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As imagens de si refletem  a  percepção do corpo do artista – revelando o eu autobiográfico –, 

ao tempo que o corpo  se reconfigura  na  transformação constante da imagem  do corpo nas 

relações entre a  arte  e a  tecnologia,  possibilitando uma recriação de si.  Em  uma  articulação 

entre a  teoria  e a  prática,  esta  pesquisa  pretende entender  como o corpo do artista,  mediado 

pela  sua  própria  imagem, reconfigura-se na  mediação tecnológica  no processo de criação 

artística. A  pesquisa  acontece no processo colaborativo de criação da  autora  com  o artista 

Cyrille  Brissot, intitulado Em/Entre um  ser há/e um  outro.  Esse processo explora  diferentes 

meios de expressão no ambiente digital (performance,  pintura, fotografia, vídeo,  instalação 

interativa),  investigando a  imagem de  si na sua relação com  o outro.  A  reconfiguração da 

imagem  de  si é compreendida  a  partir  da  proposição de que a  relação corpo-imagem  se 

estabelece em  diferentes camadas na  criação: a  imagem  como representação, apresentação  e 

mediação digital,  que se sobrepõem  na  concepção das imagens de si,  deslocando os limites 

entre o corpo  e a  imagem  e modificando a  própria  criação.  Esse entendimento se realiza  no 

domínio das ciências  da cognição,  em  correlações que aproximam  a perspectiva  da 

experiência  do self na  sua corporalidade das teorias  da imagem e da semiótica, inserindo-se 

no campo de estudos da  performance,  da cultura visual,  da cultura digital,  nas suas 

ressonâncias na  arte  digital, e da  crítica de processos, na  abordagem  do processo de criação. 

A  compreensão das imagens de si nos processos poéticos que se instauram  na  mediação 

tecnológica traz a  possibilidade de um  corpo poético que guarde em  si  novas formas de 

pensar o corpo contemporâneo,  encontrando,  assim,  outras possibilidades de expressão com 

as novas  mídias  e interação  com  o mundo, em  uma imagem  de si que se constrói junto com 

o outro.

Palavras-chaves: Corpo. Imagem. Processo de criação. Mediação tecnológica. Arte digital. 
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Les images de soi reflètent  la  perception  du  corps  de  l'artiste  – en  révélant  le moi 
autobiographique  – en  même temps que le  corps se  reconfigure  dans la transformation 

constante de l'image du corps  dans les relations entre l'art et  la  technologie,  ce  qui permet 
une recréation du soi.  Dans une articulation  entre la  théorie  et  la  pratique, cette recherche 

vise à  comprendre comment le  corps  de l'artiste, médiatisé par  sa  propre image, se 

reconfigure dans la  médiation technologique dans le processus de création  artistique.  La 
recherche se déroule dans le processus collaborative de création  de l’auteur  avec  l'artiste 

Cyrille  Brissot,  intitulé Dans/Entre un être il y  a/et un autre.  Ce processus explore différents 
moyens d'expression  dans l'environnement  numérique (performance,  peinture, 

photographie,  vidéo, installation interactive), en  investiguant l'image de soi dans sa  relation 

à  l´autre. La  reconfiguration  de l'image de soi est  entendu  à  partir  de la proposition  que la 
relation corps-image  est  établi dans différentes couches de la  création: l'image comme 

représentation,  présentation et médiation numérique, qui  se chevauchent  dans la  conception 
des images de soi,  en  déplaçant les limites entre le corps  et  l'image et  en modifiant la 

création elle-même.  Cette compréhension a  lieu  dans le domaine des sciences  cognitives, 

dans les corrélations qui rapprochent  la  perspective de l'expérience du  self dans sa 
corporalité et les théories  de  l´image  et  de la  sémiotique,  s'insérant dans le champ des études 

de la  performance,  de la  culture visuelle, de la  culture numérique,  dans ses résonances dans 
l'art numérique, et  de la  critique des  processus,  dans l'approche du  processus de création.  La 

compréhension  des images de soi dans les processus poétiques qui  sont établis dans la 

médiation  technologique apporte la possibilité  d'un  corps  poétique  qui  contient en  lui-même 
des nouvelles formes de penser  le corps  contemporain,  en  trouvent  ainsi, des nouvelles 

possibilités d'expression  avec les nouveaux médias  et d'interaction  avec le monde dans une 
image de soi qui se construit avec l'autre.

Mots-clés: Corps. Image. Processus de création. Médiation technologique. Art numérique.
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The images  of oneself reflect the perception of the artist's  body – revealing the self 

autobiographic  – at the same time that  the body  reconfigures itself in  the constant 

transformation of the image of the body in  the relationships between  art and technology, 

enabling a  recreation  of oneself.  In  a  connection  between  theory  and practice, this research 

aims to understand how  the artist’s  body, mediated by  his own  image,  is reconfigured in 

technological mediation in  the process of artistic  creation.  The research  is carried in  the 

collaborative process of creation  of the author  with  the artist  Cyrille Brissot,  entitled In/

Between a be there/and another.  This process explores different  means of expression  in  the 

digital  environment (performance,  painting,  photography,  video, interactive installation), 

investigating  the images of oneself in  her  relationship with  the other.  The reconfiguration  of 

the image of oneself is understood from  the proposition that  the relationship body-image is 

established at different layers in  the creation: the image as  representation,  presentation and 

digital mediation,  which overlap in  the conception  of the images of oneself,  displacing  the 

limits between  the body and the image  and modifying  the creation itself.  This understanding 

takes place in  the domain of cognitive  sciences,  in  the correlations that bring  together  the 

perspective of the self-experience in  its corporeality  and the theories of image and semiotics, 

inserting  in  the field of performance studies,  visual culture,  digital culture in  its resonances 

in  digital art,  and critic of processes in  the approach  of the creative process. The 

understanding  of the images of oneself in  the poetic  processes that  are established in  the 

technological mediation offers the possibility  of a poetic body that contains in  itself new  ways 

of thinking  the contemporary body, also finding  new  possibilities of expression with new 

media and interaction with the world in an image of oneself that is built with the other.

Keywords: Body. Image. Creation process. Technological mediation. Digital art.
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A imagem  de  si inscreve-se na complexidade da noção de imagem, indissociável das histórias 

entre imagens, espelhos e reflexos. Nos versos sobre mito de Narciso, em Metamorfoses 

(OVIDE, 1966)1, o poeta Ovídio, como narrador, comenta sobre quando Narciso bebe na 

fonte “[...] seduzido pela imagem de sua beleza que vê, enamora-se por um reflexo sem 

consistência, confunde com um corpo o que não passa de uma sombra” (OVIDE, 1966, p.100, 

tradução minha2)3. Derivada do latim imago, a palavra  imagem  preserva ainda os vestígios 

dos significados de sua origem, que correspondiam a uma cópia, um retrato, uma estátua, 

mas também a sombra de um morto, de um fantasma. Ovídio, como narrador, tenta 

convencer Narciso de que ele é enganado por sua imagem reproduzida na água, que o objeto 

de seu amor não existe, considerando, assim, ser a imagem uma ilusão.

De outro ponto de vista – como Ovídio mesmo afirma –, olhando para a fonte, Narciso vê a 

imagem como um corpo, julga-a corpo, e por isso ele se lança na água para abraçá-la, embora 

saiba da sua aparência fugidia. Em seguida, nos versos do poeta, quando Narciso diz: “Você 

não é outro que eu mesmo, eu entendi! eu não sou mais ingênuo de minha própria 

imagem” (OVIDE, 1966, p.102)4, ele parece consciente de sua reflexão, no duplo sentido da 

palavra como reflexo e pensamento, ambígua como sua imagem. Nos versos de Ovídio, há 

sempre a questão: por que insistir em capturar uma imagem que escapa? Narciso parece ver 

na sua imagem um meio de descobrir a si mesmo. Não se trata apenas de uma admiração de 

si, mas um encantamento pela capacidade da imagem de dar a ver a si mesmo.

Hoje, de outra maneira, a dúvida permanece. Estaríamos talvez, como Narciso, iludidos com 

a nossa própria imagem? Seria a imagem  somente um reflexo sem conteúdo? Sem 

existência? Ou o sentimento de Narciso se deve, sobretudo, à reflexão de que a experiência do 

corpo é inseparável da sua imagem. Ainda que não possamos tocá-la, a imagem está sempre 

lá, viva, e somos nós que não podemos escapar dessa evidência.

!"###############################################################################$%&'()*+,(

1 Tradução do título original “Les Métamorphoses”.

2 Todas as traduções das obras em língua estrangeira citadas foram realizadas por mim e terão seus textos 
correspondentes no original nas notas de rodapé.

3 “[...] seduit par l’image de sa beauté qu’il aperçoit, s’éprend d’un reflet sans consistance! il prends pour un corps 
ce qui n’est qu’une  ombre”.

4 “Tu n’es autre que moi–même, je l’ai compris! je ne suis plus dupe de ma propre image”.



Na contemporaneidade, como no poema de Ovídio, a relação com a imagem de si não parece 

se constituir em uma contemplação passiva, mas em uma reflexão angustiante, com 

questionamentos que se inscrevem paralelamente nas práticas artísticas, tal como as 

indagações de Narciso que, ao entender que ele carrega em si o objeto de seu desejo, 

pergunta-se: “O que fazer? Ser questionado ou questionar? O que questionar de agora em 

diante?” (OVIDE, 1966, p. 102)5.

!"#$%&'()%*******************************************************************************+,

5 “Que faire? Etre sollicité ou solliciteur? Et que solliciter désormais?”
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Como artista visual, tenho me interrogado sobre os limites entre o corpo e a imagem, 

questionando até que ponto eles existem, sobretudo quando se trata da imagem de si 

próprio. Pergunto-me de que forma o meu processo de criação se transforma quando 

trabalho a imagem do meu próprio corpo! como minha imagem pode me dar outras 

possibilidades de ser corpo  e em que maneira a tecnologia vem deslocando e dissolvendo os 

limites entre o corpo  e a imagem  e, assim, transformando a configuração  da imagem  de si 

mesmo no mundo.

Os limites entre o corpo e o mundo  têm sido uma preocupação constante no meu trabalho, 

no sentido de compreender suas formas de existência, suas contradições. Mesmo diante da 

dúvida da existência desses limites, em meu processo de criação visualizo claramente a fusão 

entre o corpo e as imagens como algo que não poderia ser diferente. Nos meus trabalhos 

artísticos tenho explorado essa fusão entre as pessoas e o mundo ao seu redor, nas suas 

formas e texturas, em retratos manipulados digitalmente, como na série de fotografias e 

vídeo Entalhes  (2004), acabando por experimentá-la a partir do meu próprio corpo (vídeo  e 

fotoperformance Corpo em  Trânsito, 2009), na minha própria imagem. A minha 

preocupação nesta pesquisa é entender como se dá a construção da imagem de  si mesmo, 

levando em conta a capacidade das imagens de incorporar uma intensa variedade de 

discursos, de emoções, uma vez que tudo que entra em contato com o corpo é incorporado à 

imagem do corpo.

O corpo  tem sido constantemente redesenhado, sobretudo recriado na experiência humana. 

Já na era paleolítica, as pinturas rupestres nos rituais evocavam a presença de ações ainda 

ausentes para que as mesmas se concretizassem, como, por exemplo, a captura de animais. 

Essas imagens não tinham apenas uma significação sobrenatural, mágica, mas se 

relacionavam com a própria sobrevivência e uma projeção futura.

Na cultura, o corpo  e suas imagens parecem constituir um núcleo onde se criam e discutem 

os significados em torno das relações entre a arte  e tecnologia. Hoje esse debate se 

intensifica, em grande parte, devido à forte presença que a experiência visual passou a ter nas 

nossas vidas com as tecnologias digitais. Essa presença marcante se dá em função da 

hiperprodução de imagens e da possibilidade cada vez maior de visualizar o que antes não se 

sabia visualizável – do cosmos às imagens do interior do nosso corpo –, na tendência de 

traduzir tudo em imagens.
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Dessa forma, o domínio da imagem  constitui uma das características distintivas da cultura 

digital. Mas, essa distinção nem sempre é vista de forma positiva, recebendo com frequência 

uma conotação na qual uma cultura dominantemente visual é necessariamente tida como 

uma cultura superficial. Essa hostilidade à imagem  na cultura ocidental, verificada nos 

movimentos iconoclastas em diversos momentos, que terminaria por afetar a arte  e suas 

representações, tem raízes históricas na filosofia de Platão. No mito  da caverna6, Platão 

considerava as sombras do mundo exterior que se projetavam no muro da caverna uma 

distorção da realidade.

A crença platônica de que as imagens podem nos afastar da verdade se reproduz hoje numa 

outra dimensão, com a proliferação das imagens disseminadas pelas novas mídias, na crença 

em uma sociedade anestesiada pelas imagens. Seja na Civilização da Imagem  (1969), de 

Enrico Fulchignoni, ou na Sociedade do Espetáculo  (1967), de Guy Debord, ou ainda na ideia 

de Simulacros  e  Simulação (1981), de Jean Baudrillard, o que permanece é o medo de que o 

mundo se transforme em imagem. O sociólogo David Le Breton, em Adeus ao  corpo (1999), 

deixa explícito o temor que essas imagens mediatizadas anunciem a substituição do corpo 

físico, carnal, pelo corpo imagético, virtual.

Essa maneira de pensar separa o corpo  da sua própria imagem, onde a presença  da imagem 

implicaria a total ausência do corpo. A existência virtual e física não podem ser consideradas 

como uma simples dicotomia, pois são ligadas por uma interação complexa entre o corpo e a 

imagem, na qual as tecnologias digitais tem proporcionado outros estados corporais  ou 

formas  de  presença. Isso não quer dizer que podemos prescindir do corpo, ou que a vida nos 

dias de hoje é somente uma experiência visual, ou ainda uma experiência determinada pelas 

mídias visuais. Mas significa que é preciso avançar em uma discussão na direção de um 

conceito de imagem  que supere as posturas habitualmente maniqueístas em torno da visão e 

se volte para experiência da visualidade no corpo. Nesse sentido, a mediação  tecnológica traz 

a necessidade de rever as noções de representação e apresentação  na experiência artística 

em função das mudanças nas relações entre o corpo e sua imagem.

A evolução do humano é intrinsecamente ligada a uma simbiose com a técnica, que emerge 

do seu próprio corpo e o expande, no sentido de habitar o mundo. As imagens do corpo  na 
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arte constituem-se como signos culturais dessa evolução, à medida que cada avanço técnico 

significa a automatização dos processos figurativos! dessa maneira, as imagens artísticas 

realizam a mediação entre a técnica e a estética.

Desde o surgimento da fotografia, ou mesmo antes, no ambiente que proporcionou as 

condições para o advento do fotográfico, as técnicas figurativas seguem um caminho de 

automatização crescente. Na cultura digital, a automatização se encaminha para uma 

autonomia cada vez maior da imagem, em função da velocidade que esse processo acontece 

com as novas  tecnologias. Como o aspecto do novo  é inerente ao conceito de tecnologia, por 

se tratar de um processo em renovação permanente, é importante ressaltar que o termo 

novas tecnologias aqui corresponde a tecnologias numéricas.

Essa apropriação do novo  não trata de hierarquizar os meios de expressão, estabelecendo 

uma escala de valor, mas identificar expressões artísticas que podem ser realmente novas. É 

dessa forma que penso a imagem  na arte com mediação tecnológica – também chamada de 

media art, arte  das  novas mídias, arte eletrônica ou arte digital–, na medida em que as 

mudanças na tecnologia têm consequências relevantes para a linguagem artística, dentro de 

uma ideia de inter-relação entre as disciplinas, na convivência, não na exclusão, entre as 

artes, os meios e as técnicas.

As mídias existentes, seja a pintura, a fotografia ou o vídeo, têm o seu processo de 

funcionamento transformado no contato com o digital, uma vez que as ferramentas 

numéricas permitem produzir, tratar, manipular e difundir a imagem de maneira mais fácil e 

num menor custo, em função da qualidade interativa da imagem numérica. Mais do que a 

justaposição dos meios num mesmo suporte, o computador como mídia sintetizadora das 

demais possibilita a passagem entre os meios e, portanto, a interdisciplinaridade na arte no 

ambiente multimídia. O fenômeno da convergência digital, a integração da imagem, do texto, 

do som, até mesmo dos gestos, associados à interatividade, no numérico, abre um diálogo 

com seu utilizador em diferentes níveis sensoriais, a partir de um entendimento dos seus 

modos de percepção, dos seus comportamentos, do seu corpo.

Para o artista performático, o corpo é a matéria, o local onde a sua criação pode ser expressa. 

Dessa forma, a relação imaginária que a  arte promove com seus objetos é particularmente 
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marcante no caso em que o indivíduo se enfrenta com seu corpo, já que é pela mediação do 

corpo que o mundo se transforma em sentido, na sua experiência do aqui e agora, diante de 

seu poder e de sua vulnerabilidade, nas características inerentes à condição de estar vivo. 

Assim, o corpo orgânico, biológico, constitui-se a experiência necessária que permite ao 

artista se inserir nos novos processos do corpo  na cultura, com a tendência de transgredir as 

limitações genéticas, diluir a fronteira, e assim intensificar sua interação com o ambiente, 

criando novos estados possíveis do corpo.

Nesse contexto, é importante questionar uma representação do mundo e de si mesmo 

independente das nossas capacidades cognitivas e perceptuais, fora da experiência vivida, 

sem considerar o duplo sentido da nossa corporalidade, que permite uma continuidade entre 

o eu  e o mundo, entre o interior e o exterior. Os aspectos interno e externo do nosso corpo 

não são opostos! a estrutura biológica e fenomenológica do nosso corpo nos possibilita 

refletir e agir sobre o mundo exterior, contexto no qual as nossas percepções emergem, em 

um processo de interdependência, uma vez que vivemos no mundo com o qual interagimos.

Sobre a nossa formar de habitar o mundo, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty 

(1908-1961), na sua fenomenologia, provavelmente foi o primeiro a anunciar essa dupla 

corporalidade, abrindo caminho para a reflexão de uma cognição voltada para experiência 

humana (VARELA! THOMPSON! ROSCH, 1991). E assim, também, a ideia da experiência 

artística como intrínseca à nossa corporalidade.

Já que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, cumpre que sua visão se 
produza de alguma maneira nelas, ou, ainda que a visibilidade manifesta delas se 
acompanhe nele de uma visibilidade secreta: “a natureza está no interior”, diz 
Cézanne. Qualidade, luz, cor, profundidade, que estão a uma certa distância diante de 
nós, só estão aí porque despertam um eco em nosso corpo, porque este as acolhe. 
Esse equivalente interno, essa fórmula carnal de sua presença, que as coisas suscitam 
em mim, por que não suscitariam por sua vez um traçado, visível ainda, onde 
qualquer outro olhar reencontrará os motivos que sustentam sua inspeção do 
mundo? (MERLEAU-PONTY, 2004, p.18)

As dúvidas do pintor francês Paul Cézanne (1839 - 1906) não pareciam ser com relação à 

verdade de suas imagens, mas quanto à própria ideia de verdade  como a representação de 

uma realidade  que não passasse pelo corpo. As sensações começam a ser pensadas como 

centrais no ato de criação, na reflexão da impossibilidade de apreensão do mundo sem a 

mediação do corpo e de uma obra, ou ainda de um corpo que não seja parte desse mundo. 
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Cézanne abriu os caminhos para a abstração, libertando a arte da reprodução da realidade, o 

corpo da arte passa a ser um lugar de experimentação.

A preocupação com a centralidade do corpo  se atualiza com as novas tecnologias cognitivas, 

em especial o computador. A tecnologia numérica vem provocando uma reorganização 

perceptiva na criação e recepção da imagem, onde o visual tende a se recorporalizar à medida 

que as técnicas e conceitos avançam numa direção mais e mais complexa. Daí a importância 

de revisitar o pensamento de Merleau-Ponty e as contribuições de outros pensadores cujas 

pesquisas são voltadas para a experiência do corpo,  como John Dewey (1859-1952) e Henri 

Bergson (1859-1941).

É ainda em busca de uma visão da imagem  sob a perspectiva do corpo que encontro a 

necessidade de recontextualizar nas práticas atuais o pensamento do filósofo Roland Barthes 

(1915-1980), um dos primeiros a pensar na imagem  com mediação tecnológica  a partir do 

sentimento de ser humano. Barthes falava da experiência com a fotografia no sentido do 

corpo: “Uma espécie de vínculo umbilical liga a meu olhar o corpo da coisa fotografada: a luz, 

embora impalpável, é aqui um meio carnal, uma pele que partilho com aquele ou aquela que 

foi fotografado.” (BARTHES, 1984, p.121). E, em se tratando da própria imagem, na angústia 

que essa experiência traz: 

Eu queria, em suma, que minha imagem, móbil, sacudida entre mil fotos 
variáveis, ao sabor das situações, das idades, coincidisse sempre com o meu 
‘eu’ (profundo, como é sabido)! mas é o contrário que é preciso dizer: sou ‘eu’ 
que não coincido jamais com minha imagem […]. (BARTHES, 1984, p. 24). 

O confronto com a imagem  de si parece intensificar a experiência do corpo  com a imagem, 

na consciência de si que nossa própria imagem traz. A princípio concebidas para evocar a 

aparência de algo ausente, as imagens parecem atestar a nossa própria existência. Das 

fotografias 3x4 presentes nos documentos de identificação pessoal às redes sociais na 

internet, a imagem de si mesmo é cada vez mais múltipla, dispersa e disponível à 

apropriação. Na quantidade imensurável de imagens que produzimos na cultura digital, 

tentamos encontrar uma imagem, ou algumas imagens, que remontem a nossa consciência 

afetiva, a nossa humanidade, revelando a existência de si.

As imagens de si trazem a marca da autorreflexão e, por isso, tocam o gênero autobiográfico. 

Desde o paradigma fotográfico até as tecnologias mais recentes de produção imagética, a 
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imagem tecnológica vem provocando alterações nas reflexões que temos sobre nós mesmos, 

no que diz respeito ao conhecimento (ou re-conhecimento) do nosso próprio corpo. Nessa 

sucessão de transformações, o caráter autobiográfico  na arte contemporânea vem se 

acentuando, uma vez que os artistas vão buscar na possibilidade de trabalhar, manipular, 

intervir na própria imagem como uma maneira de apreender o reflexo de si mesmo em um 

mundo em constante metamorfose.

A noção do eu, como uma forma estável, acabada, tem sido progressivamente revista desde o 

século XX! artistas e cientistas têm explorado a contingência e a vulnerabilidade do corpo, na 

ideia de que não existe uma identidade  em si, uma vez que o eu é construído por um ser, um 

corpo implicado em uma cultura, os quais se transformam contínua e ininterruptamente. As 

imagens de si neste trabalho não estão somente em função do eu psicológico, ou do eu 

fisiológico, mas de um eu interdependente de um corpo biológico, social, cultural.

Aqui o eu, no que se refere ao corpo do artista, é importante, sobretudo enquanto criação 

artística, tendo a imagem  do  corpo  como espaço de recriações sobre si mesmo  na experiência 

do corpo  na interação com o meio, no eu que se constitui na relação com o outro. Assim, 

neste trabalho, a imagem de si não é vista somente como um reflexo, ou apenas a visão do 

artista sobre si próprio como na tradição do autorretrato, mas, sobretudo, como uma atitude 

do artista com sua própria imagem como elemento conceitual fundamental para sua criação. 

Por isso, no título, a escolha por imagens  de si no plural, uma vez que imagem  traria o 

sentido de uma definição única, enquanto hoje a imagem, como a própria experiência do self, 

precisa ser apreendida a partir dos diversos meios e contextos que a atualizam. Dessa forma, 

as imagens  de si são compreendidas na multiplicidade de imagens artísticas que interrogam 

a noção mesma da imagem, do corpo e da  própria identidade. Quer dizer, nos processos 

poéticos, enquanto criação e recriação de si no fazer artístico.
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Esta pesquisa acontece nas poéticas em  processo  de Em/Entre  um  ser há/e um outro 7, um 

processo colaborativo de criação com o artista e músico francês Cyrille Brissot8, que tem 

como base conceitual e investigação poética a imagem  de  si na sua relação com o outro, 

tendo a imagem como mediação do corpo do artista.  O work in progress  envolve diversos 

meios de expressão: fotografia, vídeo, performance, instalação, pintura, etc., explorando 

diferentes linguagens da arte contemporânea na convergência desses meios no digital. A 

criação artística desse trabalho explora a fusão dos corpos, das imagens e dos meios, partindo 

da impossibilidade de ter corpo  sem a relação das tramas culturais de imagens que se 

superpõem a todo momento, propondo, assim, a interação corpo  e imagem. O título Em/

Entre  um  ser há/e um  outro  é uma metáfora visual das diversas combinações possíveis entre 

o eu e o outro – que geraram os títulos de algumas obras – e da própria relação dos artistas, 

interação fundamental para a construção da poética que permeia a obra como um todo.

