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RESUMO

Esta pesquisa desenvolve uma reflexão sobre o processo artístico da autora e conceitos
teóricos advindos da experiência processual da construção de uma instalação criada a
partir de imagens videográficas de trajetos percorridos por diferentes pessoas em diversos lugares do mundo. A pesquisa tem como objetivo deslindar conceitos importantes no
momento de elaboração da obra, tais como: arte colaborativa, vídeo, paisagem e corpo.
A intenção é promover uma rede de pensamentos que atue no contexto da arte e da vida,
em que a prática artística interpela a todo momento a construção teórica. Nestas circunstâncias, apresento a minha experiência artística durante o processo de produção da obra
intitulada Percursos.
PALAVRAS-CHAVE: Arte colaborativa; vídeo; paisagem; corpo.
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ABSTRACT

This research develops a reflection on the artistic process of the author and theoretical
concepts arising from the procedural experience of the construction of an installation created from videographic images of paths traveled by different people in different parts of
the world. The research aims to unravel important concepts at the time of writing, such
as: collaborative art, video, landscape and body. The intention is to promote a network of
thoughts that works in the context of art and life, in which artistic practice challenges the
theoretical construction at all times. In these circumstances I present my artistic experience during the process of production of the work entitled Percursos.
KEYWORDS: Collaborative art; video; landscape; body.
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INTRODUÇÃO

A arte enquanto produtora de signos, sentidos e sensibilidades, se reveste em singularidade que a legitima como tal, arte. Todavia existem limites, mesmo que tênues,
entre a cotidianidade e a produção artística. “COLABORAÇÕES: paisagens e corpos em
deslocamento” é uma pesquisa que pretende contribuir com as reflexões sobre uma perspectiva de arte não alheia à vida, ao indivíduo e à sociedade, mas a arte e suas relações
com a história, com a cultura e com a sociedade.
A pesquisa aborda uma proposta teórica assentada na experiência prática abordando
a linguagem do vídeo e da instalação para a elaboração da obra intitulada “Percursos”.
Os vídeos trazem imagens de trajetos percorridos em diversos lugares do mundo, realizadas por diferentes pessoas de meu círculo social. Para a participação destas pessoas,
consideradas colaboradores, esta pesquisa conta com a aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa.
O processo de produção destes vídeos e suas reflexões poiéticas estimulam em mim
a necessidade de pesquisar e produzir arte nessa perspectiva: arte e vida. Portanto, esta
pesquisa baseia-se nas experiências das relações de interação entre o artista e os colaboradores, que participam na produção da obra, desde o processo inicial de coleta de
vídeos e recortes até a espacialização no espaço expositivo. Nesse processo, averiguaremos como estas relações negociações se constroem, traduzindo-se em identificações
e diferenciações entre as pessoas envolvidas, colaboradores e o mediador (o artista propositor).
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Esta dissertação está dividida em três capítulos. Cada capítulo aprofundará determinados conceitos importantes. No primeiro capítulo, intitulado Percurso, discorro sobre
os trajetos percorridos durante a pesquisa, pontuando as metodologias utilizadas para
elaboração desta pesquisa. A poiética e a cartografia são ciências capazes de sustentar
o processo artístico relacionando os conceitos que emergem durante a produção. Pontuo alguns autores que discutem estas questões: Sandra Rey (2002), René Passeron
(1996), Guilles Deleuze e Felix Guattari (2011). Nesta perspectiva, para a construção da
obra proposta, foi realizada a catalogação dos vídeos produzidos pelos participantes, a
fim de organizar as imagens e produzir um material teórico fundado no processo criativo. Assim sendo, esta etapa contém, como ferramentas metodológicas, entrevistas via
WhatsApp direcionadas aos participantes a fim de colher dados.
Por meio do método da cartografia, foi executado um mapeamento das regiões em que
os vídeos foram gravados, considerando que tais imagens foram realizadas em diferentes
lugares do mundo como Amsterdã, Paris, Dublin, Oslo, Madrid, Lisboa, Moscou, Goiânia
e Rio de Janeiro. Desta maneira, podemos ter estruturada uma relação espacial e visual
das diferentes imagens captadas em movimento.
Além das discussões de conceitos que envolvem a metodologia, o Capítulo 1 descreve
a obra em seu processo de produção, pontuando as etapas necessárias para realização
do projeto, ressaltando o que será necessário abordar nos próximos capítulos diante das
questões que surgem durante este percurso.
No segundo capítulo, estarei tratando do conceito de arte colaborativa desenvolvida
pelos estudos de Reinaldo Laddaga (2012), Nicolas Borriaud (2009) com suas discussões
a respeito da estética da emergência e da estética relacional, e por Cecília Salles, em
seu texto “Redes de Criação” (2006). Este capítulo conta com o respaldo poético e visual
de artistas que trabalham suas obras em contexto de colaboração, sendo eles: Lygia
Clark, Allan Kaprow e Antony Gormley. Cada artista contribui em diferentes aspectos na
pesquisa, onde pontuam aproximações e distanciamentos sobre a participação de outros
15

indivíduos no momento da produção artística.
Para o terceiro capítulo, trato das questões relacionadas com a linguagem do vídeo,
as novas mídias e suas imbricações do campo artísticos junto ao conceito de paisagem
e corpo. Alguns autores foram convocados para nos dar subsídios, como Antônio Fatorelli (2013), Priscila Arantes (2005), Diana Domingues (2009), Philippe Dubois (2004),
Anne Cauquelin (2007) e Raul Alfredo Schier (2003). Neste momento, o corpo torna-se
referencial que produz as imagens de acordo com seu deslocamento e a imagem produzida reflete os vestígios deste corpo produtor através dos gestos de produção de cada
indivíduo.
Esta pesquisa abarca uma construção teórica concomitantemente com a produção
prática, por isto algumas descrições da obra encontram-se desmembradas nos capítulos.
A investigação trouxe significantes contribuições para o desenvolvimento de versões
da obra Percursos, constituindo uma obra em constante elaboração, e assim instigando
novas possibilidades de desdobramentos futuros.
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Capítulo 1
PERCURSO

1.1 Como o projeto Percursos tornou-se pesquisa em arte
Colaborações: paisagens e corpos em deslocamento é o nome dado a esta pesquisa
teórica/prática que surge mediante um projeto pessoal, iniciado em 2015, chamado Percursos. O projeto emergiu, entre outras influências, a partir de conversa com meu irmão
durante sua viagem de turismo à Rússia. No decorrer de nossas conversas, através de
uma interface de comunicação, destas muito utilizadas atualmente, trocamos mensagens
e imagens, aspectos de sua percepção da cidade de Moscou.1
Inicialmente, observei as seguintes características das imagens recebidas: imagens
trêmulas, sem enquadramento fixo, demonstrando a cadência natural dos passos do colaborador. Tudo isso causava uma sensação desagradável, consequência de um movimento da câmera. Isso apresentava-se como um vestígio de um corpo que estava, ao
mesmo tempo, presente e ausente. Tais dados foram se tornando importantes ao longo
do processo de elaboração da obra que viria a ser criada. Desconsiderando o caráter técnico, as imagens reverberaram em mim um sentimento profundo de aproximação com o
outro. No caso das imagens enviadas por meu irmão, percebo que ele gravou aquilo que
1

Uma destas imagens é um percurso curto, de alguns minutos, em que ele registra uma estação de
metrô da cidade. O vídeo é simples, captado por uma câmera de aparelho celular, mostra seu caminho,
simulando a função do olhar.
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lhe interessava, da forma que lhe foi possível, ou seja, o som de um hino russo clássico
que ecoava, os candelabros gigantescos no teto do lugar, as pessoas compenetradas em
si mesmas, os azulejos e alguns adornos com a foice e o martelo incrustados, o símbolo
de sua adolescência comunista. (Conforme as Figuras 1 e 2, p. 20).
Caí aos risos ao perceber que era aquela paisagem que ele queria realmente ver,
mostrar, remeter e conquistar novas lembranças. A partir desta experimentação pessoal,
do reconhecer meu irmão em meio às imagens em movimento, surgiu um turbilhão de
pensamentos, e uma vontade imensa de perceber mais lugares através de outros olhares.
Percebi que poderia iniciar algo a partir dessa coleta iniciada no meio familiar. Assim,
quando pessoas conhecidas embarcavam em viagens a lugares distintos, pedia para
que elas me enviassem vídeos de seus trajetos. Despretensiosamente, entre família e
amigos, surge uma coleção de imagens com trinta e oito vídeos de trajetos diversos.
Inicialmente, esta possível “coleção” videográfica foi pensada como algo particular,
imagens a serem preservadas como resquícios de pessoas próximas.
Depois de perceber as possibilidades de traduzir estas imagens em uma produção
artística, comecei a investigar qual o desejo emergente apontado por estas imagens. O
que poderia de fato ser realizado com os vídeos? Como pensar, articular estas imagens
e levá-las a outras pessoas? Refletindo sobre estas questões alvitrei um potencial sobre
o que estava surgindo, como esta nova possibilidade de obra de arte poderia se tornar
uma pesquisa em arte. Nesta perspectiva, este projeto se apresenta como uma investigação que visa deslindar lugares diversos através de olhares em deslocamento, trazendo
a paisagem como subsídio visual e as imagens videográficas como subsídio poético.
Anteriormente a obra Percursos intitulava-se Caminhos. O significado aqui encontrado, no termo “percurso”, atendia ao real significado desejado. A palavra “caminho”2
refere-se a um trajeto já estipulado, previamente definido e que será percorrido; apre2
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, a definição de caminho é 1. faixa de terreno que leva de
um lugar a outro 2. rumo, direção 3. trajeto, rota 4. maneira de atingir um objetivo.
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Figura 1: Recorte de um quadro. Vídeo: Vinícius (Rússia).

Figura 2: Quadros. Vídeo: Vinícius (Rússia).
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senta um trajeto combinado, prescrito, assentado em um ponto de saída e de chegada.
Ao contrário, o conceito de percurso aponta um deslocamento não de pontos preestabelecidos. Este projeto trata de trajetos percorridos durante viagens, sem um ponto inicial
ou final, com imagens de percursos curtos, em fluxo desprendido, em que o corpo se
desloca a partir do desejo de ir. Percurso traduz a dinâmica do deslocamento existente
nos vídeos produzidos.

1.2 Poiética e Cartografia: o percurso metodológico e descritivo de
um processo
Para o início desta pesquisa, considero a construção da obra como campo de análise teórica, assim sendo, assumo as práticas pós-estruturalistas para compreensão das
metodologias utilizadas questionando o lugar da ciência como o lugar da verdade e rompendo com as estruturas formais. O pós-estruturalismo não estipula métodos precisos
de análises essencialistas em busca de uma realidade ou verdade, mas funda-se nas
contingências formadas pelas relações de poder, assumindo práticas articuladas, mais
ou menos qualificadas, para construção de um pensamento. Considerando o sujeito que
questiona os pressupostos da autonomia transpondo-o a uma confluência de forças discursivas e de práticas sociais, o pós-estruturalismo resiste às ideias de universalidade e
singularidade e passa a tratar a diferença e a fragmentação.
[…] o pós-estruturalismo não pode ser simplesmente reduzido a um
conjunto de pressupostos compartilhados, a um método, a uma teoria ou até mesmo a uma escola. É melhor se referir a ele como
um movimento de pensamento — uma complexa rede de pensamento — que corporifica diferentes formas de prática crítica. O pósestruturalismo é, decididamente, interdisciplinar, apresentando-se
por meio de muitas e diferentes correntes. (PETERS, 2000, p. 29)
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Neste trabalho a teoria surge concomitantemente, com o processo produtivo, e interpela conceitos emergentes de diversos campos, entre eles arte colaborativa, vídeo,
paisagem e corpo. Para esclarecer a rede de pensamentos proposta nesta pesquisa,
parto do conceito metodológico da Poiética, ciência que prevê pensar e discutir a arte
por um parâmetro processual, ou seja, significa considerar que o processo criativo traz
em si uma dimensão produtiva, a obra realiza-se em sua própria efetivação. Discorrendo
mais sobre este conceito, faço um retrospecto partindo do significado da palavra poiética
que vem do grego poiétik, e refere-se a produtivo ou criativo, diferente de prático. Para
Aristóteles, a arte é produtiva enquanto a ação não é.3
Sandra Rey, em seus estudos4 discute os Processos de Criação em Arte, oferecendo
importantes subsídios teóricos para a pesquisa. Segundo a autora, pesquisar a arte contemporânea implica estabelecer uma diferenciação entre um estudo a partir de uma abordagem histórica e das ciências sociais, ou seja, pesquisa sobre história da arte e a pesquisa em arte na perspectiva da poiética.
Pesquisa em arte, ênfase de Poiéticas Visuais, delimita o campo do
artista-pesquisador que orienta sua pesquisa a partir do processo de
instauração de seu trabalho plástico assim como a partir das questões teóricas e poiéticas, suscitadas pela sua prática. Já a pesquisa
sobre arte, ênfase de História, Teoria e Crítica, referência às pesquisas envolvendo o estudo da obra de arte a partir do produto final,
seus processos de significação e códigos semânticos, seus efeitos no contexto social, seus processos de legitimação e circulação.
(REY, 1996, p. 82)

Esta concepção da instauração da obra enquanto possibilidade de objeto de pesquisa
aponta que o processo produtivo é, portanto, o ponto inicial e o meio do trabalho do artista3

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes 2000, p. 772.
Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poiéticas Visuais (1996) e O
meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas (2002).
4
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pesquisador. O pensar do artista constrói-se no repensar dos parâmetros inicialmente
adotados, pois:
O objeto de estudo não existe como um dado preliminar no referencial teórico, como na pesquisa em História da Arte, por exemplo.[…] São as interpelações da práxis que direcionarão a pesquisa
teórica.[…] A poiética leva em conta a constituição de significados a
partir de como a obra é feita. (REY, 1996, p. 90)

A pesquisa se constrói na revisão de ideias, a princípio estipuladas para a produção da
obra. Não é possível aplicar um método estabelecido a priori. Durante a prática sou lançada a novas experimentações que insinuam as questões mais pertinentes, confirmando
que o objeto de estudo é fluido e apenas se conhece mediante seu processo.
Para analisar o conceito de poiética, é necessário pontuar René Passeron, pintor e
doutor em filosofia. Em seu artigo A poiética em questão publicado em Poïétique Actes
du ler. Colloque international de Poïétique (1991)5 discute as questões relevantes que
validam a poiética como ciência e consciência das atuações da criação. A poiética não é
a criação. É o pensamento possível da criação, ou seja, são os procedimentos científicos
e filosóficos da criação. A poiética será o que fizermos dela, nos limites de seu alcance,
com a certeza ambiciosa de chegar a alguma verdade em um domínio reputado obscuro
(2004, p. 10).
Entendo por obscuro o percurso realizado para a produção artística. Cada prosseguimento da prática pode gerar caminhos desconhecidos. Ao visualizar os vídeos produzidos
pelos participantes, por exemplo, ideias de como elaborar as imagens no espaço junto
ao público foram surgindo. Com a percepção das imagens videográficas, foi possível
adentrar a outros aspectos que de início não havia percebido: como o percurso que se
torna paisagem em movimento, os diferentes gestos dos colaboradores durante o processo de captação das imagens, como as diferenças que existem não apenas por serem
5

