Mai. 2013. 
51

  Fizemos parte da décima edição, que ocorreu de 16 a 31 de agosto e contou com palestras, oficinas, 

mesas-redondas colaborativas (os colaboratórios) e apresentações artísticas. A mesa da qual fizemos 

parte foi realizada na Livraria da Vila do Shopping Higienópolis, São Paulo, SP no dia 24 de agosto de 

2012. Disponível em <http://actamedia.wordpress.com/> Acesso em 3 Mai. 2013. 

http://www.facebook.com/antonio.edmilsondeoliveirafilho
http://www.youtube.com/channel/UCP6woaYMPYoX6UMo-RyoSUg?feature=watch
http://www.youtube.com/channel/UCP6woaYMPYoX6UMo-RyoSUg?feature=watch
http://www.linkedin.com/pub/antonio-edmilson-de-oliveira-filho/54/369/8a7
https://twitter.com/eucomunidade
http://soundcloud.com/antonio-edmilson-de-oliveira-filho
http://actamedia.wordpress.com/
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sujeito emerge deste estado de coisas e que comunidades pode engendrar? 

Longe de alimentar (ou filiar-se a) posicionamentos que tendem a ignorar as 

idiossincrasias próprias das relações interpessoais hoje, especialmente 

aquelas tecnologicamente mediadas, todavia ironicamente apropriando-se 

deles para subvertê-los, o work-in-process “três pratos de trigo para três 

tigres tristes” sonda as atualizações possíveis daquela questão. O que resulta 

quando três artistas-pesquisadores decidem averiguar os temas acima e outros 

deles derivados – autoperformance (Kirby), qualquer (Agambem), idiorritmia 

(Barthes),  arquivo (FOUCAULT) – recorrendo aos processos e métodos 

advindos da crítica e criação artística, da pesquisa acadêmica; à rede, e 

formando eles mesmos uma comunidade? 

 

[...] 

 

O jogo exige dos seus três participantes o desenvolvimento de uma série de 

ações e reuniões durante um mês inteiro. Todas essas ações foram propostas 

pelos jogadores e criadas a partir da releitura do “A comunidade que vem”, 

de Giorgio Agamben, de maneira que cada ação relaciona-se com um 

capítulo do livro. 

O funcionamento completo do jogo e a explicação detalhada de cada opção e 

caminho seguido durante a sua construção poderá ser melhor percebido com 

a leitura de toda a documentação que irá acompanhar a versão final do jogo, 

juntamente com as gravações em áudio e o restante do material produzido 

durante este mês. Aqui, apresentamos na íntegra o documento que estamos a 

construir conjuntamente, desde o dia 1 de Julho, com o exercício diário de 

reflexão sobre o dia e as experiências vividas nos primeiros dez dias de “Eu 

Comunidade”. Uma espécie de diário nosso e do jogo. (Miranda Jr, Oliveira 

Filho; Oliveira Jr, 2012, pp. 1-2). 

 

Optei por fazer parte dessa iniciativa – o projeto da eucomunidade – para tentar 

entender melhor o que é o jogo, e, para isso, jogamos. Eu e os artistas-pesquisadores, 

João Vilnei de Oliveira Filho e Antonio Wellington de Oliveira Junior. De fato, 

jogamos e produzimos uma série de performances, vídeo-performances e outras formas 

de expressão enquanto jogávamos. Estava experimentando modos de aplicar essa 

prática ao meu projeto, mas o que houve foi uma atualização do meu ponto de vista 

sobre minha atuação como jogador. O que aconteceu foi que primeiro me envolvi em 

um jogo que me fez produzir o maior número de trabalhos seguidos que já havia feito, 

alguns que serviram de testes para os protótipos de Sombra projetada. E, logo depois à 

essa intensa produção, a forma de trabalho e seus resultados me provaram ser possível 

incluir o conceito de jogo na minha pesquisa. Principalmente porque me indicou a 

proposta de uma série de produções, no campo da investigação artística, como 

resultados de um jogo. Pretendo lançar com Sombra projetada o início de um jogo para 