Como na proposta do título, as relações no processo podem gerar infinitas combinações entre 

as partes criando diferentes situações e, assim, também novas criações. As obras não são 

vistas como unidades fechadas, mas como partes de uma experiência aberta. Durante o 
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7  Os filmes das obras que fazem parte do processo de criação Em/Entre  um  ser há/e um  outro podem ser vistos 
no DVD que faz parte deste material ou nos links informados no decorrer desse texto na descrição/análise de 
cada obra.

8 Artista e músico nascido em Paris (França), Cyrille Brissot combina conhecimento técnico e pesquisa artística. 
Brissot é formado em engenharia acústica na École des Arts  et Métiers  e trabalha no Institut de Recherche et de 
Coordination  Acoustique/Musique - IRCAM, atuando na investigação das possibilidades de expressão na 
interação com as novas mídias a partir do desenvolvimento de tecnologias para arte e interatividade. Em 2008, 
seu projeto BarathaData, na Índia, ganhou o prêmio Hors Les  Murs, de Villa  Médicis. Considerado como um 
dos grandes especialistas na captura do gesto e sua tradução na música eletrônica, recebeu o prémio de Melhor 
Criação do Ano em Bains Numériques - Festival de Arte digital – com espetáculo Mayakkam (2009).
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processo, a instalação Entre um  ser e  um outro, a videoinstalação Em  um  ser há um  outro  e 

as instalações interativas À quoi tu penses? e Entre ser um  e outro  fizeram parte da exposição 

– que guarda o mesmo nome do work in progress  Em/Entre um ser há/e um outro  – 

realizada em novembro de 2010, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), com a 

curadoria de Ivani Santana. A instalação interativa Como Narciso...  foi apresentada 

posteriormente em 2012, durante a II Mostra de Performance: o performer e sua imagem, 

sob a curadoria de Ricardo Biriba. Em seguida, para a Exposição  Imagem e Corpo 

Performativo, do mesmo curador, criamos o vídeo No espelho de Narciso.

É importante ressaltar que todas as obras reveladas no decorrer desta pesquisa fazem parte 

de uma mesma poética: uma poética da fusão, criada pela transparência, na qual as imagens 

se sobrepõem uma às outras, amalgamam-se para criar novos corpos, novos sentidos, nos 

quais não é mais possível definir onde estão os limites entre ser um  e outro, um outro  que é 

também o próprio mundo.

Esta pesquisa pretende entender, a partir da articulação teoria e prática, como o corpo do 

artista – meu corpo – mediado pela sua própria imagem – minha imagem – reconfigura-se 

na mediação tecnológica no processo de criação artística. Para esse entendimento, a minha 

proposição é de que a relação corpo-imagem  se estabelece em diferentes modos na criação: a 

imagem como representação, apresentação  e mediação  digital, que se inter-relacionam na 

concepção das imagens  de si. É nas transformações que essas relações provocam, redefinindo 

seus próprios conceitos, que os limites entre o corpo  e a imagem  se deslocam e o corpo do 

artista é reconfigurado na imagem  de si. Como ações no conhecimento – na pintura, 
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performance, fotografia, vídeo ou no digital – , constituem-se também em mediações  entre 

o corpo  e a  imagem. A compreensão dessas ações se torna importante por se referirem a 

forma como percebemos o mundo e a nós mesmos, uma vez que o que fazemos, o modo como 

fazemos, já constitui a percepção. É no entendimento de como essas mediações  acontecem 

que podemos refletir sobre a questão deste trabalho: Como  a criação das  imagens  de si se 

reconfigura na mediação do corpo nos processos poéticos na mediação tecnológica?

De um lado, a imagem de si reflete a percepção do corpo do artista  e, de outro, a 

transformação da imagem  do corpo implica uma reconfiguração incessante do próprio corpo. 

As tecnologias digitais têm transformado a criação do artista, ao trabalhar sua própria 

imagem, bem como a maneira de perceber seu corpo e, assim, a construção da própria obra. 

É no meu próprio processo criativo em um diálogo contínuo com outras poéticas que essa 

experiência se realiza. O objetivo principal é de que a compreensão das imagens  de si nos 

processos poéticos que se instauram na mediação tecnológica traga a possibilidade de um 

corpo  poético  que guarde em si novos conceitos sobre o que é ser corpo  na 

contemporaneidade, sobre a maneira como nos vemos e acessamos nosso corpo ao abrir 

novas possibilidades de expressão com as mídias contemporâneas, trazendo, assim, novas 

perspectivas para o processo de criação do artista.

A fundamentação desta pesquisa se baseia nas teorias que reconhecem a relação corpo-

cultura, corpo-mente, de forma integrada, sob a perspectiva do Embodiment9, da 

indispensabilidade do corpo  na atividade cognitiva, em consonância com a noção de 

enação10: um corpo atuante na interação com o seu meio. É norteada pelos textos das 

ciências da cognição  de George Lakoff e Mark Johnson (1999, 2002), Francisco Varela 

(1996, 2001), Humberto Maturana (1998, 2001), António Damásio (2000, 2004, 2011), entre 

outros. O trabalho se realiza no entendimento da imagem do  corpo na arte como uma ação 
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9  Embodiment é o termo utilizado em vertentes das ciências cognitivas para expressar o entendimento da 
cognição a partir da conjunção do organismo cognoscente com o seu meio. A opção de manter o termo em inglês 
se dá por não encontrar em português um termo que traduzisse a inseparabilidade corpo/ambiente, condição 
necessária à ideia proposta na teoria, uma vez que as possíveis traduções, como, por exemplo, incorporação, 
corporificação, encarnação, poderiam dar a entender algo que não faz parte do corpo, não sendo, pois, uma 
compreensão pertinente com o conceito. Nesse mesmo âmbito se insere também a utilização do termo 
embodied.

10  Expressão utilizada pelo neurocientista Francisco Varela e seu colaborador Evan Thompson propondo uma 
abordagem (no original enactive) da cognição com base num organismo que atua no seu meio, em oposição a 
uma tradição cognitivista, que acredita na representação de um mundo pré-estabelecido por uma mente 
predefinida (VARELA! THOMPSON! ROSCH, 1991).



em relação ao corpo que emerge do próprio corpo, na forma embodied de como percebemos e 

significamos a imagem  de si. Cria-se, assim, uma espécie de metalinguagem do corpo  em 

imagem, uma vez que, como explica o linguista George Lakoff e o filósofo Mark Johnson 

(2002), o nosso sistema conceitual é metafórico11  e baseado na experiência corporal, como 

também, consequentemente, nosso processo de criação. É dentro dessa abordagem que as 

imagens de si se constituem nas metáforas do corpo em ação no meu processo de criação.

A contextualização da pesquisa se realiza no campo de estudos da cultura visual 

(MIRZOEFF, 1999, 2003! MITCHELL, 2009), uma vez que a arte  enquanto imagem é visual! 

e o corpo enquanto objeto de visualização é imagem. Como o corpo do artista neste trabalho 

se refere a um corpo autoral, performático, e a uma imagem que, enquanto corpo, é 

performativa, esta pesquisa se produz também no campo dos estudos da performance 

(AUSTIN, 1990! CARLSON, 2009! GOLDBERG, 2006! GLUSBERG, 2005! DIXON, 2007! 

AUSLANDER, 1999). O trabalho terá ainda como base os estudos da cultura digital 

(COUCHOT, 2003, 2007! MANOVICH, 2001, 2009! HANSEN, 2003, 2006) em função das 

diferentes complexidades trazidas pela experiência com as tecnologias numéricas no 

desenvolvimento do que temos chamado de arte digital ou arte numérica. Recorro também a 

contribuições de teóricos que vêm discutindo a imagem artística nas transformações dos seus 

processos de produção – analógico, eletrônico e digital – como Rosalind Krauss (2002, 

2008) e Philippe Dubois (1993, 2004),  entre outros. Nas interseções entre os conceitos de 

signo  e imagem, como representacão  visual e representação mental, utilizo a teoria 

semiótica  de Charles S. Peirce (1839-1914) sob a perspectiva dos estudos dos teóricos Lúcia 

Santaella (2003, 2004, 2008) e Winfried Nöth (2008), na aproximação da semiótica  à 

ciência da cognição.

Na configuração  do corpo  do artista mediado por sua própria imagem, as diferentes 

configurações do corpo na imagem  como representação, apresentação e mediação digital se 

sobrepõem no processo de criação como camadas que se acumulam em diferentes níveis de 

intensidade – ou graus de presença – e se transformam nas formas pelas quais o artista 

percebe e concebe o próprio corpo nas relações entre a arte e a tecnologia.
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11 Para o linguista George Lakoff e o filósofo Mark Johnson, metáfora não é apenas um recurso de linguagem, mas 
a forma que estruturamos nossa compreensão de mundo, nosso pensamento e nossa ação, com base em nossa 
experiência corporal.



É em torno do conceito de configuração  que essa pesquisa se estrutura, em uma visão do 

próprio corpo como espaço de investigação nas suas relações e conexões com a imagem  de si. 

Essa visão do corpo em uma constante reconfiguração se torna possível na medida em que 

ela se inscreve em uma organização cujos elementos expressam-se pelas relações que 

estabelecem entre si – em que adquirem um sentido no interior de cada configuração  – e na 

coexistência das configurações.

Conforme definição12, configuração  é a ação ou efeito de configurar, dar ou tomar forma. A 

ação de configurar se torna necessária, uma vez que, como observou o filósofo Merleau-Ponty 

(1990, p. 42), a matéria é “grávida de sua forma”, assim, a percepção do objeto tem a 

perspectiva do ser no mundo. Nessa abordagem, seja na representação, apresentação ou 

mediação, a imagem se constitui em diferentes ações propostas a partir do corpo do  artista. 

Dessa maneira, esta pesquisa parte do princípio que a experiência artística consiste 

necessariamente em uma enação, na qual percepção  e ação são resultantes de uma cognição 

criadora instituída a partir do conhecimento sensório-motor do corpo na interação com seu 

entorno.

A configuração geral do trabalho se baseia na imagem  como mediação do corpo, discutindo 

a presença constante da mediação na relação entre o corpo  do  artista e sua imagem e como a 

concepção das imagens de si no meu próprio processo de criação se transforma nas 

diferentes ênfases na representação, apresentação  e mediação  digital, através das poéticas 

em processo presentes em cada configuração. Cada forma de ação é realçada em uma parte 

específica da pesquisa: Configuração 01 – O corpo mediado pela imagem na representação; 

Configuração  02 – O corpo mediado pela imagem  na apresentação; e Configuração  03 – O 

corpo mediado pela imagem na mediação digital.

Na proposição de uma estrutura flexível, que permita diferentes perspectivas, a sobreposição 

das camadas se torna fundamental. Considerando que é por meio dessas ações que os 

diferentes aspectos – o  performático, o pictórico, o  fotográfico, o  videográfico  e o numérico 

– da criação artística se manifestam, é na presença simultânea das diferentes ações que 

ocorre a inter-relação  entre os meios de expressão,  essencial ao meu processo de criação. Por 
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isso, mesmo em cada configuração específica, há sempre a preocupação de entender de que 

maneira e em que medida as outras configurações estão presentes na experiência artística, 

modificando a forma de ver e conceber a imagem de si e, assim, reconfigurando o corpo.

Considerando que a prática e teoria são camadas intrínsecas à pesquisa em arte, a 

simultaneidade das experiências e conceitos desenvolvidos no percurso da criação e na 

pesquisa teórica vai permear todo o trabalho. Assim, em cada seção, com o subtítulo Poéticas 

em Processos, as minhas imagens  de si se instalam. À medida que o processo colaborativo de 

criação com Cyrille Brissot (Em/Entre um  ser há/e um  outro) vai se desenvolvendo em 

imagens, obras, instalações, exposições, a experimentação prática será visualizada em cada 

configuração  em uma sobreposição de camadas que se diferenciam, mas, ao mesmo tempo, 

guardam uma relação íntima com todo o conjunto de questionamentos e conceitos ali 

inscritos e, sobretudo, inscrevem-se na sua continuidade.

A numeração e o título das configurações  presentes no grafismo do início de cada seção em 

sequências de 0 e 1 fazem referência ao sistema binário no digital, onde quaisquer operação e 

informação podem ser reduzidas a combinações com base nesses dois algarismos, na qual um 

dígito binário 0 ou 1 (aceso ou apagado: sim ou não) equivale a um bit, em inglês binary 

digit. Dessa forma, todas as informações no digital – textos, imagens, sons, softwares e etc.– 

são codificadas sob a forma binária, para que possam ser interpretadas pelo computador. 

Esse entendimento é importante para a compreensão das possibilidades da arte numérica na 

imagem  do  corpo  constantemente codificado, onde se concentra o foco de interesse desta 

pesquisa. Assim, o digital – sob o olhar, o  olho do artista,  que muda a cada experiência no 

conhecer–, nas suas diferentes formas, permeia cada configuração.

Na primeira Configuração  o intuito é compreender como O corpo  mediado  pela imagem  na 

representação  produz sentido no meu processo de criação,  considerando o caráter 

autobiográfico  e a performatividade  das imagens  nos processos metafóricos que se inserem 

na criação das imagens de si, da imagem  do corpo  à representação de si mesmo.  Para essa 

compreensão, na primeira subseção, a noção de representação  como uma forma de atuação 

sobre o real,  como ação  no conhecimento  de si, e não como uma reprodução, torna-se 

fundamental. Essa proposta é analisada a partir dos questionamentos do conceito de 

representação  como cópia relacionado à forma como adquirimos conhecimento, à concepção 
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de arte  e realidade  e à própria definição de artista, passando pela crise da representação até 

o digital, recolocando a questão da verossimilhança na imagem. Ao correlacionar os 

conceitos de signo  e representação, a imagem de  si como representação visual e mental é 

compreendida como signo-pensamento  – uma imagem que media o conceito  de si –, em uma 

análise orientada pelos estudos da ciência cognitiva e auxiliada pela semiótica. Na subseção 

seguinte, o performático na imagem  do eu como outro  e nos conflitos  do corpo se inscreve 

na ambiguidade da fotografia entre realidade  e ficção,  por meio da experiência vivenciada 

na ação  fotográfica e na superação das dicotomias arte/verdade  e eu/outro  em função da 

ideia de multiplicidade do self explorada nas manipulações da imagem, acentuadas pelo 

processo de digitalização. A próxima subseção sobre a transfiguração do corpo na arte  e na 

tecnologia traz a discussão da desumanização, intensificada na cultura digital,  dentro de 

uma estética da desfiguração, fragmentação e transmutação do corpo nas interseções entre a 

arte, a ciência e a técnica, onde os limites entre o exterior e interior se deslocam nas 

mutações da imagem. Na última subseção, nas poéticas  em processo, transgredindo os 

limites entre o corpo  e o mundo, a exploração dos limites na arte e no próprio corpo se 

materializa na intervenção na imagem do corpo  do artista, fragmentada e manipulada entre 

meios e materiais. No desejo de reintegrar esse corpo, apropriamo-nos novamente do próprio 

corpo na coletividade, nos limites da nossa individualidade.

O corpo mediado pela imagem  na apresentação  é investigado na segunda Configuração, 

com o objetivo de entender como a experiência do eu  na mediação da imagem tecnológica se 

dá no meu próprio processo criativo, a partir de uma apresentação de si que acontece na 

presença do corpo  em imagem  no universo das experiências autobiográficas na arte. Na 

primeira subseção, a apresentação  na apropriação  do  corpo  e da imagem aparece no 

momento em que crise da representação  se direcionava para uma noção de apresentação  na 

arte como uma experiência direta. A reformulação dos conceitos de performance e 

identidade é decorrente de uma reflexão sobre os meios e os métodos de representação, que 

colocam em cheque a própria noção de realidade e a possibilidade de sua reprodução. Essa 

discussão se reflete no pensamento do eu  como seu próprio signo  e na afirmação da 

performance  com uma ação que possui significado em si mesma, inclusive na sua expansão 

na imagem fotográfica (fotoperformance) e videográfica (videoperformance), superando a 

dicotomia efemeridade/permanência. A segunda subseção fala sobre o  conhecimento  de si 

na autoimagem e  na tecnologia que surge nas relações estabelecidas entre o corpo  do 
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artista, os dispositivos tecnológicos e o público, nos efeitos de distorção e manipulação do 

tempo, do espaço e do corpo  do  artista criados na mediação  na imagem fotográfica, em 

seguida na imagem eletrônica e, posteriormente, intensificados e transformados no digital. 

Na última subseção, as poéticas  em processo se transformam, diluindo os limites  entre  o 

corpo e a  imagem, quando a imagem do corpo  passa a constituir uma forma de presença  na 

convergência do performático, do fotográfico  e do videográfico  no ambiente digital, seja na 

ruptura de  si ou na possibilidade de continuidade com o mundo. Esse entendimento de 

presença é discutido a partir do debate sobre a relação das imagens mediatizadas e a 

concepção de ao  vivo, analisando a noção de liveness  na ausência do corpo físico e presença 

do corpo imagético na perfomance digital como uma mudança no significado de presença na 

nossa forma de perceber o mundo na mediação  tecnológica,  diante da nossa capacidade de 

criar novas realidades. Assim, modifica também a noção de apresentação  na experiência 

artística.

A terceira configuração  O corpo mediado  pela imagem na mediação  digital compreende 

meu processo de criação na investigação da tecnologia numérica, entendendo o percurso 

através do qual o digital se torna o medium, um meio em si mesmo, sem o qual determinado 

conceito na criação não poderia se materializar. Ao analisar o que realmente o digital traz de 

novo na relação entre o corpo do  artista e sua imagem, essa busca se realiza a partir da arte 

como experiência e do viver como processo de interação com o mundo  e com o outro, em um 

contexto de diluição das fronteiras entre as disciplinas na convergência digital, provocando 

novas percepções na forma de se relacionar com a imagem. Na subseção a imagem  como 

experiência do corpo, deparamo-nos com a imagem-interface na interatividade, em uma 

proposição de performance como experiência vivida pelo observador. Diante da 

intensificação do papel do corpo como centro de ação e da imagem diretamente vinculada à 

atividade do corpo, avançamos no conceito de imagem  digital como mediação pela qual o 

corpo torna a informação perceptível na experiência embodied.  Na segunda subseção, o 

corpo na experiência da imagem  é visto a partir da nossa capacidade de imaginação na 

sobreposição nos processos mentais e visuais, em uma constante recriação das imagens  de si 

na compreensão e construção do self. Na corporalização da imagem, a imagem  de si, 

enquanto a dimensão virtual da imagem do corpo  no digital, cria uma dimensão afetiva no 

ato de perceber a imagem, proporcionando um conhecimento de si mais profundo. Dentro do 

paradigma de uma realidade mista, acima da dualidade percepção/ilusão, a imersão na 
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imagem se realiza na experiência do corpo que se constitui interface, conectando o espaço 

real e virtual. Na última subseção, nas poéticas em processo, transcendendo os  limites  entre 

um ser e um  outro, a imagem  de si se torna efetivamente a imagem do outro  na interação, na 

programabilidade da imagem  digital. O diálogo com a imagem é aberto ao observador, uma 

imagem que pode ser experimentada no seu movimento, no seu gesto, na sua voz, através das 

dimensões sensoriais do corpo e sua capacidade de expressão, enfim, na sua performance, 

em um espelho que reflete também a imagem do artista.

No desafio de compreender o processo de criação na perspectiva do corpo do artista na 

complexidade dos seus modos de organização em relação ao ambiente, este trabalho é 

articulado a partir do conceito de criação como rede em processo (SALLES, 2006). A 

pesquisadora Cecília Salles (2006, p. 19) ressalta: “A criação artística é marcada por sua 

dinamicidade que nos põe, portanto, em contato com um ambiente que se caracteriza pela 

flexibilidade, não fixidez, mobilidade e plasticidade.” Assim, o modo de pensamento 

relacional pode nos dar uma visão mais abrangente do processo criativo.

A obra é constituída pelas relações que são estabelecidas durante o processo, na sua 

continuidade! assim, o processo é também a obra. É na aproximação da obra de arte, 

buscando uma melhor compreensão do próprio projeto poético “[...] como princípios éticos e 

estéticos, de caráter geral, que direcionam o fazer do artista: princípios gerais que norteiam o 

momento singular que cada obra representa.” (SALLES, 2009, p.42), que pretendo encontrar 

os fios condutores que levam ao conhecimento de si mesmo. Nessa busca, torna-se essencial 

o entendimento dos princípios fundamentais do ato criador, nos diversos elementos que o 

compõem: conceitos, matérias, procedimentos e na combinação de suas relações. Esses 

elementos serão analisados dentro da abordagem do movimento criador,  segundo Cecília 

Salles, a partir das suas pesquisas no campo da crítica de processos, que investiga a obra a 

partir da sua construção, do entendimento dos sistemas que animam e sustentam sua 

produção em permanente transformação.

Nessa relação com o inacabável, a obra só adquire sentido nas relações que estabelece com o 

público, em uma criação compartilhada com o observador,  quando o eu se torna nós  nesta 

pesquisa. Assim, é importante ressaltar o papel relevante da experiência do observador na 

situação criada pela obra, como ele experiencia o que observa, dando importância também à 
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experiência do próprio artista como um constante observador. É nesse sentido que utilizo o 

termo observador, dentro da perspectiva da biologia do conhecer dos neurobiólogos 

Humberto Maturana e Francisco Varela (2001), como agente no conhecer, a partir de um 

conhecimento ativo na experiência. E, assim, busco evitar outras denominações como 

espectador, receptor, fruidor, interator, que possam sugerir qualquer tipo de categorização 

do observador em função dos meios.

Aqui a rede de criação se constitui em uma trama individual e social, com pontos de 

interações entre o corpo, a imagem  e a tecnologia  no cruzamento das linhas do tempo e 

espaço traçadas na arte, dentro da compreensão dos processos cognitivos realizados em 

determinados contextos. A partir dessa trama, procuro identificar como o corpo  do artista e 

sua própria imagem na criação artística estão implicados na noção de corpo na cultura e, 

assim, no próprio conceito de arte.

Na compreensão e incorporação das práticas contemporâneas, esta pesquisa se inscreve na 

atualização do contexto histórico da arte no experimentalismo das vanguardas como 

Cubismo (1907-14), Futurismo (1909-18), Dadaísmo (1916-23), Surrealismo (1924-60), em 

uma proposta de interdisciplinaridade e integração entre diferentes materiais e meios de 

expressão na assimilação das novas técnicas, dentro de uma concepção estética voltada para 

o contexto e a experiência de criação na noção da obra como processo! na participação do 

observador nos happenings, environments! na inserção do corpo na arte da perfomance e na 

bodyart, nas décadas de 1960 e 1970, e todas as outras ações desenvolvidas em uma 

linguagem entre o gesto e a imagem. Nesse percurso de redefinição constante do próprio 

conceito da arte, meu trabalho se identifica com as reivindicações da Arte Conceitual 

(1960-80), na relação da arte com a linguagem  e, sobretudo, na importância do conceito  na 

obra de arte, que permeia minha criação constituindo mesmo os processos  poéticos. Em 

função da importância da plasticidade da imagem  no meu processo criativo, esse aspecto 

conceitual se refere não a uma renúncia do objeto – ou da imagem como objeto –, mas à ideia 

que se estabelece na poética visual do corpo em imagem: uma imagem-conceito.

Em um movimento dinâmico entre perfeição e imperfeição ligado às mudanças nas 

definições do corpo  e da arte em cada momento, o corpo humano já foi incansavelmente 

explorado nas mais diversas formas artísticas. Implícito nessas manifestações está articulado, 
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sobretudo, o questionamento da intervenção científica e tecnológica sobre o corpo, 

materializado pela evolução da medicina, biotecnologia e, também, pelas imagens digitais, 

que provocam deslocamentos dos limites e fronteiras, anunciando novas possibilidades do 

corpo na contemporaneidade.

Para compreender esses deslocamentos, correlaciono as discussões teóricas com as práticas 

artísticas que evidenciam essa dissolução de fronteira, questionando a dualidade corpo/

imagem, uma vez que é na experiência artística que esses debates se contextualizam, 

podendo surgir novas abordagens na relação corpo-imagem. Sem a intenção de fazer um 

percurso historicista, cronológico, ainda que às vezes esse caminho seja necessário para 

compreender as transições consecutivas nos conceitos históricos do corpo e da imagem, 

inter-relaciono as obras por suas proposições estéticas e conceituais e referências com as 

propostas contemporâneas. Neste percurso, não há pretensão de abranger todos os 

acontecimentos significativos através da história nesse campo! assim, existe o risco de que 

trabalhos importantes no âmbito da relação corpo-imagem  na criação das imagens  de si não 

sejam citados. As escolhas das obras foram feitas em função da abordagem de questões 

fundamentais nesta pesquisa, no questionamento dos limites entre o corpo  e a imagem, e da 

relação com a minha própria história. Dessa forma, tais obras guardam, de uma maneira ou 

de outra, uma identificação com meu projeto poético, com minhas práticas artísticas ou, mais 

ainda, são referências fundamentais na minha formação como artista, realizada em grande 

parte no exterior, entre Itália, Canadá e França, o que explica o universo internacional dos 

trabalhos mencionados.