Posteriormente traduzido por Sônia Taborda (2004).
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lugares diferentes, mas pela perspectiva singular de cada participante. Ou seja, diante
desta vasta possibilidade existe uma instabilidade de valores que serão equilibrados com
a percepção e análise do próprio processo.
Para a coleção de vídeos Percursos (2015), foi proposto aos participantes6 produzirem
vídeos de seus percursos durante suas viagens, esta ideia não tinha forma definida, cada
um captava as imagens de acordo com seu interesse. A partir da decisão de transformar
Percursos em um projeto artístico, a coleção exigia um parâmetro de congruência. Assim
sendo, a proposta toma a forma concreta em gravar vídeos de trajetos através de aparatos
móveis, em posição vertical, assumindo a imagem como o olhar do produtor.
Este processo criativo implica a emergência do diálogo com o outro, e propor a realização dos vídeos torna-se a ação inicial de todo processo de produção.7 Quando propus
aos participantes a produzirem os vídeos, também coloquei-me a produzir. Não havia
sentido visualizar caminhos de outras pessoas sem experimentar a mesma ação produtiva. Nesse caso, a inserção do pesquisador é inerente ao método. A observação existe,
porém é a experimentação que confirma e possibilita uma compreensão mais íntima do
ato. A experiência permite ao artista ter um ponto de vista teórico diferente dos métodos
preestabelecidos, é uma confrontação pessoal com o processo de criação. Neste ponto,
a subjetividade individual, condizente com produção visual de cada participante (incluindo
a artista propositora), cruza-se com a percepção de todos os vídeos evidenciando uma
maneira de fazer coletiva e ao mesmo tempo singular, capaz de operar e equacionar as
diretrizes do processo investigativo, tornando o procedimento “fazer vídeos” um instrumento metodológico analítico. Desta forma, a construção de um método aberto (REY,
2002) torna-se necessário, pois o objeto, como vimos anteriormente, não é um dado preliminar. O devir da pesquisa é atribulado, pois o método deve ser descoberto à medida
que a obra é produzida e as investigações são feitas.
6
Para o projeto Percursos (2015), não havia estipulado o número de participantes. À medida que pessoas conhecidas iniciavam suas viagens era feita a proposta. Posteriormente, tratando o projeto como uma
pesquisa artística, seleciono alguns participantes envolvidos. Esta etapa será descrita mais adiante.
7
O ato de propor será discutido no Capítulo 2, Arte Colaborativa.
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A complexidade da análise da construção da obra está na técnica para solucionar a investigação teórica com base na experiência produtiva. Neste sentido, o método cartográfico desenvolvido por Gilles Deleuze e Felix Guattari (2011) torna-se importante e reflete
os esquemas realizados no jornal de bordo8 que criei para esta pesquisa. O método cartográfico consiste em um processo construtivista, em que a metodologia se desenvolve
ao mesmo tempo que o processo. Esta vem sendo utilizada nas pesquisas e estudos
no âmbito da expressão, ou seja, da subjetividade. No campo das artes, o método cartográfico torna-se uma ferramenta importante para lidar com as questões que surgem
no decorrer da produção. No caso específico desta pesquisa, o método cartográfico é
adotado junto com a poiética. São recortes teóricos capazes de organizar, relacionar e
transmitir os conceitos tendo como base a experiência, o processo artístico e produção
imagética coletada.
A dificuldade em estabelecer métodos próprios vem do devir da pesquisa. Neste
ponto, me detive vários momentos a pensar: como analisar os vestígios dos colaboradores a partir das imagens videográficas coletadas? São necessárias entrevistas ou
diálogos livres? Como organizar estes vídeos? Partindo destes questionamentos, descrevo as formas de investigação realizadas, apontando os métodos criados, conforme a
Figura 3 (p. 27)9 . Inseri como primeiro tópico a negociação com os colaboradores. Se de
início houve uma proposta de produção, agora manifesta-se a necessidade de negociar
cada participação do projeto Percursos. Para esta etapa o diálogo é simplificado e consiste em apresentar a nova proposta pontuando a utilização dos vídeos em um projeto
final e o uso dos registros dos diálogos para a pesquisa elaborada. Inicialmente a proposta envolvia aproximadamente 20 participantes. A partir de algumas análises sobre a
quantidade de participantes, que serão discutidas no segundo capítulo, foi necessária a
redução do número dos mesmos, assinalada no segundo tópico. Ao todo, dez pessoas
colaboraram com o projeto.
8
9

Ver Figura 3, p. 27.
Transcrição em Anexo II
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O terceiro e o quarto tópicos, respectivamente “coletar as imagens” e “produzir os
vídeos”, foram discutidos anteriormente e serão aprofundados nos próximos capítulos.
O quinto tópico a ser discutido consiste na análise dos vídeos, revelando aspectos que
denomino de vestígios e que articulam a dinâmica desta produção, tais como: aspectos
triviais como pessoas diferentes e lugares diferentes; aspectos relativos à produção dos
vídeos como imagens trêmulas e sem nitidez; e aspectos que transcendem, para além da
apresentação, imagens que causam desconforto devido ao movimento do corpo em deslocamento, bem como o curto espaço de tempo, sugerindo a paisagem em movimento.
O presente trabalho apresenta, como elementos constituintes, os colaboradores, a
mídia digital (vídeo), a produção e a análise de uma obra em processo. É necessário,
portanto, uma metodologia que consiga organizar esta multiplicidade de uma maneira
orgânica, pois cada um destes elementos tem um funcionamento próprio, oferecem conceitos diferentes e, ao mesmo tempo interagem entre si em sua construção. Segundo os
estudos de Deleuze, para lidar com a multiplicidade, é necessário compreendê-la como a
realidade, mas não remete a um sujeito ou a uma totalidade, não completa uma unidade.
A multiplicidade é o resultado de um processo que produz e apresenta as subjetivações,
as unidades, e a totalidade. O funcionamento é contrário ao convencional, não exerce
uma lógica linear em que as somas dos múltiplos conferem uma unicidade. O composto
de unidades remete o caráter múltiplo, sem a generalização e sim a particularização.
Os princípios característicos das multiplicidades concernem a seis
elementos, que são singulares; a suas relações, que são devires;
a seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); a seu plano de composição, que constitui platôs
(zonas de intensidade contínua); aos vetores que as atravessam,
e constituem territórios e graus de desterritorialização. (DELEUZE,
GUATTARI, 2011, p. 10)
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Figura 3: Métodos investigativos — Jornal de Bordo.
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A individuação sem sujeito representa a descrição do processo de identificação sem
um ponto referencial, ele é construído de subjetivações.
[…] não há unidades. Há apenas intensidades, com sua longitude
e sua latitude; lista de afetos não subjetivados, determinados pelos
agenciamentos que o corpo faz, e por tanto, inseparáveis de suas
relações com o mundo. […] A multiplicidade, aqui, também obedece
a outra lógica: ela não forma um todo. Ela é como um rizoma, subterrâneo ou aéreo (o das samambaias, por exemplo), cuja evolução
é efeito do que se passa entre a planta e o que vai encontrando no
meio em que se desenvolve — claridade, umidade, obstáculos, vão,
desvios… Nesse percurso nada mais é fixo; nada mais é origem,
nada mais é centro, nada mais é periferia, nada mais é definitivamente, coisa alguma. (ROLNIK, 2006, p. 61)

O conceito de multiplicidade sobrepõe à noção dicotômica, por exemplo, entre sujeitoobjeto. No caso deste trabalho, existem vários sujeitos que interagem e produzem diferentes objetos (imagens de percursos), através de uma mídia comum (o vídeo), desta
maneira, não posso estabelecer relações gerais sobre o sujeito e o objeto. Cada um exprime um modo de produzir, uma gestualidade, um desejo; cada um com um aparato de
captação de imagem diferente. O objeto ultrapassa a materialidade da imagem videográfica e culmina na paisagem, no ato de percorrer, na passagem…
Os colaboradores10 do projeto fazem parte de meu círculo social, um ponto importante, pois as negociações e os diálogos tornam-se mais acessíveis. Estes indivíduos
possuem algumas características importantes para compreensão das imagens videográficas produzidas. Primeiro, a faixa etária apresentada pelo grupo é variada entre 25 a
60 anos. Apesar da diferença de idade, todos possuem o hábito de continuadamente
viajar, seja a trabalho, a lazer, para vivenciar culturas diferentes, ter novas perspectivas,
10

Os dez colaboradores são Adrien, Ana Gabriela, Andressa, Bernardo, Bruna, Jorge, Luiz Antônio (Totonho), Monique (Rava), Sharlane e Vinícius. Mais a respeito deles no Anexo I.
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aprender um novo idioma. A maioria dos participantes realizou os vídeos captando caminhos de lugares diferentes aos que residem. Segundo, do grupo de colaboradores
somente uma pessoa possuía formação técnica na linguagem do vídeo.11 Não havia a
obrigatoriedade de serem todos do contexto artístico e do contexto do vídeo. Esta característica é importante pois representa a produção diversificada dos colaboradores. Os
vídeos são simples, com a definição das imagens diferentes, tempos variados, posições
diversas. Cada característica visual circunda a característica particular dos gestos produtores, cada participante atua de acordo com suas vivências, alguns mais experientes
em captar imagens, outros com pouco domínio sobre o aparato. Esta pesquisa não se
trata de um coletivo de artistas, são pessoas comuns e alguns artistas12 , que produziram
vídeos com o intuito de participar do projeto “Percursos”. Poucos se conhecem entre si,
e o elo que os une são as relações estabelecidas comigo. Apesar de ser um dos limites
desta pesquisa não averiguar as origens dessas imagens, nós sabemos que é importante
compreender o universo de cada pessoa quando lidamos com várias. Não tratamos de
realizar uma assembleia a fim de definir como seriam produzidos os vídeos visto que
era inviável, pois cada um percorre seu itinerário privativo, ímpar, consolidado em seus
hábitos, trabalhos, deveres, em que o tempo é inimigo, escasso e limitado. Esta é uma
das características desta pesquisa: percalços que devem nortear o pesquisador a elaborar um expediente com o intuito de remanejar e estabelecer um funcionamento próprio.
O método cartográfico se justifica nessa lógica, que é diferente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em seus acidentes, suas mutações: ela acompanha os movimentos
invisíveis e imprevisíveis da terra13 .

11

Monique é artista visual e utiliza a linguagem do vídeo e da fotografia em suas obras.
Com relação aos campos de atuação dos participantes, Adrien, também é artista, trabalha com intervenção urbana, através do graffiti, e suas viagens geralmente são a trabalho; Ana Gabriela é nutricionista;
Andressa é advogada, Bruna é atriz, Jorge é filósofo e administrador de empresas; Luiz Antônio é cientista
político e atualmente atua como condutor de veículos pesados junto a sua esposa; Sharlane e Vinícius são
funcionários públicos. Mais sobre eles no Anexo I.
13
ROLNIK, S. Cartografia sentimental. Porto Alegre: Aulina/Editora da UFRGS, 2006.
12
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Figura 4: Mapa Processual — Jornal de Bordo.
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Isto posto, adotei uma interface de comunicação muito utilizada nos dias de hoje, com
a intenção de me comunicar com os participantes, o WhatsApp. Atualmente utiliza-se,
cada vez mais, novas interfaces de comunicação para a elaboração de uma pesquisa
acadêmica, porém ainda existem resistências em seu reconhecimento. Comumente são
utilizadas entrevistas através de encontros pessoais, telefonemas e e-mails, mas, acredito que a acessibilidade e o grande alcance das novas interfaces tendem a contribuir
com as investigações, principalmente lidando com questões voltadas para a distância e
disponibilidade dos indivíduos.
A prática de um cartógrafo diz respeito, fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo no campo social. O que importa é que ele esteja atento às estratégias do desejo, em qualquer fenômeno da existência humana que se propõe perscrutar […].
Do mesmo modo, pouco importam as referências teóricas do cartógrafo. O que importa é que, para ele, teoria é sempre cartografia
— e, sendo assim, ela se faz juntamente com as paisagens cuja
formação ele acompanha (inclusive a teoria aqui apresentada, evidentemente). Para isso, o cartógrafo absorve matérias de qualquer
procedência. […] O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de
expropriar, se apropriar, devorar e desovar, transvalorando. (ROLNIK, 2006, p. 65)

Antes de qualquer coisa foi realizado um mapa, não só em termos de produção, mas
conceitos que seriam importantes para desenvolver e compreender o processo produtivo.
O mapa realizado foi crescendo e modificando de acordo com a evolução do projeto.
Como pode ser observado na Figura 4 (p. 30) as relações entre os conceitos surgem na
medida em que se estabelecem processos para a construção da instalação.
O que posso dizer sobre a criação da instalação é que ela é parte de uma busca
de dispositivos capazes de apresentar o outro através de seus percursos, lugares onde
31

Figura 5: Processos de Criação — Jornal de Bordo.
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passaram. O que desejo é expor o que conheci dos indivíduos através das suas próprias imagens, não retratando a eles mesmos, mas retratando seus rastros perante sua
produção.
O processo de criação da obra, conforme demonstra a Figura 5 (página 32), foi desenvolvido por meio das seguintes etapas, com suas respectivas ferramentas metodológicas:
primeiramente realizei conversas sobre o conceito de percurso considerando o ponto de
vista de cada participante, a ferramenta utilizada foi o aplicativo WhatsApp, e através
deste foram compartilhados áudios e textos. Alguns desses diálogos foram registrados a
fim de dar prosseguimento à próxima etapa.
Em um segundo momento, procedi com a seleção dos vídeos coletados, no total trinta
vídeos. O processo de escolha foi pautado pelos seguintes aspectos: o tempo de produção inferior a dez minutos, as imagens em disposição vertical (configuração de aparelhos
móveis) e a paisagem capturada através de uma visão frontal, ou seja, sobrepondo a
função do olhar, simulando a visão do colaborador.
A etapa seguinte consiste em uma cartografia dos indivíduos, criada a partir da catalogação dos vídeos14 . Estes foram editados e fragmentados em quadros (recortes de
quadros) para uma melhor visualização das imagens videográficas no texto, posteriormente agrupados aos seus autores e associados aos lugares em que foram realizadas as
imagens15 . Para a associação dos lugares aos participantes, obtendo um elemento/dispositivo de espaço, faço o desenho do mapa mundial a fim de identificar os lugares em
que foram produzidos os vídeos, como pode ser percebido na Figura 7 (p. 35).
A última etapa é a construção da vídeo-instalação. Com o auxílio de Bernardo16 , foi
14

Ver Figura 6 (página 34)
Ver imagens em Anexo IV.
16
Bernardo, evidenciado a parte, é um participante fundamental para a elaboração da instalação final.
Engenheiro eletrônico, realiza sua pesquisa de mestrado na Escola de Engenharia Elétrica Mecânica e
Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás. Produziu alguns vídeos, porém pela restrição
do número de participantes, os vídeos produzidos não entraram no projeto final. Bernardo auxilia-me na
construção dos dispositivos utilizados na vídeo-instalação. Sua contribuição no projeto parte da elaboração
de uma interface que permite a visualização dos vídeos.
15
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Figura 6: Catalogação dos vídeos.

criado um dispositivo a partir de sensores ultrassônicos, captando o movimento das pessoas que passam por um determinado ponto da sala de exposição. No piso desta sala há
um desenho simplificado do mapa do mundo, que atua como agenciador dos participantes
envolvidos e dos lugares em que foram realizados os vídeos. Quando os espectadores
passam sobre os países do mapa, em que os sensores foram posicionados, são acionadas as projeções com os vídeos dos trajetos referentes a aquele lugar, e projetados nas
paredes da sala expositiva.
O projeto piloto contém três sensores ultrassônicos, três projetores e o mapa do
mundo. Para o funcionamento do dispositivo, o colaborador desenvolveu um software
através de um microcomputador chamado Arduino17 , que atua na distribuição das imagens nos projetores de acordo com cada sensor de movimento disposto na sala, como
pode-se perceber no projeto desenhado e apresentado na Figura 8. A adesão de cientistas e artistas em práticas de coletivos que somam conhecimentos conformam a natureza
enciclopédica do conhecimento transdisciplinar. (Domingues, 2009, p. 56).
Durante a produção do hardware e do software, encontramos alguns percalços. O
primeiro deles referente ao espaço expositivo. A intenção era projetar em três paredes
17

Plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido.
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Figura 7: Mapa Agenciador — Jornal de Bordo.