a produção de jogos. Jogos que serão estendidos como possibilidade para outros artistas, 

podendo inclusive envolver projetos e propostas distintas, com a única exigência de que 

se proponha um jogo com as regras e o que mais houver de necessário para a sua 

realização e modificação. Uma liberação desse jogo para customização na internet 

pretende criar uma rede interativa de jogadores, formando um coletivo (como em 
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“eucomunidade”), e também um jogo onde se insere o jogo inicial, emulando talvez a 

proposta do Flusser de produzir informação nova “com outros” (FLUSSER, 2008, 

p.131). A criação e disponibilização de jogos para reprodução independente. 

O jogo é minha aposta para responder à demanda por um elemento capaz de unir 

proposta artística e investigação. Elemento capaz de unir poder e corpo numa 

perspectiva diferente da biopolítica. Algo capaz de produzir vivência do ponto de vista 

criativo, assim como a proposta da vida como obra de arte foucaultiana (SILVA, 2007). 

Uma forma em consonância com a liberdade, capaz de superar padrões e transcender 

paradigmas. Encarar a vida como obra de arte é transpor o poder presente nos corpos, é, 

a partir desse poder, já presente e brotando do próprio corpo (FOUCAULT, 1979), 

imaginar um corpo novo, subverter e construir novos corpos, novas possibilidades. 

O jogo serve para a composição de um pensamento sobre a complexidade dessas 

relações em um nível mais elementar, do geral ao particular. Dito de outra forma: jogar 

produzindo arte me levou ao uso do elemento básico para a criaçāo, o corpo. Graças a 

experiência com a performance contemporânea que tive com “eucomunidade”, pude 

investigar as formas de produzir discurso artístico em resposta à demanda do jogo. Essa 

resposta foram propostas performáticas, trabalhos que compuseram um esforço coletivo 

e me aproximaram do fazer da performance. 

 

A invenção da fotografia 

 

Para a aproximação dos conceitos que colocam a sombra na história da 

fotografia, Belting apresenta uma teoria das sombras elaborada na antiguidade. Algo 

que envolvia, dentre outros aspectos, a prática artística da pintura de sombras grega, 

“esquiagrafia” (BELTING, 2007. p.241). Enquanto a teoria das sombras tratava das 

sombras representando corpos mortos, a pintura das sombras “simulaba imágenes de 

personas vivas como fantasmas del arte” (ibid.). Isso inspirou Henry Fox Talbot que 

quase chamou sua invenção de “ciografia”. As fotografias criadas pela invenção de 

Talbot empregavam a luz natural para imprimir sombras dos corpos sobre o papel 

sensível. Enfim a sombra seria fixada deixando de lado seu caráter fugaz, aproximando-

se da sombra fixada pela mulher apaixonada, na lenda sobre a origem da pintura. “En la 

‘magia natural’ (en palabras de Talbot) de uma técnica creada unicamente por la 

naturaleza, ‘uma sombra permaneceria fija para siempre’ em uma situación que duro 

apenas um instante” (ibid. grifos do autor). 
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Se para Flusser, fotografia é a imagem técnica que transcodifica conceitos em 

superfícies (FLUSSER 2011, p.64), para Belting a fotografia encerra um caráter mais 

direto e, ao mesmo tempo, poético: “tornou-se um novo tipo de cunhagem. Não mais a 

modelagem ou desenho da superfície do corpo como volume, e sim a impressão da 

aparência plana do corpo sob luz e subseqüentemente no papel” que “reencenou o 

hábito de desenhar a sombra lançada sobre a parede” (BELTING, 2005, p.71). 