Na proposta de uma concepção de pesquisa inerente aos contextos e às experiências de 

criação, a ideia é que essa contextualização através de obras de artistas já reconhecidos pela 

história da arte auxilie na compreensão do modo como o artista contemporâneo se relaciona 

com a “tradição” e de que forma isso interfere na criação, particularmente, no meu próprio 

processo criativo, uma vez que, como reafirma Salles (2006, p. 42): “Cada obra ou cada 

manuseio de determinada matéria estabelece interlocuções com a história da arte, da ciência 

e da cultura de uma maneira geral, assim como se remete ao futuro”.
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Nesta metodologia, as imagens das obras funcionam como textos, daí a opção de não ter uma 

lista de ilustrações, uma vez que o sentido de cada imagem se estabelece na sua inserção 

como argumento na discussão. De outra parte, alguns textos se apresentam como imagens, 

como os textos do filósofo de Georges Bataille (1897-1962), em O Erotismo (1987)13, os versos 

do mito de Narciso, em Metamorfoses  III,  de Ovídio (1841), que constituem os alicerces do 

processo de criação desta pesquisa, ou, ainda, o texto da curadoria, também exposto aqui 

como imagem. A ideia é que todas as partes estejam integradas em um corpo único, sem 

anexos ou compartimentos separados, uma vez que todos os elementos fazem parte da 

mesma experiência de criação.

Nas considerações finais sobre as reflexões do processo criativo nas configurações aqui 

contextualizadas, entendemos que as técnicas de produção mudam a relação com a imagem 

porque as mesmas mudam a relação com o corpo na maneira de atuar sobre o mundo e, 

assim, sobre a imagem. As camadas que se constituem na representação, apresentação  e 

mediação digital se deslocam e se transformam no processo de criação! é importante 

entender como esse movimento acontece em relação umas às outras, pois são nessas 

mudanças que o corpo  se reconfigura. Essas transformações se referem, sobretudo, à procura 

de uma imagem, ou, melhor dizendo, de imagens que possam dar coerência ao nosso eu na 

coletividade. A representação e apresentação  do corpo na criação das imagens de si tornam-

se complexas por fatores que ultrapassam a simples aparência ou a mediação utilizada, 

relacionando-se, sobretudo, à consciência de si mesmo no contexto cultural, na interação 

com o outro. Quando as técnicas se diversificam no digital, a mediação  se torna cada vez 

mais importante para a formação da obra, porém, é sobretudo a capacidade do artista de 

articular a tecnologia na sua experiência que gera uma nova forma de mediação e, por 

consequência, novas formas de expressões artísticas que possam recriar as imagens  de si e do 

mundo.
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A reflexão de nossa própria imagem nos toca como uma forma de presença devido à 

consciência de si que os espelhos têm tendência a reproduzir. No mito de Narciso, deparamo-

nos com a estranheza de sua fascinação diante dessa imagem que responde a seus 

movimentos, suas emoções, suas ações, enfim, uma imagem que corresponde à sua atuação 

no mundo. Narciso se debruça sobre seu reflexo na água e é no diálogo com o corpo que a 

imagem surge, Ovídio, como narrador, o adverte: “[...] desvia-te, tu o farás 

desaparecer” (OVIDE, 1966, p. 101)1.

Nos versos do poeta instala-se um conflito: ao mesmo tempo em que a imagem é dependente 

de sua ação, Narciso não consegue apreendê-la completamente. Embora Narciso não possa 

alcançar sua própria imagem, é o reflexo do corpo que permite reconhecê-lo como próprio. A 

imagem não se limita a imitar o eu, é o eu que se realiza na presença da imagem. 

Quando Alberti (1999, p.101), em Da Pintura, afirma: “Contém em si a pintura [...] a força 

divina de fazer presente os ausentes”, ele parece se remeter ao retrato, onde a imagem não se 

limita a reproduzir o corpo, mas se constitui em um índice de sua presença. Podemos dizer 

que Alberti se refere diretamente ao autorretrato, por ele mesmo ter conferido a Narciso a 

invenção da pintura.

Na etimologia da palavra representar encontramos “apresentar, estar presente, 

comparecer”2, o que confirma que, na representação, existe a possibilidade de apresentação 

e, como a ação de representar-se está situada entre a imagem e o próprio eu, traz também a 

possibilidade da mediação. Na dinâmica que se estabelece entre essas diferentes ações, o meu 

objetivo na Configuração do corpo mediado  pela imagem  na representação  é compreender 

como, no meu processo de criação, as imagens de si nas representações constituem uma 

possibilidade de significar, exprimir, formar, tornar presente o corpo do artista, sem ser 

simplesmente uma reprodução.

A busca no entendimento de como a representação adquire significado se realiza em um 

percurso que passa pelo questionamento da ideia de representação  como cópia na 
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proposição da noção de representação  como ação, na qual a representação  visual é também 

uma representação  mental, e, portanto, uma ideia, constituindo-se em uma imagem-

conceito. Em seguida encontro o performático  na imagem do eu como outro, na 

multiplicidade do self, e na compreensão da imagem de si como lugar de expressão dos 

conflitos do corpo. Na sequência, o entendimento da transfiguração do corpo na arte e na 

tecnologia traz a possibilidade de transgredir os limites entre o corpo  e o mundo na presença 

da imagem do corpo do artista.

Desde a pré-história, a marca das mãos sobre as paredes das cavernas já apresentava o 

conceito de autoimagem ligado à noção de presença. No entanto, é a partir do Renascimento, 

quando o humano se torna um centro de interesse em si mesmo, que o autorretrato se 

estabelece como gênero artístico, tornando-se uma prática fundamental na experimentação 

artística. 

Na arte contemporânea, amplia-se o conceito de autorretrato – um retrato feito pelo 

indivíduo de si próprio – para a imagem  do  corpo  do artista  na sua criação, que pode ser 

realizada com diversos procedimentos e assumir diferentes formas. Algumas vezes, o 

autorretrato pode mesmo ser realizado por um terceiro a pedido do artista, constituindo-se 

no olhar do outro, filtrado ou apropriado pelo artista. Outras vezes, a autoimagem não possui 

nem mesmo a presença do artista, mas se conecta ao eu. O que permanece nessas práticas é a 

correspondência entre a ideia de corpo e sua imagem nas escolhas do artista, no traço 

inevitavelmente autobiográfico. A autobiografia aqui é vista como uma construção deliberada 

do artista na interação com seu meio, mutável e adaptável, uma vez que a representação do 

próprio corpo se inscreve em um discurso culturalmente construído, criando um espaço 

autobiográfico compartilhado com o outro. É nesse espaço, onde a autobiografia cruza-se 

com a noção de autorretrato, que as representações  de si acontecem no meu processo de 

criação.

Quando observamos o autorretrato O desesperado (Le désespéré, 1841) do pintor realista 

Gustave Coubert (1819-1877) confrontamo-nos com sua estranha sensação diante da imagem 

especular. Longe de ser uma imagem descritiva baseada nas convenções do autorretrato em 

função da glorificação do indivíduo numa autoimagem perfeita, o artista se faz presente na 
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expressão de um estado do corpo, a representação de si mostra seu corpo tal como ele é 

vivido, no seu desespero, como reafirma o título da obra.

Sabemos que a imagem  do corpo do artista  não é o mesmo que o corpo do artista! apesar 

disso, em algumas obras temos a sensação de nos relacionarmos diretamente com o artista 

quando nos deparamos com suas imagens. Essa sensação não é só uma impressão, as 

imagens de si que o artista elabora constituem um meio de acessar aspectos íntimos da sua 

vida, da sua personalidade, sobretudo se podemos mergulhar no contexto da sua criação, 

como na série de fotografias A balada da dependência sexual (The Ballad of Sexual 

Dependency, 1982-1992) da artista Nan Goldin (1953-). A partir da emoção proporcionada 

pela fotografia, que permite registrar cada momento particular das nossas vidas, a 

abordagem autobiográfica de Nan Goldin se realiza através de registros fotográficos que 
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falam da sua convivência com amantes, amigos, na qual o eu  se constrói na relação com os 

outros, na apropriação de suas próprias experiências. As fotografias mostram uma sociedade 

decadente, em que a liberdade sexual e o abuso de drogas acabam tragicamente na fatalidade 

do vírus da AIDS, apresentando cenas de violência, sexo e drogas que fazem parte da 

intimidade da artista, expondo, assim, a si mesma. A franqueza de suas imagens, distantes de 

uma realidade idealizada, leva ao extremo a metáfora arte é vida, representando todo um 

esforço dos artistas na arte contemporânea em criar uma ligação simbiótica entre a arte e a 

experiência vivida.

A essa experiência perturbadora frente a si mesmo, nas expressões visuais na arte, atribuo ao 

caráter performático das imagens na representação de si. Nesse contexto, estendo às 

imagens artísticas a noção de performatividade desenvolvida pelo filósofo da linguagem 

John Langshaw Austin (1990) em Quando dizer é fazer – palavras  e ação3, na qual os 

enunciados são eles mesmos os atos, ou seja, uma expressão é performativa quando não se 

limita apenas a descrever um fato, mas torna-se o fato em si mesmo. O performativo4 aqui 

sugere uma construção de sentido na representação  do próprio corpo, que se constitui nas 

imagens mesmas. 

O processo metafórico se inscreve no coração dessa dinâmica, uma vez que “a essência da 

metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra.” (LAKOFF! 
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3 O original em inglês How to do things with word foi publicado em 1959.

4 Sobre o termo performativo Austin (1990, p. 25) esclarece “[...] que este nome é derivado do inglês to perform, 
correlato do substantivo ‘ação’, e indica que ao se emitir o proferimento está – se realizando uma ação, não 
sendo, conseqüentemente, um mero equivalente a dizer algo.”.
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JOHNSON, 2002, p. 47). Dentro dessa visão performativa da imagem, experienciamos a 

imagem  em termos de corpo  e encontramos, então, a metáfora: imagem  é  corpo. Embora 

seja mais difícil de aceitar, localiza-se nesse processo outra metáfora: corpo é imagem. Essa 

objeção em admitir sua possibilidade é compreensível, pois sabemos que o corpo  não é 

somente imagem, uma vez que sua existência depende de todo um aparato sensório-motor. 

Contudo, lembro que essa constatação não invalida a metáfora, uma vez que a estruturação 

metafórica, como propõem Lakoff e Johnson (2002, p. 57), não é total, mas parcial, pois “se 

fosse total, um conceito seria, de fato, o outro e não entendido em termos de outro”. Nesse 

sentido, mesmo no entendimento que o corpo  não é somente imagem, considero a metáfora 

corpo é imagem  tão importante quanto a anterior e, talvez, ainda mais necessária, uma vez 

que é em função de que podemos compreender e experienciar o corpo  em termos de imagem, 

que o meu processo de criação da imagem de si se estabelece.

O encantamento pelas imagens  do corpo  tem origem no conhecimento do próprio corpo, na 

obstinação de dar forma visível ao humano e, assim, a si mesmo, que, por sua vez, origina-se 

no corpo mesmo, na forma que estruturamos nossa experiência cotidiana no sentido de que 

ver ou tornar visível “algo” contribui para um melhor entendimento do que constitui esse 

“algo”. Nesse sentido, o modo como eu me vejo corresponde à compreensão que tenho de 

mim mesma. Daí a metáfora “comprender é ver” e sua justaposição à metáfora “construção”, 

em que ver é estruturar no sentido de dar forma, configuração, contorno (LAKOFF! 

JOHNSON, 2002, p.189), que advém da importância da visão na estruturação de nossos 

conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos. 

De outra parte, precisamos estar atentos que a visão não está separada dos outros sentidos, o 

que vemos e, sobretudo, como vemos pressupõem um conhecimento sensório-motor: nossa 

corporalidade5. Assim, a dimensão estética e conceitual da atividade humana não pode estar 

separada dos processos cognitivos do corpo. O que faz da criação das imagens do corpo  uma 

metaexperiência, já vez que dizem respeito à nossa própria experiência de ser corpo. É nesse 
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5  Utilizo corporalidade na intenção de esclarecer o conceito embodiment, por entender que esse termo é o que 
mais se aproxima, na tradução para a língua portuguesa, da concepção das ciências cognitivas, que, em uma 
perspectiva contrária à dualidade corpo-mente, defende sua inseparabilidade, uma vez que “a mente não é 
simplesmente encarnada, e subsequentemente separável do corpo, mas é ela própria uma propriedade 
emergente, inseparável  de um dado arranjo material  de componentes que formam o corpo de organismos 
cognoscentes em interação com o seu meio ambiente” (VARELA! THOMPSON! ROSCH, 1991, p.16), conforme 
nota dos tradutores (Joaquim Nogueira Gil e Jorge de Sousa) explicando a escolha do termo corporalidade/
corporalização, em vez de encarnação, para traduzir embodiment.
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sentido que compreendo as imagens  de si como metáforas  do corpo  e argumento que as 

imagens que o artista cria do próprio corpo constituem inevitavelmente em uma 

metalinguagem, uma metáfora que é a imagem de si mesmo enquanto conceito que temos de 

nós mesmos.

A razão de focalizarmos tanto nossa atenção sobre a metáfora é que ela une razão e 
imaginação. A razão, no mínimo, envolve a categorização, a implicação, a inferência. 
A imaginação, em um dos seus muitos aspectos implica ver um tipo de coisa em 
termos de um outro tipo de coisa o que denominamos pensamento metafórico. 
(LAKOFF! JOHNSON, 2002, p. 303).

Para entender como esses conceitos são definidos metaforicamente, focalizo aqui a 

representação  de si na qual a imagem mesma reflita a ação de habitar um corpo como uma 

poética central na construção da obra, fundamental no meu próprio processo de criação. 

Dentro dessa ideia, cito o trágico Autorretrato com a orelha cortada (Autoportrait à la 

oreille  bandée, 1889), de Van Gogh (1853-1890)! A coluna partida (La columna rota, 1944), 

de Frida Kahlo (1907-1954), que fez de quase a totalidade de sua obra a sua própria vida, 

tendo seus sofrimentos como ponto de referência! Quatro  Estudos para um Autorretrato 

(Four studies  for a self portrait, 1967), de Francis Bacon (1909-1992), nas 

autorrepresentações do seu rosto contorcido, esfolado. Os projetos poéticos desses artistas 

implicam profundamente o corpo, um corpo que tem problemas físicos, psíquicos, mediado 

por imagens que se estabelecem na própria ação do corpo de adoecer, na dor de ser corpo, 

quando "a consciência do corpo invade o corpo " (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 114).

Nesse contexto, a imagem do corpo  é a base para a compreensão da realidade do eu e da 

busca artística, tornando consciente sentimentos e emoções. Sobre a emoção e o sentimento, 

o neurocientista António Damásio (2000, p. 55) ressalta: “existe algo acentuadamente 

característico no modo de como as emoções vincularam-se às ideias, valores, princípios e 

juízos complexos que só os seres humanos podem ter [...]”. Essa ligação une o corpo do 

artista à sua própria imagem enquanto criação, na possibilidade que o conhecimento traz de 

transformar sua própria realidade.

Dentro da perspectiva da biologia do  conhecimento, segundo Damásio (2000, p. 253), a 

experiência do eu se realiza na busca de “um sentido do self no ato de conhecer”, no processo 

constante de reconstrução do self autobiográfico, uma vez que as memórias autobiográficas 
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– nossos registros pessoais em relação ao passado e futuro – podem ser remodeladas no 

decorrer da experiência.

As mudanças que ocorrem no self autobiográfico ao longo da vida inteira de um 
indivíduo se devem tanto à remodelação consciente e inconsciente do passado vivido 
como à formulação e remodelação do futuro antevisto. Acredito que um aspecto 
crucial da evolução do self reside no equilíbrio de duas influências: o passado vivido e 
o futuro antevisto. Maturidade pessoal significa que as memórias do futuro que 
antevemos para o tempo que possivelmente temos pela frente exercem grande 
influência sobre o self autobiográfico de cada momento. As memórias dos cenários 
que concebemos como desejos, aspirações, objetivos e obrigações atuam a todo 
instante sobre o self. Sem dúvida elas também possuem um papel na remodelação 
consciente e inconsciente do passado vivido e na criação da pessoa que a cada 
momento imaginamos ser. (DAMÁSIO, 2000, p.288).

Dessa forma, a representação do corpo se torna um dos critérios de consciência de si, sendo a 

imagem  na arte uma forma de atuação sobre o real, constituindo-se em uma enação, uma 

ação corporalizada, como propõe Francisco Varela (1996, p. 72-73, grifo do autor), uma vez 

que, ao “[...] colocar as questões pertinentes que surgem a cada momento da nossa vida. 

Estas não são predefinidas mas en-agidas, nos fazêmo-la emergir”6. Como artistas, na 

elaboração da autoimagem, modificamos a forma de pensar e agir em relação ao conceito de 

arte, à definição de artista e à concepção da imagem de si.

A visão de um corpo dependente de seus sentimentos, de suas emoções, de suas ações, 

redimensiona o contexto da arte, que se volta para além da pretensa objetividade das 

aparências, buscando a imagem artística como uma forma de expressão, na sua 

performatividade. Essa imagem se difere da imagem apenas ilustrativa, descritiva! 

propriedades, muitas vezes, equivocadamente destinadas à imagem especular, implicadas na 

noção de representação como espelho.
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Quando entramos no debate do corpo  e da imagem  do corpo  na arte  é inevitável nos 

depararmos com a questão da representação. Não menos polêmica que as noções de corpo, 

imagem  e arte, a noção de representação  está longe de possuir uma definição única, 

assumindo diferentes sentidos em discussões nas diversas áreas do conhecimento. Além do 

mais, a representação  é um dos conceitos centrais nas preocupações dos estudos do próprio 

conhecimento, na apreensão do mundo. Assim, não tenho a intenção de encontrar uma 

unanimidade no termo representação, mas percorrer caminhos que indiquem uma 

perspectiva do corpo do  artista  dentro da noção da cognição como um entendimento 

embodied, na dinâmica corpo-mente e ambiente. O que para mim significa afirmar a 

representação como ação no conhecimento de si e não como apenas uma reprodução.

O sentido da representação como reprodução reflete o modo de pensar chamado 

representacionismo, que segundo os biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela (2001) 

ainda prevalece como marco epistemológico na nossa cultura: 

Sua proposta central é a de que o conhecimento é um fenômeno baseado em 
representações mentais que fazemos do mundo. A mente seria, então, um espelho da 
natureza. O mundo conteria “informações” e nossa tarefa seria extraí-las por meio da 
cognição. (MATURANA! VARELA, 2001, p.8).

Essa concepção é ligada à representação mimética de um mundo pré-existente, na ideia de 

um mundo percebido independente de quem o percebe e de uma arte, ou qualquer outra 

forma de pensamento, condicionada a reproduzir esse mundo. Nesse caso, a arte seria a 

representação da ideia que elaboramos do mundo, ou seja, a representação de uma 

representação.

Em diferentes maneiras, o questionamento da arte como espelho da natureza foi uma 

constante nos movimentos artísticos do século XX. Na obra A Traição das  Imagens  (La 

trahison des images, 1928-1929), René Magritte (1898-1967) faz questão de deixar óbvio, ao 

escrever: “Isto não é um cachimbo”7, que a imagem do objeto, por mais realística que seja, e o 

objeto não são a mesma coisa. A utilização de técnicas extremamente realísticas por alguns 

artistas surrealistas para criar imagens que desafiavam o senso de realidade dá a entender 
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que a superação dos limites impostos à representação  na arte não está fundamentada na 

oposição abstração e figuração, mas na contradição entre o processo criativo e a reprodução 

da realidade como cópia, a qual Magritte se refere enfaticamente na pintura A Tentativa do 

Impossível (Tenter l’impossible, 1928), com seu autorretrato tentando reproduzir um modelo 

vivo. Na imagem de um olho que reflete o mundo, com o título O falso espelho  (Le faux 

miroir, 1928), Magritte chama a atenção de que, se por um lado, quando nos olhamos no 

espelho, refletimos o exterior, de outra parte, o que vemos sofre a interferência do que 

somos, utilizando-se da metáfora do olho como espelho da alma, através do qual podemos 

ver o nosso interior. Essa dinâmica entre exterior e interior, que se realiza no corpo do 

artista durante a criação, traz uma complexidade ao processo de representação  que o 

distancia de uma mera reprodução.

A autonomia do artista, tão reivindicada nos movimentos de vanguarda, dá a possibilidade de 

subverter as funções originais do meio na contextualização de um projeto poético, como fez 
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Marcel Duchamp (1887-1968) nos seus ready-mades 8. Ao apropriar-se de objetos 

industrializados, tornando sem efeito seu aspecto utilitário e dando-lhes uma dimensão 

estética, Duchamp liga o processo de criação à representação de uma ideia, nesse caso, a 

própria ideia de arte e de artista, como coloca o artista conceitual Joseph Kosuth (1945-): 

“Essa mudança – de ‘aparência’ para ‘concepcão’ – foi o começo da arte ‘moderna’ e o começo 

da arte ‘Conceitual’. Toda a arte (depois de Duchamp) é conceitual (por natureza), porque a 

arte só existe conceitualmente.” (KOSUTH, 2006, p.217).

Na Arte Conceitual (1960-80), onde o conceito, a ideia, constitui a obra em si, a imagem 

como representação  é questionada a partir do meio fotográfico e do modo pelo qual 

formulamos conceitos. Joseph Kosuth, na instalação Uma e três  cadeiras  (One and three 

chairs, 1965), coloca uma cadeira real, uma fotografia da cadeira em tamanho natural e a 

definição de cadeira do dicionário. Nesse confronto, percebemos que, embora esses 

elementos se relacionem intimamente, devido ao nosso processo de construção de sentido, 

eles são necessariamente distintos.

O que ocorre é que a imagem, ainda quando constitui um signo icônico, cujas “suas 

qualidades se assemelham às do objeto” (PEIRCE, 2000, p.73), não substitui completamente 

o objeto! embora em algumas situações possa tornar presente algo ausente, a imagem não é o 

referente. O signo  representa o objeto na mediação entre o objeto e o efeito que ele pode 

produzir, que é o interpretante em termos perceianos, e se constitui em uma representação 

mediada.
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8 Ready-made  é o termo criado por Marcel Duchamp em 1913 para definir o procedimento artístico no qual um 
objeto comum é nomeado obra de arte através da escolha do artista.
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Mesmo com as mais variadas definições em diferentes campos de conhecimento e os 

diferentes usos do termo representação, compreende-se que representar é estar no lugar de 

algo. Esse pensamento está presente na definição do filósofo e linguista Charles S. Peirce, na 

qual representar é “Estar em lugar de, isto é, estar numa tal relação com um outro que, para 

certos propósitos, é considerado por alguma mente como se fosse esse outro” (PEIRCE, 

2000, p.61) e acrescenta que “Quando é desejável distinguir entre aquilo que representa e o 

ato ou relação de representar, o primeiro pode ser chamado de ‘representamen’, o último 

‘representação’” (PEIRCE, 2000, p.61). O que precisamos saber é como a representação pode 

mediar esse algo e sob qual ponto de vista, uma vez que a relação de semelhança não se 

encontra na imagem ou no objeto, mas nas proposições relacionais que se estabelecem nos 

processos de cognição, na mediação! e a iconicidade ou o grau de iconicidade é definido 

culturalmente.

Nesse contexto, toda imagem na arte, mesmo a automatizada, origina-se na ação do artista 

capaz de criar um novo conceito no conhecimento do mundo e, assim, de si mesmo. Portanto, 

podemos dizer que a ideia da imagem  como uma “reprodução mecânica” da realidade 

impregnada na noção de representação  na arte constitui uma impossibilidade. Daí a crise da 

representação que se iniciou na arte moderna e, de uma forma ou de outra, permanece ainda 

hoje nas discussões da arte contemporânea. 

O debate em torno do corpo e suas representações na história  da arte  inicia-se, de um lado, 

pela ideia de que as imagens se assemelham, de maneira geral, aos objetos a que se referem e, 

de outro lado, por uma visão do corpo natural, estável, que deveria ser reproduzido como tal 

à imagem do que se pensava ser o corpo puro, sem interferências exteriores e o mínimo de 

distorções normalmente causadas pela imagem.

Um signo ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 
algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo 
equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino 
interpretante  do primeiro signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. 
Representa esse objeto não em os todos seus aspectos, mas com referência a uma tipo 
de ideia [...] (PEIRCE, 2000, p.46). 

Na sua teoria, Peirce utiliza representação  e signo  como sinônimos (SANTAELLA! NOTH, 

2008, p.15). Quando tomamos a imagem – representação do corpo – como signo, de acordo 

a definição de signo de Peirce, o pensamento de um corpo natural e reproduzível perde o 

sentido, entendemos que a representação do corpo se relaciona a uma ideia do corpo. Por 

 !"#$%&'()*+",-.,,,,,,,,,,,,",!"(/",012%)2",/13),%0)&10,#),(1/(141#5)*+",,,,,,,,,,,,,,,,,,67                                                                                                       



exemplo, Henri Matisse (1869-1954), ao evocar sensações por meio da forma e da cor em A 

dança (La danse, 1909), representa um corpo menos naturalista, com referência aos padrões 

clássicos de anatomia. Não obstante, a importância dessa pintura se encontra na ideia de que 

é o corpo  que estabelece a nossa unidade com o mundo, com o outro, em harmonia com a 

natureza, da qual o corpo é parte integrante.