Figura 8: Desenho do projeto piloto — Jornal de Bordo.
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da sala disponível, o que infelizmente não foi possível devido a uma coluna presente na
arquitetura do lugar, a qual interferiria na imagem projetada. Sendo assim, restringimos a
duas projeções. Outra resistência presente foi o uso do sensor ultrassônico mostrado na
Figura 10 (página 37), durante a instalação o sensor apresentou problemas na leitura das
distâncias entre o sensor e a pessoa que circula no lugar. Desta forma, foi necessário
buscar outro dispositivo capaz de fazer a leitura correta e assim acionar as projeções.
O dispositivo utilizado foi um sensor de movimento infravermelho mostrado também na
Figura 10.
Mesmo nos deparando com as resistências no percurso da produção da obra, a instalação foi construída com resultados satisfatórios18 . O mapa desenhado, contido no jornal
de bordo elaborado, como já foi dito anteriormente, foi reproduzido em um adesivo de
contato nas dimensões do espaço expositivo. Fixamos o adesivo no chão do ambiente,
um processo foi feito à mão, demandando muito cuidado e destreza. Claramente, nunca
havíamos realizado algo parecido, o que rendeu um longo período de tempo e boas risadas durante o processo.
A instalação contava com um aparelho sonoro que transmitia os sons dos trajetos
percorridos, como pode ser visto na Figura 13. Porém, durante a exibição foi possível
perceber que o som juntamente com a imagem causava um ruído que comprometia as
imagens projetadas. Como haviam várias pessoas transitando pelo espaço expositivo,
eram acionadas as duas projeções ao mesmo tempo e seus respectivos sons. Desta
forma, a confusão sonora afetava a experiência primeira de percepção das imagens. Assim sendo, pretendo deixar de lado o equipamento sonoro para focar na experimentação
da imagem.

18

Ver Figura 14 (página 40).
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Figura 9: Arduino.

Figura 10: Sensores ultrassônico (esq.) e infravermelho (dir.).

Figura 11: Processo de produção.
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Figura 12: Processo de montagem da instalação.
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Figura 13: Processo de montagem da instalação.
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Figura 14: Exposição piloto finalizada e aberta ao público.
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1.3 A coleta como instrumento de investigação
Para tratar a coleta dos vídeos é necessário fazer uma retrospectiva ao início de tudo,
quando me deparei com o primeiro vídeo presente nesta pesquisa: o vídeo de meu irmão
Vinícius. Quando recebi o vídeo pela interface de comunicação, WhatsApp19 , encontrei
naquelas imagens encantamento e estranhamento. As imagens eram de um lugar diferente dos que reconheço e com sons diferentes. Percebi que o vídeo seria uma forma de
aproximar-me deste lugar.
Guardei um vídeo que não era meu, retirei de seu lugar de origem, que seria o diálogo com meu irmão e o transportei para o histórico de imagens do meu aparelho móvel.
Não apenas guardei um vídeo para vê-lo outra vez, eu criei um espaço para ele, para
deixá-lo ali. Quando, de repente, recebi outro vídeo mostrando mais imagens do mesmo
lugar, também os guardei. Este ato de guardar algo que pertencia a outro lugar e, agora,
pertencente a um novo espaço, que criei para esta finalidade, nada mais é que o ato
de colecionar. Tendo em vista, que este foi um dos métodos utilizados nesta pesquisa,
detenho-me a discorrer sobre a importância desse conceito, e como está associado à
arte.
Em Deep Storage (1998)20 encontrei discussões a respeito da ação de coletar. Além
da documentação das imagens da exposição, o livro carrega também conceitos e discussões acerca dos artistas envolvidos e suas obras. O livro aponta ações como armazenar, coletar, arquivar e organizar enquanto práticas artísticas contemporâneas através
de exemplos de quarenta artistas reconhecidos internacionalmente. Apresenta também
reflexões e análises realizadas a partir de ensaios e textos de vinte e cinco autores, apresentando uma percepção sobre o processo de criação de arte em que a coleta de experiências e materiais é o ponto essencial.
19

Guardei as imagens no histórico de meu aparelho móvel.
Livro editado por Ingrid Shaffner e Matthias Winzen, publicado em conjunto com a exposição que leva
o mesmo nome, traz o repertório da exposição realizada no P.S.1 Contemporany Art Centre, em Nova York,
em julho e agosto de 1998, e na Galeria de Arte Henry, em Seattle, em novembro de 1998 a janeiro de
1999.
20
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Matthias Winzen (1998) conceitua e discute o conceito de coleção. O autor acredita
que coletar é um ato natural, realizado por todo mundo que em algum momento recolhe
alguma coisa. Não é um ato consciente restrito apenas ao ser humano, visto que os
animais, como as abelhas e os esquilos, também coletam alimentos. O autor segue
seu pensamento priorizando a coleta a partir de uma reflexão de organização, em que
separamos o que se difere e reunimos o que se conecta. Desta forma, não importa o
quão natural é a coleta, ela está fundada no que o autor chama de paradoxo, em que a
coleta apresenta contradições e ambivalências, e são essas contradições que as práticas
artísticas contemplam.
Enquanto a coleta convencional se desenrola, acrescenta e completa o sujeito de uma determinada coleção (borboletas, livros, documentos), a coleta artística é relativamente aberta, menos objetiva
e orientada. Essas obras de arte que são feitas de materiais coletados derivam seu poder do fato de que, entre outras coisas, elas sempre refletem a natureza paradoxal da coleta. Curiosamente, embora
os artistas iniciarem uma coleção como todo mundo, eles tendem
a valorizar as entrelinhas, o que está à margem do objeto em si, o
que é um absurdo e uma displicência no ato de coletar, guardar, e
arquivar. Sua preocupação com as irregularidades do ato de coletar
é a mesma coisa que perpetua a restauração artística de dubiedade
subjacente à naturalidade assumida da coleta21 . (WINZEN, 1998,
p. 22, tradução nossa)
21

While a conventional collection unfolds, adds to, and completes the subject of a given collection (butterflies, books, documents), artistic collecting is relatively open-ended, less goal-oriented. Those Works of art
that are made of collected materials derive their power from the fact that, among other things, they always
reflect the paradoxical nature of collecting. Curiously, though artists may start out collecting like everybody
else, they tend to pay attention to the back pages and margins, to what is absurd and neglected in collecting,
saving, and archiving. Their concern with the irregularities of collecting is the very thing that perpetuates
the artistic reclamation of dubiousness underlying the assumed naturalness of collecting.
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Desta forma, o autor trabalha com três paradoxos importantes para compreender a
prática da coleta no processo artístico. O primeiro paradoxo reside na matéria do objeto
como fonte de segurança, pois a coleta prevê uma tentativa de lidar com a passagem
do tempo, ou seja, a coleta visa garantir uma identidade em fluxo permanente. O que
é coletado representa o passado, que consiste nesta materialidade em função de nos
preparar para um futuro imaterial. A coleta, então, torna-se uma defesa no que diz respeito a diminuir o medo de confrontar o futuro. O autor utiliza como exemplo uma conta
poupança, ou um arsenal militar, intensificando a coleção como uma tentativa de ordem
ou suprimentos.
O segundo paradoxo parte da ideia de o objeto coletado ser similar e não similar porque ele é escolhido, recolhido, separado, armazenado, pois se difere de outros objetos
e, ao mesmo tempo, se assemelha aos objetos que fazem parte desta coleção. Ou seja,
a seleção é por si ambivalente, a característica única para a qual o objeto é separado e
levado para longe no processo de ser colecionável, mantém uma relação com as características comuns dos objetos pertencentes à coleção.
O terceiro paradoxo, que o autor chama de destruição de proteção, é justamente o
que acontece nesta pesquisa, a retirada de um objeto de seu contexto anterior. Os vídeos
foram solicitados aos seus produtores e, neste sentido, se afastam do contexto de suas
ações para adentrarem a um novo contexto de coletividade, onde os vídeos são reunidos
e apresentam em sua reunião um novo sentido. O paradoxo está na retirada de seu
sentido específico e na criação de um novo sentido, o que seria a morte da objetividade
para a vida da subjetividade.
Segundo o conceito utilizado por Matthias Winzen, sobre coletar objetos a fim de tornálos parte de uma criação artística, é tomado por mim como método investigativo, pois a
coleta de cada vídeo produzido pelos colaboradores torna-se necessária para posteriormente a realização da percepção e catalogação dos vídeos a fim de produzir um constructo visual que abrange os vídeos em uma exposição. Assim sendo, assumo a prática
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de coletar, também, como meio de expressão artística. Diante das imagens catalogadas,
de acordo com os participantes e os lugares captados nas imagens, é possível a seleção
e estruturação dos vídeos para a instalação final. O funcionamento consiste em uma cartografia dos indivíduos22 a fim de contribuir com as análises não estritamente construtivas,
mas análises subjetivas das imagens.
A coleta surge a partir de um desejo de preservar as imagens produzidas por outras
pessoas, de organizar e buscar sentido a essas imagens. A instalação consiste na busca
de uma nova organização trazendo novos sentidos às imagens. Esta pesquisa propõe
agenciar esta coleção a fim de exibir os vestígios das pessoas envolvidas no projeto,
através da materialização da obra. Desta forma, transparece a importância do caráter
colaborativo da obra23 .

1.4 O desejo emergente
Alguns colaboradores desejaram realizar os vídeos em espaços internos, outros em
espaços externos como haviam planejado. Aqui, nota-se uma divisão entre imagens captadas em espaços públicos e privados. Em relação a essa questão, optei por consentir
e receber os trajetos percorridos em espaços internos, pois é importante aceitar as escolhas das pessoas que produziram estes percursos. Cada um estabelece as relações
individuais com seus passos, não cabendo a mim decidir o que deve ou não ser gravado.
O que me concerne é visualizá-las e percebê-las como vestígios de seu produtor.
O curioso é que as pessoas gravaram vídeos de lugares em que viajaram, geralmente
a turismo. Aqui se percebe, claramente, o desejo envolvido no processo produtivo, a
construção de um vínculo pessoal com o espaço percorrido. Adrien, por exemplo24 , envia vídeos sucessivos de Amsterdã, os caminhos da cidade são diversos, e os meios
22

A cartografia será abordada no Capítulo 2 ao tratar sobre os agenciamentos da colaboração.
A colaboração será discutida no Capítulo 2.
24
Adrien foi o colaborador que mais produziu vídeos para o projeto.
23
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de locomoção também, alguns recorridos por trem, outros em automóveis, e até em bicicleta. Adrien envia vídeos de outros lugares, mas percebe-se sua interação com a
cidade de Amsterdã com a intensidade de vídeos produzidos. Um olhar sobre estas imagens permite observar as diferenças existentes entre os colaboradores. Cada participante
adentra-se ao espaço desejado, e o experimenta de maneira imersiva.
Observando o desejo presente na pesquisa, impulsiono-me a investigar seu conceito
a partir do enunciado de Descartes, em que o desejo é esta agitação da alma causada
pelos espíritos que a dispõem a querer no futuro as coisas que a ela se afiguram convenientes. Por outro lado, segundo Dewey, o desejo é como atividade que procura agir no
sentido de romper o dique que a retém. O objeto que se apresenta no pensamento como
meta do desejo é o objeto do ambiente que, se estivesse presente, garantiria a reunificação da atividade e a restauração da unidade25 . A pesquisa não contempla um desejo
vinculado à conveniência, seria simplista restringi-la a uma utilidade e a uma adequação ou a um conforto. Também não pretende a restauração de uma unidade, muito pelo
contrário, assume que não há uma unidade concreta que traga sentido ao final de toda a
investigação, pois esta pesquisa prenuncia redes de conceitos e instrumentos autônomos
ao mesmo tempo interdependentes.
A concepção de Heidegger (2000) pode auxiliar na compreensão do que é o desejo,
uma vez que ele o vinculou à natureza do homem como ser projetante: o ser para as
possibilidades manifesta-se em geral como puro desejo. No desejo o ser aí projeta seu
ser para possibilidades que não somente são captadas na ocupação, como também não
se examina seriamente nem se espera a sua realização26 . Porém, este autor segue o
pressuposto do estruturalismo, trazendo em si as questões dicotômicas, formulações de
significados através das relações entre fenômeno e objeto.
25
26

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes 2000, p. 241.
Idem.
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Como vimos no início do primeiro capítulo, esta pesquisa segue uma análise investigativa tendo como base as noções pós-estruturalistas: o que move este sistema é a
descentralização da estrutura, e pretende tratar o processo de significação aberto, indeterminado e instável, distanciando-se da proposta de Heidegger. Acredito que Suely
Rolnik apresenta o desejo em uma dimensão técnica de subjetividade que contempla o
que anseio alvitrar.
[…] desejo é artificio; são aglomerados de afeto-e-língua, indissociáveis, formando constelações existenciais singulares. É esta a sua
natureza. Portanto, dizer aqui que a prática de análise é política
tem a ver com o fato de que ela participa da ampliação do alcance
do desejo, precisamente em seu caráter de produtor de artifício, ou
seja, de produtor de sociedade. Ela participa da potencialização
do desejo, nesse seu caráter processual de criado de mundo, tantos quanto necessários, desde que sejam facilitadores de passagem
para as intensidades vividas no aleatório dos encontros que vamos
tendo em nossas existências. (ROLNIK, 2006, p. 70)