A inauguração dos aparelhos de imagem trouxe um novo contexto capaz de 

também criar novas relações entre imagem, sombra e corpo. Os contornos entre a 

essência e a aparência têm seus limites borrados, assim como os limites entre a sombra e 

o corpo (ibid. p.243). Diluem-se nas possibilidades do contemporâneo, tanto técnica 

quanto conceitualmente. O atual apreço pela imagem parece ser uma forma de fuga do 

corpo. Como Dante, estou imerso em um mundo repleto de figuras representativas de 

corpos, imagens confundem-se com o corpo verdadeiro a que se referem. A imagem 

está nos meios que buscam a aproximação do real, no mundo virtual comprometido com 

o registro em tempo real, nas imagens da intimidade, no acesso à difusão, na velocidade 

do compartilhamento, no incentivo a reprodução. As imagens comportam-se como as 

sombras do mundo de Dante, criando um jogo confuso sobre a percepção do mundo. 

Os aparelhos de imagem aproximaram a imagem do corpo, com essa maior 

proximidade a imagem tornou-se um fantasma que não é imagem, nem corpo. A 

imagem técnica então assume o lugar que inicialmente pertencia apenas à sombra, 

“cuanto más simulan las imágenes nuestros cuerpos, más los despojan de la diferencia 

com la que garantizan su própria realidade” (ibid. p.260). 

Sombra projetada propõe brincar com essa natureza da imagem. Ocorre que, a 

partir da versão utilizada no Improviso de Júlia e, principalmente, na versão que 

corresponde à primeira fase do jogo, a proposta da instalação joga com os dispositivos: 

o aparato técnico, e o conjunto de elementos articulados em prol de um objetivo 

específico. Na primeira fase, ou no Teste 21, a imagem captada ganha a aparência 

falseada de sombra e revela, na projeção, códigos de informação captados da rede 

virtual construída no espaço. Cria-se uma analogia sobre a fuga do próprio corpo, 

realizada diariamente na constante reprodução de imagens técnicas. Todos os 

elementos: sombra, imagem, captura e projeção expõem a situação do mundo de 

imagens em profusão. Expõem as imagens assumindo a condição de sombra: índice da 

realidade. A demonstração visível da presença de corpos que não estão mais ausentes. 

Sombra projetada convida a perder-se na rede virtual e na imagem. Assim como o 
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Virgílio de Dante, é o guia para enxergar uma visão alternativa sobre o contemporâneo, 

afinal, segundo Agamben (2009), “contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no 

seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEN, 2009, p.62). A 

sombra na projeção cria a fenda na superfície imaterial da imagem, pela qual posso ver 

meu próprio corpo imerso no dispositivo. “É como se aquela invisível luz, que é o 

escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse 

facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora” (ibidem: 72). 

Diante dessa imagem aproximada da sombra, apresenta-se a oportunidade para o 

jogo. É possível escolher entre assumir o papel de jogador ou permanecer como 

reprodutores de imagens, mera sombra vagando no submundo. Sombra que 

simplesmente aceita o ambiente virtual como via de escape da realidade, ao invés de 

colocar-se como um designer de significados (FLUSSER, 2007, p.159). 

As possibilidades de produção de informação nova, junto à proposta da vida 

como obra de arte, encaram a transformação do mesmo modo que propostas artísticas 

preocupam-se, dentre outros aspectos, em apresentar novos rumos para o uso do dado 

das possibilidades técnicas e tecnológicas. Novas maneiras de aproveitar a ferramenta 

que nos instrumentaliza para “enfrentar” a instrumentalização. E, além disso, são pistas 

para a multiplicidade, possibilidades de evitar a simplificação, no sentido de algo que 

impede a potencialidade que nos é inerente. A intenção é aproveitar ao máximo as 

combinações possíveis no jogo, jogar aproveitando ao máximo o jogo em si. É buscar a 

liberdade no processo. 