Encontramo-nos pura e simplesmente com ele! acordámos para nós próprios e para o 
mundo que habitamos. Vamos reflectindo sobre esse mundo à medida que crescemos 
e que vivemos. Reflectimos sobre um mundo que não é feito, mas encontrado, e, no 
entanto, é também a nossa própria estrutura que nos permite reflectir sobre este 
mundo. Deste modo, ao reflectir encontramo-nos num círculo: estamos num mundo 
que aparenta estar ali antes da reflexão começar, mas esse mundo não está  separado 
de nós. (VARELA! THOMPSON! ROSCH, 1991, p.25).

Ao analisar a representação do mundo por uma determinada época, no modo como arte é 

pensada, produzida, existem pelo menos duas vias de problematização possíveis: a primeira 

trata-se de uma adequação artística à representação do mundo e a segunda uma tentativa de 

adequar o mundo a uma representação ideal. Nessa visão baseada na oposição objetividade/

subjetividade, a dicotomia arte/realidade adquiriu um papel central na noção de 

representação.
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No cerne dessa discussão encontram-se questões que antecedem a pergunta do que seria uma 

representação do mundo: “O que é a arte?”, “O que é real?” e “O que é o mundo?”! perguntas 

que continuam sem respostas. A própria dificuldade de responder a essas questões, ou 

mesmo a existência de um número infinito de respostas em função de diferentes contextos, 

confirma que o mundo é dinâmico, não é predeterminado, nem noções que dizem respeito à 

condição humana tão permanentes como poderíamos imaginar.

Talvez, ter a resposta não seja tão necessário, mas é importante refletir sobre porque fazemos 

determinadas perguntas. Até não muito tempo atrás, nós nos perguntávamos: “O que faz 

uma obra de arte bela?”! hoje entendemos que, como o mundo é dinâmico, os padrões de 

beleza não são fixos, logo, o “belo” não pode constituir um parâmetro para avaliação da arte. 

Não obstante, a questão “O que é arte?” ou “Isso é arte?” é relativamente recente! ela surge 

com as possibilidades abertas no decorrer do século XX, quando os diversos meios de 

expressão e materiais utilizados pelos artistas aproximam o espaço da arte e do mundo em 

comum, colocando em questão a própria definição de ser artista e a ideia de arte, ou ainda a 

arte mesma como ideia, como propôs a Arte Conceitual. Hoje, acrescentadas a esse ambiente 

da arte, todas as diferentes possibilidades trazidas pelos recursos tecnológicos da cultura 

digital, já nos perguntamos: “Como pode ser a arte?” e, na continuidade, “Como pode ser o 

real?”, ou ainda“Como pode ser o mundo?”.

A problematização da noção de representação  está intimamente ligada com a relação entre a 

imagem  e o mundo, ou, melhor dizendo, a questão da imagem  como representação do 

mundo, ou, ainda, de uma forma mais ampla, está relacionada com a nossa visão de mundo, 

a ideia que temos do mundo no qual vivemos, o nosso pensamento. Uma outra via para a 

análise da representação do mundo na criação artística seria uma perspectiva na qual o 

mundo e o artista se definem um ao outro, como coloca o biólogo Francisco Varela:

Trata-se de uma interpretação contínua que não pode ser adequadamente fechada 
num conjunto de regras e de pressupostos, porque depende da ação e da história! é 
um mundo de significados de que nos apoderamos por imitação e que se torna parte 
integrante do nosso mundo preexistente. Mais ainda, não podemos excluir-nos do 
mundo para comparar o seu conteúdo com as suas representações: estamos sempre 
imersos nesse mundo. (VARELA, 1996, p.78).

Para o fillósofo Merlau-Ponty (2006, p.203) “O corpo é nosso meio geral de ter um mundo.” ,

então, pergunto-me: “Como se realiza a experiência do eu?” e “Como as representações 

visuais, enquanto representações mentais, participam desse processo?”. Em um sentido 
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importante, a representação mental é essencial à nossa sobrevivência, devido ao modo como 

nosso aparelho sensório-motor funciona, como se constituem os mecanismos 

neurofisiológicos de articulação do pensamento, a cognição pressupõe a representação. 

Assim, na vida cotidiana, estamos todo o tempo traduzindo nossa experiência através de 

representações e nos reorganizando em função dos conceitos que elaboramos. Essa 

elaboração não se dá apenas num nível intelectual, mas na mediação entre o corpo  e o meio 

na interdependência de seus aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais. Nos seus estudos 

de neurociência, ao esclarecer como utiliza o termo representação, Damásio (2000) fala do 

problema da expectativa de uma reprodução fiel em torno do conceito de representação.

Emprego-o como sinônimo de imagem mental ou padrão neural. Minha imagem 
mental de um rosto específico é uma representação, assim como os padrões neurais 
que surgem durante o processamento perceptivo-motor desse rosto, em diversas 
regiões do cérebro – visuais, sômato-sensitivas motoras. Este uso de representação é 
convencional e claro. Significa simplesmente “padrão que é consistentemente 
relacionado a algo”, quer se refira a uma imagem mental, quer a um conjunto 
coerente de atividades neurais em uma região cerebral específica. O problema com o 
termo representação não é a ambigüidade, já que todos podem deduzir o que ele 
significa, mas a implicação que de algum modo, a imagem mental ou padrão neural 
representa com algum grau de fidelidade, na mente e no cérebro, o objeto ao qual a 
representação se refere, como se a estrutura do objeto fosse reproduzida na 
representação. Quando uso a palavra representação, não é isso que estou sugerindo. 
Não tenho ideia de quanto os padrões neurais e as imagens mentais são fiéis em 
relação aos objetos a que se referem. Ademais seja qual for o grau de fidelidade, os 
padrões neurais e as imagens mentais correspondentes são criações do cérebro tanto 
quanto produtos da realidade externa que levou à sua criação. Quando você e eu 
olhamos para um objeto exterior a nós, cada um forma imagens comparáveis em seu 
cérebro. Sabemos disso muito bem, pois você e eu podemos descrever o objeto de 
maneiras muito semelhantes, nos mínimos detalhes. Mas isso não quer dizer que as 
imagens que vemos sejam a cópia do objeto lá fora, qualquer que seja sua aparência. 
Em termos absolutos, não conhecemos essa aparência. (DAMÁSIO, 2000, p.404).

Ligadas ao termo representação  como sinônimo de imagem  e, consequentemente, à 

problemática da noção de representação  como cópia, tanto as imagens mentais – que se 

formam na mente na relação com o mundo a partir dos diversos canais sensoriais, inclusive a 

visão – quanto as imagens visuais – produzidas por uma tecnologia visual, desde o lápis até 

as mídias informáticas – constituem-se na experiência corporal e materializam conceitos 

sobre o mundo ao nosso redor. Embora tenham significados distintos, devido às suas 

propriedades diferenciadas, os processos de formação da representação visual e da 

representação mental se sobrepõem na criação. Com relação à coincidência dos processos de
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representação visual e representação mental, os teóricos da comunicação e semiótica Lúcia 

Santaella e Winfried Nöth afirmam:

Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois estão inextrincavelmente 
ligados já na sua gênese. Não há imagens como representações visuais que não 
tenham surgido de imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo 
que não há imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto dos 
objetos visuais. (SANTAELLA! NÖTH, 2008, p.15).

Para Santaella e Nöth (2008, p. 15), os conceitos de signo e representação unificam os dois 

domínios da imagem, conceitos chaves nos estudos da semiótica e da ciência cognitiva. 

Peirce (2000, p. 269) coloca que “[...] sempre que pensamos, temos presente na consciência 

algum sentimento, imagem, concepção ou outra representação que serve como signo”, quer 

dizer, o pensamento se manifesta em nós. E conclui: “Portanto, quando pensamos, nós 

mesmos, tal como somos naquele momento, surgimos como um signo” (PEIRCE, 2000, p. 

269). Assim, nas inter-relações que podem surgir no signo  como processo do corpo e na 

representação como criação, encontro a imagem de si como um signo-pensamento9, uma vez 

que a representação visual do corpo do artista não deixa de ser, em determinado momento, 

também uma representação mental, uma ideia de si, uma imagem-conceito de si mesmo.

As imagens  de si carregam inevitavelmente um sentido da imagem corporal – a visão do 

nosso corpo que produzimos na nossa mente –, como o artista concebe e percebe o próprio 

corpo, mas ao mesmo tempo traz a possibilidade de transformação: uma ideia do que se quer 

do corpo. Essa ideia corresponde a uma ação mental que se estabelece na interação com o 

meio em uma experiência enativa – diferente da noção de representação como simples 

mimesis –, considerando a cognição um ato criador e assim também o processo de criação 

uma atividade cognitiva, que se destina a formação de conceitos através de um processo 

relacional contextualizado na cultura.

 !"#$%&'()*+",-.,,,,,,,,,,,,",!"(/",012%)2",/13),%0)&10,#),(1/(141#5)*+",,,,,,,,,,,,,,,,,,67                                                                                                       

9 O signo-pensamento representa seu objeto sob o aspecto em que ele é pensado: isto é, este aspecto é o objeto 
imediato da consciência no pensamento ou, em outras palavras, é o próprio pensamento ou, pelo menos, aquilo 
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No contexto da história da arte  a noção de representação  esteve relacionada a uma tradição 

de reprodução da realidade como cópia, uma vez que a própria noção da arte, a princípio, 

estava ligada à imitação da natureza e a maioria das técnicas deveria voltar-se para essa 

finalidade. Em um determinado momento, chegou-se a pensar que era esse o objetivo da 

arte, ou pelo menos dos critérios que a julgavam, segundo os quais a pintura poderia 

comportar um espelho do mundo.

Mesmo antes do advento da fotografia, que contribuiu decisivamente para uma reavaliação 

da pintura e do modo de fazer arte, podemos notar uma preocupação com as contingências 

humanas. Ainda que as regras representativas da perspectiva estivessem voltadas para a 

duplicação da natureza, em Da Pintura, Alberti (1999, p. 127) ressalta que: “Cada um, pois, 

com dignidade, tenha os movimentos do corpo para exprimir todos os movimentos desejados 

da alma e, para as grandes pertubações da alma, sejam proporcionais os grandes movimentos 

dos membros”! mais do que descrever a “história”, a pintura deveria comunicar as dores e os 

prazeres das figuras representadas, não se tratava de uma objetividade pura e simples.

No final do século XIX, o surgimento da fotografia – “imagens fidedignas da realidade” – foi 

visto como uma chance de transpor o problema da objetividade, em função da sua 

contiguidade natural, trazendo a possibilidade de uma percepção pura, mostrando-nos aquilo 

que veríamos se fossemos sensíveis a tudo que a luz registra na nossa retina, como se a visão 

da máquina fotográfica retificasse nossos erros na reprodução da realidade.

Quando Daguerre apresentou em 1850 seu invento perante a Academia das Ciências 
em Paris, fez uma advertência aos seus auditores: “O Daguerreótipo não é um 
instrumento que serve simplesmente para desenhar a natureza [...], ele lhe dá o poder 
de reproduzir-se a si  mesma”. O britânico Fox Talbot nomeou sua técnica fotográfica 
de “o lápis da natureza” e se falava em Paris dos “desenhos do sol”. François Arago, 
quando defendeu a patente do invento de Daguerre, afirmou que a própria luz 
reproduz as formas e proporções dos objetos reais. (KRAUSS, 2002, p. 66).

A pretensão de uma analogia figurativa na fotografia, imagem e semelhança do objeto, 

corresponde apenas a uma ilusão do efeito resultante de um dispositivo óptico e químico, que 

reagem ao impacto dos raios luminosos emitidos ou refletidos pelos objetos do mundo 

exterior, uma vez que sua visualidade se estabelece fundamentalmente em uma sucessão 
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ininterrupta de escolhas (ângulo de visão, enquadramento, contrastes e etc.) e de 

interpretações. Pois, como afirma o crítico de arte John Berger (1972, p. 12): “Todas imagens 

corporizam um modo de ver”, inclusive a imagem fotográfica.

Entretanto, as controvérsias sobre a “natureza” da fotografia parecem acompanhar o 

dispositivo fotográfico desde a sua descoberta, também controversa. Hippolyte Bayard 

(1801-1887), infeliz por não ter sido reconhecido pelas autoridades francesas como um dos 

inventores da fotografia, oferece o primeiro autorretrato fotográfico como uma imagem de 

ficção. Em Autorretrato como homem sufocado  (Autoportrait en noyé, 1840), coloca em 

cena seu próprio corpo como morto, mais ainda, levado ao suicídio. Com essa imagem, 

Bayard levanta questões sobre a própria natureza da fotografia na sua potencialidade de mise 

en scène10, intensificando o caráter performático  da imagem, da obra como representação da 
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realidade e, ainda, do reconhecimento do artista na sua própria imagem, da identidade 

artística na sua criação.

Essas polêmicas em torno da imagem fotográfica estão relacionadas aos paradoxos entre a 

arte e a verdade, que perdem o sentido ao entendermos que a compreensão do mundo é 

baseada na experiência e, assim, a verdade é relativa a essa visão do mundo que 

experienciamos, não existindo uma verdade absoluta condicionada somente a uma realidade 

objetiva. 

Isto não significa que não existam verdades! significa apenas que a verdade é relativa 
ao nosso sistema conceptual, que fundamentado, sobre, e constantemente testado 
por, nossas experiências e as de outros membros de nossa cultura em nossas 
interações diárias com outras pessoas e com os nossos ambientes físico e cultural. 
(LAKOFF! JOHNSON, 2002, p.303).

Posteriormente, o próprio conceito de autenticidade seria abalado na questão da obra de arte 

na era da reprodutibilidade técnica levantada por Walter Benjamim (1994, p. 165)11, na qual a 

perda do original no aqui e agora da obra acarretaria a destruição da sua aura, ainda que a 

reprodução mecânica implicasse na democratização da arte. Em Nota sobre a fotografia e o 

simulacro  (1984), a crítica Rosalind Krauss (2002, p.226) coloca que: “Na sua precária 

posição de falsa cópia (imagem que tem semelhança apenas por causa de uma mecânica e 

não um vínculo interno essencial do modelo), a fotografia serviu para desmontar todo o 

sistema de modelo e cópia, original e falsificação [...]”. A reprodução fotográfica vem 

reafirmar que a autenticidade da obra se dá na sua relação com o artista e com o observador, 

assim, vivenciamos a imagem na unicidade da nossa experiência, em como ela se apresenta 

em cada momento e na sua possibilidade de criar sentido.

A desconstrução do realismo fotográfico se dá em função do próprio ato fotográfico, 

conforme compreensão do teórico Philippe Dubois (1993, p. 15), que utilizou este termo para 

insistir que “[...] com a fotografia não nos é mais possível pensar na imagem fora do ato que a 

faz ser”. Dubois denomina a fotografia como uma imagem-ato, que não pode ser concebida 

fora do seu contexto de produção e recepção. É nesse mesmo âmbito que a questão da 
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fotografia  como signo que pertence à ordem do índice12  é recolocada, como argumenta o 

filósofo Roland Barthes (1984, p. 14) sobre a ontologia da imagem fotográfica: “Tal foto, com 

efeito, jamais se distingue do referente (do que ela representa), ou pelo menos não se 

distingue dele de imediato ou para todo mundo [...]” . O questionamento da fotografia como 

ícone, nas suas relações de semelhança, ou como traço do real, ou ainda como efeito de real – 

na conjunção de passado e realidade: “Isso foi”  (BARTHES, 1984, p. 115, grifo do autor) como 

a própria essência da fotografia –, se faz presente no modo de se constituir do fotográfico. No 

processo fotográfico como um ato que implica o corpo  do artista – na concepção da imagem 

– e do observador – no seu próprio modo de ver –, questionamos até que ponto essa 

aderência ao referente acontece, perguntando-nos a que se refere esse índice e para quem ele 

existe, ou mesmo como ele pode se tornar real.

Sobretudo na arte, a fronteira entre o real e a ficção  é tão permeável, que é, em geral, 

impossível de distinguir. Nas suas criações, os artistas têm trabalhado desafiando a 

veracidade da fotografia ou, ainda, utilizando-se da sua ambiguidade entre ficção  e 

realidade, de uma suposta autenticidade da imagem, que nos faz acreditar ter visto a cena ou 

o objeto como se estivéssemos presentes naquele momento. Artistas contemporâneos 

colocam em cena o real, fabricando ficções que exploram questões de gênero, raça e 

sexualidade, criticando o contexto social e, ao mesmo tempo, produzem nas imagens  de si 

reflexões sobre si mesmo, sua obra e o próprio meio no processo de criação na procura de um 

sentido, como buscava Roland Barthes (1984, p. 168, grifo  do autor): “na confusão inaudita 

da realidade (‘Isso foi’) e da verdade (‘É isso!’)[...]”.

A artista Cindy Sherman (1954-), em uma obra feita essencialmente de autorrepresentações, 

questiona os modos de representação da mulher na sociedade contemporânea, os 

estereótipos femininos alimentados pela mídia. No seu processo de criação, Cindy Sherman é 

artista e modelo na maior parte do tempo, o que lhe dá um controle maior sobre a ideia 

representada na obra e sobre sua própria imagem. A artista deixa transparecer essa intenção 

de controle em algumas de suas imagens, colocando à mostra o dispositivo que ela utiliza 

para ativar o aparelho fotográfico. Sobre a necessidade de utilizar sua própria imagem, a 

crítica Rosalind Krauss (2002, p. 224) comenta: “Se Cindy Sherman fotografasse outro 
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modelo que não ela mesma, seu trabalho se situaria então na linha de um conceito do artista 

como consciência ao mesmo tempo anterior ao mundo e distinto dele, pois é por julgar que 

esta consciência pode conhecer o mundo”. A presença da imagem de si reforça o 

comprometimento do artista com a ideia expressa na obra, correspondendo à sua implicação 

no mundo e na sua própria criação.

A questão da verossimilhança é abordada por Cindy Sherman na série de fotografias que 

inclui Sem  título  # 153 (1985) como uma crítica ao nosso universo visual midiático repleto de 

imagens repulsivas, grotescas, colocando em cena seu corpo dilacerado, violentado, após um 

acontecimento trágico fictício. No desconhecimento do que houve antes e depois, próprio do 

meio fotográfico que isola a ação ao fixar o instante, encontramo-nos diante da imagem 

imobilizada de um fragmento no tempo e no espaço, sem saber se o corpo está morto, em 

uma imagem ambígua entre o vivo e o não vivo. Mas podemos reconhecer que a verdade 

dessa imagem não está em saber se o fato realmente ocorreu, ou se a fotografia sofreu 

manipulações. Sob certo aspecto, o que a torna verdadeira é a ideia de violência ao corpo que 

essa imagem-ato representa, na qual o corpo do  artista é o próprio índice, conectando o 

acontecimento à uma determinada realidade.
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Ainda que utilize sua própria imagem na quase totalidade de sua criação, colocando seu 

corpo em cena ao encarnar diferentes papéis em função de clichês atribuídos às mulheres, 

Cindy Sherman afirma: “Eu trabalho comigo mesmo, eu sou, em certo sentido, meu material, 

mas a fotografia finalizada dá a ver algo mais que o reflexo da minha “personalidade” [...]”13 

(STEINER! YANG, 2004, p.67), ao explicar que suas fotografias performáticas não se tratam 

de um trabalho de autorretrato. Dessa forma, a possibilidade de uma biografia coerente – no 

sentido de uma narrativa linear, única – desaparece, dando às imagens de si uma existência 

que é, acima de tudo, processual, apresentando-as em diferentes personificações. Nessas 

representações, a unicidade se dá em função da situação vivida em cada imagem na ação 

fotográfica, sendo, portanto, também uma apresentação, uma vez que cada imagem mediada 

pelo dispositivo fotográfico possui um significado nela mesma, que ultrapassa uma simples 

autorrepresentação.

No entanto, nos trabalhos de Cindy Sherman, em virtude da sua dupla função de artista e 

modelo, as representações de si estão, inevitavelmente, presentes em suas imagens. Em Sem 

título #175 (1985), que faz parte da mesma série de fotografias da imagem citada 
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anteriormente, em meio de detritos orgânicos e excrementos do corpo (alimentos não 

digeridos, vômito), a artista aparece refletida em um óculos de sol, em uma metáfora do 

reflexo da presença do artista na obra. Essa imagem chama atenção ao fato de que a nossa 

reflexão não pode ser alheia a nós mesmos, bem como à criação artística. A criação adquire 

sentido, então, na multiplicidade de experiências do eu – também como outro – que se 

realizam na imagem de um corpo em processo.

Nesse contexto, no meu processo de criação, entendo que esse auto, esse si mesmo  que 

procuro é, portanto, também um outro. Essas múltiplas identificações abrem espaço para um 

desdobramento do eu na minha experiência artística que desafia um eu  fixo em contradição a 

uma experiência cotidiana, que se modifica constantemente na relação com o outro.

A imagem  de si contém nela mesma as questões singulares do olhar do outro. Urs Lüthi 

(1947-), artista que trabalhava regularmente com o autorretrato fotográfico, em Eu serei o 

seu espelho (I'll be your mirror, 1972) propõe que sua imagem possa refletir cada um que o 

observa, explorando o olhar narcísico que temos ao, necessariamente, observarmos cada obra 

em função da nossa própria experiência. Na sua atitude, no olhar e na ambiguidade sexual 

que a imagem deixa transparecer, Urs Lüthi questiona as aparências que nos impedem de ser 

nós mesmos, assumir o que somos e, assim, tornamo-nos vários.
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O biólogo Francisco Varela, bem como seus colaboradores, explica que todos os “agregados” 

– processos de pensamentos, disposições, percepções, sentimentos e sensações – que 

constituem a nossa personalidade e nos dão um sentido emocional do eu, self ou ego-self, são 

de certa maneira uma fonte de frustração contínua, uma vez que a ideia de um eu fixo, único, 

contínuo é ilusória, e argumenta: “Se existisse um self sólido e realmente escondido nos ou 

por detrás dos agregados, a sua inalterabilidade impediria a ocorrência de qualquer 

experiência.” (VARELA! THOMPSON! ROSCH, 1991, p.117). O apego ao self, a esse eu 

duradouro, dá-se pela necessidade que temos de experimentar um sentido de continuidade, 

que precisamos continuar a sermos nós mesmos, ainda que a experiência cotidiana nos 

mostre, de acordo com as situações que vivenciamos em determinados contextos, uma ideia 

de si em constante mutação.

Ao escolher representar a si mesmo, o artista coloca em face o problema da dicotomia 

objetividade/subjetividade: verdade  e ficção, eu  e outro. As imagens de  si nos processos de 

criação parecem não ter a intenção de “provar” quem somos, mas nos mostrar que podemos 

ser vários. Na estratégia de ficção das imagens de si, a identidade é colocada em causa e é 

vista como múltipla e adaptável. Não se trata de se esconder atrás de uma máscara, tirando a 

atenção da sua vida “verdadeira”, mas dar a si mesmo a possibilidade de se redefinir. 

Quando Marcel Duchamp criou seu alter ego feminino Rrose Sélavy  (1920), na fotografia 

emblemática realizada por Man Ray (1890-1976), ele assina na imagem “carinhosamente 
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Rrose Sélavy, aliás Marcel Duchamp”14, afirmando seu desejo de ter uma outra identidade e, 

por que não dizer, um outro sexo. Esse eu mutável esteve presente na grande diversidade de 

autorretratos realizados por Andy Warhol (1928-1987), como identidades fabricadas ao 

utilizar a técnica de serigrafia em uma reprodução mecânica como todos outros objetos de 

consumo. Nessa atitude, ele critica a circulação de imagens na mídia que colocam a imagem 

de si como uma mercadoria, intervindo diretamente na construção do eu.

Com o desenvolvimento das tecnologias de produção e reprodução de imagens, na era da 

manipulação digital, a fotografia não difere mais da pintura, não pode servir como uma 

prova destituída de qualquer subjetividade. O conceito de edição se amplia com as 

tecnologias digitais, permitindo a manipulação e metamorfose da imagem  ao infinito, 

deixando cair por terra a questão da verossimilhança, da objetividade fotográfica, da 

duplicação do mundo. As técnicas de processamento digital permitem alterações nas suas 

unidades mais elementares (pixels), em uma resolução mais precisa que os grãos 

fotoquímicos! intervenções que, na maioria das vezes, tornam-se imperceptíveis, não deixam 

marcas. Vivemos numa época de manipulação sistemática da imagem, nada mais podemos 

afirmar sobre sua origem ou autenticidade.

A artista iraniana Shirin Neshat (1957-) contesta sua identidade cultural no seu trabalho, 

sobrepondo textos em escritura árabe a imagens dela mesma, como se a fotografia fosse a sua 

pele, simbolizando a resistência à opressão da mulher na tradição do mundo islâmico. Os 

textos – poemas de escritoras iranianas contemporâneas que exprimem o desejo de lutar 

pelos seus direitos – são transcritos sobre a imagem em partes do seu corpo, como as 

tradicionais tatuagens em henna, provocando um incômodo ao olhar a imagem, quando a 

escrita se mostra em partes sensíveis como o olho (Sem  face - Faceless, 1994). Esse mal-estar 

é devido ao sentimento que temos quando pensamos no desconforto, ou mesmo na dor, 

causada pela ação, uma vez que, de alguma maneira, resta uma dúvida se o procedimento é 

uma manipulação digital, se o texto é escrito na fotografia ou na pele, no corpo do artista. 