Partindo do desejo de criar uma instalação e analisar seu processo produtivo, este
trabalho não pretende representar ou criar uma realidade, mas de transitar entre o real e
o irreal imaginário, numa percepção que vai além de assimilar uma imagem e assumi-la
em sua totalidade. Os percursos não são apenas trajetos ou imagens em movimento.
Existe algo além da imagem. É neste sentindo que esta pesquisa busca percebê-las, em
fluxo, nas diferentes produções de cada participante.
Assim sendo, esta pesquisa não se encerra em algo, não existe um encontro de sentido único. Sinto-me como nos diz Clarice Lispector em sem livro Tempo (2014): Caminhou para fora de casa e andou buscando, buscando com tudo de mais feroz que possuía;
procurava uma inspiração, as narinas sensíveis como as de um animal fino e assustado,
mas tudo ao seu redor era doçura e a doçura ela já conhecia (p. 125). A doçura, nesta
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perspectiva, confunde-se com assumir que a busca do sentido basta-se por si só. Buscar
é o que faz sentido. O que posso relatar desta busca é o fato de que a minha relação
de compreensão do outro, a partir de seu olhar para o mundo, é o que engendra esta
pesquisa.
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Capítulo 2
ARTE COLABORATIVA

A colaboração no campo artístico não é uma proposta nova. Para Nicolas Borriaud
(2009), precursor dos domínios da obra de arte pensada a partir de uma estética relacional, a arte sempre foi relacional em diferentes graus, ou seja, fator de socialidade e fundadora de diálogo (p. 21). Desta forma, pode-se compreender que a arte contemporânea,
como lugar de espaços livres, favorece um sistema de trocas facilitando as produções
artísticas que visam as interações sociais.
Como vemos no mapa da Figura 4 (p. 30), os diálogos estabelecidos com as pessoas
que participam do projeto é um elemento importante para o desenvolvimento do trabalho
artístico. Primeiramente, como propor a amigos próximos a participarem desta coleção?
A necessidade do diálogo era eminente, uma conversa translúcida sobre o que eu estava
propondo e o que realmente poderia ser realizado. Para compreender melhor a proposição como ação produtiva em minha obra, invoco o pensamento de Lygia Clark, que
descreve a transição do artista criador para o lugar do artista propositor em seu Livro-obra
Nós somos os propositores, publicado em 1968:
Somos os propositores; somos o molde; a vocês cabe o sopro, no
interior desse molde: o sentido da nossa existência.
Somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não
existimos; estamos a vosso dispor.
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Somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês para que o pensamento viva pela ação.
Somos os propositores: não lhes propomos nem o passado nem o
futuro, mas o agora.

A artista, como iniciadora da arte neoconcretista, participa ativamente elevando a vanguarda europeia concretista aos novos domínios da arte brasileira, anunciando novas
maneiras de pensar a arte, transpondo-a em experimentação capaz de gerar transformações sociais. Não me adentrarei nas questões dos ideais neoconcretistas, mas pontuo
as mudanças na produção de arte propostas pela a artista, que em suas obras, datadas
a partir de 1960, direciona o artista para uma função não mais criadora e sim mediadora.
Esta proposição está presente em algumas obras da artista como: Caminhando (1963),
Arquiteturas Biológicas (1969) e Rede de Elásticos (1973)
Considerando os diálogos, durante o processo produtivo da obra Percursos, ocorrem
interseções e demandas propostas pelos colaboradores que alteraram as primícias da
elaboração do projeto trazendo a necessidade da mediação ou negociação como primeira ação. Esta concepção nos faz compreender o uso da palavra colaborador e não
participante. Colaborar pressupõe atuar dentro de um sistema, existe um papel a ser
exercido e não apenas executado. Neste sentido, o colaborador insere suas perspectivas dentro do processo artístico. O que entendo por participante, de outro modo, é o
sujeito que realiza a ação previamente estabelecida. Assim sendo, não se trata da minha
proposta prevalecente, mas uma conjunção de ideias coletivas que engendra produção.
Outro artista que trabalha com a ideia propositora em suas produções é Allan Kaprow,
um artista americano, professor no California Institute of Arts. Em 1972, os artistas em
conjunto com um grupo de alunos realizaram uma série de ações, intitulada Activities,
apresentando bem o conceito do participante. Kaprow cria roteiros a serem seguidos
pelos alunos com a intenção de realizar determinadas ações:
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Figura 15: Livro-obra de Lygia Clark, 1968.

Figura 16: Lygia Clark. Caminhando. 1963.
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Figura 17: Lygia Clark. Arquiteturas Biológicas. 1969.

Figura 18: Lygia Clark. Rede de Elásticos. 1973.
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Figura 19: Allan Kaprow, Easy, 1972, foto Bee Ottinge.

(leito do rio seco)
molhando uma pedra
carregando-a rio abaixo até que esteja seca
largando-a
escolhendo, lá, outra pedra
molhando-a
carregando rio acima até secar
largando-a
(KELLY, 2004, apud NARDIM, 2011, p. 106)
No caso do roteiro citado, trata-se de uma ação que consiste em pegar uma pedra do
leito do rio seco, molhá-la de alguma forma, seja com fluidos corporais, levá-la no trajeto
do rio até que a pedra seque, e repetir a ação no sentido contrário. Cada estudante atua
de maneira individual ao seguir o roteiro, determinando o tamanho da pedra e os fluidos a
serem utilizados para molhá-la; porém a ação é determinada pelo artista. Neste caso, os
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estudantes participam e executam o roteiro proposto, mesmo que suas estratégias sejam
individuais, eles não alteram a ideia inicial do propositor.
Desta forma, a ação proposta por Kaprow ao mesmo tempo que se aproxima das minhas práticas artísticas no que diz respeito trazer o outro para a elaboração da obra de
arte, se distancia ao pontuar ações criadas pelo autor para serem seguidas por participantes através de roteiros. Na obra Percursos foram necessárias negociações para que a
obra pudesse ser realizada, o roteiro inicial foi modificado de acordo com as intersecções
vividas no fazer artístico, pontuando a colaboração.
Obviamente, Kaprow propõe uma performance, as atenuantes surgem no momento
de execução da obra. No caso da obra Percursos, os atenuantes surgem à medida em
que a obra é pensada, articulada e construída, desde seus aspectos colaborativos aos
aspectos técnicos. Assim, tratando-se de uma instalação, a obra Percursos, contém uma
série de restrições contando com o espaço expositivo e mecanismos de funcionamento.
O conceito de instalação, surgiu em meados de 1970, propõe diferentes manipulações
que não se restringem apenas a um objeto instalado, mas à inserção de multimídias em
um dado espaço, institucional ou não. O entendimento do espaço como parte da obra
tanto quanto a interação que pode ocorrer ou não com a obra devem ser levadas em
consideração quando proposta uma instalação. (HUCHET, 2005).
A obra contemporânea é volátil, efêmera, absorve e constrói o espaço a sua volta, ao mesmo tempo, que o desconstrói. A desconstrução de espaços, de conceitos e ideias está dentro da práxis artísticas da qual a instalação se apropria para se afirmar enquanto
obra1 .

A instalação traz em si outro aspecto além do método expositivo: ela reporta a uma
encenação, como se necessitasse de um olhar pensante, não se referindo a algo “eshttp://www.mac.usp.br/mac/templantes/projetos/seculoxx/modulo5/instalação.html. Instalação.
1
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petacular”, mas a um método cenográfico a ser pensado diante do espectador. Como
especifica Stéphane Huchet: A instalação, portanto, é um cenário que constrói um dispositivo que é um mundo e pretende ser um mundo enquanto tal, isto é, um conjunto que
provoca uma censura, um corte com relação ao resto (do mundo). (2005, p. 25).
A obra Percursos se faz enquanto existem relações entre os colaboradores e eu. Ela
existe mediante a ruptura cotidiana da vida do colaborador que se desloca a um estado
de produção, a uma sensibilização, indo ao encontro das propostas da artista, no caso
eu, propondo uma nova visibilidade para um novo mundo (instalação). Na perspectiva
desta pesquisa, a arte e a vida se entrelaçam em relações de construção de sentido para
o mundo e para si mesmo.
O mesmo ocorre com a obra de Anthony Gormley, Field (1989–2003). O artista utiliza
a participação de comunidades de diversos lugares do mundo para a elaboração manual
de esculturas produzidas com argila. A primeira versão surge com a participação de 60
membros de uma família de oleiros. As esculturas são elaboradas com a supervisão do
artista. Gormley queria trabalhar com as pessoas e fazer um trabalho sobre o nosso
futuro coletivo e nossa responsabilidade por ele, como diz o próprio artista. A obra posteriormente é exibida em uma instalação que varia de acordo com as condições do lugar
expositivo.
O que percebo deste trabalho é ação dos participantes não como colaboradores, mas
como executores de uma ação proposta pelo artista, pois Gormley direcionava e auxiliava
os produtores nas realizações das esculturas. Percebo também que as esculturas produzidas trazem particularidades de cada produtor, suas impressões digitais, seus gestos, as
dimensões de suas mãos, tudo isto gravado como resquício do participante na obra2 . Isso
ocorre de um modus operandi diferente mas com a mesma intensidade poética na obra
Percursos: os vídeos apresentam imagens carregadas de vestígios dos seus produtores,
além das escolhas das dimensões e da paisagem a ser mostrada, encontram-se as ges2

Ver Figuras 21 e 22 (página 57)
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Figura 20: Antony Gormley, Field, 1989–2003.

tualidades na ação de operar o dispositivo que capta as imagens, em que algumas são
trêmulas, outras acompanham velocidade do ato de caminhar, cada vídeo carregando
peculiaridades intrínsecas a seu produtor, como podemos perceber nas Figuras 25 e 26
(p. 59)3 .
Retomando o caráter colaborativo, Grant H. Kester (2004) faz uma análise em seus
estudos sobre os projetos que ele chama de dialógicos, que contemplam as produções
colaborativas como formas de conversações. O autor pontua o sistema de trocas não
apenas de diálogos, mas o lugar do indivíduo na sociedade como agente produtor/colaborador da obra de arte. Para que ocorra esta relocação dos agentes é importante
considerar as disponibilidades. Nesta pesquisa, como foi dito anteriormente, as negociações de produção se pautam nestas disponibilidades dos colaboradores, não se tratando
de uma relação restritiva entre o artista e a obra, e sim na dinâmica das ações propos3

Esta discussão sobre os vestígios deixados pelos colaboradores em seus vídeos será realizada no
Capítulo 3.
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Figura 21: Antony Gormley, Processo de produção da obra Field, 1989–2003.

Figura 22: Antony Gormley, Processo de produção da obra Field, 1989–2003.
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Figura 23: Antony Gormley, Processo de produção da obra Field, 1989–2003.

Figura 24: Antony Gormley, Field, 1989–2003.
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Figura 25: Quadros: Bruna. Rio de Janeiro.

Figura 26: Quadros: Adrien. Amsterdã.
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tas aos colaboradores para a efetivação. Esta configuração suspende o espaço-tempo
de produção, pois os processos produtivos tornam-se relativos. Kester traz outras reflexões sobre uma arte colaborativa, como uma arte engajada, capaz de enfrentar o sistema
social inerte e automatizado em que vivemos na atualidade, capacitando as produções
dialógicas como maneiras de desalienação social.

2.1 Agenciamentos e conceitos
Buscando mais referências teóricas a respeito da interação entre artista e colaborador
no processo produtivo, adentrei-me nas ideias de Nicolas Borriaud (2009). Encontrei
discussões importantes que apontam os desdobramentos presentes na arte relacional.
A possibilidade de uma arte relacional (uma arte que toma como
horizonte teórico a esfera das interações humanas e seu contexto
social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e
privado) atesta uma intervenção radical dos objetivos estéticos, culturais e políticos postulados pela arte moderna. (BORRIAUD, 2009,
p. 20)

A arte relacional desloca o valor da obra do objeto estético para a experiência artística, confirmada pelo dinamismo contemporâneo social, em que os intercâmbios sociais
e o deslocamento dos indivíduos expandem-se, trazendo à tona as relações sociais em
sua maior potência. A obra de arte não mais é puramente apresentada para ser pensada
enquanto tal. A estética relacional prenuncia uma obra a ser experimentada. As relações
que podem ser estabelecidas com a arte tornam-se mais intimistas, as experiências artísticas voltam-se para questões mais próximas aos protótipos de atuação da realidade
vivente ou modos de existência. A arte atua nos fluxos das realidades conjunturais dadas, a fim de transformar o sentido atribuído à vida. Assim sendo, a arte cruza-se com a
vida e seu território desintegra-se à medida em que a obra contemporânea não pode ser
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considerada um espaço a ser percorrido, não havendo um lugar a ser observado. A partir
do momento em que se abre para a experimentação, acontece uma desterritorialização,
a discussão torna-se ilimitada:
A pratica artística residiria, assim, na invenção de relações entre
sujeitos; cada obra de arte particular seria proposta de habitar um
mundo em comum, enquanto o trabalho de cada artista comporia
um feixe de relações com o mundo, que geraria outras relações, e
assim por diante, até o infinito. (BORRIAUD, 2009, p. 31)

No projeto Percursos, consigo perceber a obra como um processo relacional. Contudo, não me sinto satisfeita com as colocações de Borriaud. Durante a leitura de seu
livro, sinto que o autor aborda a arte ainda com caráter autoral, a obra sendo produzida
assumindo uma lateralidade de um artista produtor de sentidos, que serão revistos pelos
espectadores, trazendo novos sentidos, concluindo que as relações existentes baseiamse na experimentação da obra quando lançada ao mundo. No tópico Aura das obras de
arte deslocou-se para seu público (2009, p. 82), Borriaud destaca brevemente a interação no modo de produção, mas volta ao espectador, evidenciando o participante como
um corpo que encontra a obra, e a partir deste encontro que emergem os novos sentidos e discussões. Assim, a arte contemporânea opera um deslocamento radical à arte
moderna, no sentido de que não nega a aura da obra de arte, mas desloca sua origem
e seu efeito (p. 85). Concordo que existam associações livres em sua reconstituição,
mas, como coloca o autor, estas associações movimentam-se a partir da obra instaurada, quando o participante é sinônimo de espectador, este ponto de vista ficando mais
esclarecido. Sinto-me contemplada, porém esta pesquisa não faz uma investigação da
obra pronta, ao contrário, almeja uma investigação processual, e a interação existente na
produção da obra com a colaboração das pessoas envolvidas com o projeto Percursos.
A partir disto, recorro a Reinaldo Laddaga, em seu livro Estética da Emergência (2012),
em que o autor procura relatar que a arte presente busca outras formas de agenciamento
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para sua produção, onde diálogos abertos intensificam e proporcionam um alargamento
da experiência proposta. Por serem processos amplos e negociáveis, a delimitação de
uma produção escapa às regras da arte e transfere sua principal fonte criativa para os
agentes desta negociação. A arte deixa de ser singular e passa a ser um conjunto de
ideias entre diversos indivíduos, o que descaracteriza sua dimensão autoral; não quer
dizer que o artista configura-se na mesma dimensão que os colaboradores, e sim que
a produção da obra escapa diante das variações dos sujeitos pertencentes a ela, ou
seja, confirmando as propostas de Lygia Clark, em que o artista não mais é autor e sim
mediador da obra.
[…] onde há indivíduos capazes de dividir e conectar atores e processos cruciais, onde oferece a esses grupos de indivíduos a possibilidade de separarem e reunirem algumas de suas experiências,
mas também de se identificarem enquanto partes específicas de
uma comunidade mais ampla. (LADDAGA, 2012, p. 34)