 

Entendimentos 

 

Como é descrito por Marshall Macluhan em A galáxia de Gutemberg: a 

formação do homem tipográfico (1977), tribos ágrafas eram contratadas para trabalhar 

na construção dos grandes arranha-céus de Manhattan, o motivo era que essas pessoas, 

por não terem contato com as culturas letradas, não haviam desenvolvido a noção de 

profundidade. Ao ver uma fotografia, por exemplo, eles não eram capazes de distinguir 

frente e fundo, ou mesmo enxergar objetos em primeiro, segundo e terceiro plano. Essa 

diferença cultural, manifestada fisicamente, impedia que os pertencentes a essas tribos 

pudessem sentir vertigem no alto das grandes estruturas de aço dos prédios em 

construção. O fato é empregado por Macluhan para discorrer sobre seu conceito de 

aldeia Global e alerta, muito antes do advento das redes sociais virtuais e da situação 



86 

 

geopolítica contemporânea, sobre a globalização e seus efeitos na cultura e nas 

comunicações. Essa ideia é importante como ponto de partida para um modo diferente 

de lidar com a imagem. Ver as imagens de outro modo. O próprio corpo, como no 

exemplo das tribos ágrafas, é capaz de responder de maneiras diferentes ao mesmo 

objeto do olhar, diferentes formas de empregar referências visuais, e até mesmo 

culturais, são possíveis, e essa capacidade me interessa como potencial de reinvenção 

das formas de encarar a realidade. 

Os jogos de poder – as relações complexas entre poder, saber e subjetividade em 

Foucault, e os jogos com símbolos que surgem do programa flusseriano, têm em 

comum, além de usarem o mesmo termo, o fato de que discutem relações de exercício 

de poder e sujeição, tomadas em escalas distintas como resistência. Seja na forma de 

crítica filosófica que revela o jogo em si, ou impressa nos corpos sobre os quais o poder 

se impõe, surgem como processo de individuação. O sujeito liberta-se. E essa liberdade 

começa com a consciência de que é parte do jogo. Em Flusser é preciso também tomar a 

iniciativa de resistência: “liberdade é jogar contra o aparelho” (ibid. p.106). Para 

Foucault a própria vida, como criação e inventividade é força de reação. Essa força é 

visível na arte (DELEUZE, 1992, p.124). 

O objeto artístico é o foco de um processo de criação, e é, por isso, o resultado 

de um esforço de resistência. Enquanto, para Flusser, o funcionário é aquele que 

tentando usar o aparelho como instrumento, acaba por ser usado pelos regimes de 

visualidade, de conhecimento e de cultura previamente programados na máquina e é 

incorporado ao programa do dispositivo; o artista atual, diferente da concepção 

romântica de gênio criativo, será alguém capaz de organizar os processos, métodos e 

sensibilidades presentes no regime estético de sua época. Como realizador de 

inventividades repletas de “intenções humanas” (FLUSSER, 2011, p.98), o artista pode, 

subvertendo a lógica das máquinas (MACHADO, 2010), ampliando suas possibilidades, 

e atravessando sua programação, ir contra o aparelho. Portanto, na direção de um 

pensamento pragmático sobre os regimes de visualidade como possíveis formas de 

poder, Sombra projetada apresenta-se como uma obra artística que propõe no seu 

processo de criação dividida – pesquisa/realização artística – e na função de dispositivo 

técnico de representação inserido em dispositivo concreto, a visão sobre um espaço 

institucional como lugar de exercício de poder. A finalidade é expor a lógica do 

processo. Desmascarar o jogo. 

O próprio ato de criar um dispositivo técnico é um jogo, que acontece na 
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compreensão dos modelos e conceitos programados nos mecanismos e no conhecimento 

técnico e científico utilizado na relação com os meus propósitos enquanto 

artista/pesquisador. Inventar um jogo visual para a participação do público produz um 

meta-dispositivo para falar do dispositivo que o envolve. 

A questão não é exclusivamente resistir ou subverter, – como na proposta da 

criatividade, inventividade ou obra de arte como pista de diferença produzida pelos 

jogos de poder em Foucault – a questão é jogar. Como Foucault (1979) explica quando 

apresenta a dinâmica entre o poder que produz as ações de enfrentamento para si 

próprio, e em seguida assimila essas mesmas ações, seguindo numa relação que se auto-

alimenta, compondo um jogo feito de estratégias que parecem não ter fim, mas que não 

necessariamente é infinito. É justamente o jogo que acaba por reformular o existente. É 

criar o novo sem necessariamente escapar do, ou destruir o estabelecido. É talvez o que 

Flusser chamou de Tecno-imaginação. 