Essa possibilidade de dúvida é certamente um vestígio da credibilidade atribuída 

historicamente à imagem fotográfica.

!"####################$#%$&'$#()*+,*$#')-,#+(,.)(#/,#&)'&)0)/1,23$##########%$/4+.5&,23$#67

14 “lovingly Rrose Sélavy alias Marcel Duchamp”.



A manipulação do corpo na imagem fotográfica é uma prática recorrente na arte. Desde a sua 

invenção a fotografia se apega à representação do corpo. Quando quis ser reconhecida como 

forma de expressão, como arte, foi no corpo que a fotografia encontrou seu objeto ideal, 

como na série de nus (Nude, 1925), de Edward Weston (1886-1958). Entre os gêneros 

herdados da pintura, o nu é, sem dúvida, o que mais privilegia a forma em relação àquilo que 

é representado. Ao permitir inúmeras possibilidades de jogar com a luz, o corpo se tornava 

interessante exatamente pelas suas qualidades plásticas tão desejadas na abstração, diante da 

tendência de distanciamento de uma suposta realidade, para que uma imagem fotográfica 

pudesse ser reconhecida como obra de arte.

No decorrer do século XX na arte, a relação com o corpo muda radicalmente! em grande 

parte essa mudança se dá em função do trabalho dos artistas sobre o próprio corpo, 

intensificando o caráter performático  da imagem  do corpo. Por exemplo, pode-se dizer que 

as representações  de si do artista inglês John Coplans (1920-2003) são tão abstratas quantos 

as fotografias de Edward Weston, observando seus enquadramentos fechados de partes do 

corpo vistas nos detalhes, sem mostrar o rosto nas suas imagens. Contudo, é evidente a 
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diferença na forma de ver o corpo no projeto poético de cada um. Nos seus autorretratos 

(Costas  com os  braços  por cima - Back with arms above, 1984! Friso  - Frieze, 1994! Corpo 

reclinado  - Reclining body, 2000), Coplans não trata o corpo como uma matéria plástica, 

mas como carne, não hesitando em mostrar as marcas do seu envelhecimento, sua flacidez, 

seus pelos brancos. John Coplans fez de seu corpo envelhecendo o único tema de sua obra 
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nos retratos que começou a produzir quando tinha 51 anos de idade, finalizando aos 81, dois 

anos antes de sua morte. As imagens fragmentadas em grandes dimensões, texturas e formas 

do seu corpo, investigam a relação entre a masculinidade e a sensualidade em um mundo que 

tem como ideal a juventude. Na relação com o mundo que vivemos, podemos ver a nós 

mesmo nas suas imagens.

Próprios de nossa condição humana, os conflitos do corpo  se constituem não somente em um 

tema para arte, mas em um conteúdo inevitável! além do mais, é no corpo  onde todas as 

formas de conflito se inscrevem. Nos dias de hoje, esse aspecto se acentua à medida que o 

corpo é cada vez mais desafiado pelas técnicas de reconstrução, seja na cirurgias plásticas, ou 

nos softwares  de manipulação de imagens. Esses procedimentos provocam distúrbios que 

intervêm na concepção da imagem  de si e no próprio corpo físico, sendo muitas vezes 

encarados de uma maneira superficial, como um processo de desumanização, enquanto a 

vida cotidiana nos mostra que essas mutações são reflexos da nossa própria experiência como 

humanos que somos.

Todo o mecanismo de geração de nós mesmos – como descritores e observadores –
nos garante e nos explica que nosso mundo, bem como o mundo que produzimos em 
nosso ser com os outros, será precisamente essa mistura de regularidade e 
mutabilidade, essa combinação de solidez e areias movediças que é tão típica da 
experiência humana quando a olhamos de perto. (MATURANA! VARELA, 2001, p.
263)

A artista francesa Orlan (1947-), no seu trabalho, coloca em questão a relação do corpo carnal 

com o corpo ideal, diante das pressões em relação à aparência que a sociedade impõe ao 

corpo, em função de melhorias cirúrgicas que representam a promessa de possuir um corpo 

perfeito. Para provocar essa discussão, a artista realiza intervenções cirúrgicas em seu 

próprio corpo como performance. Na sequência de cirurgias filmadas em vídeo e 

transmitidas ao vivo da performance intitulada A Reencarnação de Santa Orlan (La 

Réincarnation de Sainte  Orlan, 1990-1993), as modificações feitas no seu rosto pelas 

intervenções cirúrgicas foram baseadas em alguns ícones da arte ocidental, como, por 

exemplo, o queixo da Vênus de Botticelli (O  nascimento  de Vênus  - Nascita di Venere, 1486) 

e a testa da Mona Lisa (1503-1506), de Leonardo da Vinci.

Ao jogar com padrões de beleza de diferente períodos, Orlan coloca em face a impossibilidade 

da ideia de um corpo ideal num corpo real, uma vez que esse ideal representado nas imagens 

só faz sentido na época ou na sociedade que vivemos. Isso explica o fato de que, mesmo 
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reunindo diversos padrões de beleza, o resultado final das intervenções não a torna mais 

“bela”. O que nos leva a refletir que, enfim, a imagem do corpo perfeito é uma abstração, não 

pertence a modelos fixos idealizados, mas ao questionamento das possibilidades de ser 

corpo.

No seu trabalho Auto-hibridações  (Self-hybridations, 1998-2002), Orlan utiliza técnicas de 

digital morphing – software  que realiza a transição de uma imagem para outra – para 

manipular as imagens de seu rosto em função dos cânones de beleza de outras civilizações. 

Aproximando sua aparência, por exemplo, das tradições culturais pré-colombianas de 

escarificação, como a deformação do crânio nos maias. Dessa vez, as metamorfoses físicas 

são virtuais, ou seja, realizadas com a mediação de suas imagens, e não aplicadas 

diretamente ao seu corpo. A imagem numérica abre uma nova perspectiva de criação na 

articulação de conceitos, colocando a imagem  do corpo como um campo de possíveis 

afirmações sobre si mesmo.

Novas sensibilidades surgem na experiência mediada tecnologicamente, provocando 

mudanças importantes no corpo  do  artista e, consequentemente, no processo de criação. A 

incorporação de dispositivos tecnológicos digitais, que manipulam o tempo e o espaço, 

!!""""""""""""""""""""#"$#%&#"'()*+)#"&(,+"*'+-('".+"%(&%(/(.0+12#""""""""""$#.3*-4%+12#"56

7"8((.$+%.+12#")("9+.0+":%,+.
;6<<5=6<<>?@
:%,+.



diferencia-se principalmente pela simultaneidade e velocidade na criação e manipulação de 

imagens no numérico. O artista pode interagir com uma dinâmica maior, tendo um acesso 

mais imediato às transformações que ele produz, uma vez que as imagens digitais  são mais 

voláteis ou disponíveis a mutação. O que não quer dizer que essas imagens não possuem uma 

realidade concreta, mas que apresentam uma materialidade própria em função da 

especificidade do processo digital que possibilita a sua criação.

O desenhista, o pintor, o músico, o cineasta ou videasta, o arquiteto, o designer, não 
trabalham mais com lápis, borrachas, réguas, pigmentos, pincéis, mármore ou ferro, 
iluminações e câmeras, laser ou telefone, mas com símbolos: aqueles que constituem 
a linguagem dos programas informáticos. Os materiais e as ferramentas digitais são 
essencialmente da ordem dos símbolos e da linguagem. Não podemos, contudo, 
considerá-los simplesmente como "imateriais", porque os objetos que produzem, tão 
virtuais que eles sejam, são claramente parte do mundo real e agem sobre os nossos 
sentidos. Então o que faz a especificidade das tecnologias digitais não é a sua 
imaterialidade, mas sua qualidade programável, quer dizer, o fato que elas se 
reduzem a programas informáticos capazes de serem tratados automaticamente pela 
máquina computador. (COUCHOT! HILLAIRE, 2003, p.25).15
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As propriedades da imagem numérica, seja na imagem digitalizada traduzida em números – 

criada a partir de uma imagem já existente por meio de dispositivos digitais (scanners, 

câmeras) –, seja na imagem de síntese – elaborada diretamente a partir de um cálculo –, 

mudam substancialmente as condições da experiência artística. Na imagem  digital, diferente 

da imagem eletrônica, os pixels  – a unidade elementar da imagem, em inglês picture  element 

– são definidos por cálculos. No numérico, a imagem se apresenta como uma matriz, o que 

muda sua natureza física, como destaca o teórico e artista Edmond Couchot (2003, p. 161): 

“A estrutura matricial da imagem permite ter acesso a cada um desses elementos e agir sobre 

eles. Seus processos de fabricação rompem, consequentemente, com todos aqueles que 

caracterizam a imagem tradicional! eles não são mais físicos, mas computacionais”.

São muitas as possibilidades estéticas da imagem digital, mas os recursos de edição, ou os  

efeitos, funcionam à medida que criam um elemento novo por meio de ressignificações das 

formas apreendidas. A imagem artística parece oferecer uma resistência aos efeitos 

miméticos atribuídos às tecnologias visuais, já que, mesmo trabalhando com as propriedades 

intrínsecas ao meio, possui uma existência relacional e se apresenta em uma operação 

estética e conceitual, eliminando no processo de criação qualquer possibilidade da 

representação  como cópia. É na ressignificação  do corpo, quando o performático  se 

manifesta na representação,  que a imagem de si pode se tornar significativa.

!"####################$#%$&'$#()*+,*$#')-,#+(,.)(#/,#&)'&)0)/1,23$##########%$/4+.5&,23$#67



!"#!$%&%'()*+,-./()012%32%42(52%*)%)('6%
6%*)%'64*272.-)

Em uma maneira importante, a desumanização do corpo tão discutida nos debates atuais 

sobre os efeitos da tecnologia em torno de termos polêmicos como pós-humano, significou 

também uma desumanização da arte. Desumanização em um sentido de distanciamento da 

representação, ou, melhor dizendo, na implementação de diferentes modos de representação 

na criação de outras formas e meios de expressão que abalavam a representação tradicional 

de acordo com padrões vigentes de cada época.

Ainda que hoje Almoço sobre a relva (Le dejeuner sur l’herbe, 1863), de Édouard Manet 

(1832-1883), pareça-nos um arranjo tradicional e figurativo, a pintura escandalizou a 

sociedade da época, tanto pela situação retratada, como pela técnica utilizada na 

representação do corpo. Manet mostrou um nu acima da moralidade, uma mulher 
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contemporânea bem à vontade com a sua nudez, com o seu corpo, em uma conversa com dois 

homens classicamente vestidos. O corpo feminino não era mais apenas um objeto destinado à 

observação masculina. As pinceladas livres, sem contornos bem definidos, privilegiando as 

sensações visuais diante da luz e seus efeitos, indicavam o que seria o Impressionismo 

(1874-1886), todavia, sobretudo acusada de desumanizar o corpo, essa pintura abriu 

caminhos para a decomposição da imagem  do corpo  na arte, um processo de fragmentação 

que resultaria na pixelização da imagem.

É também no século XX que a arte deixa de propor imagens simplesmente belas para fazer 

sobressair o corpo como representação da existência e das condições que circunscrevem essa 

existência. Em As Senhoritas de Avignon  (Les  Demoiselles d’Avignon, 1907), de Pablo 

Picasso (1881-1973), a estrutura geométrica dos corpos e a alusão às máscaras africanas 

provocaram o deslocamento no conceito de belo baseado nos padrões estabelecidos de 
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perspectiva e de anatomia desde o Renascimento, rompendo com as ideias tradicionais do 

aspecto humano. O que estava em questão era a ideia de como interagimos no espaço, nosso 

sistema de percepção, a dissolução dos contornos na perspectiva múltipla, a fusão dos corpos 

e do espaço, que seriam a base do Cubismo (1907-14), e da intensa fragmentação no campo 

visual que se seguiria a partir daí, provocada pela modernização que demandava uma nova 

experiência da visão e do corpo. Cada mudança na forma de pensar e fazer arte correspondia 

a uma experimentação dos novos conceitos na recriação da imagem  de  si, como Picasso fez 

inúmeras vezes nas suas diferentes fases de Autorretrato  (Praga, 1907! Mougins, 1972). O 

autorretrato deveria servir não somente como reconhecimento do artista, mas como a 

identificação da sua obra.

Nas vanguardas artísticas, as imagens ideais do humano foram contestadas em 

fragmentações, deformações, levando o corpo aos seus limites. Nessa decomposição, a 

intenção era investigar o que seria essa “natureza” humana e as possibilidades de subvertê-la 

e reintegrá-la a uma consciência fragmentada sobre as ruínas do pós-guerra, em uma 

tentativa de reencontrar a imagem de  si, ou melhor, no que ela poderia tornar-se, 

reconfigurar-se, a partir da experiência artística.

A representação do corpo se afirmava na rejeição dos artistas em aceitar a representação 

como duplicação da realidade, constituindo-se em um processo que dava a imagem uma 

significação em si mesma. No Surrealismo, o processo de desfiguração do corpo se refletiu na 

subversão da realidade, questionando nossa concepção da realidade em função do nosso 

entendimento de mundo. E, se o corpo  representa a nossa unidade com o mundo, representa 

também a possibilidade de atingir essa outra realidade, uma surrealidade.

Diante das possibilidades de manipulação da fotografia que permitem jogar com a realidade, 

as questões colocadas pelo Surrealismo encontraram nesse meio de expressão resoluções que 

respondiam melhor aos anseios do movimento. A ideia de criação de uma segunda realidade 

encontra-se no cerne da imagem fotográfica. O fragmento contextualizado pela fotografia em 

um recorte no tempo e no espaço, percebido como uma ruptura no tecido contínuo da 

realidade, já é “naturalmente” surreal.
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Nessa mesma direção conceitual, a natureza física e química do processo fotográfico começa 

a ser investigado na intenção de subverter os procedimentos técnicos, subvertendo,assim, as 

expectativas habitualmente associadas ao meio. Procedimentos como a solarização, a cópia 

negativa e as inversões tonais, sobreposição de negativos, exposições múltiplas, 

fotomontagens, ou mesmo a utilização de lentes especiais, tinham em comum a função de 

criar um suplemento através dos deslocamentos que esses efeitos provocam na imagem, e, 

assim, na transfiguração do corpo, ao ponto de se converter em uma outra realidade.

A estética do fragmento da tradição cubista, dada e surrealista transfere-se para o corpo  do 

artista na fotomontagem, em uma referência à dissociação e a fragmentação que 

caracterizam a percepção do nosso próprio corpo. Os efeitos de intervenção na imagem 

fotográfica materializavam as estratégias de desafio à percepção, abrindo caminho para uma 

apresentação  metafórica do eu. A metáfora do espelho parece estar sempre presente no 

autorretrato  e de forma ainda mais incisiva no procedimento fotográfico, como uma 

oportunidade de acessar diferentes aspectos da imagem de si. Muito embora no espelho, que 

parece oferecer uma representação direta, as imagens não são idênticas aos objetos 

representados, podendo variar conforme a forma da superfície, a luminosidade, o ângulo de 

reflexão etc. No Autorretrato  (1932) do artista austríaco Herbert Bayer (1900-1985), o 

espelho tanto coloca em evidência a semelhança como desestabiliza o olhar. A fotografia, 
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como já afirmava Roland Barthes (1985, p. 153): “[...] às vezes, faz aparecer o que jamais 

percebemos de um rosto real (ou refletido em um espelho” e, ainda, “[...] dá um pouco de 

verdade, com a condição de retalhar o corpo”. No reflexo do corpo fragmentado, a 

fotomontagem desconstrói a ideia da representação fotográfica como espelho da realidade, 

uma vez que a criação artística pode a cada momento desarticular o aspecto familiar do 

corpo.

As estratégias de desarticulação permeiam as imagens do  corpo  ainda hoje, no intuito de 

explorar as estruturas do corpo, examinando seus mecanismos e possibilidades. As bonecas 

(The dolls, 1935-1937) desarticuladas de Hans Bellmer (1902-75), que se referem a um jogo 

do desejo em oposição ao corpo reduzido a um mecanismo móvel pela violência nazista, 

contextualizam-se novamente na série Sex Pictures  (Sem título  #255,  #258, 1992), de Cindy 

Sherman (1954-), interessada nos mecanismos da sexualidade que reduz o corpo a um 

orifício, objeto do prazer masculino, substituindo inclusive a si mesma pelos bonecos e 

próteses, tendo o seu próprio corpo como um brinquedo, em uma crítica às representações 

sexuais do corpo feminino.
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A desfiguração da representação do corpo, dentro da ideia de desumanização, intensifica-se 

na cultura digital. Na série Distopia (The Dystopia series, 1994), o estado-unidense Anthony 

Aziz (1961-) e o venezuelano Sammy Cucher (1958-), nas fotografias manipuladas 

digitalmente, apresentando rostos sem a face, olhos, boca, nariz, eliminam as características 

que nos singularizam. O linguista George Lakoff e o filósofo Mark Johnson colocam que: “Em 

nossa cultura, nós olhamos o rosto da pessoa - mais do que a postura ou seus movimentos - a 

fim de ter uma informação básica do que ela é” (LAKOFF! JOHNSON, 2002, p. 94) e assim 

criamos uma relação metonímica16  na nossa percepção do mundo, tomando a “parte pelo 

todo”, nesse caso, o “rosto pela pessoa”. O nosso reconhecimento  se dá, em grande parte, 

pelas faces individualizadas! assim, o apagamento nesse continuum  de pele representa o 

indefinido e insinua todas as possibilidades do que poderemos vir a ser.  Em um momento 

em que podemos transformar a nós mesmos e a natureza, seja através dos recursos da 

computação, da biotecnologia, a imagem  do  corpo  se torna uma metáfora visual do 

desconhecido.

Dentro das mesmas preocupações entre a “natureza e evolução”, que ligam a arte  à ciência 

numa espécie de estetização da biologia, está o trabalho de Nancy Burson (1948-), que, em 

Humanidade  (Mankind, 1983-85), relaciona evolução, identidade, beleza e raça na era 

digital. Nancy Burson foi uma das primeiras a compor imagens fotográficas no digital, 

através da técnica de morphing, que permite a transformação progressiva de uma imagem 

em outra, utilizando parâmetros de mutações, envelhecimento etc. A partir dos traços 

distintivos de rostos do mundo inteiro, a artista cria uma síntese do humano, na qual 

predominam as características das populações mais numerosas, num processo metafórico no 

qual compreendemos que a evolução da humanidade segue uma direção na qual a imagem 

de si não é distinguível da imagem do outro.

Esse processo de transformação contínua da imagem do  corpo, que se torna mais intenso na 

cultura digital, permite o entendimento da desumanização como um processo de 

transfiguração do real, o qual aponta para aquilo que ainda não se conhece, para a 
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16  A respeito da utilização dos termos metáfora  e metonímia  nesse texto,na abordagem dos estudos de George 
Lakoff e Mark Johnson, é importante clarificar:“A metonímia tem, pelo menos em parte, o mesmo uso que a 
metáfora, mas ela permite-nos focalizar mais especificamente certos aspectos da entidade a que estamos nos 
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nem é somente uma questão de linguagem. Conceitos metonímicos (como PARTE PELO TODO) fazem parte da 
maneira como agimos, pensamos e falamos no dia-a-dia.” (LAKOFF! JOHNSON, 2002, p.93)



potencialidade da criação inerente ao ser humano: sua imaginação, sua capacidade de 

produzir novas metáforas, novas imagens do que é ser humano, ultrapassando mesmo o 

ambiente da arte.

A experiência estética não esta então limitada ao mundo oficial da arte. Ela pode 
ocorrer em qualquer aspectos da nossa vidas diárias – sempre que nos damos conta 
de, ou criamos para nós mesmos, novas coerências que não são parte de nosso modo 
convencional de percepção ou de pensamento. (LAKOFF ! JOHNSON, 2002, p.355).

As metamorfoses, desestabilizações, das representações do corpo, estão de maneira 

importante relacionadas à tecnologia que redimensiona e reconfigura o humano nas práticas 

cotidianas da nossa cultura, uma vez que modificam nossas capacidades físicas, sensoriais e 

cognitivas e, consequentemente, nossa relação com o mundo. Segundo o comunicólogo 

Arlindo Machado as máquinas semióticas, aquelas as quais se atribuem a tarefa de 

representação, são fundamentais à atividade simbólica na contemporaneidade “[...] pela sua 

maneira particular de tornar sensível o mundo de que são a mediação e por sua específica 

resolução do problema de codificação do mundo.” (MACHADO, 2009, p. 191).

A cultura visual instituída pela imagem técnica vai abalar a relação com o corpo, tanto na 

forma de perceber as imagens como no conhecimento do próprio corpo mediado pela 

imagem tecnológica. Ainda que a lente da câmera guarde uma analogia à estrutura do olho, a 

incorporação do dispositivo fotográfico, como parte de uma modernização que atingia cada 

segmento da cultura, vai provocar uma série de mudanças nos regimes perceptivos e 
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cognitivos. A partir da fotografia se inicia uma série de modificações na concepção da 

imagem. O digital torna a metáfora corpo é imagem  mais e mais presente no cotidiano, pois 

cada vez mais utilizamos nossa experiência com a imagem  para conceituar o corpo. Desde as 

tradicionais câmeras aos dispositivos móveis de comunicação em rede,  estamos a cada 

momento criando imagens das nossas experiências, como enfatiza o teórico Nicholas 

Mirzoeff (2003, p.17): “Não é uma mera parte da vida cotidiana, mas a vida cotidiana em si 

mesma.”. Nesse contexto, é preciso atentar que a mediação tecnológica não é neutra, assim, 

as representações de  si incorporam novos significados. Como explica o teórico e artista 

Edmond Couchot, a técnica não é somente um modo de produção, pois carrega uma 

concepção de mundo:

É, em efeito, por e através de operações técnicas ao longo do fazer e do ver, que se 
criam naqueles que produzem as imagens e naqueles que olham comportamentos 
particulares que caracterizam suas relações com um determinado tipo de imagem. 
Pois a técnica não é apenas um meio de produzir artefatos – inclusive as imagens – 
ela também é uma forma de perceber o mundo e construir representações dele, 
parciais mas eficazes. (COUCHOT, 2007, p.11).17

No processo artístico, é importante aprender a relacionar-se com nossas invenções, 

identificando as sensibilidades que se inscrevem nesses aparelhos, para que essa autonomia 

não se constitua em uma determinação e o artista não se torne mero operador das 

potencialidades da máquina. Do ponto de vista da história da arte, o trabalho do artista tem 

sempre estado no plano da imprevisibilidade, da descoberta de possibilidades ainda não 

imaginadas. No contexto amplo da interação entre a arte, a ciência  e a tecnologia, é preciso 

entender que se, por um lado, o aparecimento de novas tecnologias gera novas imagens, por 

outro, necessidades ou exigências no plano da criação, sejam intenções científicas ou 

estéticas, favorecem ou proporcionam igualmente pesquisas técnicas.

Na investigação do corpo  e da imagem, em um desses pontos de interconexões entre arte, 

ciência e tecnologia, encontramos as pesquisas da morfologia do movimento nos seres vivos 

através da sua decomposição na cronofotografia (Pessoa andando  - Walking person, 

1890-91), do médico e fisiologista francês Étienne-Jules Marey (1830-1904), e os trabalhos 

(Descendo escadas  e  girando em torno  - Descending stairs  and turning around, 1884-85) 
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17  “C'est en effet, par et à travers des operations techniques au cours du faire e du voir, que se créent chez les 
imageurs et chez les regardeurs des comportements particuliers caractérisant leurs relations à tel ou tel type 
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aussi un moyen de percevoir le monde e d'en construire des representations, partielles mais efficaces.”



do fotógrafo inglês Eadweard Muybridge (1830-1904) em torno da fixação do instante no 

movimento, que resultariam no princípio da cinematografia! bem como os exercícios 

artísticos de Duchamp sobre o Nu descendo  a escada (1912), que encontraria ressonância no 

dinamismo do Futurismo (1904-1920).

Muybridge trabalhava na direção de congelar a imagem correspondente a cada instante do 

movimento. A captação das imagens separadamente permitia visualizar o que muda quadro a 

quadro e, posteriormente, ao serem vistas numa sequência, provocavam a ilusão de 

movimento. Diferentemente de Muybridge, que isolava cada etapa do movimento em uma 

imagem, Marey utilizava o método de superposições das imagens em uma mesma placa 

sensível, criando um gráfico de deslocamento do corpo no tempo-espaço 18. A fusão de todas 

as fases do movimento proporcionava a visualização da trajetória do gesto na superposição 

das imagens, que se dissolviam uma nas outras. Era exatamente essa estetização da sensação 

do movimento que tornava as experiências cronofotográficas tão atraentes para Duchamp, 

que encontra limites no Cubismo (1907-1914) para representar o movimento de forma mais 

fluente. A inscrição do tempo representada pela ilusão do movimento na sucessão de imagens 

provocava alterações, deformações, distorções na estrutura da imagem e do corpo mesmo, 

inclusive no corpo do artista, como vemos na fotografia realizada por Eliot Elisofon 

(Duchamp descendo uma escada, 1952).