O projeto inicial para a pesquisa contava com mais de dez pessoas, cujas participações eram incertas. Acreditava ser importante ter uma coleção videográfica extensa
para elaborar uma obra robusta e ambiciosa. Concluí, depois de muito questionar sobre
como agenciar todas as pessoas e receber os vídeos, que este projeto fazia parte de uma
investigação, e se meu desejo primeiro era materializar uma vídeo-instalação e concomitantemente efetuar uma investigação, esse processo exigiria uma postura mais objetiva
em respeito aos fatos. O primeiro fato foi a dificuldade de estabelecer uma comunicação com todos os participantes; o segundo fato foi a disponibilidade, não sendo simples
desvencilhar-nos da rotina, das demandas da existência propriamente social: o trabalho,
a família, o lazer; são demandas que praticamente cumprem com um cronograma e muitas pessoas não conseguem, ou simplesmente não querem desprender-se disto. Para
prosseguir com o projeto, houve a necessidade de restringir o número de pessoas, pois
seria necessário estabelecer uma rede de entornos locais que facilitasse os diálogos e a
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recepção dos vídeos.
Ao pontuar a comunicação como resistência, preciso esclarecer como passei por este
importante momento durante o processo artístico. Busquei alternativas mais convencionais, utilizadas comumente em pesquisas acadêmicas, como correio eletrônico, telefone,
encontros pessoais, a fim de estabelecer os diálogos entre os participantes. Percebi que
uma interface atual de comunicação, WhatsApp, além de viabilizar o impasse da distância, era habitualmente utilizada por todas as pessoas envolvidas. Estabeleci uma rede de
comunicação mais rápida e acessível, capaz de compartilhar os vídeos, mensagens de
texto e de voz instantaneamente. Diante disto, o conceito de redes de criação sustenta a
comunicação como parte do processo produtivo da obra. Cecília Salles (2006) esclarece
o conceito e inicia seu pensamento elucidando a criação artística marcada por sua dinamicidade que nos põe, portanto, em contato com um ambiente que se caracteriza pela
flexibilidade, não fixidez, mobilidade e plasticidade (p. 12).
Essa visão do processo de criação nos coloca em pleno campo relacional, sem vocação para o isolamento de seus componentes, exigindo, portanto, permanente atenção a contextualizações e ativação das relações que o mantêm como sistema complexo. (SALLES,
2006, p. 15)

Por isso, a comunicação é essencial, visto que ativa as relações através da troca
de informações. Tratando-se de uma criação de arte, esta pesquisa conta com uma
troca de informações objetivas e subjetivas, a perspectiva do colaborador entra em ação,
e me coloca a repensar em todos procedimentos empregados a princípio. Sob esse
prisma, é interessante pensar que a rede da criação se define em seu próprio processo
de expansão: são as relações que vão sendo estabelecidas, durante o processo, que
constituem a obra. (SALLES, 2006, p. 26 e 27)
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Figura 27: Interface do aplicativo WhatsApp.

2.2 WhatsApp: criação de redes de comunicação
Pensando as relações que estabeleço entre os colaboradores, é preciso ressaltar a
comunicação como princípio ativo do processo construtivo da obra Percursos. A criação
de uma rede de comunicação surge com a necessidade da troca de informações entre o
artista e os colaboradores. Para isso, utilizo-me de um aplicativo chamado WhatsApp que,
através de um aparelho móvel de comunicação, possibilita o diálogo rápido, superando
as distâncias entre os agentes produtores. Essa interface de comunicação possibilita,
além da troca de diálogos, o compartilhamento de documentos, imagens, sons, e outros
arquivos. É importante ressaltar que os diálogos são fundamentais para a estruturação
da obra realizada, e que estas estruturas vão se transmutando à medida em que surgem
novas possibilidades pautadas na interação entre colaborador e artista.
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O WhatsApp começou como uma alternativa ao sistema de SMS, e
agora oferece suporte ao envio e recebimento de uma variedade de
arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos, compartilhamento de
localização e também textos e chamadas de voz. Nossas mensagens e ligações estão protegidas com criptografia de ponta-a-ponta,
o que significa que terceiros, incluindo o WhatsApp, não podem lêlas ou ouvi-las. Por trás de cada decisão, encontra-se o nosso desejo em possibilitar que as pessoas se comuniquem sem barreiras
em qualquer lugar do mundo4 .

Pensando o WhatsApp como uma nova mídia, no mundo contemporâneo o desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) intensifica e facilita a
comunicação entre os indivíduos. É possível perceber o aumento do alcance destas tecnologias para além do âmbito social, mas circundando também o campo da arte. Para
compreender melhor o contexto das novas mídias de comunicação no campo artístico,
evoco a Walter Zanini (2009) em seu estudo sobre a arte e a interatividade no ciberespaço:
A penetração do microcomputador no mundo do consumo, desde o
início dos anos 80, foi responsável pelo acesso dos artistas a uma
nova ordem de sensibilidade espacial, caracterizada pelo domínio
das distâncias. As potencialidades do sistema integrado das tecnologias em evolução, com seus consideráveis e crescentes recursos
interfaciais, após longo período de desenvolvimento isolado de uma
fração significativa de artistas, principalmente de origem anglo-saxã,
interessados na utilização de redes de longa distância […] (ZANINI,
2009, p. 321)
4

https://www.whatsapp.com/about/
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Zanini explora o ciberespaço como forma de aproximação entre os indivíduos em um
mundo cuja sociedade globalizada atua em espaços comuns cada vez mais interdependentes devido às novas tecnologias da comunicação, levando o conhecimento eletrônico
como parte da experiência cotidiana com a intermediação de computadores, satélites e
outros sistemas integrados de transmissão. Neste contexto, os artistas têm explorado
novos territórios de percepção, de maneira que a comunicação interativa configurada em
imagens, palavra e sons, entra no espaço da telemática. (ZANINI, 2009).
O termo telemática foi criado em 1987 na França por Simon Nora e Alais Minc, significa
o cruzamento entre a tecnologia da informática e a telecomunicação. A arte telemática
assenta, nas linguagens artísticas contemporâneas, uma poiética impulsionada pela imaterialidade proposta pelas telecomunicações.
A cultura telemática diz respeito à conectividade global das pessoas,
dos lugares, mas, acima de tudo, da mente. A internet é a infraestrutura crua de uma consciência emergente, um cérebro global. A
net reforça o pensamento associativo, hipermediado, pensamento
hiperligado — o pensamento do artista. É a inteligência das redes
neurais. Isso é o que eu chamo de hipercórtex. (ASCOT, 1991, apud
ZANINI, 2009, p. 324)

Em minha pesquisa, a telemática entra como conceito esclarecedor do ciberespaço
como plataforma de compartilhamento dos vídeos produzidos pelos colaboradores e para
a instauração dos diálogos pertinentes às negociações discutidas anteriormente. A rede
de criação, estabelecida a priori como o mapa da Figura 5 (página 32), remete à longinquidade dos colaboradores no momento da coleta dos vídeos. Assim sendo, na obra
Percursos, a potência dos dispositivos tecnológicos digitais conjugados traz a eliminação
das distâncias geográficas e permite a extensão e a imediaticidade dos contatos plurais
(ZANINI, 2009, p. 322). Deste modo, a interatividade, composta pelos contatos plurais
com os colaboradores, é ponto fundamental para a construção de uma rede de criação
no processo de produção artística.
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A interatividade é, portanto, uma das propriedades da rede indispensável para falarmos dos modos de desenvolvimento de um pensamento em criação. Em nossas preocupações relativas à construção
dos objetos artísticos como objetos de comunicação, essas interações devem ser especialmente observadas, pois as indagações recaem sobre esse pensamento, que se constrói nas inter-relações,
ou seja, […], o processo de criação está localizado no campo relacional. (SALLES, 2006, p. 26)

Para a produção da obra Percursos a interatividade existe no diálogo entre artista e
colaborador, trazendo não só subsídios práticos para a elaboração da obra, mas também
subjetivos. Perguntei aos colaboradores o que os motiva conhecer diferente lugares, a
perceber outras paisagens ao se adentrarem em espaços urbanos diferentes de seus
locais de vivência cotidiana; as respostas encontradas configuram indagações poiéticas,
em que os indivíduos atuam de modo a ultrapassar a objetividade da pergunta e culminar
na subjetividade, na sensibilidade e nos afetos. Deste modo, apresento algumas das
conversações estabelecidas com os colaboradores. Apenas três pessoas permitiram a
visualização de seus diálogos, como podem ser observadas nas Figuras 28 e 29 (pp. 69s).
Os diálogos apresentados operam na contingência de uma produção artística pautada
na experiência da vida em movimento, o deslocamento não estando presente apenas nas
imagens videográficas, mas atuante com impulsão, como ação de ir em um fluxo contínuo.
Ao meu ver, estas movimentações atuam no ser, no indivíduo, no íntimo; uma forma de
se expressar.
Cada experiência, pouco ou muito importante, começa com uma impulsão, ou melhor dizendo, como uma impulsão. Digo “impulsão”
e não “impulso”. O impulso é específico e particular: mesmo sendo
instintivo, é simplesmente parte de um mecanismo presente em uma
adaptação integrada ao ambiente. A palavra impulsão designa um
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movimento para fora e para frente de todo o organismo, do qual os
impulsos específicos são auxiliares. […] Como a impulsão é o movimento do organismo em sua totalidade, representa o estágio inicial de toda experiencia completa. (DEWEY, 2008, p. 67, tradução
nossa)5

No diálogo específico com Vinícius (Figura 28), sua percepção do espaço urbano, de
outras localidades, vai além do possível conhecimento social e cultural. Sua percepção
da impulsão de seus deslocamentos reverbera aspectos inerentes a sua vida cotidiana.
O deslocamento deixa de ser apenas ação e passa a ser reflexão. Estas ponderações
atuam em mim como fonte impulsiva de produção. O diálogo com Jorge (na mesma Figura 28), apresenta uma euforia, uma sede de experimentações, não concernidas apenas
a conhecimentos e vivências urbanas, mas “apenas sentir e dizer uau!!!, que representam
o sentir-me vivo e olhar para esse momentos como parte de mim.”
Ver o mundo através do olhar do outro me desvela questões que transcendem apenas o conhecimento geográfico, paisagístico, urbano; reverbera em mim a potência do
corpo que se desloca em função do ímpeto de ir, sair da primeira instância, buscar algo
novo. O corpo em movimento, vestígios, gestualidades, que emergem da visualização
da paisagem apresentada.

5

“Cada experiencia, de poca o mucha importancia, empieza con una impulsión, o más bien como una
impulsión. Digo ‘impulsión’ en vez de ‘impulso’. El impulso está especializado y es particular: aun cuando
sea instintivo, es parte simplemente de un mecanismo incluído en una más completa adaptación con el
ambiente. La palabra impulsión designa un movimiento hacia fuera y hacia delante de todo el organismo,
del cual los impulsos especiales son auxiliares. […] Como la impulsión es el movimiento del organismo en
su totalidad, representa el estadio inicial de toda experiencia completa.”
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Figura 28: Diálogos com os colaboradores através do aplicativo WhatsApp.
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Figura 29: Diálogos com os colaboradores através do aplicativo WhatsApp.
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Capítulo 3
DESLOCAMENTOS DO CORPO: PAISAGEM

Neste capítulo, trataremos dos vídeos realizados pelos colaboradores como portadores de importantes informações: como imagens que apresentam os deslocamentos do
corpo sobre a paisagem; e os vestígios deixados pelos produtores, ressaltando de modo
mais reflexivo, o que foi apontado no Capítulo 2 sobre os resquícios gestuais do colaborador ao produzir os vídeos.
O vídeo é um instrumento capaz de captar imagens eletrônicas, criado a partir das
novas tecnologias da informação. A imagem eletrônica diferente da imagem fotográfica,
fundada em suportes químicos, ou que capta a imagem através da informação luminosa
convertida em uma frequência elétrica em células fotossensíveis. Cada uma destas células forma um ponto de luz, chamado pixel (Picture Element), sendo a menor unidade
da imagem eletrônica. O vídeo surge do desenvolvimento das técnicas de captação e
armazenamento de imagens para a TV. O primeiro meio de captação foi o videotape,
onde as imagens eram gravadas através da impressão magnética em fita. Criado como
videotape, o vídeo passou por intensas transformações associadas à necessidade de armazenamento e compactação das imagens, surgindo arquivos como o MPEG (Grupo de
Especialistas em Imagens com Movimento)1 .
1

http://proec.ufabc.edu.br/uab/prodvideo/Vhc.pdf
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Figura 30: Videotape.

Relembramos que a linguagem do vídeo foi utilizada como referencial produtivo, onde
cada participante, com seu meio tecnológico disponível, gravou imagens dos trajetos percorridos. Assim, considero importante e necessário fazer uma retrospectiva sobre a tecnologia, apontada no segundo tópico do Capítulo 2, para tratá-la, não como instrumento
de transferência de informações, mas como recurso inestimável para a elaboração dos
vídeos coletados, revelando o deslocamento do corpo pela paisagem.
As recentes inovações tecnológicas são muitas vezes mobilizadas
com o intuito de expandir o hiato entre percepção e ação, potencializando a importância do corpo na experiência estética. Nas condições de instabilidade e de quase imaterialidade das imagens contemporâneas, o corpo e os processos proprioceptivos são convocados a suplementar esse deficit de substancialidade — ausência
de suporte estável, projeções randômicas —, ele mesmo instado a
participar de modo criativo nos processos de aquisição perceptiva e
cognitiva. (FATORELLI, 2013, p. 82)
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A participação dos colaboradores existe antes mesmo da coleta dos vídeos, passando
primeiramente pelas escolhas dos meios de captação de imagens, os aparelhos móveis
de comunicação (celular) que são mais utilizados pelos colaboradores, ademais de câmeras portáteis. A escolha dos aparatos está ligada às condições vividas pelos colaboradores, que mais frequentemente estavam em viagens ao exterior. Além de contar com
as demandas do lugar, é necessário que seja possível o compartilhamento dos vídeos,
tornando-se mais favorável o uso de aparelhos celulares para a captação das imagens.
Essa experiência evidencia a importância das tecnologias digitais. Estas podem permitir
uma relação de maior proximidade entre o colaborador e a obra de arte e, ao mesmo
tempo, possibilitar diferentes percepções e sensibilidades com relação à mesma, pois,
toda obra de arte é aberta como experiência que deve ser ressignificada pelo fruidor. O
que diferencia a abertura de segundo grau é a possibilidade de esse fruidor intervir ativamente na configuração material da obra. (FELINTO, 2006, p. 418). Entendo como fruidor,
não apenas o indivíduo que percebe a obra finalizada, percebo este agente como colaborador que, através de seus recursos tecnológicos, é capaz de alterar a configuração
da obra no momento de sua instauração.