 

Tecno-imaginação não é contestação, mas superação da situação atual do 

mundo codificado. Não leva à revolução... Leva, pelo contrário, a uma ação 

que se aproveita da situação estabelecida com propósitos estranhos aos dos 

atuais manipuladores. Tecno-imaginação é precisamente a capacidade de 

imaginar as ideologias atualmente manipuladoras e de brincar com elas. E 

quem possui tecno-imaginação seria, ipso facto o oposto tanto do ideólogo 

quanto do tecnocrata: seria jogador, homo ludens. Em suma: tecno-

imaginação não seria pensamento crítico, mas pensamento estrutural, 

ironicamente reformulador dos dados disponíveis. (FLUSSER, nascimento de 

imagem nova, p.16 apud. SANTOS, 2011, p.56) 

 

Sombra projetada questiona a relação entre sujeito e espaço institucional, que 

por sua vez se amplia na abertura para o ciberespaço. Cria-se um texto artístico, 

metáfora dessa relação, e um microcosmo de ação sob a forma de uma produção 

artística: mecanismo no qual os corpos serão as peças sem as quais os processos do jogo 

não acontecem. 

É a análise de uma situação de uso do corpo, e também a proposta de investigar 

uma possibilidade, a resistência ao dispositivo atuando sobre o sujeito. Presentes dentro 

do espaço de ação do mecanismo em sua primeira fase, os interatores (re)agem a 

estímulos determinados que resultam em uma imagem pré-concebida, ao menos no que 

concerne a sua forma (a pseudosombra revelando informação). Mesmo diante da 

imprevisibilidade dos gestos, ou da dimensão e localização dos corpos, não há mudança 

no processo e nos resultados. O próprio sistema já conta com essas variáveis, assumindo 

a mudança para que se mantenha o status da ação dentro do mecanismo. Portanto, o 
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problema do processo que ocorre dentro do dispositivo é geral e constante: a metáfora 

do homem submetido ao dispositivo, mera sombra atrelada ao corpo que a comanda. 

A proposta de mudança surge com a resistência ao programa, resistência 

indicada pela pista presente no improviso de Júlia. Além da construção de gestos dentro 

de um aparelho artístico, o que esse trabalho propõe é, usando a lógica do dispositivo, 

expor o lado perverso dessa lógica. Essa ideia de “perversão” parte da visão do 

dispositivo como algo cujo papel fosse garantir a realização do homem enquanto 

sujeito. Percebo, no trabalho de Foucault, a identificação do dispositivo seguindo na 

direção de outra forma de atuação na sociedade. O dispositivo, produtor de 

subjetividades (AGAMBEN, 2009), teve sua essência transformada e, ao invés de 

favorecer, passou a submeter as diversidades à um modelo comum. Ao longo do tempo 

o dispositivo foi perdendo parte de sua natureza e tornou-se perverso. 

 

*** 

 

Diante da perspectiva de um micropoder (FOUCAULT 1979) que age nos 

corpos – elementos básicos da formação da sociedade –, surge uma resistência 

produzida pelo próprio poder. Porque se há resistência, deve haver algo contra o que 

resistir. No entanto, esse algo não existe personificado em uma consciência. O que 

existe é um padrão de relações criado pelo processo histórico que nos coloca, enquanto 

indivíduos, dentro de uma programação (FLUSSER 2008). Esse sistema auto-

alimentado pelo próprio processo – a programação do aparelho que utiliza as ações pré-

concebidas para se aperfeiçoar gerando uma programação atualizada, espécie de 

upgrade – é o que assumiu, na perspectiva apresentada por Flusser (2008), o controle 

sobre o funcionário, aquele que opera o aparelho. O que Deleuze, a partir de Foucault, 

chamou de sociedade de controle (DELEUZE 1992). É preciso atravessar essa realidade 

no sentido de uma mudança que seja capaz de fazer diferente. A intenção é enfrentar o 

controle de um poder inconsciente porque, de outro modo, continuaremos agindo de 

acordo com o programa que se auto-alimenta. 