Embora essas pesquisas se localizem em diferentes campos da criação e em determinados 

momentos apontem para direções distintas, elas têm o objetivo comum de dar visibilidade ao 
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movimento no corpo, vinculando o conhecimento do corpo  diretamente à imagem  do corpo. 

A suspensão do tempo, inerente à imagem fotográfica, vai permitir não somente a apreensão 

da pose, mas a decomposição do movimento e a compreensão dos mecanismos corporais na 

análise do movimento na experiência da visão. E o que diferencia essa experiência da visão, 

onde a representação do corpo se constitui, é que ela se dá no universo das práticas 

tecnologicamente mediadas.

De um lado, o estudo do corpo humano passa pela compreensão do seu funcionamento 

enquanto máquina! de outro, essa mediação se estabelece a partir de uma experiência visual 

ancorada na corporalidade. Como podemos perceber nessas imagens, a mediação 

tecnológica produz efeitos próprios ao meio e esses efeitos geram significados. O 

aperfeiçoamento desses efeitos na imagem eletrônica e posteriormente no digital, superando 

dificuldades ou impossibilidades no processo analógico, vai permitir novas formas de captura 

do gesto e de sua visualização e, por conseguinte, diferentes processos de significação na 

inscrição do tempo na imagem do corpo, podendo dilatá-lo, comprimi-lo ou multiplicá-lo. O 

que permanece nas diferentes manifestações é o conceito do movimento no corpo  e na 

imagem.

A promessa mimética de reprodução do mundo na sua totalidade, que parece ter sido 

destinada à imagem e, de certa maneira, especialmente à imagem do corpo desde sempre, ao 
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menos desde a ideia da criação à sua imagem e semelhança  (Gênesis 1: 26-27), cria a 

expectativa de que o desenvolvimento dos sistemas de produção de imagem estariam 

submissos a esse objetivo e a cada dispositivo estaríamos mais próximos de fabricar esse 

mundo duplicado.

É verdade que os critérios miméticos tiveram uma forte influência no desenvolvimento 

desses dispositivos: a precisão ligada à definição da imagem fotográfica, a profundidade na 

imagem cinematográfica, a fluidez na imagem do vídeo! e, ainda, na tecnologia digital, os 

softwares  são desenvolvidos em função de parâmetros que permitam elaborar imagens tão 

realistas quanto aquelas elaboradas pelas técnicas tradicionais.

Ainda dentro do paradigma da representação  como cópia na contemporaneidade, o caráter 

ilusionista se manifesta nos ambientes imersivos de realidade virtual ou de virtualização da 

realidade, que repensam o corpo e suas representações nas potencialidades do universo 

tecnológico. Esses ambientes exploram uma percepção múltipla, necessária ao nosso aparato 

cognitivo hoje, diante do aumento de estímulos nas mudanças ao nosso redor e da 

simultaneidade com que essas alterações ocorrem, exigindo todo o tempo um ajustamento no 

corpo. Grande parte dessas propostas artísticas não intenciona reproduzir o mundo tal como 

ele é, mas chamar a atenção como essas mudanças interferem nas relações com o ambiente, 

representando a nós mesmos. Como no projeto Osmose  (1995), da artista canadense 

Charlotte Davies, um dos trabalhos imersivos pioneiros, no qual o observador pode imergir 

por meio de um capacete-tela (HMD - head mounted display) e de um colete com sensores 

que captam sua respiração e o movimento do seu corpo, provocando mudanças nos mundos 

virtuais, criando a impressão de movimento através do espaço da imagem. Em Osmose, na 

organicidade dos mundos naturais representativos de paisagens (árvore, floresta), das 

abstrações dos microcosmos ou dos mundos textuais que mostram o código do programa e 

também fragmentos de textos sobre conceitos de natureza, corpo, tecnologia, e ainda do 

universo do corpo interior (órgãos e vasos sanguíneos submissos a ciclos de vida) inserido, 

como parte do projeto no trabalho sucessivo Ephémère (1998), a relação do corpo  com o 

ambiente  se dá em uma experiência sinestésica (elementos acústicos e visuais), na exploração 

do espaço controlada pela respiração, transcende a dicotomia natural/artificial. Em uma 

referência à própria vida, no processo osmótico, os limites entre o corpo  e o(s) mundo(s)  se 

tornam permeáveis na procura de um equilíbrio.
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A essas possibilidades de representação do mundo pela imagem automatizada, em diferentes 

momentos, foi atribuída uma diminuição da expressão artística vinculada à intervenção 

humana que se estabelecia numa outra ordem: no gesto que manipulava a máquina. Não se 

trata da ausência do humano na criação, mas que essa dimensão maquínica passa a fazer 

parte da dimensão humana. O que poderia ser interpretado como um afastamento do 

humano, uma desumanização na arte, na verdade é uma investigação dos mecanismos da 

imagem  e do corpo, da sua abertura a uma transmutação e interação com um ambiente cada 

vez mais automatizado, simulado, codificado, interconectado.
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O corpo do  artista que encontramos em instalações, como O grande vidro  (Le grande verre, 

1915-23), de Duchamp! Lua Alta  (High Moon, 1991), de Rebecca Horn (1944-)! e Trans-

e:meu corpo, meu sangue (Trans-e:my body,  my blood, 2004-2007), de Diana Domingues 

(1947-), trata-se do mesmo corpo transmutado que podemos observar ao nos relacionarmos 

com os inúmeros aparatos tecnológicos que já se incorporaram à maioria das nossas 

atividades diárias. Esses dispositivos, embora cada vez mais cotidianos, tornam-se mais e 

mais complexos, como na produção artística contemporânea em instalações multimídias, 

com diversos monitores, telas, sistemas em rede, sensores eletrônicos, dispositivos 

interativos etc. Essas obras, embora se tratem de processos maquínicos, fazem alusão à 

circulação dos fluxos da vida, constituindo imagens do humano, representando o próprio 

corpo do  artista, em uma prática artística que interroga como o corpo tecnologizado, 

transfigurado, instala-se no ambiente da arte e no contexto cultural.

De acordo com o neurocientista António Damásio (2004, p.206) existem dois tipos de 

imagens produzidas pelo corpo. A primeira espécie de imagens do corpo, que Damásio 

nomeia “imagens da carne”, são as imagens interiores, que representam a estrutura e o 

estado das vísceras do corpo interior. A segunda espécie de imagens é construída a partir dos 

órgãos sensitivos periféricos, provenientes do que ele chama de “sondas sensitivas especiais”. 

Isso ocorre quando partes, como, por exemplo, a retina ou a pele – na criação de imagens da 

forma, ou da textura de um objeto –, entram em contato com um objeto exterior que as 

modifica, alterando assim o estado do corpo. Em ambas as espécies de imagens o mecanismo 

de produção é o mesmo: sinais químicos transportados pela corrente sanguínea e 

eletroquímicos transmitidos por feixes nervosos constituem mapas neurais que se 

transformam em imagens mentais, processos sempre baseados na alteração dos estados do 

corpo.

As imagens  do  corpo  na arte,  como imagens visuais, estão relacionadas ao exterior. No 

entanto, na prática artística, confirmamos que essas categorias exterior e interior não são 

exatamente estáticas, mas se interpenetram nas atividades cognitivas. As imagens do 

interior, perceptíveis por nosso sentido interior, que agora são visíveis através de 

radiografias, ressonâncias magnéticas, sondas miniaturizadas, têm se constituído uma 

matéria de grande interesse na exploração do corpo  na arte. Provenientes do 

desenvolvimento dos dispositivos tecnológicos de visualização – os aparelhos fotográficos, as 
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câmeras de vídeo com monitores acoplados, os scanners digitais, a tecnologia 

computadorizada –, essas imagens vêm transformando o conhecimento do corpo em si e, 

assim, a relação do artista com seu corpo e ainda com o ambiente.

Na arte contemporânea, a exploração dos limites do corpo através das imagens tecnológicas 

do corpo, volta-se tanto para o exterior, na multiplicação da presença do corpo do artista, 

amplificando e intensificando seus gestos através de dispositivos de projeção e manipulação 

da imagem: fotografias, telas, vídeos, televisões, computadores, redes, sensores etc., como 

para o interior do corpo humano, na inserção de microcâmeras, chips, elementos que 

modificam e que mapeiam imageticamente o espaço interno do corpo e o exteriorizam no 

ambiente da arte.

Marina Abramovic (1946-), artista com forte atuação durante a década de 1970 na arte 

corporal (Bodyart), em 2006 realizou a instalação Casa espírito  (Spirit House, 1997)19, com 

três vídeos: Dissolução (Dissolution), Insônia (Insomnia) e Luminosidade (Luminosity), 

projetados na mesma sala em paredes diferentes. Em Dissolução, a artista dá chicotadas em 

suas costas até sangrar e seu corpo começar a tremer. No vídeo Insônia, Abramovic dança 

incansavelmente ao som de um tango, num vestido preto, lançando sombras contra uma 

parede branca. Também projetando sombras em fundo branco, o vídeo Luminosidade mostra 
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Abramovic nua sobre um selim de bicicleta anexado a uma construção metálica. 

Luminosidade, Dissolução  e Insônia referem-se a temas recorrentes no trabalho de 

Abramovic com relação ao trauma e à memória cultural, à ideia de colocar o corpo nos seus 

limites de resistência, a fim de alcançar um nível mais elevado do estado de consciência. 

Nesse contexto, o título principal “Spirit House” refere-se à unidade inseparável corpo e 

mente.

As três projeções simultâneas em suas dimensões ampliadas intensificam o corpo e os gestos 

da artista, potencializam a presença do corpo  do artista em três situações diferentes! sons e 

imagens se confundem e se isolam ao mesmo tempo, totalidade e fragmentos geram um 

espaço expressivo produzindo um novo significado. Nessa nova expressão, na junção dos três 

vídeos, o ato da artista não somente se amplia na simultaneidade dos acontecimentos, mas se 

transforma em uma corporalidade expandida em espaços e tempos não contíguos. Os filmes 

exibidos em looping  , na recusa da linearidade em um tempo circular, reforçam a ideia de 

colocar o corpo à prova, testando seus limites em uma repetição interminável.

A instalação tem sentido enquanto ambiente de percepção, reformula a questão do corpo de 

outra maneira e, assim, produz outra emoção. A projeção aparece como um lugar de 

expansão da imagem, interrogando o corporal, a apresentação  na representação da imagem 

e as exigências que temos hoje de nosso corpo físico e sensível na percepção do ambiente. 

Sem impor a presença física do artista, coloca o corpo do observador no coração da 

experiência artística, na relação com seu próprio corpo.

A Bodyart participou decisivamente do processo de fragmentação do corpo em busca do 

conhecimento da estrutura, uma espécie de virtualização na ritualização do corpo  do artista. 

Hoje, diante das novas formas de virtualização da imagem do  corpo, é a prática da arte 

corporal que se altera em função das mudanças na relação com o corpo, em função dos 

efeitos de presença proporcionados pelas novas tecnologias.

[...] no momento mesmo em que, na trajetória da arte do século XX, a exploração do 
corpo do artista reduzido a si mesmo atingiu o seu limite, o seu ponto de saturação, 
no final dos anos 1970, uma outra grande transformação na relação do artista com o 
corpo, não apenas o seu próprio corpo, mas o corpo em geral, começou a se insinuar 
com o advento das tecnologias computacionais, da engenharia molecular, da explosão 
das telerredes de informação e comunicação e das nanotecnologias. (SANTAELLA, 
2003, p. 271-272).
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Desde o sistema da perspectiva renascentista, a cultura visual tem baseado seus critérios de 

percepção na separação entre a realidade exterior e interior do corpo, mas esses limites hoje 

não parecem mais tão definidos (MIRZOEFF, 2003, p.174). Na instalação Corpo estranho 

(Corps  étranger, 1994), da artista palestina Mona Hatoum (1952-), dentro de uma estrutura 

como um tubo cilíndrico, a projeção de um vídeo em uma tela de formato circular, em 

analogia aos orifícios do corpo, mostra uma varredura do interior do corpo do artista através 

de uma câmera endoscópica. O vídeo, como meio de expressão utilizado, parece se adequar à 

visualização dos movimentos corporais internos sequenciais, acompanhados pelo som da 

respiração e do coração. A proposta de videoinstalação, na forma como a imagem é 

apresentada, enfatiza a interdependência do corpo com o espaço exterior. Nesse ambiente, a 

percepção dessas imagens faz surgir medos associados ao interior do corpo, envolvendo um 

aspecto de uma estranheza desconcertante, uma vez que só podemos ter acesso às imagens 

do interior de uma forma mediada, como se o nosso próprio corpo fosse sempre algo 

estranho. Na visão do interior, o corpo perde sua identidade, não podemos discernir a raça, o 

sexo. A imagem  de si é reivindicada na articulação do exterior com a percepção interna, ao 

representar a condição biológica do corpo produz o sentimento de ser corpo.
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A imagem do  corpo  se mostra de forma cada vez mais contundente, reconfigurando o corpo 

externamente e internamente. Quando vemos as ecografias do nosso corpo, essas 

representações  de si se apresentam mais reais do que até mesmo gostaríamos. Essas imagens 

do corpo na mediação tecnológica mostram nossas fragilidades, não temos dúvidas de que é a 

nossa própria imagem. Reduzir o corpo  virtual a um corpo imaterial, um corpo sem corpo, 

sem interioridade, parece ser um retorno à dicotomia corpo/espírito, enquanto as 

experiências cotidianas e artísticas, em uma metáfora visual da afirmação do corpo como 

carne, mostram que corpo  e numérico  não existem de forma contraditória. A imagem digital 

permite uma imagem  de si que excede a imagem do espelho, que dá lugar à dimensão 

biológica consciente e inconsciente do nosso eu, à natureza física do corpo e de sua imagem 

e, assim, às novas formas de ver o ato de representar a si mesmo.
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Os limites do indivíduo são sempre móveis, flexíveis, uma vez que o corpo se apresenta como 

uma rede de conexões com o ambiente externo e interno. A discussão sobre a oposição entre 

interioridade e exterioridade, orgânico e inorgânico, natural e artificial se revigora com as 

novas tecnologias, ações que vão desde os procedimentos da biologia molecular às novas 

modalidades de experiência na arte digital, que se focalizam em liberar o corpo  de seus 

limites biológicos.

Difícil de identificar, o limite entre o corpo e o mundo é em geral flou, uma vez que a relação 

corpo-ambiente não acontece de uma forma estática, onde um influencia o outro, mas como 

um processo de duas vias que provoca um movimento de reorganização em ambas as 

direções, entre dois sistemas sígnicos que trocam informações em um processo evolutivo. 

Segundo a pesquisadora Christine Greiner (2005, p.104), “pensar nas relações entre corpo e 

cultura e até mesmo em multiculturalismo a partir destas reflexões é reconhecer que a 

preservação de limites é uma ficção”, uma vez que o fluxo de pensamentos se encontra no 

continuum entre natureza e cultura.

Foi a partir dessas preocupações sobre a existência de limites entre cada um e o mundo, que 

comecei a fotografar cacos de vidro em muros, os quais são utilizados habitualmente para 

proteger a casa, estabelecendo uma fronteira. Início de um processo que teria 

desdobramentos em diferentes obras – resultando também na exposição Em/Entre um  ser 

há/e um  outro  – no decorrer do processo colaborativo de criação com o artista e músico 

Cyrille Brissot. É nas relações que a fotografia  estabelece com as outras artes, dentro das 
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múltiplas possibilidades da arte fotográfica – seja na utilização da imagem fotográfica como 

material ou desencadeador da criação, metáfora, ou ainda como condição de produção/

recepção da obra, medium, objetivo ou lugar, espaço da criação, ação – que busco nesse 

estágio da criação uma maior compreensão da relação corpo-imagem  e, ao mesmo tempo, 

encontro transformações no próprio processo de criação da imagem na arte contemporânea.

O percurso da criação mostra-se como um emaranhado de ações, que ao longo do 
tempo, deixam transparecer repetições significativas. É a partir dessas aparentes 
redundâncias que se podem estabelecer generalizações sobre o fazer criativo, a 
caminho de uma teorização. Não seriam modelos rígidos que, normalmente, mais 
funcionam como formas teóricas que rejeitam aquilo que nelas não cabem. São, na 
verdade, instrumentos que permitem a ativação da complexidade do processo. Não 
guardam verdades absolutas, pretendem, porém, ampliar as possibilidades de 
discussão sobre o processo criativo (SALLES, 2009, p.25).

Com primeira formação em Comunicação, onde comecei minha relação com a fotografia, que 

foi aprofundada no mestrado em Artes Visuais na Universidade de Brasília (UnB) – na 

pesquisa O  Sentir na Fotografia: um estudo sobre os  modos  do  sensível na imagem 

fotográfica –, costumo dizer que, mesmo priorizando no meu projeto poético uma criação 

que promova a relação entre diversos meios, meus trabalhos possuem sempre um caráter 

fotográfico. É normalmente nesse ponto que começo minhas buscas, que organizo meu 

pensamento, registrando imagens que ainda não possuem um destino certo, mas carregam 

questionamentos, constituindo um material importante a ser transformado. Nesse trabalho, 

a imagem de cacos de vidro em um muro – especificamente as duas fotografias a seguir 

(imagem  geradora 1 e 2, 2007) que correspondiam à composição de formas, luz e cor 

desejadas – constituiu a imagem geradora do processo de criação. 

Essas imagens que agem sobre a sensibilidade do artista são provocadas por algum 
elemento primordial. Uma inscrição no muro, imagens de infância, um grito, 
conceitos científicos, sonhos, um ritmo, experiências da vida cotidiana: qualquer 
coisa pode agir como essa gota de luz. O fato que provoca o artista é da maior 
multiplicidade de naturezas que se possa imaginar. (SALLES, 2009, p. 58).
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Na captura dessas imagens, surgem dúvidas sobre a validade dessas barreiras, uma vez que a 

imposição de limites se apresenta como uma contradição com o nosso desejo de interagir 

com o outro, fundamental na construção do eu. Considerando que o eu não é separado do 

mundo, do outro, uma das minhas proposições é que no entre si que podemos compreender 

boa parte das imagens  de si, por isso a escolha de Entre um ser e um outro  como título da 

primeira obra desse processo.

Segundo Lakoff e Johnson (2002, p. 82): “Poucos instintos humanos são mais básicos do que 

a territorialidade” e essa definição de território se faz através da demarcação de fronteiras: 

“Experenciamos muitas coisas, por meio da visão e do tato, como tendo fronteiras definidas 

e, quando as coisas não têm fronteiras definidas, frequentemente projetamos fronteiras nelas 

[...]” (LAKOFF! JOHNSON, 2002, p.130). Sobre as metáforas de recipientes, na diferenciação 

entre o que está dentro e está fora, Lakoff e Johnson (2002, p. 81) colocam: “Nós somos seres 

físicos demarcados e separados do resto do mundo pela superfície de nossas peles! 

experienciamos o resto do mundo como algo fora de nós”. Nesse sentido, vemos o corpo 

como uma espécie de fronteira, ainda que na nossa experiência não consigamos discernir 

onde estão esses limites, onde começa e termina o eu.
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Diante da necessidade de relacionar conceitualmente imagem e pensamento, minhas 

intenções artísticas encontraram ressonância no pensamento de Georges Bataille 

(1897-1962), em O Erotismo (1987), cujos fragmentos constituem uma fundamentação 

poética e também uma matéria para criação no pensamento visualizado em um fluxo 

contínuo, como imagens visuais em frases que se seguem ininterruptamente, ou imagens 

sonoras que se apresentam como ecos no processo de criação.

Segundo Georges Bataille (1987, p.11): “Do erotismo é possível dizer que ele é a aprovação da 

vida até na morte”. Assim, na consciência da inexorabilidade do fim, o corpo guarda uma 

descontinuidade individual, o que liga a vida à morte e, assim, nos liga a cada coisa que existe 

na possibilidade de continuidade, no desejo que nos move a uma fusão com a vida. Na busca 

permanente pela satisfação do desejo de continuidade, o erotismo  traz a possibilidade da 

fusão – fio condutor de todo este processo –, nesse caso, mais especificamente, o erotismo 

dos corpos, seja na sexualidade ou na arte.

Assim como a atividade sexual e a experiência da morte (próxima ou anunciada), a 
atividade estética representaria em nosso processo evolutivo, uma ignição para a 
vida. Uma espécie de atualização de um estado corporal sempre latente e 
fundamentalmente necessário para a nossa sobrevivência. (GREINER, 2005, p.111).

Nesse sentido, a arte  – o erotismo  na arte –significa a possibilidade de supressão de limites. 

No encontro com as imagens de si, as imagens geradas a partir da fusão dos cacos de vidro 

no muro com meu corpo (fusão corpo-vidro 1, 2, 3 e 4, 2008) apresentam-se como uma 

transgressão ao próprio corpo, dissolvendo os limites de proteção. O digital permite a 

intervenção no corpo do artista sem dor, embora saibamos que as dores não se referem 

somente ao corpo físico e os ferimentos, assim como as cicatrizes, de uma forma ou de outra, 

são quase sempre visíveis. No momento em que o corpo  e a imagem  constituem uma matéria 

para criação, a nudez surge como elemento erótico, a dimensão carnal do indivíduo, um 

corpo aberto a intervenções do próprio artista e do mundo.

Neste processo, o entendimento de matéria vai desde aquelas que possuem uma fisicalidade 

incontestável, como vidros, passando por outras mais fluídas, como a pintura, as palavras, 

outras mais etéreas como imagens, algumas ainda de ordem conceitual, por se tratarem de 

qualidade, como transparência, violência, fragilidade e mesmo outras que certamente não 

podemos chegar a um conceito preciso, como a vida e a morte, matéria prima de toda arte. As 

matérias escolhidas – vidros, transparência, palavras, fragmentos de textos, registros visuais 
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– produzem imagens que geram questionamentos sobre os limites da nossa individualidade, 

no sentido de até que ponto nós desejamos esses limites e mesmo a impossibilidade de 

existência desses limites.

A partir das suas propriedades, as matérias, a princípio escolhidas para concretizar as ideias 

do artista, podem apresentar novos aspectos da criação à medida que vão sendo 

transformadas, tanto pelas suas potencialidades como pelas suas limitações. No processo de 
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modelagem da matéria, novos modos de operar podem surgir, trazendo novos conceitos, 

novas poéticas, que podem ser ou não acolhidas na construção, daí a importância de um 

diálogo permanente com a obra, da qual o artista é também um observador.

A transformação da matéria, ou seja, a ação sobre a matéria vem da necessidade de 

materializar conceitos, gerando significados e possibilitando, pois, a concretização da obra. 

Os procedimentos, recursos e conhecimentos técnicos utilizados para a produção artística, 
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isto é, os modos de expressão que o artista lança mão no seu percurso estão diretamente 

relacionados aos princípios do ato criador, ao projeto poético do artista. A maneira como 

cada artista usa determinado recurso, ainda que o mesmo seja acessível a muitos, diferencia a 

obra, reafirmando as peculiaridades de cada produção artística e a singularidade de cada 

indivíduo na maneira como ele percebe os objetos no mundo e estabelece vínculos, 

organizando suas ideias de forma sempre mediada e autobiográfica.

A percepção é a ação do olhar responsável pela construção das imagens geradoras de 
descobertas ou de transformações poéticas. Em seu processo de apreensão do 
mundo, o artista estabelece conexões novas e originais, relacionadas a seu grande 
projeto poético. Encontramos, no entanto, a unicidade de cada obra e singularidade 
de cada artista não só na natureza dessas combinações perceptivas, como também no 
modo como são concretizadas. (SALLES, 2009, p.108).

A forma como as relações entre as imagens são construídas, através da manipulação, seleção 

e edição dos recursos artísticos, como o artista se apropria desses elementos, é que permite a 

criação de novos significados e, dessa forma, elabora novas realidades. Nesse momento, é 

importante encontrar o agente de sua poética e também o instrumento e a estratégia que lhe 

proporcione visibilidade. Na composição da imagem, a estruturação de camadas no software 

de edição proporcionou a concepção da fusão do corpo com o ambiente dentro da linguagem 

visual da montagem, inerente ao próprio modo de constituir-se da imagem  digital, como 

explica o téorico das novas mídias Lev Manovich:

Como definido por todos os softwares de computador, uma imagem digital consiste 
em um certo número de camadas separadas, cada uma das camadas contendo 
determinados elementos visuais [...]. Durante todo o processo de produção, artistas e 
designers manipulam cada camada separadamente, mas também excluem camadas e 
adicionam novas. Manter cada elemento como uma camada separada permite que o 
conteúdo e a composição de uma imagem possa ser alterada em qualquer ponto: a 
exclusão de um fundo, a substituição de uma pessoa para outra, aproximar duas 
pessoas, tornar flou um objeto, e assim por diante. Com o que uma imagem típica 
pareceria se as camadas fossem unidas? Os elementos contidos nas diferentes 
camadas seriam justapostos, dando um aspecto de montagem. (MANOVICH, 2001, 
p.202).20
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20  “As defined by all computer software, a digital image consists of a number of separate layers, each layer 
containing particular visual elements [...]. Throughout the production process, artists and designers manipulate 
each layer separately! they also delete layers and add new ones. Keeping each element as a separate layer allows 
the content and the composition of an image to be changed at any point: deleting a background, substituting one 
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juxtaposed resulting in a montage look. Montage is the default visual language of composite organization of an 
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Como a matéria é trabalhada, com quais recursos, procedimentos e em que meios, isso 

interfere diretamente na concepção do projeto poético, uma vez que pode potencializar as 

possibilidades da matéria ou mesmo impossibilitar sua modelagem, ou ainda gerar novas 

formas inesperadas em função de determinadas imposições. É a partir desse trabalho que a 

poética começa a se tornar visível, podendo, inclusive, tomar rumos inesperados pelo artista. 