3.1 O vídeo como suporte da arte
Para compreender melhor o vídeo, é necessário traçar um panorama sobre o conceito de desmaterialização da imagem a partir de novas tecnologias. Erick Felinto, em
seu texto Cinemas e tecnologias digitais (2006), discorre sobre a desmaterialização da
imagem a partir da linguagem do cinema. É importante definir que o vídeo é uma vertente tecnológica híbrida que atua em campos como cinema e a televisão e que, a partir
de novas intencionalidades, atinge outros campos em que o audiovisual se integra de
maneira efetiva na arte e na literatura. Neste sentido, o cinema é tratado como recurso
para abordar a desmaterialização da imagem em movimento.
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O cinema digital, armazenando imagens e sons nos bits e bytes
de aparatos computadorizados, desmaterializou a superfície que,
por mais de um século, abrigou os fotogramas, constituindo-se na
substância poética em que foram impressionadas as mais pregnantes sensações, visões e fantasias do século XX. (p. 413) […] Se
existe uma pré-história das poiéticas do cinema digital, poderíamos
localizá-la possivelmente nos anos 1960, com o movimento artístico
então denominado expanded cinema (Weibel e Shaw 2003, p. 16).
Central à filosofia do movimento é a ideia de aproximar arte e vida,
buscando fazer com que o cinema transborde das telas para o mundo
da experiência cotidiana. (FELINTO, 2006, p. 413)

O que me instiga no discurso de Felinto é como ele pontua a capacidade da desmaterialização da imagem de atuar em domínio da experiência cotidiana, indo além das
linguagens cinematográficas preestabelecidas, mas exercendo o caráter intimista de produção visual, convergindo com a obra de arte aqui analisada. No entanto, o autor discorre
sobre o contexto estético cinematográfico e leva a uma direção específica a qual não entra em confluência com a imagem em movimento proposta pelos vídeos realizados pelos
colaboradores da obra Percursos.
Neste momento, faz-se necessário traçar um panorama histórico apresentando o vídeo em sua própria essência. O vídeo passa por uma turbulenta tentativa de definição,
que surge nos anos 1970 como um instrumento revolucionário, portador de uma estética
única, algo inédito. Em 1980 queria ser fundado em campos teóricos e práticos. Com
o auxílio da semiologia, andou a passos estruturais, constituídos de seus códigos, sistemas, formas combinatórias. Ao mesmo tempo, se adentrava na profunda conjuntura da
fenomenologia, pensado a partir da experiência, do dispositivo, da ação, de vivê-lo como
fenômeno (perceptivo e sensorial). O vídeo estava ali, entrando em departamentos de
criação de videoarte nos museus, escolas de arte, festivais, revistas. No entanto, não
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era simples criar uma identidade, ele aparecia muito mais como um fantasma, um desejo
do que uma realidade. Entre várias tentativas de apreendê-lo, ele se esvaía, sorrateiro,
em fuga. O vídeo era uma utopia, um horizonte, uma crença, em suas experiências e
expedientes. (DUBOIS, 2004)
Depois, progressivamente, ao longo dos anos 80-90, as pessoas foram deixando de crer na especificidade do vídeo. Tal crença visava
a um corpo (próprio), e foi-se descobrindo que não havia nenhum
corpo (crível). (p. 98) […] Em suma, findas as tentativas de dar ao
vídeo um corpo próprio, eis que ele se dilui no movimento da história das tecnologias e na indeterminação geral das imagens e das
formas. Como se aquilo que chamáramos de “vídeo” não tivesse
sido no fundo nada mais que uma transição, uma ilusão, um modo
de passagem. […] Desprovida de corpo (mas o que é um corpo
de imagem, senão uma metáfora; e o que fazer de uma metáfora
na era do literal generalizado?), ela fez da sua própria incorporeidade e da sua platitude literal toda a sua potência proteiforme, conduzindo sem cessar às virtualidades mais imateriais e circulatórias.
(DUBOIS, 2004, p. 99)

Nesta instância, sem encontros oportunos para uma definição, mesmo que ampla,
deparo-me com as percepções de Christine Mello em sua obra Extremidades do vídeo
(2008), subsídios mais tangíveis à proposta desta pesquisa. A autora esmiúça a linguagem do vídeo em diversas direções, desde a descentralização da linguagem à rede de
compartilhamentos do vídeo através de novas mídias, no que diz respeito à arte, transmutando os valores abordados para o que ela chama de extremidades do vídeo. Antes de
mais nada, a autora enuncia o vídeo no momento em que começa a ser tratado como uma
nova disciplina em meado de 1980, quando a estética do vídeo se entrelaça ao campo
artístico e traz questionamentos sobre sua instabilidade, multiplicidade e variabilidade.
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O meio videográfico é fruto de uma complexidade de estados perceptivos. Em sua constituição elementar, trata-se de uma modulação eletrônica, o sinal de vídeo, sintetizado e traduzido simultaneamente em informação. Em sua natureza eletrônica, em relação ao
modo de registro de imagem e som, ele é instável, constituído por
pontos (pixels) e linhas (de varredura). Ele propicia instantaneidade
entre a emissão e a recepção da mensagem audiovisual em tempo
real, trazendo, com isso, a lógica do ao vivo, do acaso, do improviso
e do efêmero, assim como uma multiplicidade de ações artísticas,
que se associam à telepresença, às performances do corpo com a
câmera de vídeo e ao processamento eletrônico, entre outras manifestações. Desse modo, ele é reconhecido, antes de qualquer coisa,
como uma arte do tempo e do acontecimento. (MELLO, 2008, p. 44)

Deixando de lado as possíveis definições, o que interessa de fato é que o vídeo trabalha com questões contemporâneas emergenciais, pois atua no campo da arte não apenas
pela ascensão da tecnologia, mas pela possibilidade de refletir as novas conjunturas reais. Reconhecendo o vídeo como suporte artístico, acredito que esta é a função da arte
não alheia à vida, e sim, a arte capaz de intervir nas dinâmicas funcionais da existência. Segundo, Arlindo Machado, a arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo
(2010).
As técnicas, os artifícios, os dispositivos de que se utiliza o artista
para conceber, construir e exibir seus trabalhos não são apenas ferramentas inertes, nem mediações inocentes, indiferentes aos resultados, que se poderiam substituir por quaisquer outras. Eles estão
carregados de conceitos, eles têm uma história e derivam de condições produtivas bastante específicas. (MACHADO, 2010, p. 16)

Considerando a afirmação de Machado, é importante, diante de uma pesquisa, traçada a partir da poiética, a enunciação dos recursos técnicos utilizados, de maneira de
discutir a arte e suas relações com os meios de produção. A coleção de vídeos utilizada
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Figura 31: Quadros do vídeo: Adrien 4.

Figura 32: Quadros do vídeo: Adrien 8.

Figura 33: Quadros do vídeo: Adrien 9.
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para a produção artística, apresentada nesta dissertação, parte de imagens de aspecto
intimista, ultrapassando os limites científicos e tecnológicos para uma esfera ordinária
de ações individuais, como pode ser percebido nas Figuras 31, 32 e 33 (pp. 78s). Isso
é possível pois o vídeo é uma mídia de intimidade, de contato próximo, que encoraja a
comunicação interpessoal. (KLUSZCZYNSKY, 2009, p. 226)
A onipresença dos computadores à nossa volta, o estabelecimento
definitivo da Internet, os avanços da biotecnologia e as promessas da nano, as inovações tecnológicas de toda sorte já ultrapassaram infinitamente os limites dos laboratórios científicos e hoje fazem
parte do cotidiano de uma porcentagem cada vez maior das populações urbanas de grande parte do planeta. (MACHADO, 2010, p. 31)

As imagens videográficas são produzidas por meio de tecnologias móveis associadas à comunicação (celulares), cada colaborador utilizando seu próprio aparato para a
produção, articulando uma variedade de configurações visuais. Neste sentido, reporto a
Phillipe Dubois, em seu texto Maquinas de imagens: uma questão de linha geral (2004)
para esclarecer as relações semânticas do termo vídeo, com a intenção de assinalar a
hibridização desta mídia com outas mídias em fluxos de compartilhamentos. Para o autor, a palavra vídeo sempre está acompanhada de por outro complemento nominal, por
exemplo: “tela de vídeo”, “videocassete”, “imagem de vídeo”, portanto:
O termo “vídeo” acaba funcionando, em suma, como espécie de sufixo — ou prefixo (sua posição sintática flutua) —, aparecendo antes
ou depois de um nome. Em todo caso, sufixo ou prefixo, o termo
vídeo não funciona nunca como o “fixo”, a raiz, o centro, mas sempre como um periférico, uma especificação, uma variante, uma das
várias formas possíveis de uma entidade que vem de outro lugar e
não lhe pertence. (2004, p. 71)
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Isso diz respeito ao uso da “câmera de vídeo” encontrada nos aparatos de comunicação móveis e atrelados a captação das imagens. Referindo-me à coleta, realizada para
a produção da obra Percursos, articulo os vídeos dos trajetos percorridos a um campo
de desterritorialização, em que as tecnologias de comunicação alteram a configuração
do vídeo como produto audiovisual e passa a ter funções discursivas mais abertas, passando de uma narrativa acabada a uma construção dinâmica, em que o olhar do outro
entra como subsídio imagético enquanto suas formas de conduzir o aparato trazem uma
dimensão oculta, invisível, deixando a lógica do seu código para usufruir de uma nova
lógica.
Segundo o artista Bill Viola: A imagem digital se converteu em uma linguagem sincera.
A câmera funciona como um olho interior que lhe permite introduzir-se nas coisas e fixar
sua essência. Como o indivíduo, é um instrumento que inclui uma parte física e outra
espiritual 2 . Uma das grandes contribuições do artista é que, para além da técnica do
aparato videográfico, existe a possibilidade espiritual do equipamento, ligada ao que ele
chama de fluxo de energia.
Em Mirage, Bill Viola criou uma série de quatro obras, Ancestors (2012), The Encounter (2012), Walking on the Edge (2012) e Inner Passage (2013). As obras foram gravadas
no El Mirage, um lago seco de mais ou menos dez quilômetros de comprimento no deserto
do Mojave, na Califórnia. Os vídeos apresentados em formatos horizontais e verticais,
retratam pessoas à distância através da névoa distorcida, como uma miragem, tornandose cada vez mais visíveis à medida que caminham em direção à câmera. Feito em alta
definição, abordou uma vasta paisagem árida como o centro de uma encenação em que
os viajantes navegam pelos ventos fortes e o calor abrasador do deserto.
A obra de Bill Viola assemelha-se e distancia-se em alguns aspectos com a obra Per2

Tradução nossa: Conversación con Bill Viola. Violant Porcel. Crítica de arte. “La imagen digital se ha
convertido en la nueva lingua franca. La cámara funciona como un ojo interior que te permite introducirte
en las cosas y fijar su esencia. Como el individuo, es un instrumento que incluye una parte física y otra espiritual. http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/12/Conversacion_con_Bill_Viola_Violant_
Porcel.pdf
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Figura 34: Bill Viola. Ancestors (2012).

cursos. Em Ancestors e Inner Passage, Viola utiliza a configuração vertical das imagens,
em contrapartida o artista insere o descolamento na imagem captada de forma que o indivíduo transita enquanto a aparato videográfico está fixo. Em minha obra, o aparato se
descola com o corpo do indivíduo, mas o que aparenta estar em deslocamento é a paisagem. Nessa forma de captação de imagens, o dispositivo junto ao corpo torna possível
incorporar as escolhas do outro dentro da minha obra. Em minha pesquisa, acredito que
os vestígios dos produtores dos vídeos atuam nesta nova lógica de desterritorialização do
vídeo, talvez não como fluxo de energia, no sentido de uma transcendência metafísica,
mas da percepção do outro através do seu olhar sobre o mundo, sob uma concepção
mais metafórica.
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Figura 35: Bill Viola. The Encounter (2012).

Figura 36: Bill Viola. The Encounter (2012).
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Figura 37: Bill Viola. Walking On The Edge (2012).

Figura 38: Bill Viola. Walking On The Edge (2012).
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Figura 39: Bill Viola. Inner Passage (2013).
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Por outro lado, outras concepções surgem no que corresponde às escolhas dos colaboradores. As imagens selecionadas, os espaços urbanos, os meios de captação, as
práticas ao produzirem as imagens (reverberando gestualidades) são aspectos que interferem na construção da obra. A necessidade de dois projetores para a exposição das
imagens, o mapa como agenciador dos diversos lugares percorridos (elementos advindos da quantidade de vídeos produzidos e coletados) atuam de maneira construtiva na
obra. Assim sendo:
No contexto das novas artes-mídias, nas quais a intervenção é converter os espectadores em atores, entende-se que boa parte da operação deve ser feita por meio de interfaces, dispositivos que conectam humanos e máquinas. As interfaces tornam-se um tipo condutor,
participando da produção de uma obra de arte, exatamente como se
diz em linguística que os “modificadores” (eu, você etc.) participam
da produção de um enunciado. É por meio desses “aparatos” que
a interatividade é estabelecida e em que são distribuídos os papéis
entre os artistas que iniciam o processo e os demais participantes.
(POISSANT, 2009, p. 79)

Portanto, o processo produtivo advém das variabilidades propostas pela utilização
do vídeo como fonte produtora de imagens. Ao agrupar vários fragmentos de imagens
em uma coleção, intensifico o caráter colaborativo. Dentro desse contexto, emergem
as experiências individuais que aliadas ao contexto interativo compõem aspectos que
conduzirão a produção artística.