Sombra projetada me ajuda a entender como as pessoas se relacionam com esse 

programa, mais especificamente como se relacionam com um dos artifícios criados para 

produzir informação, a comunicação (FLUSSER, 2007, p.90). Informações 

continuamente estão atravessando o espaço, sendo transmitidas via ondas de rádio, de 

um aparelho a outro nos pacotes de informação, passando pelas redes wireless e outras 
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formas de emissão e recepção de dados, e constantemente viajando preenchem grandes 

áreas. A informação está por todos os lados, envolvendo os corpos sem ser percebida. 

Essa realidade parece afetar algo mais do que o modo como nos comunicamos, 

ou o conhecimento que nos é acessível, está, sim, de alguma forma, mudando algo mais 

profundo no homem, “os meios podem funcionar de maneira diferente, a fim de 

transformar as imagens em portadoras e os homens em designers de significados” 

(FLUSSER, 2007, p.159). Assumir essa postura pode fazer com que esses sistemas 

mudem, que sejamos, diferente dos funcionários, artistas. Efetivamente criando com 

nossas ferramentas, atravessando a programação e evitando desperdiçar a capacidade de 

sermos e de criarmos praticamente qualquer coisa imaginável. 

Existe uma mudança de abordagem durante o desenvolvimento da obra de 

Foucault capaz de apoiar essa possibilidade, refiro-me a dois de seus momentos de 

pesquisa: (1) a sua análise do panóptico e da difusão dos dispositivos de disciplina 

(1979), uma visão sombria do futuro das organizações sociais; (2) a busca por uma 

resposta para atravessar os dispositivos e produzir novas formas de sociedade, a vida 

como obra de arte (DELEUZE, 1992). 

Minha interpretação sobre essa mudança de perspectiva é que uma estética da 

existência foi a resposta para uma visão sombria do mundo. Ela respondeu à 

complexificação das formas de assujeitamento indicando um potencial positivo para a 

mesma condição. Se o poder tornou-se imanente à vida vindo dos corpos, que a própria 

vida, o próprio corpo, seja o instrumento de resistência. E é na arte que se produz essa 

forma de insurgência. Fazer isso usando a atual profusão de informações pode ser a 

resposta para assumir o jogo e brincar com a realidade, no sentido de produzir algo 

novo. De funcionário, que apenas reproduz as possibilidades já programadas, ao artista 

que desfaz o jogo, criando novos jogos, com novas regras. 

A partir da síntese e recombinação das informações, “lançar informações novas 

contra a estúpida entropia” (FLUSSER, 2008, p.131), é possível produzir realidades 

imprevisíveis. Criar superando a previsível programação. “Será sociedade engajada 

contra o acaso e em prol do deliberado improvável” (ibidem, p.131). 

Sob essa visão, a criatividade é incentivada pelas imagens técnicas. “Devemos 

imaginar esse jogo produtivo de informações dentro de uma rede dialógica, tornada 

atualmente tecnicamente viável graças à telemática e a seus gadgets” (FLUSSER, 2008, 

p.126). A profusão de aparelhos e sua constante presença nos mais íntimos momentos 
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da vida é motivador para o exercício da criatividade. Sinto-me, por isso, estimulado a 

assumir a postura do artista. 

 

O “artista” deixa de ser visto enquanto criador e passa a ser visto enquanto 

jogador que brinca com pedações disponíveis de informação. [...] o “artista” 

brinca com o propósito de produzir informação nova. Ele delibera. Ele 

participa de diálogos a fim de, deliberadamente, produzir algo imprevisto 

(FLUSSER, 2008, p.126 grifos do autor). 