Na imagem da fusão dos vidros com o corpo, que a princípio poderia remeter a uma agressão 

ao corpo, as diferentes formas de realização da fusão no digital geraram uma plasticidade que 

produziu um efeito estético de distanciamento da violência, aproximando-se da delicadeza ou 

mesmo da fragilidade (fusão corpo-vidro  4). Na contradição gerada pelo desejo de 

transgressão, a violência persiste se traduzindo na ação da colagem: as imagens de si 

incorporam-se à superfície da pintura, repercutindo o gesto da artista.

A imagem do corpo na fusão, a incrustação no ambiente que naquele momento me pareceu a 

mais agressiva (Fusão corpo-vidro  1), foi transposta para outra linguagem na utilização da 

técnica mixed media  (Corpo-colagem, 2008), onde se misturam texturas (terra), colagens 

das fotografias digitais, desenhos, que partem sempre da mesma imagem: a fusão do corpo 

com os cacos de vidro. O gesto da pintura parece reconstituir e reintegrar esse corpo.
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As imagens e os materiais (partes do corpo, palavras quebradas, fragmentos de texto, cacos 

de vidro) utilizados na assemblage Entre um ser e um outro  (2010)21 falam de uma poética da 

fragmentação, em uma dispersão que corresponde a uma necessidade violenta de reunião 

com o universo, onde mesmo as partes podem manter sua integridade, como as palavras 

cortadas (inteiro, interior, íntegro, integridade), onde, mesmo na sua incompletude, podemos 

apreender o seu significado através de códigos já interiorizados.

É a fotografia manipulada digitalmente que permite inserir a imagem do meu corpo no 

ambiente, integrando-o à paisagem de vidros, como também na pintura e, ainda, em seguida, 

na assemblage se transformando no próprio ambiente. No príncipio da colagem – das 

montagens dadaístas às colagens de ações dos happenings  na justaposição arte/vida –, meu 

corpo é como uma matéria impregnada de cotidiano, combinada aos outros elementos em 

uma fusão com a própria criação. Nas relações estabelecidas entre fragmentos heterogêneos, 

a oposição corpo/objeto  se dilui na continuidade entre os meios e materiais. É na integração 

da minha imagem que esses fragmentos ganham um valor afetivo e, assim, um sentido para 

mim, no acontecimento visual, que traz o sentido de self a partir da memória autobiográfica: 

“[...] um agregado de registros dispositivos sobre quem temos sido fisicamente e quem em 
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geral temos sido na esfera comportamental, juntamente sobre o que planejamos ser no 

futuro.” (DAMÁSIO, 2000, p.224). Na evocação da memória do corpo no sentimento de 

ferir-se, as imagens trazem a consciência da realidade de si.

As caixas de acrílico repletas de cacos de vidro dão a ver as imagens do corpo que protegem, 

afirmando que a transparência traz a possibilidade de ver através dos limites, não se trata de 

uma barreira intransponível. A presença dos cacos de vidros fala dos nossos próprios limites 

como indivíduos, das rupturas inevitáveis. A acumulação de copos e taças, ainda inteiros, 

colados no muro da galeria, dispostos de uma forma orgânica, fazendo curvas em linhas 
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imaginárias, diz respeito à coletividade como parte da individualidade e vice-versa, como 

também ao próprio processo conjunto de criação com Cyrille Brissot, que começava a se 

entrelaçar, em uma métafora que o eu  é também o outro. Assim, a obra se constitui em uma 

assemblage de invidualidades.

Há uma diferença sensível entre criar qualquer imagem visual e ter o próprio corpo como 

objeto! mais do que autor, torno-me vulnerável à minha própria imagem, o que traz um 

significado especial à criação das imagens de si. As representações do próprio corpo 

funcionam como imagens autorreflexivas, uma vez que proporcionam o conhecimento de si 

mesmo, têm a capacidade de incorporar outras imagens, ideias que temos de nós mesmos e 

do mundo, trazendo sempre a possibilidade de uma reinvenção. É na recriação das imagens 

de si que a performatividade da imagem se mostra de forma contundente no processo de 

redefinição constante do self-autobiográfico.

A representação  não é uma mera reprodução. Quando se trata da representação do corpo 

nas imagens da arte, isso se torna ainda mais evidente, uma vez que essas imagens são fruto 

da experiência do próprio corpo  na expressão de sua humanidade e trazem conceitos da sua 

compreensão de mundo. A ideia de reprodução da realidade presente nos conceitos de 

representação na arte esteve frequentemente ligada à realidade física, a uma 

correspondência da imagem às propriedades inerentes dos objetos, sem considerar uma 

realidade contextual ou pessoal, fundamental à criação humana ligada aos objetos por suas 

propriedades interacionais, portanto modificáveis. Nessas interações, novas metáforas 

podem criar novas realidades, uma vez que “[...] as mudanças em nosso sistema conceptual 

realmente alteram o que é real para nós e afetam nossa percepção de mundo” (LAKOFF! 

JOHNSON, 2002, p.243).

Em Entre um  ser e  um  outro, as imagens de si representam a ideia de um corpo em 

constante fusão com o ambiente, mas, ao mesmo tempo, apresentam esse corpo! o corpo está 

ali e, a cada vez que olhamos essa imagem, damos conta dessa inseparabilidade do eu  e do 

mundo. Isso é real porque vivenciamos e, como vivenciamos por intermédio da imagem, é 

inevitavelmente mediado. A representação, a apresentação  e a mediação digital coexistem 

no processo de criação! as dualidades representação/apresentação  ou representação/

mediação, ou ainda apresentação/mediação, existem em função de equívocos em torno de 
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suas próprias definições, bem como no hábito de definir, colocando limites rígidos, sem uma 

compreensão da experiência mesma. É no entendimento de como essas camadas da criação 

se superpõem e se deslocam que podemos ter uma compreensão da imagem na sua 

totalidade, ou melhor, na sua continuidade, a partir de uma experiência de si sempre 

inacabada.
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A separação entre o corpo  e a imagem  parece não fazer sentido na forma como 

experienciamos o mundo. Em Metamorfoses, Narciso, ao curvar-se à imagem, em um esforço 

de ir ao seu encontro, percebe o gesto do outro que também deseja se aproximar: “Ele aspira 

ele mesmo a meu abraço! porque cada vez que eu inclinei os lábios a essas ondas límpidas, 

ele, cada vez sua boca voltou-se, ele procurou alcançar a minha” (OVIDE, 1966, p. 101)1. A 

forma como Narciso fala do seu reflexo é como se a imagem estivesse viva! e em um sentido 

importante ela realmente está, pois é assim que ele vivencia essa aproximação. O gesto 

refletido é tão vivaz, que faz da imagem um corpo: “Acreditaríamos que podemos lhe tocar, 

tão frágil é o obstáculo entre o nosso entusiasmo” (OVIDE, 1966, p.101)2, da imagem  do 

corpo à imagem de si, há apenas um passo, um quase nada os separa.

O aparente paradoxo entre o corpo  e a imagem  se reflete na arte contemporânea na 

necessidade da presença do artista, da proximidade com o público na contingência do tempo-

espaço, do “ao vivo”, na efemeridade do acontecimento em contraposição à imortalização das 

obras primas na história da arte, parte de uma arte necessariamente contextual como os 

happenings  e as performances das décadas de 1960 e 1970. Apesar do esforço de um 

distanciamento da representação na apresentação  do corpo  do  artista, hoje percebemos que 

os traços desses acontecimentos são, sobretudo, imagens  do  corpo, representações do eu 

como imagem. Essas imagens de si parecem ter um papel mais ativo do que passivo na 

construção de significados, não se constituindo em simples reproduções, registros, mas 

afirmando o corpo  como obra na mediação  que realizam. Essas ações na imagem  se 

expandem no digital, daí a importância de compreender em que medida a representação  e a 

mediação digital têm em si o caráter de apresentação.

Na experiência cotidiana, quando falamos em apresentar, usamos o termo no sentido de dar 

a conhecer uma pessoa, um objeto, uma situação. A apresentação  da própria imagem parece 

conter em si o próprio corpo, representando suas ideias e mediando sua relação com o 

mundo. A minha intenção na Configuração do corpo mediado pela imagem na 

apresentação  é entender, no meu processo de criação, como o corpo do artista que se expõe, 
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1 “Il aspire lui-même à mon etreinte! car, chaque fois que j’ai tendu les lèvres a ces ondes limpides, lui, chaque fois 
de sa bouche renversée, il a cherché à atteindre la mienne.”

2 “On croirait qu’on peut le toucher, bien faible est l’obstacle entre nos ardeurs.”



que se oferece como objeto artístico na performance,  acontece na imagem que presentifica 

esse corpo.

O percurso para entender como a imagem  de  si na apresentação adquire uma presença 

realiza-se primeiramente no contexto da apresentação, na apropriação do corpo  e da 

imagem, em ações que buscam a experiência imediata. Diante da impossibilidade de re-

presentação na apresentação  do corpo  em imagem, no eu autobiográfico  como seu próprio 

signo, o conceito de apresentação  assume novos significados. Em seguida, o conhecimento 

de si na autoimagem e na tecnologia traz a concepcão da imagem  de si na compreensão da 

experiência do corpo com os dispositivos tecnológicos, nos diferentes estados da imagem. 

Nas poéticas em processo, essas ações no perfomático, no fotográfico e no videográfico 

convergem para o digital, diluindo os limites entre o corpo e a imagem  e provocando 

discussões em relação às noções de presença e ausência, e à própria noção de apresentação.

A história da arte  revela uma mudança constante na maneira em que o artista percebe o 

corpo e concebe sua imagem, evidenciada na maneira de fazer a própria obra. A partir do 

final século XIX, com o advento da fotografia, a representação  do  corpo  se tornou mais e 

mais complexa, a preocupação estética se desloca do corpo  para a maneira de lhe 

representar. Se comparamos a Vênus  Adormecida (Vênus de Dresden,1510) do pintor 

renascentista Giorgione (1477-1510) à Olímpia (Olympia, 1863) de Édouard Manet 

(1832-83), vemos que cada um mostra modos de ver o corpo de uma forma bem diferenciada. 

A Vênus  de Giorgione aparece na sua ingenuidade de uma quase deusa, imersa em uma 

paisagem natural, que constitui uma presença predominante no quadro, e parece não ter 

consciência que está sendo observada. Diferente da nudez de Olímpia, uma mulher de 

verdade, de carne e osso, individualizada, a qual parece te olhar diretamente nos olhos, 

consciente do que ela representa.

No século XX, nas vanguardas artísticas, a imagem do  corpo  é um meio de exprimir a 

pluralidade das experiências humanas em obras multidisciplinares fundadas sobre o 

processo de criação. Na segunda metade do século, as diferentes tecnologias de 

representação e os questionamentos sobre as possibilidades e limites da própria 

representação  trazem a questão dos limites da arte  na efemeridade da experiência artística, 

assim como do corpo do  artista na sua apresentação. A performance Lugar (Site,  1965), de 
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Robert Morris (1931-) e Carolee Schneemam (1939-), faz referência à Olímpia de Manet,  mas, 

dessa vez, a própria artista se coloca na mesma pose de Olímpia, dispondo-se no espaço da 

obra em processo, como um quadro vivo. Na irreverência do questionamento da própria 

imagem  do  corpo  na arte e nas relações sociais,  o corpo do artista encontrava o seu lugar na 

performance,  afirmando sua presença no mundo.  Sobre as mudanças nas relações entre 

performance e identidade, o teórico Marvin Carlson coloca:

A performance envolvida com identidade e autobiografia tem sido mais 
elaboradamente desenvolvida no que diz respeito à gênero e sexualidade. A aura de 
escândalo e tabu que vem cercando muito desse trabalho tem também o tornado mais 
público. Durante os anos 1980, entretanto, outros aspectos da história pessoal, outras 
tensões entre self e sociedade, começaram a ser cada vez mais explorados pela 
performance. Classe e raça começaram a receber o tipo de atenção dada a gênero, 
fornecendo uma performance de identidade muito mais diferente e ampla.
(CARLSON, 2009, p.180 ).

No momento em que a performance  volta-se para as preocupações com o self, o eu social, a 

autoimagem,  as possibilidades trazidas pelas tecnologias visuais estimulam a interação da 

ação  com a imagem. A imagem  do  corpo  é mais do que nunca mutável e intimamente 

relacionada com a percepção  de si mesmo e suas múltiplas identidades. O artista 
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contemporâneo Yasumasa Morimura (1951-) também se apropria do clássico de Manet. Na 

sua apropriação (Portrait -Futago,  1989), ele modifica o tom de sua pele com recursos de 

manipulação digital para encarnar simultaneamente Olímpia e a servente, deixando 

explícita, nessa imagem célebre, sua homossexualidade e crítica diante do domínio da arte 

ocidental, abordando questões de gênero, raça e exclusão social, e , assim apresentando a si 

mesmo.

Nessa cronologia, de uma forma simplificada, podemos pensar nessas imagens de Olímpia 

como diferentes posturas dos artistas que correspondem respectivamente a uma ênfase na 

representação  – Olímpia  de Manet –, na apresentação  – performance Lugar de Morris e 

Schneemam –, e na mediação da imagem  digital – fotografia manipulada de Morimura –, de 

acordo com a preocupação artística vivenciada em cada período, cada ambiente histórico, 

social e artístico. Contudo, é importante lembrar que não se trata de uma exclusão, mas de 

uma coexistência em diferentes gradações. É nessa sobreposição, em um contexto artístico de 

questionamento do eu, da identidade  e da própria noção de performance, que o meu 

processo de criação na apresentação das imagens  de si se desenvolve, na proposição de 

diferentes formas de presença do corpo do artista na imagem.

!"#$%&'()*+",-.,,,,,,,,,,,,",!"(/",012%)2",/13),%0)&10,#),)/(141#5)*+",,,,,,,,,,,,,,,,,,6-7

8390/%),:6;<7=>
?2"')(2,@)#15

A15()5",
:B'5)&",C6D;D=
E)4'0)4),@"(%0'()

F'
&)

(,
:6
D<

G=
A"

H1
(5

,@
"(

(%
4,

1,
I)

("
31

1,
J!

K#
11

0)
0



!"#!$%&%'()*+*,-'./0%,'%'()0()1'./0%20%30)(0%

*%2'%14'5*4

A crise da representação, ligada às questões de mimesis, direcionava-se para uma noção de 

apresentação  na arte, uma experiência direta! o objeto artístico deveria ter significado nele 

mesmo. No caso das imagens de si, o corpo do artista se torna o objeto da arte.

No modernismo a crise resultou, de um lado, em um questionamento da forma materializado 

numa intensa fragmentação visual da imagem  e do corpo até sua completa desfiguração no 

expressionismo abstrato, ou mesmo na ausência de qualquer corpo ou imagem, se voltarmos 

ao manifesto visual suprematista de Kazimir Malevich (1878-1935): o Quadrado negro sobre 

fundo  branco (Black square, 1915), um mundo não objetivo, sem objetos, mas ao mesmo 

tempo pleno de possibilidades. Essa ausência, que potencializa outras presenças, terminaria 

em uma referência ao corpo (the body) como conceito na arte e na linguagem  e à sua 

biografia sempre em processo, como vemos em Incompleta Biografia (The incomplete 

biography, 1971), de Antonio Dias.

De outro lado, em movimentos de vanguarda, como o Surrealismo, a crise da representação 

significou uma problematização do contexto da arte, trazendo as “coisas” do mundo para o 

mundo da arte, na apropriação de objetos nomeados obras de arte pelo artista, ou no corpo 
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transformado em um dos objets  trouvés 3 surrealistas (Violino de Ingres  - Violon d’Ingres, 

1924)4, por Man Ray (1890-1976). E, ainda, em uma antecipação à Bodyart, Duchamp 

intervém no seu próprio corpo, tendo a ação registrada por uma fotografia de Man Ray 

(Tonsura - Tonsure, 1921). O corpo e sua imagem são recontextualizados como os ready-

mades. O que está em jogo nessas ações não é somente o fato de que os objetos cotidianos, ou 

mesmo o corpo como objeto, podem despertar experiências estéticas, mas se referem à 

autonomia do artista, contestando a definição do que é uma obra de arte e quem a determina! 

o que importa é a ideia de arte que permeia essas apropriações. 

A estratégia de apropriação permanecerá de forma contundente nas práticas artísticas, 

apropriando-se do corpo como um objeto de arte, seja na escultura vivente (Scultura vivente, 

1961) de Piero Manzoni (1933-1963), na qual ele simplesmente assina seu nome no corpo da 

modelo, ou mesmo quando, em 1969, os artistas contemporâneos Gilbert (1943-) e George 

(1942-) se autodenominam como esculturas vivas cantantes (Singing Sculpture,1973) e 

fazem das suas vidas a própria obra, na qual o projeto poético se elabora em torno de suas 

próprias histórias.

Em uma atualização contemporânea desse contexto encontramos a própria imagem  de si 

como ready-made: o trabalho de Yasumasa Morimura (1951-), quando ele se apropria da 
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3  O termo francês objets  trouvés, também utilizado pelos surrealistas para ready-made, significa um objeto 
achado considerado pelo artista como obra de arte, dentro da atitude proposta por Duchamp, de questionar o 
conceito de arte sob o viés apenas de uma habilidade técnica, em detrimento da ideia que constitui 
necessariamente a experiência artística.

4 O Violon  d’Ingres  é também uma apropriação, uma vez que faz referência aos nus do pintor neoclássico Jean-
Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). A transformação do corpo num instrumento reflete simultaneamente o 
fascínio pelo corpo feminino e sua objetificação.
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obra (Sem titulo  # 96, 1981) da artista Cindy Sherman, colocando seu corpo na mesma cena e 

tomando a aparência da artista (Para minha irmãzinha - To my Little  sister, 1998), na qual o 

eu pertence também ao outro. Esses processos trazem a discussão sobre autoria, tão central 

na criação artística atual, em função de todas as interações que pressupõem a experiência na 

arte e na vida cotidiana. Encontrar experiências em comum é fundamental para compreender 

a forma como atuamos no mundo, dando uma coerência a si mesmo, como explicam o 

linguista George Lakoff e o filósofo Mark Johnson:

A autocompreensão parece anterior à compreensão mútua e, em certos aspectos, 
realmente o é. Porém, qualquer compreensão realmente profunda de por que 
fazemos o que fazemos, sentimos, mudamos como mudamos e até acreditamos no 
que acreditamos, leva-nos para além de nós mesmos. A compreensão de nós mesmos 
não é diferente de outras formas de compreensão – ela surge de nossas constantes 
interações com nosso meio físico cultural e interpessoal.(LAKOFF! JOHNSON, 2002, 
p.351).
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A experiência com a imagem  aliada a uma supremacia da ação, do gesto, muda a relação 

entre o artista e a obra de arte. As fotografias de Hans Namuth (1915-1990) de Jackson 

Pollock (1912-1956) na sua pintura gestual (Action Painting, 1950) – que a crítica Rosalind 

Krauss (2002, p.98) chamou de “entidades estéticas intencionais” – são mais do que um 

mero registro, mas um processo de cocriação. O corpo do artista  e o fotógrafo se situam no 

mesmo espaço de ação. Hans Namuth fez da representação de outros artistas sua própria 

obra, sua ação. Ao duplicar a posição de Pollock no enquadramento, essas imagens criam 

uma ambiguidade espacial, recuperando o ângulo de visão do corpo do artista, sua relação 

com o suporte de inscrição dentro do espaço da fotografia, e dão uma interpretação, um 

sentido, para a ação do artista. As fotografias de Hans Namuth são conhecidas tanto quanto a 

obra de Pollock, sem as mesmas não seria possível ter acesso a essa representação de si, 

mesmo para o próprio artista. Assim, não podemos ter uma dimensão completa da obra, se 

não temos conhecimento das imagens que registram o processo, que não deixam de ter 

também um caráter apresentativo. Essas imagens representam conceitualmente a 

importância do corpo  na estruturação da experiência artística e sua inserção na arte 

contemporânea através da sua gestualidade, corporalidade, no movimento corporificado nas 

imagens produzidas, apresentando uma visão voltada para o processo de criação, na qual a 

imagem não resulta simplesmente de uma ideia preconcebida, mas de um ato criador na sua 

continuidade, na sua performance. É no contexto da visualidade do movimento do corpo, 

que a imagem se apresenta, como o filósofo Merleau-Ponty já havia indicado:

É oferecendo seu corpo ao mundo que o pintor transforma o mundo em 
pintura. Para compreender essas transubstanciações, é preciso reencontrar o 
corpo operante e atual, aquele que não é uma porção do espaço, um feixe de 
funções, que é um trançado de visão e movimento. (MERLEAU-PONTY, 
2004, p.16)

A exploração da corporalidade  resultou no corpo  mesmo como a própria matéria da obra, 

uma ideia que se tornou possível através do entendimento do corpo  como processo, 

suscetível a reconfigurações na criação! e, em se tratando das artes  visuais, na transformação 

da imagem desse corpo. A obra Antropometrias Azuis (Anthropométrie, 1960), na qual 

corpos femininos orquestrados por Yves Klein (1928-1962) foram banhados em tinta, 

utilizados como pincéis vivos e impressos na tela, não pode ser compreendida na sua 

totalidade sem o conhecimento do processo de captação das imagens desses corpos.
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Diante de todo um processo de objetificação que o corpo feminino foi submetido na história 

da arte em função do voyeurismo masculino, agravado pelo fato de que o ambiente da 

estética pictórica da gestualidade era ainda visivelmente masculino – seja representado por 

Pollock ou Klein –, mulheres artistas engajam seus processos de criação em um movimento 

de recuperação da sua própria imagem na incorporação dos novos meios. Carolee 

Schneemann (1939-), em Olho/Corpo: trinta e seis ações  de transformação para a câmera 

(Eye/Body: thirty-six transformative actions  for camera, 1963), na intenção de mostrar que 

o corpo  não é assim tão passível a um orquestramento, transformou seu próprio ambiente, 

seu apartamento e ateliê, na sua obra, incluindo seu corpo como território visual, utilizando 

tinta, brilhantina, cacos de espelho, cordões e plástico no seu próprio corpo, que se misturava 

à instalação. O Olho/Corpo, um olho que se constitui na experiência corporal, sugere que a 

obra é embodied à visão do artista. Dessa forma, as imagens das transformações do corpo 

diante da câmera que registra as ações são indissociáveis do próprio corpo e possuem um 

sentido em si mesmas, relacionado à ação desse corpo no mundo, não se tratando 

simplesmente de uma reprodução.
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Todas essas práticas, seja através da abstração ou da apropriação, seja no corpo  ou na 

imagem, que no modernismo pretendiam superar os limites demarcados na arte, nas 

manifestações da arte contemporânea, questionam a existência desses limites. No cerne 

dessa rede de apropriações do corpo  e da imagem  permanece a reflexão sobre os meios e os 

métodos de representação, que colocam em cheque a própria noção de realidade, e a 

possibilidade de sua re-produção, sua re-presentação. Nesse momento, é importante 

lembrar que o advento da fotografia teria anunciado o fim da pintura – ou do papel que a 

pintura teve até então na reprodução da realidade  – e depois do modernismo a arte 

anunciaria o seu próprio fim.

Da mesma forma que a pintura  não teve o seu fim com o surgimento da fotografia, os textos 

publicados nos anos 1980, simultaneamente, pelo historiador de arte Hans Belting (1935-)5 e 

pelo filósofo Arthur Danto (1924-)6, sobre o fim da arte  não se referiam à morte da arte, nem 

mesmo ao fim de uma arte produzida pelas convenções da arte tradicional. Esses textos se 

relacionavam ao fato de que a arte  contemporânea estaria atrelada ao fim de uma arte 

passível de aceitar qualquer convenção, qualquer “narrativa mestra”, como esclarece Danto 

(2006, p.5), uma década depois, referindo-se ao fim da arte  em relação ao contexto 

estabelecido até então: “[...] um complexo de práticas teria dado lugar a outro, mesmo se o 

formato do novo complexo fosse impreciso – e ainda está impreciso.”