3.2 A paisagem videográfica
A coleção de vídeos abordada nesta pesquisa pode ser considerada uma coleção
de paisagens em movimento, em que os colaboradores, a partir se seu descolamento
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pelo espaço urbano, captam imagens das paisagens. Para discorrer sobre a paisagem é
necessário conhecer seu conceito desde o ponto de vista geográfico, e para isto, faço uma
breve narrativa histórica partindo das leituras realizadas sobre as trajetórias do conceito
de paisagem no campo da geografia de Raul Alfredo Schier.
A geografia alemã, por exemplo, introduziu o conceito da paisagem
como categoria científica e a compreendeu até os anos 1940 como
um conjunto de fatores naturais e humanos (Otto Schlüter, Siegfried
Passarge e Karl Hettner). Os autores franceses, sob influência de
Paul Vidal de la Blache e Jean Rochefort, caracterizaram a paysage
(ou o pays) como o relacionamento do homem com o seu espaço
físico. A revolução quantitativa, iniciada nos anos 40 nos Estados
Unidos, substituiu o termo landscape, que estava, até então, em uso
nesse país sob influência da geografia alemã (Carl Sauer), pela ideia
da “região” (Richard Hartshorne), sendo esta um conjunto de variáveis abstratas deduzidas da realidade da paisagem e da ação humana. Paralelamente, surgiu na Alemanha e no Leste europeu uma
ideia mais holística e sinérgica da landschaft, denominada Landschaftskomplex (Paul Schmithüsen), que definiu as unidades da paisagem pelo conjunto dos seus processos ecológicos. Esta ideia se
encontra, entre outros, também na Landschaftsökologie (ecologia da
paisagem), como foi proposta por Carl Troll e mais tarde por Hartmut
Leser. A Human ecology, de cunho norte-americano, definiu igualmente a paisagem como um sistema ecológico. (SCHIER, 2003,
p. 80)

Para o autor, muitos destes conceitos surgem de abordagens filosóficas ligadas ao positivismo de maneiras mais estáticas outras mais dinâmicas. Interpelam a paisagem como
face material do mundo, onde se imprimem as atividades humanas. Atualmente o conceito de paisagem perpassa por uma avaliação ambiental e estética. Ou seja, depende
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da cultura dos indivíduos que a percebem e a constroem. Portanto, ela é um produto
cultural, constituído do meio ambiente em detrimento das ações humanas. A cultura tem
uma função importante nas decisões no que se refere o comportamento das pessoas em
relação ao ambiente. As paisagens expressam uma identidade específica no momento
em que entram em contato com as configurações de uma determinada cultura. Neste
sentido, as transformações da paisagem pelo homem definem elementos fundamentais
para sua composição. (SCHIER, 2003)
Tradicionalmente, os geógrafos diferenciam entre a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem natural refere-se aos elementos combinados de terreno, vegetação, solo, rios e lagos, enquanto
a paisagem cultural, humanizada, inclui todas as modificações feitas
pelo homem, como nos espaços urbanos e rurais. De modo geral,
o estudo da paisagem exige um enfoque, do qual se pretende fazer uma avaliação definindo o conjunto dos elementos envolvidos,
a escala a ser considerada e a temporalidade na paisagem. Enfim,
trata-se da apresentação do objeto em seu contexto geográfico e
histórico, levando em conta a configuração social e os processos
naturais e humanos. (SCHIER, 2003, p. 81)

Em minha concepção, Schier traz reflexões importantíssimas ao tratar da paisagem
como resultado de configurações culturais, o que experimentamos nos vídeos produzidos
pelos colaboradores em que é possível perceber as formações das paisagens através das
ações humanas. Ver as Figuras 40 e 41, pp. 88s.
Não obstante, as paisagens mostradas pelos quadros dos vídeos dos colaboradores
atravessam a perspectiva visual e atingem as diversas formas de existência, atuando na
ação cotidiana de deslocamento de ir, neste caso, a lugares distintos, a paisagens antes
não vistas, mas refletindo a participação dos indivíduos e assimilação do espaço como
manifestações singulares em contingência com o mundo.
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Figura 40: Quadro de vídeo de Adrien em Amsterdam.

88

Figura 41: Quadros de vídeos de Ana Gabriela em Paris (esq.) e de Monique na Tasmânia.
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Defende-se que, em muitos casos, a paisagem deve ser encarada
não apenas como um objeto de estudo, refletido e interpretado intelectualmente, mas como uma forma de vivência na sua plena positividade do cotidiano das pessoas, conforme também coloca DARDEL
(1990, p. 54), ao pregar que “a paisagem não se refere à essência,
ao que é visto, mas representa a inserção do homem no mundo, a
manifestação de seu ser para com os outros, base de seu ser social”.
(SCHIER, 2003, p. 85)

Paul Landon3 , professor de Arte Mídia na École des Arts Visuels et Médiatiques em
Montreal, atua como artista visual no campo das mídias digitais com enfoque nas relações
da arquitetura com as transformações das paisagens urbanas. Trabalha com vídeo, som,
fotografia, desenho e a hibridização das mídias a favor de uma percepção do espaçotempo. Em sua obra Untitle (streets) (2011), o artista insere sete pontos de vista de sete
ruas diferentes no centro de Buenos Aires. As imagens digitais apresentam as paisagens
vistas a partir de um olhar central, ou seja, exatamente no meio da rua olhando para o
ponto de fuga no seu final.
A obra de Landon, mesmo sendo elaborada a partir de uma imagem digital estática
se aproxima muito da obra Percursos no momento em que o artista insere a imagem
do ponto de vista do observador. No que se refere à produção da minha obra, a experiência habitual dos colaboradores é fundamental para a captação e percepção das
imagens. A câmera torna-se o olhar que percorre um trajeto, capaz de revelar ao espectador seu ponto de vista construído através de seus deslocamentos, com a intenção
de transpor ao espectador o modo como se percebe o mundo que está sendo criado em
cada imagem videográfica. Ou seja, utilizando a gramática cinematográfica, a paisagem
é captada através da câmera subjetiva ou plano subjetivo4 , assumindo a função de olhar,
http://www.paullandon.com
Termo técnico encontrado no livro Dicionário Teórico Crítico de Cinema de Jacques Aumont Michel
Marie.
3
4
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Figura 42: Paul Landon. Untitle (streets) (2011).

Figura 43: Paul Landon. Untitle (streets) (2011).
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Figura 44: Paul Landon. Untitle (streets) (2011).

posicionando o colaborador em ação, não possibilita sua visibilidade, mas condiciona o
observador a perceber o indivíduo a partir da ação de deslocar-se. A pessoa capta a
imagem em movimento, simulando corriqueiramente seus passos (seja caminhando a pé
ou deslocando-se com veículos), revelando seus trajetos.
Estas configurações de paisagem constituídas a partir de imagens digitais se amarram
nas concepções de Anne Cauquelin em seu texto A invenção da paisagem (2007) em
que a autora revê a invenção da paisagem por um prisma cultural, relevando a paisagem
como percepção daquilo que nos cerca, o que podemos ver, e como vemos os espaços,
lugares ou ambientes. Atender a estas demandas como paisagem é dizer que a imagem
técnica de representação constrói esta invenção. Desta forma as novas configurações de
imagens digitais apontam que se os conteúdos mudaram, a experiência do mundo passa
sempre pelos mesmos caminhos (CAUQUELIN, 2007).
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Figura 45: Paul Landon. Outside (2003).

Figura 46: Paul Landon. Outside (2003).
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Retomando o artista Paul Landon, em uma outra obra intitulada Outside (2003), a imagem fragmentada não é diferente de como se vê o mundo quando se olha através de um
caleidoscópio. A combinação do implacável e repetitivo movimento com a fragmentação
do espaço pictórico provoca um estado quase hipnótico, como pode ser percebido nas
Figuras 46 e 47 (página 93).
Em Outside (2003) o artista fragmenta a paisagem, resultando em uma segmentação
da imagem videográfica. Na obra Percursos acontece algo similar, onde os vídeos têm
duração máxima de dez minutos, isto é, os trajetos percorridos são caminhos segmentados, são recortes de paisagens em deslocamento, omitem os pontos iniciais e finais, não
existe começo ou fim, é um pedaço, um “lugar entre”, uma passagem:
O princípio do processo é o movimento, que transforma o ponto em
linha. Deleuze definiu assim essa condição: estar no meio, como
o mato que cresce entre as pedras. Mover-se entre as coisas e
instaurar uma “lógica do e”. Conexão entre um ponto qualquer e
outro ponto qualquer. Sem começo nem fim, mas entre. Não se
trata de uma simples relação entre duas coisas, mas o lugar onde
elas ganham velocidade: o “entre-lugar”. Seu tecido é a conjunção
“e…e…e…”. (PEIXOTO, 1996, p. 201)

Desta forma, o corpo é substancial, o corpo do colaborador segrega qual segmento
será observado, percorrido e mostrado, um corpo individual. O projeto carrega o caráter
colaborativo, mas contendo nesta perspectiva sua singularidade, cada indivíduo que utiliza seu corpo como fonte primeira de produção por meio da experiência de ir pois basta
que eu veja alguma coisa, para saber ir até ela e atingi-la, mesmo se não sei como isso
se faz na máquina nervosa. Meu corpo móvel conta no mundo visível, faz parte dele, e é
por isto que eu posso dirigi-lo no visível. (MERLEAU-PONTY, 1975)
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3.3 O corpo: por detrás da paisagem
Na obra Percursos, o elemento retórico aparece pouco desenvolvido, confuso e ambíguo, representando a realidade de forma fragmentada; pelas impressões concebidas
pela subjetividade; por associações vazias, pela divisão do tempo e do espaço em múltiplas perspectivas e pela recusa de solucionar o problema abordado. Quando abordo as
múltiplas perspectivas, penso a representação do outro através da ausência física, perceptível diante do olhar transfigurado refletido em imagens construídas a partir de uma
visão de mundo.
Representação é uma parte essencial do processo no qual o significado é produzido e passado entre membros de uma cultura. Isso
envolve o uso de uma linguagem, dos signos e imagens os quais
significam ou representam coisas. (CAPUCCI, 1997, p. 17)

Esta essencialidade social e significativa da representação do outro através de seu
olhar me instiga a pensar as diversas formas de representatividade do ser. Mas antes de
mais nada, a sua forma de ver o mundo, os direcionamentos do olhar: flexível, instável,
volúvel. O olhar constrói sentido, cria ânsia, alvitra momentos. O olhar em movimento é
incontestável, nada está estático, tudo se move, o corpo se move, a paisagem se move, a
construção de sentidos se move. Tudo isto posto, percebo que as imagens coletadas por
mim e criadas pelo outro são imagens segmentadas, ao abrir e fechar os olhos, ao dar
rec e stop, elas criam seu próprio universo, são rizomas5 , podem encontrar um sentido
móvel a cada busca de sentido.
Os trajetos percorridos são percursos segmentados, são recortes de paisagens em
deslocamento, omitem os pontos iniciais e finais, não existe começo ou fim, é um pedaço,
5

“O rizoma é antigenealogia. É uma memória curta ou antimemória. O rizoma procede por variação,
a expansão, conquista, captura, picada. O oposto ao grafismo, ao desenho ou à fotografia, oposto aos
decalques, o rizoma refere-se a um mapa que deve ser produzido construído, sempre desmontável como
suas linhas de fuga.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 41).
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um “entre-lugar” (DELEUZE e GUATTARI, 2011). Uma passagem é, como nos direciona
Nelson Brissac Peixoto (1996), o movimento como processo, transformando o ponto,
que define o início e o fim, em linha. Desta forma, o corpo é substancial, segrega qual
segmento será observado, percorrido e mostrado, o corpo individual. A obra carrega o
caráter colaborativo, contendo a singularidade através de cada indivíduo que utiliza seu
corpo como fonte primeira de produção por meio da experiência de ir. Admitindo o corpo
do outro, penso Merleau-Ponty:
Assim, a relação entre as coisas e meu corpo é decididamente singular: é ela responsável de que, às vezes, eu permaneça na aparência, e outras, atinja as próprias coisas; ela produz um zumbir das
aparências, é ainda ela quem emudece e me lança em pleno mundo.
(MERLEAU-PONTY, 1974, p. 20)

Entretanto, as paisagens apresentadas nos vídeos dos colaboradores ultrapassam
meramente sua apresentação, os lugares que elas representam e os possíveis reconhecimentos; elas carregam em si a essência do movimento, do deslocar-se. Para além das
paisagem das cidades, muitas vezes indissociáveis pelo curto tempo de captação, estão as pessoalidades, os gestos, a maneira de caminhar, de conduzir um veículo ou de
ser conduzido; tempos variados, com suas condições específicas; uns se estremecem,
outros são exímios em captar os percursos, uns se preocupam com a paisagem, outros
com o lugar onde pisam… Percebo o corpo como agente fruidor das imagens produzidas
pelos colaboradores.
Visível e móvel, meu corpo está no número das coisas, é uma delas;
é captado na contextura do mundo, e sua coesão é a de uma coisa.
Mas já que vê e se move, ele mantém as coisas em círculo à volta
de si; elas são um anexo ou um prolongamento dele mesmo, estão
incrustadas na sua carne, fazem parte da sua definição plena, e o
mundo é feito do próprio estofo do corpo. (MERLEAU-PONTY, 1975)
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O corpo que produz os vídeos carrega em si elementos constituintes de vivencias e
experiências que comportam ações e reflexões sobre o mundo que o cerca. Este corpo
não é apenas um aparato de carne, que produz e recebe ações, delimitado pela epiderme
que o retém. Criando sentido a partir do centro. Acredito que o corpo não tem uma
fronteira ribeirinha entre o fora e o dentro, ele se constitui do fora que explana o de dentro e
vice-versa. O corpo é interior e exterior, suas ações são reações. Para além das questões
internas e externas está o organismo vivente, fluido. O corpo se divide em diversos órgão
que possuem determinadas funções, e ao mesmo tempo as delimitações funcionais se
difundem. O corpo é um organismo poroso e suas repartições operam simultaneamente.
Essa interioridade não precede o arranjo material do corpo humano,
e tampouco dele resulta. Se nossos olhos fossem feitos de tal sorte
que nenhuma parte do nosso corpo nos incidisse sob o olhar, ou se
algum maligno dispositivo, deixando-nos livres de passear as mãos
sobre as coisas, nos impedisse de tocar o corpo -ou simplesmente
se, como certos animais, tivéssemos olhos laterais, sem sobreposição dos campos visuais -, esse corpo que se não refletisse, que
se não sentisse, esse corpo quase adamantino que, totalmente não
fosse carne, também não seria um corpo de homem, e não haveria
humanidade. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 279)

A humanidade a que se refere Merleau-Ponty é o que entendo como produtora dos
vídeos realizados para a obra Percursos. Para além do corpo em movimento está a
humanidade em movimento, as reações de um corpo sob a plenitude do mundo, suas
percepções, assimilações e sentidos.
Diante disto, pontuo uma reflexão: o participante que se dispôs a colaborar com o
projeto está ausente, invisível ao espectador que visualiza os vídeos, porém é presente,
não somente em sua execução, mas através de seu movimento corporal, “o corpo não é
mais o obstáculo que separa o pensamento de si mesmo, aquilo que deve superar para
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conseguir pensar. É ao contrário, aquilo em que ele mergulha ou deve mergulhar, para
atingir o impensado, isto é, a vida.” (DELEUZE, 2005, p. 227)
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CONCLUSÃO