 

Jogar com as informações é uma tentativa de revelar minha interpretação da 

relação entre o homem e seus aparelhos. O jogo é o meio e a fonte para a criação do 

processo. Fonte porque de sua natureza retiro as questões sobre as quais desenvolvo 

meu trabalho, usando as ideias sobre o jogo em si abordadas por Huizinga e Flusser, 

principalmente. 

De acordo com Flusser, “o nosso desafio não é uma sociedade de deuses ou de 

artistas inspirados, mas sim uma sociedade de jogadores” (FLUSSER, 2008, p.123). 

Isso propõe usar a capacidade lúdica que nos diferencia dos outros animais e, 

possivelmente, dos aparelhos que nos cercam (FLUSSER, 1967, p.3) para criar um jogo 

alternativo, usando a abrangência e o alcance da informação potencializado pelas 

possibilidades técnicas. É um momento único em que é possível criar “lugares de 

produção do imprevisível” (FLUSSER, 2008, p. 130) com a ajuda dos próprios 

aparelhos para ir além da programação. É uma proposta de lidar esteticamente com a 

existência por meio do aparelho. “A existência humana teria mudado: de homo faber 

passaríamos a homo ludens” (ibidem). 

O jogo se apresenta como elemento crucial na composição de minha obra. 

Sombra projetada, antes de tudo, desenvolve uma questão que me incomoda desde que 

comecei a pensar sobre arte. “O problema da liberdade” (ibid. p.128), para Flusser, 

perpassa níveis de abstração que coordenam processos mentais, pensando como 

tomamos nossas decisões e o que faz delas, livres (idem). Encaro isso como um discurso 

apoiado na ideia de livre-arbítrio. É bem aí que alcanço um ponto importante. Assumo a 

perspectiva de Flusser: a liberdade como o meu potencial único para produzir 

informações novas contra a situação absurda da existência, contra “a estúpida entropia 

lá fora” (ibid. p.131), potencial que aparece para muitos dos quais deveriam ser, junto 

comigo, criadores. Designers de significado (ibid. 2007, p.159).  

A transformação ocorrerá. Minha questão é assumir a identidade de jogador e 

enxergar a vida como obra de arte. E, durante o processo, abrir a possibilidade para 

participação de outros a partir da ampliação do jogo na rede. Desse modo, uma projeção 
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em vídeo pode ser também um “sistema composto de elementos combináveis de acordo 

com regras” (FLUSSER, 1967, p.2), um jogo cujo objetivo conta com o imprevisto para 

se realizar. Justamente porque, “antes de mais nada, o jogo é uma atividade voluntária” 

(Huizinga, 2012, p.10). E, como tal, evoca a noção de liberdade, entendendo-a em seu 

sentido mais extenso e sem referência direta ao problema filosófico do determinismo 

(Huizinga, 2012, p.11). O que quero dizer é que mesmo que as regras e o programa, 

previamente determinados para o sistema, componham um aparato de poder, ele só 

acontece se houver participação do público. O jogo é o formato adequado para encarar 

minha análise porque é livre. 

O dispositivo brinca de ser livre. 
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ANEXOS 

 

 
Figura 1 - Calçada em frente ao teatro José de Alencar, Fortaleza, CE, 24 de julho de 2008. 

 

 
Figura 2 - Calçada em frente ao teatro José de Alencar, Fortaleza, CE, 24 de julho de 2008. 
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Figura 3 - Calçada em frente ao teatro José de Alencar, Fortaleza, CE, 24 de julho de 2008. 

 

 
Figura 4 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora

® 
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Figura 5 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora

® 

 

 
Figura 6 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 7 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 8 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 9 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 10 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 11 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 12 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 13 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 14 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 15 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 16 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 17 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 18 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 19 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 20 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 21 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 22 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora

®
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Figura 23 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 24 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora
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Figura 25 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora

®
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Figura 26 - Printscreen da montagem do dispositivo no Isadora

®
 

 

 