A presente pesquisa teórica e prática abarca importantes metodologias e conceitos
para a análise da obra Percursos. O meu trabalho me instiga a estudar o cruzamento
entre imagens de transito, vídeo e espaço de exposição; o papel da coleção de imagens
como matéria primeira de instalações; o olhar do outro subjacente ao seu olhar, o papel
da colaboração na sua obra.
De início minhas inquietações surgem a partir da necessidade de perceber do mundo
através do olhar do outro, e esta ideia trouxe dimensões além das esperadas, provocando
novas percepções a respeitos das imagens coletadas. Por se tratar de uma coleção videográfica que posteriormente se torna uma obra artística, existem trajetos que foram
percorridos durante todo o processo analítico da pesquisa que permeiam a arte colaborativa, a linguagem do vídeo e os elementos presentes nas imagens: paisagem e corpo.
Para realizar esta pesquisa, foi necessário a busca de uma metodologia capaz de
organizar uma análise de uma obra colaborativa em processo. A Poiética e a Cartografia
são ciências importantes que me deram suporte para sustentar a ação do fazer artístico
concomitantemente com as análises teóricas que surgiram. Portanto, esta metodologia
contribui de maneira efetiva, uma vez que acolhe a criação de um método aberto, que se
transmuta à medida em que transcorre a pesquisa, pois o processo artístico prevê o erro
e suas fragmentações como contribuições para a instauração da obra.
Assim sendo, a Poiética sustenta a pesquisa em arte pautada no processo. O devir
do fazer artístico torna-se elemento de estudo. A Cartografia torna-se um método para
solucionar, organizar, criar: instrumentos necessários para a percepção de uma análise
aberta, contínua e inacabada; a inserção do outro como colaborador do projeto; e a cons100

trução de uma rede de pensamentos interligados — arte colaborativa, vídeo, paisagem e
corpo.
Acredito que, para a análise da obra Percursos, estas contribuições, advindas das
duas metodologias propostas, alcançam, até o presente momento, resultados prazerosos: a obra colaborativa requer uma análise coletiva e ao mesmo tempo particular dos seres operantes. As imagens videográficas compõem um cenário de paisagens, ao mesmo
tempo apresentam, cada uma delas, a representatividade do outro a medida em que o
ato de captar as imagens solicita o corpo em deslocamento, acentuando os vestígios
corporais. Estas questões ultrapassam a percepção do mundo através do outro para
compreender que o outro já traz o mundo em suas próprias ações, pois o corpo é não
limite, mas elemento constituinte do sistema social, espacial, temporal em que ele se
insere.
Além das contribuições metodológicas, é importante ressaltar o estudo das obras
apontadas na pesquisa que dialogam com meu fazer artístico. A análise das obras dos
artistas citados nesta pesquisa, como Paul Landon, Antony Gormley, ocasionaram um
maior cuidado em relação aos dispositivos necessários para unir de forma harmoniosa
imagens em movimento, desenho e o participante na obra.
Perceber a obra como um produto inconcluso, truncado pelas variantes interações,
interpelações espaciais e sociais, instiga-me a produzir e pesquisar mais a respeito da
arte no âmbito da vida, diante do campo relacional em que minha poética se insere. Ao
inferir o tempo e o espaço dentro do meu processo de criação, acredito que esta obra só
existe diante da presença do outro e de suas relações dos instantes presentes. Sendo
assim, considerar o outro em face de seus diálogos com o mundo e o encontro com o
inesperado, em seu momento de ruptura do cotidiano, constitui a obra em sua inteira
elaboração. Construir e desconstruir significados envolve compreender que em meu processo artístico, as relações com o outro são prováveis e voláteis diante de novos momentos e situações vividas no percurso da produção da obra. Posso relatar que esta
é a primeira busca, de muitas que virão mediante percursos instáveis, elucidando mais
questionamentos.
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Anexo I
COLABORADORES

Adrien Charles Costa e Souza é artista, trabalha com intervenção urbana, através do
graffiti; fez filmagens na Holanda (Amsterdã), Irlanda (Dublin), Espanha (rodovia) e
Noruega (Oslo).
Ana Gabriella Alves é nutricionista; filmou na França (Paris) e Itália (Roma).
Andressa Camilo é advogada; fez filmagens no Canadá (Quebec).
Bernardo Araújo Rodrigues é engenheiro; executou a montagem da do hardware e do
software da instalação Percursos.
Bruna Isac é atriz; filmou no Brasil (Rio de Janeiro).
Jorge Durães é filósofo e administrador de empresas; filmou em Portugal (Lisboa).
Luiz Antônio Barbosa Guerra Marques é cientista político, atuando atualmente como
condutor de veículos pesados junto a sua esposa; filmou pelo Brasil (rodovias).
Monique de Jesus Vieira Coelho dos Santos (Rava, nome artístico) é artista visual e
pesquisadora; filmou na Austrália (Tasmânia).
Sharlane Kellma Oliveira é funcionária pública; fez filmagens na Rússia (Moscou).
Vinícius Nascimento Santos é funcionário público; filmou na Rússia (Moscou).
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Anexo II
TRANSCRIÇÃO DO JORNAL DE BORDO:
FORMAS DE INVESTIGAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODOS
CRIADOS

1º – Negociar com os participantes.
(Muitos não puderam por questão de tempo e disponibilidade)
2º – Reduzir o número de participantes para 10 pessoas.
3º – Coletar os vídeos (WhatsApp, e-mail)
4º – Produzir meus vídeos (caminhos de casa, casa da mãe, casa da avó)
5º – Ver e analisar todos os vídeos (pontuar o que foi percebido)
• Pessoas diferentes/lugares diferentes
• Gestos ao portar a câmera diferentes
• Os caminhos são indistinguíveis, o tempo não permite
• Não existe pondo de saída/chegada (passagem)
• Paisagem em movimento
6º – Pensar em como expor os vídeos (instalação)
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Anexo III
TRANSCRIÇÃO DO JORNAL DE BORDO: PROCESSO DE
CRIAÇÃO

Processo de criação
1º – conversas sobre o que é o caminho (através do WhatsApp)
2º – Em um segundo momento, procedi a uma seleção dos vídeos coletados, total de
trinta vídeos.
3º – Cartografia dos indivíduos
• Investigar o lugar (país, estado, cidade) onde os vídeos foram produzidos
• Catalogar os caminhos a partir de um mapa global (nome, diálogo, quadros
com o nome do país)
• Marcar a disposição e os caminhos de deslocamento
4º – Dispositivos de apresentação dos vídeos?
• Aparelhos móveis
• Televisores
• Projeção (inserir o mapa como agenciador das imagens projetadas)
• (como acionar o dispositivo? — Bernardo)
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Anexo IV
QUADROS DOS VÍDEOS COLETADOS

Figura 47: Quadros do vídeo: Adrien 1

Figura 48: Quadros do vídeo: Adrien 2
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Figura 49: Quadros do vídeo: Adrien 3

Figura 50: Quadros do vídeo: Adrien 4

Figura 51: Quadros do vídeo: Adrien 5
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Figura 52: Quadros do vídeo: Adrien 6

Figura 53: Quadros do vídeo: Adrien 7

Figura 54: Quadros do vídeo: Adrien 8

Figura 55: Quadros do vídeo: Adrien 9
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Figura 56: Quadros do vídeo: Adrien 10

Figura 57: Quadros do vídeo: Adrien 11

Figura 58: Quadros do vídeo: Ana Gabriela 1
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Figura 59: Quadros do vídeo: Ana Gabriela 2

Figura 60: Quadros do vídeo: Ana Gabriela 3

Figura 61: Quadros do vídeo: Ana Gabriela 4
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Figura 62: Quadros do vídeo: Bruna 1

Figura 63: Quadros do vídeo: Carla 1

Figura 64: Quadros do vídeo: Carla 2
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Figura 65: Quadros do vídeo: Carla 3

Figura 66: Quadros do vídeo: Carla 4

Figura 67: Quadros do vídeo: Carla 5
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Figura 68: Quadros do vídeo: Carla 6

Figura 69: Quadros do vídeo: Jorge 1

Figura 70: Quadros do vídeo: Luiz Antônio 1

112

Figura 71: Quadros do vídeo: Monique 1

Figura 72: Quadros do vídeo: Vinícius 1

Figura 73: Quadros do vídeo: Vinícius 2
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Anexo V
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
FACULDADE DE ARTES VISUAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa.
Meu nome é Carla Nascimento Santos, sou o pesquisador responsável e minha área de
atuação é Arte e Cultura Visual.
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é
sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma.
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador(es) responsável(is), Carla Nascimento Santos nos telefones: (62) 36094941,
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(62) 82148388. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta
pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefone: (62) 3521-1215.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA
A pesquisa intitulada “Caminhos: um olhar participante através do corpo em deslocamento”, pretende produzir uma cartografia e posteriormente uma instalação que compreende em vídeos de caminhos produzidos por diferentes pessoas do meu círculo social.
A partir destas, apreender as relações existentes entre o autor, o participante e a obra.
Entender a relação entre a vida prática implicada no cotidiano do autor e do participador
com a produção do objeto entendida como criação de arte.
Os objetivos principais consistem em catalogar as imagens videográficas; estabelecer
uma análise sobre as relações existentes entre produção de arte, artista e participante,
assumindo o caráter da arte colaborativa; contribuir nas reflexões teóricas acerca do lugar
da arte na sociedade; entender de que forma, no momento da produção/instauração da
obra, é possível vislumbrar as imbricações existentes entre arte e vida, seus enlaces e
seus limites.
Para a construção da pesquisa será realizada a catalogação dos vídeos produzidos
pelos participantes, a fim de analisar as imagens e produzir um material teórico consistindo em uma relação entre o vídeo e a pessoa que o produziu. Assim sendo, esta etapa
prevê entrevistas semiestruturadas direcionadas aos participantes a fim de colher dados.
Após esta etapa inicial, será realizada um mapeamento das regiões em que os vídeos
foram gravados, considerando que os vídeos foram realizados em diferentes lugares do
mundo. Desta maneira, podemos ter estruturada uma relação espacial e visual dos diferentes vídeos.
A última etapa deste projeto consiste em selecionar alguns dos vídeos produzidos
pelos participantes os quais farão parte de uma instalação onde serão expostos, através
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de projeção de imagens, os vídeos em tamanho natural, em um espaço não determinado,
que contenha superfícies verticais (paredes, portais, muros) capazes de comportar todas
as projeções, e que permita a livre circulação de pessoas (espectadores).
Não há possíveis riscos físicos ou psicológicos a serem sofridos pelos participantes
da pesquisa, visto que as entrevistas não preveem perguntas constrangedoras ou interferências físicas sobre os participantes. Os benefícios se concentram na possibilidade
de contribuir com um discurso que esclareça mais as relações entre participante, obra e
artista no âmbito da arte. Como não há riscos não há necessidade de acompanhamento.
O participante estará livre para exercer seus direitos e pleitear indenização caso se
sinta prejudicado ou sofra qualquer tipo de dano no procedimento da entrevista.
Será ressarcido ou não terá custos caso seja necessário traslado ou hospedagem
para a realização das entrevistas.
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela participação
na pesquisa e será assegurada a privacidade e o sigilo quanto aos dados confidenciais
envolvidos na pesquisa.
Será garantida a liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização e sem prejuízo ao seu cuidado.

Nome e Assinatura do pesquisador:
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA

Eu,
RG/ CPF

, inscrito(a) sob o
, abaixo assinado, concordo em participar do estudo

intitulado “Caminhos: um olhar participante através do corpo em deslocamento”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é
de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)
responsável Carla Nascimento Santos sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com
a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.

Local e data:

Nome e Assinatura do sujeito:
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Anexo VI
PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA
EM PESQUISA (CEP)
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UFG - UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÁS
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DA EMENDA
Título da Pesquisa: COLABORAÇÕES: paisagens e corpos em deslocamento
Pesquisador: Carla Nascimento Santos
Área Temática:
Versão: 4
CAAE: 56726116.1.0000.5083
Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás - UFG
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 2.208.685

Apresentação do Projeto:
O projeto inicialmente, intitulado de: “Caminhos um olhar participante através do corpo em deslocamento”,
de Carla Nascimento Santos, procura investigar o processo de criação artística, articulando a várias
dimensões: arte colaborativa, vídeo documental e cartografia, em que o corpo se torna eixo de fruição do
pensamento e analise dos conceitos. Numa primeira etapa de pesquisa, a proponente, irá mapear vídeos
produzidos em
diferentes cidades do mundo e posteriormente entrevistar esses realizadores. Por fim, ela buscará fazer
uma instalação com as entrevistas dos realizadores e os vídeos realizados por eles.
Trata-se a presente EMENDA da solicitação da alteração do nome de: Caminhos um olhar participante
através do corpo em deslocamento” para COLABORAÇÕES: paisagens e corpos em deslocamento

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Empreender uma reflexão teórica assentada na experiência prática da construção da obra de arte,
buscando elucidar as interações possíveis entre artista, e participante no momento da produção e da
instauração da obra.

Endereço: Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131
Bairro: Campus Samambaia
CEP: 74.001-970
UF: GO
Município: GOIANIA
Telefone: (62)3521-1215
Fax: (62)3521-1163
E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com
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Objetivo Secundário:
1)Catalogar as imagens videográficas.
2)Estabelecer uma análise processual sobre as relações existentes entre produção de arte, artista e
participante, assumindo o caráter da arte colaborativa.
3)Contribuir nas reflexões teóricas acerca do lugar da arte na sociedade contemporânea.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
O projeto apresenta riscos mínimos, tendo em vista que serão utilizadas apenas os métodos das entrevistas
e coleta de imagens produzidas pelos participantes (não envolvendo a imagem própria do mesmo), caso o
participante não queira doar os vídeos ou participar das entrevistas este não participará do projeto. Neste
caso, não envolve danos físicos.
Benefícios:
A pesquisa proposta é benéfica na medida em que se pretende contribuir com as reflexões sobre uma
perspectiva de arte não alheia a vida, ao indivíduo e a sociedade, mas a arte e suas relações com a história,
com a cultura e com a sociedade confirmando a importância da arte para o desenvolvimento social e
cultural.
Serão entrevistadas 10 pessoas.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
A pesquisa é relevante ao buscar discutir o processo de criação artística, tema caro ao mundo das artes
visuais, bem como ao procurar produzir um mapeamento que poderá ser consultado por outros
pesquisadores.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
Apresentam a solicitação de Emenda para alteração do nome do protocolo de pesquisa.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Trata-se a presente EMENDA da solicitação da alteração do nome de: Caminhos um olhar
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participante através do corpo em deslocamento” para COLABORAÇÕES: paisagens e corpos em
deslocamento. Somos favoráveis da alteração do nome deste protocolo de pesquisa para:
COLABORAÇÕES: paisagens e corpos em deslocamento.
Solicitamos que a pesquisadora responsável por este protocolo de pesquisa apresente o Relatório Final
ou apresente um novo cronograma caso tenha necessidade de extensão de cronograma, pois a finalização
estava prevista para fevereiro de 2017.
Emenda aprovada

Considerações Finais a critério do CEP:
Enviar solicitação do extensão do cronograma ou Relatório Final.
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_966608
do Projeto
_E1.pdf
Outros
Carta_de_Encaminhamento.pdf
Outros

Carta_de_encaminhamento_2.pdf

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros

Projeto_detalhado_Brochura_investigad
or.pdf

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Declaração de
Pesquisadores
Folha de Rosto

TCLE.pdf

Instrumento_de_Coleta_de_dados.pdf

Declaracao_de_pesquisadores.pdf
FOLHA_DE_ROSTO.pdf

Postagem

Autor

Situação

23/07/2017
22:53:58
29/09/2016
19:38:59
29/09/2016
19:38:18
29/09/2016
19:28:50

Aceito
Carla Nascimento
Santos
Carla Nascimento
Santos
Carla Nascimento
Santos

Aceito

03/06/2016
22:55:19
03/06/2016
21:22:24

Carla Nascimento
Santos
Carla Nascimento
Santos

Aceito

03/06/2016
21:21:50
02/06/2016
19:15:50

Carla Nascimento
Santos
Carla Nascimento
Santos

Aceito

Aceito
Aceito

Aceito

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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GOIANIA, 09 de Agosto de 2017

Assinado por:
João Batista de Souza
(Coordenador)
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