O pluralismo, a indefinição de gêneros, a interdisciplinaridade dentro da qual os artistas 

contemporâneos criam seus trabalhos por meios de dispositivos de diversas mídias, 

intensificada pelas diferentes possibilidades trazidas pela tecnologia digital, desafiam uma 

categorização. Sobre o papel da categorização, Lakoff e Johnson (2002, p. 265) afirmam que: 

“Para compreender o mundo e agir nele, temos de categorizar os objetos e as experiências de 

forma que passem a fazer sentido para nós”, dessa forma, a dissolução de categorias na arte, 

de certa maneira, contribui para uma dificuldade inicial na compreensão da experiência 

estética nos dias de hoje. O fato de que a arte contemporânea  não aceita regras, nem modelos 

universais, não quer dizer que ela não possa ou não precise fazer sentido, o que talvez seja 
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uma das interpretações equivocadas do que seria o fim da arte. Sem categorias definidas, 

fixas, o que nos resta é a metáfora:

A metáfora é um dos mais importantes instrumentos para tentar compreender 
parcialmente o que não pode ser compreendido em sua totalidade: nossos 
sentimentos, nossas experiências estéticas, nossas práticas morais e nossa 
consciência espiritual. Esses esforços de imaginação não são destituídos de 
racionalidade! como se utilizam da metáfora, empregam uma racionalidade 
imaginativa. (LAKOFF ! JOHNSON, 2002, p.303).

Ao entendermos os processos de criação por meio da metáfora, a compreensão se realiza na 

interação com o contexto e o conhecimento pré-existente no indivíduo. Essa visão 

experiencialista nos leva a refletir sobre a representatividade da imagem, tomada aqui como 

signo. Bem assim, em que medida o signo representa o objeto e para quem, uma vez que 

sempre existe a possibilidade que alguém fora do contexto não interprete o signo com 

referência ao seu objeto ou, pelo menos, em relação ao significado pretendido.

Essa preocupação na semiótica se coloca na discussão da dicotomia representação/

apresentação, questionando se a função do signo seria “re-presentativa”, ou seja, reproduzir, 

duplicar, uma apresentação que seria a presença direta do objeto na mente (SANTAELLA! 

NÖTH, 2008, p.19). Sobre as representações mentais, o neurocientista António Damásio 

esclarece:

[...] as imagens que cada um de nós vê em sua mente não são cópias do objeto 
específico, mas imagens das interações entre cada um de nós e um objeto que 
mobilizou nosso organismo, construídas na forma de padrão neural, segundo a 
estrutura do organismo. O objeto é real, as interações são reais e as imagens são tão 
reais quanto uma coisa pode ser. E, no entanto, a estrutura e as propriedades das 
imagens que vemos são construções do cérebro inspiradas por um objeto. Não há um 
retrato do objeto que seja transferido do objeto para a retina e desta para o cérebro. 
Há, isto sim, um conjunto de correspondências entre características físicas do objeto 
e modos de reação do organismo, segundo os quais uma imagem gerada 
internamente é construída. E, como do ponto de vista biológico você e eu somos 
suficientemente semelhantes para construirmos uma imagem bastante semelhante 
de uma mesma coisa, podemos aceitar sem hesitar a ideia convencional de que 
formamos a imagem de uma coisa específica. Mas isso não é verdade. (DAMÁSIO, 
2000, p.406).

Ao pensar no processo de criação, pergunto-me até que ponto é possível duplicar, reproduzir 

uma apresentação  – essa presença direta visual ou mental – sem que ela possua de alguma 

maneira uma singularidade na ação que a transforme em outra apresentação. Se assumirmos 

a impossibilidade da representação  como cópia, concluímos que em toda representação há 

sempre um nível de apresentação e, assim, essas noções não são necessariamente opostas ou 

excludentes. É na enação, como alternativa à representação  como simples reprodução, 
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segundo proposição do neurobiólogo Francisco Varela (1996, p.71), que encontramos a 

possibilidade de superar a oposição apresentação x representação  na arte. Quer dizer, uma 

vez que toda ação emerge do corpo na interação com o seu meio em constante mudança, não 

pode, assim, repetir-se, consistindo em uma presença direta, uma apresentação. Mas isso 

não quer dizer que o aspecto representativo  não exista, uma vez que há sempre uma 

representação  da ideia em questão no objeto, na obra, a imagem-conceito  permanece na 

apresentação.

Nesse contexto, não somente o corpo, mas também as imagens  do corpo, as  representações 

do corpo, trazem em si a possibilidade da apresentação, constituem presenças reais, são 

embodied  à ação do corpo, mesmo sendo mediadas pelos dispositivos tecnológicos, ou, 

muitas vezes, exatamente por serem mediadas, que podem se apresentar, como, por exemplo, 

as imagens interiores do corpo em uma ultrassonografia. Essa sobreposição acontece por 

essas ações  se constituírem em mediações. Mesmo a apresentação de si mesmo se constitui 

na mediação, embora tenhamos tendência a pensar que temos ou, pelo menos, que sempre 

deveríamos ter acesso direto ao nosso corpo, às nossas ideias, ao nosso eu. A própria imagem 

que temos de nós mesmos é acessada de forma mediada, seja no espelho, no retrato, na 

câmera, na tela, no olhar do outro, ou ainda quando penso quem sou eu.

Sobre a relação com o próprio corpo Merleau Ponty (2006, p.222-223) argumenta “aqui o 

signo não indica apenas sua significação, ele é habitado por ela! de certa maneira, ele é aquilo 

que significa”.O aspecto apresentativo se manifesta na imagem  de  si, uma vez que como 

signo  que constitui o eu – e também é constituído pelo eu – tem um sentido que lhe é 

próprio, como parte de uma autobiografia. Nesse contexto, o eu é seu próprio referente, um 

significante7  que coincide com o significado, como já havia percebido Roland Barthes (1975, 

p.64): “[...] sou eu mesmo meu próprio símbolo, sou a história que me acontece”. Sobre a 

relação de representação, que se estabelece na mediação  do signo, o filósofo e linguista 

Charles S. Peirce, na sua teoria semiótica, esclarece:

[...] para que algo possa ser um Signo, esse algo deve “representar”, como 
continuamos dizer, alguma outra coisa, chamada seu Objeto, apesar de ser talvez 
arbitrária  a condição segundo a qual um Signo deve ser algo distinto do seu Objeto, 
dado que se insistirmos nesse ponto, devemos abrir uma exceção para o caso em que 
um signo é parte de um signo.(PEIRCE, 2000, p.47).
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É na coincidência do eu na imagem– na imagem  do corpo  como parte desse corpo  – que a 

apresentação  acontece. Essa autorreferencialidade  implica em uma apresentação, uma ação 

imediata com significação em si mesma, uma vez que, ao mesmo tempo em que o corpo  quer 

significar algo, ele é. Na experiência do self, os processos  metonímicos  se sobrepõem aos 

processos metafóricos, em uma imagem que é corpo e um corpo que é também imagem.

Quando comecei a trabalhar com imagens do meu corpo no meu processo de criação, 

fotografando e em seguida manipulando-as digitalmente, pesquisava a autonomia dessas 

imagens na apresentação de situações únicas que, para mim, só seriam possíveis no ambiente 

do digital, virtual. Mas, com a preocupação que, ao se apresentarem, essas intervenções no 

corpo trariam a possibilidade do “real”, que corresponde ao conceito que essas imagens 

representam, onde encontro a metáfora. É nesse sentido que acredito que a representação 

não impede a apresentação, assim como a mediação  tecnológica da imagem  não exclui a 

possibilidade da performance. Por exemplo, eu não poderia ou não suportaria colocar vidros 

no meu corpo, mas essa ação  se constitui em imagem  – sabemos que o corpo que sofre não é 

necessariamente ferido fisicamente – e a violência dos limites que essa incrustação 

representa é real e única no sentido de que se apresenta em uma experiência estética que traz 

uma ideia, um conceito, definido por mim, enquanto artista.

Essa autonomia parece ter sido a reivindicação do objeto artístico, do signo estético, ao longo 

da história da arte! conceber algo sem a limitação de algum outro objetivo que não estivesse 

ligado ao conceito da obra mesma. Mas é, sobretudo, nas manifestações da arte da 

performance, quando o corpo se tornou ao mesmo tempo sujeito e o objeto da arte, nas 

experimentações das décadas de 1960 e 1970, que essa reivindicação parece materializar-se 

como proposta fundamental, como argumenta o crítico Jorge Glusberg (2005, p 73): “o 

performer é seu próprio signo”. A dissolução dos limites entre a arte e a vida, propondo  ao 

corpo do artista  a experiência de ser um objeto estético, ao colocar sistematicamente em 

cena seu próprio corpo, ou mais exatamente a relação de seu corpo com tudo o que o cerca ou 

o representa social e ideologicamente, tornou o aspecto performático da arte  cada vez mais 

pronunciado.
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A arte da performance  ampliou os limites formais das manifestações artísticas ao 

desenvolver novos campos de atuação e promover o diálogo entre diferentes áreas. Os 

procedimentos interdisciplinares, as diversas práticas contidas na performance  dificultam, 

ou mesmo impossibilitam, uma delimitação exata da sua abrangência.

Por sua própria natureza, a performance desafia uma definição fácil ou precisa, indo 
além da simples afirmação de que se trata uma arte feita ao vivo pelos artistas. 
Qualquer definição mais exata negaria de imediato a própria possibilidade da 
performance, pois seus praticantes usam livremente quaisquer disciplinas e 
quaisquer meios como material – literatura, poesia, teatro, música, dança, 
arquitetura e pintura, assim como vídeo, cinema, slides e narrações, empregando-as 
nas mais diversas combinações. De fato nenhuma outra forma de expressão artística 
tem um programa tão ilimitado, uma vez que cada performer cria sua própria 
definição ao longo de seu processo e modo de execução. (GOLDBERG, 2006, prefácio 
IX).

As mudanças do estatuto de objeto de arte e a emergência de novos meios, primeiro a 

imagem  fotográfica, em seguida a imagem  eletrônica que vai culminar na imagem  digital, 

instala a contradição efemeridade/permanência  na arte da performance  ao centro das artes 

visuais, deslocando a relação entre o corpo e a imagem. A proposta da arte como ideia será 

levada ao extremo na arte contemporânea, quando as indagações sobre a desmaterialização 

da arte são levantadas pela Arte Conceitual, na qual não era nem mesmo necessário um 

objeto visual para que algo fosse considerado uma obra de arte visual. Não obstante ao fato 

que vários artistas conceituais recorram frequentemente à fotografia e ao vídeo  para 
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materializar suas ideias ou mesmo sua existência/inexistência na condição de artista, como 

Auto-enterro (Self Burial, 1969) de Keith Arnatt (1930-2008), ou ainda a obra Autorização 

(Authorization -1969), que Philippe Dubois (1993, p.16) denomina de “acionamento da 

própria fotografia”, na qual Michael Snow (1929-) realiza um mise en abyme8 do seu próprio 

ato de fotografar– uma imagem dentro de uma imagem, dentro de um outra imagem e assim 

sucessivamente – para mostrar o seu desaparecimento diante do espelho no seu 

reaparecimento na imagem fotográfica.
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Na desmaterialização da imagem, representada por sua realidade virtual, o artista ensaia 

sua própria desaparição, sublinhando a presença do corpo mesmo na sua ausência. Nas 

suas performances, Ana Mendieta (1948-1985) fazia constantemente referências visuais à 

sua cultura, à Santería, ao sangue nos rituais de sacrifício da religião, utilizando com 

frequência o sangue de animais, em uma metáfora relacionada ao próprio sacrifício que 

envolve ser mulher, artista e cubana. A violência de sua desaparição em uma sociedade 

branca e patriarcal, torna-se explicita na série Silhueta (Silueta, 1973-78), na qual Ana 

Mendieta realizava esculturas na terra, que são na verdade buracos escavados na forma do 

seu corpo, e em seguida fotografava ou filmava, para que essas esculturas efêmeras pudesse 

ser vistas mesmo depois de destruídas pela ação do tempo. Na mediação da imagem (Sem 

titulo, 1976), na presença do índice fotográfico, a mancha vermelha fluída na cavidade torna 

visível o corpo ausente, dentro de um contorno nítido de um corpo que esteve lá. Na 

desintegração do corpo humano, no seu aparente desaparecimento, a artista estabelece uma 

conexão entre seu corpo e a terra nos vestígios da sua presença, criando uma ambiguidade 

entre continuidade e descontinuidade acima da dicotomia corpo/natureza.
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Ao explorarem as qualidades inerentes ao próprio meio, essas ações não são somente visuais, 

mas, sobretudo, conceituais. No entanto, a contradição aparece frequentemente em uma 

negação do meio – e porque não dizer – da arte  mesma, como nas atividades do Grupo 

Fluxus (1960-70) em uma crítica ao aparato televisivo e aos circuitos de comunicação, 

quando, por exemplo, Nam June Paik (1932-2006) percebeu que, ao entrar no suporte 

eletrônico e ser transformada em corrente elétrica, a imagem poderia ser alterada na sua 

estrutura, bastava um imã que desviasse os sinais elétricos para corromper, deformar, a 

imagem (Magnet tv  1965). Parte do processo de pixelização da imagem – iniciado desde o 

pontilhismo de Seurat (1859-1891), presente mesmo nas manchas de Manet, nos grãos da 

fotografia, que resultaria na imagem digital – , a imagem  eletrônica, composta por pulsações 
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de luz, em um determinado momento significou também a dissolução da figura humana. O 

vídeo como sistema de expressão na sua trama de linhas e pontos, na sua baixa definição e 

precariedade da profundidade de campo, provoca uma tendência ao detalhe, à fragmentação, 

à abstração e à desmaterialização, desestabilizando a coerência figurativa da imagem  e do 

corpo.

Na videoarte  o corpo  do  artista se torna a superfície de linhas que se entrelaçam no processo 

de varredura na formação da imagem, incorporando todas as falhas e ruídos do processo. Em 

Não  sou a garota que sente falta de muita coisa  (I’m not the girl who  misses  much, 1986), a 

artista Pipilotti Rist (1962-) dança diante da câmera e canta repetitivamente a frase que 

constitui o título da obra, se apropriando do trecho que introduz a música Felicidade é uma 

arma quente (Happiness  is a warm gun, 1968) de John Lennon (1940-1980). No seu 

trabalho a artista se apropria também da estética do videoclipe, explorando seus efeitos e 

defeitos, em uma crítica à cultura de massa, desconstruindo o estereótipo da figura feminina 

como objeto de contemplação. A performance do corpo, o movimento frenético e a distorção 

da voz que aproxima a atitude da artista à histeria, é resultante da aceleração da velocidade 

na reprodução do videotape. Na manipulação do mecanismo do vídeo, as interferências nesse 

processo de deformação do som e da imagem dificultam propositadamente a distinção de 

suas expressões e formas do seu corpo exposto, em um desejo de imperfeição na quebra de 

padrões, integrando as anomalias do vídeo à sua própria imagem.

Em uma perspectiva que vai além da especificidade do vídeo, ou da fotografia, o que é mais 

relevante nessas experiências é que a apresentação da imagem de si se realiza na 

manipulação do dispositivo, na ação do corpo na sua interação com o meio em ambos 

sentidos. É na experiência mediada pela tecnologia, que as questões da apresentação se 

colocam, na alteração do contexto de produção dessas imagens, que passam a ter uma 

presença significativa no contexto da arte, sobretudo na performance.

As indagações centradas no efeito de reprodução que abalou o critério de presença no 

modernismo, relacionadas a autenticidade “o aqui e agora da obra de arte, sua existência 

única” (BENJAMIN, 1994, p.167), se deslocam para o modo como os próprios artistas 

incorporaram a fotografia nas suas práticas. A partir das conexões estabelecidas entre a 

imagem fotográfica e as vanguardas modernistas, é o próprio movimento da arte que será 
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conduzido à fotografia, atraído por uma forma de arte diretamente conectada ao real, ao se 

impregnar de certas lógicas formais, conceituais e de percepção próprias ao dispositivo 

fotográfico. 

Como estamos vendo, todas essas práticas contemporâneas (arte conceitual, 
ambiental, corporal, de acontecimento), embora partam dos antípodas da 
representação realista e da ideia de representação acabada, sempre terminam, apesar 
de tudo , em primeiro lugar, por utilizar a foto como simples instrumento de segunda 
mão (documento, memória, arquivo), em seguida por integrá-la (conceber a ação em 
função das das características do dispositivo foto), depois por se embeber, 
impregnar-se com  sua  lógica  (a do traço, da impressão da marca) e, finalmente, por 
inverter os  papéis, por voltar a própria fotografia como pratica artística primeira, que 
por sua vez tomará emprestado da lógica das artes de ação alguns de seus usos 
criadores (A. Rainer). (DUBOIS, 1993, p.290).
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Uma mudança nessa dimensão no fazer artístico acabaria por mudar também a visão do 

corpo do artista. Para o artista Arnulf Rainer (1929-), a fotografia não é somente uma 

superfície a ser trabalhada, mas também seu próprio corpo, onde ele pode marcar, arranhar, 

ferir. Parte do grupo de artistas do acionismo vienense, Rainer desloca as práticas da 

Bodyart na deformação da sua própria imagem (Face farsas  - Face farces, 1969) com ações, 

que Dubois (1993, p. 290) chama de “golpes e cicatrizes de pintura”.

É por meio do ato de ferir o corpo que o performer na bodyart estabelece uma ligação afetiva 

direta com o observador, através da consciência do seu próprio corpo. Quando passamos do 

corpo como suporte para a imagem  como suporte do corpo, esse elo parece se restituir 

indefinidamente, bem como a possibilidade da performance,  não somente na prova de sua 

existência, mas na sua constante ressignificação no olhar.

Uma tendência que se afirma no digital, as abordagens contemporâneas de deformações, e 

mutilações do corpo preferem utilizar os recursos decorrentes das tecnologias visuais do que 

modificar diretamente o corpo do artista, como nas imagens manipuladas digitalmente (Sem 

sentido  - Senseless, 1996) de Simon Costin (1964-). Esses ferimentos, na maioria das vezes, 

são tão contundentes e viscerais, que não deixam espaço para a dicotomia literal/metafórico 

na mediação tecnológica, produzindo imagens tão incisivas como aquelas enquadradas e 

ampliadas nas fotografias que conhecemos das ações (Azione Sentimentale, 1973! Azione 

Psyche,1974) de Gina Pane (1939-1990). Em uma entrevista a artista afirma que “ninguém 

deve ficar frustrado por não ter assistido a ação”9, uma vez que a sequência de fotografias nos 

seus enquadramentos – detalhadamente planejados nos esboços preparatórios da ação – 

indicam a leitura ideal a partir do ponto de vista do fotógrafo (DELPEUX, 2010, p.86). Nos 

seus procedimentos diferenciados, – na singularidade das relações que os artistas 

estabelecem com seu corpo, em diferentes configurações tecnológicas do mundo que alteram 

os próprios rituais – tanto para Gina Pane como para Simon Costin, a imagem  é a ação, pois 

permite ao observador vivenciar a visão do artista, orientando o sentido do discurso do corpo 

na experiência do que pode ser real para cada um que observa.

Na pesquisa das novas formas de presença  proporcionadas pelos dispositivos tecnológicos, 

os grandes campos de experimentação dos artistas se tornaram seus próprios corpos. 
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Fundamentadas nas artes do corpo, essas manifestações artísticas voltaram-se para as 

experiências pessoais, como coloca a teórica e crítica de arte Amelia Jones (2005, p.21), o 

corpo aparece mais e mais “[...] como lugar do ‘eu’ o lugar onde o domínio público reencontra 

o domínio privado, onde o social é transformado, produzido e onde ele adquire sentido.”10.

Em um espaço interior, sem público, tratando de questões de identidade cultural, de 

pertencimento, no trabalho Marca Registrada  (1975), Letícia Parente (1930-1991) diante de 

uma câmera de vídeo costura na sola do seu pé, com agulha e linha, a expressão “made in 

Brazil”. Na gravação da imagem eletrônica, a experiência do tempo vivida pelo performer 

diante da câmera é transferida ao público na duração do registro, no tempo real do vídeo, 

equivalente ao acontecimento da performance. A relação de proximidade com o observador 

é estabelecida na correlação da fluidez e continuidade da imagem videográfica com a 

experiência de percepção do tempo, através da qual a presença da artista pode ser 

compartilhada. A partir do gesto e do olhar da própria artista, a imagem como processo se 

desenvolve na relação com a câmera, nos enquadramentos do corpo em ação, do eu que se 

apresenta na imagem de um corpo social e político.
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É importante lembrar que o tempo inerente à imagem do vídeo  permitiu o registro do 

acontecimento da própria experiência cotidiana, no tempo real da vida. Na obra Céu e  Terra 

(Heaven and Earth, 1992), o artista Bill Viola (1951-) confronta dois monitores de vídeo que 

mostram filmes relacionados ao nascimento e à morte nos registros de sua mãe no leito de 

morte e de seu filho como recém-nascido. Essa memórias da vida do artista compõem uma 

autobiografia, uma imagem  de si, na qual podemos facilmente nos projetar. A estrutura do 

vídeo aparente nos tubos de raios catódicos, incorporados à obra na instalação, mostra a 

fragilidade do seu sistema em uma metáfora à frágil existência do corpo humano. Mais do 

que um simples confronto, na superfície convexa do monitor podemos ver o reflexo de uma 

imagem na outra, como um espelho que reflete o ciclo da vida,  na sua performance. No 

registro de momentos pessoais, a imagem  de si no vídeo é cada vez mais íntima e mais 

universal.
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Nesse contexto, a performance, concebida inicialmente para ser uma “arte ao vivo”, 

“efêmera”, passou a se utilizar de registros fotográficos e videográficos para documentar suas 

ações, enquanto os artistas passaram a registrar os acontecimentos da vida em narrativas 

pessoais que se misturavam à criação artística. Como justificam os pesquisadores Edmond 

Couchot e Nobert Hillaire (2003, p.17), essa suposta contradição não passa de um aparente 

paradoxo “[…] o gosto do efêmero, nunca foi tão manifestado quanto numa época que viu o 

boom sem precedentes das técnicas de registro e memória [...]”11, no sentido que mudanças 

nas condições do fazer artístico, ou do nosso cotidiano, inevitavelmente, afetam o próprio 

processo de criação. Mais do que registrar os momentos significativos mediante uma 

sequência de imagens, muitos artistas tendem a dimensionar ou redefinir a proposta 

performática em função da escolha do meio. Algumas vezes essa mediação adquire um papel 

tão fundamental que a performance é concebida exclusivamente para ser vista em fotografia 

ou vídeo, podendo ser chamada de fotoperformance ou videoperformance. Mas é sobretudo 

na apropriação do corpo na imagem, ao apresentar a vulnerabilidade do corpo do artista no 

processo de criação, em como nos apropriamos dos nossos próprios corpos na presença da 

câmera, que as imagens de si tornam presente o eu autobiográfico.
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11  “[...] ce gôut de l'éphémere n'aura jamais été aussi manifeste que dans un temps qui voit l'essor sans précédent 
des techniques d'enregistrement et de memoire...”
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Sobre a formação da imagem de si, o neurocientista Damásio (2000, p.287) insiste que “A 

ideia que cada um de nós forma de si mesmo, a imagem que aos poucos construímos de 

quem somos física e mentalmente, ou de como nos inserimos na sociedade, baseia-se na 

memória autobiográfica, em anos de experiência, e está sujeita a contínua remodelação”. 

Então, questiono qual o papel das imagens mediatizadas na constituição da memória 

autobiográfica, que mudanças provocam na remodelação do self autobiográfico, que novas 

coerências constroem na nossa biografia e como isso aparece no processo de criação. É 

literalmente visível que o desenvolvimento das tecnologias visuais tornou, e ainda está em 

processo de tornar, a autoimagem cada vez mais acessível e passível de transformações, 

sendo capaz de ampliar a presença do corpo, não somente em quantidade, mas também em 

intensidade, nas imagens de si multiplicadas e ampliadas. E é certamente, em grande parte, 

por esse intenso fluxo de imagens no digital, não somente pelos conflitos gerados no 

conhecimento de quem somos, mas, sobretudo, em função da projeção de quem podemos ou 

queremos ser, que o caráter autobiográfico é cada vez mais presente na arte contemporânea.

Roland Barthes (1984, p.24) falava da fotografia  como uma experiência perturbadora, que 

redefinia a relação com o nosso próprio corpo “Eis–me assim, eu próprio, como medida do 

‘saber’ fotográfico. O que meu corpo sabe da Fotografia?”.  Lucas Samaras (1936-) realizava 

seus autorretratos utilizando a fotografia polaroid, que permitia manipulações diretas nas 

emulsões do filme ainda durante o processo químico de revelação. Essas intervenções 

provocavam efeitos que distorciam e fracionavam o seu corpo, produzindo foto-

transformações. Na sua foto-transformação (Photo-transformation, 1973-76), um título que 

na verdade corresponde a um procedimento para o artista, Lucas Samaras realiza um embate 

com sua própria imagem! a recorrente metáfora do espelho na arte reaparece mostrando que 

a apreensão de determinados aspectos da imagem  de si podem gerar conflitos internos que 

abalam o conhecimento de si mesmo.

Ver a si mesmo (e não em um espelho): na escala da História, esse ato é recente, na 
medida em que o retrato, pintado, desenhado ou miniaturizado, era até a difusão da 
Fotografia, um bem restrito, destinado, de resto, a apregoar uma situação financeira e 
social – de qualquer maneira, um retrato pintado, por mais semelhante que seja  (é o 
que procuro provar), não é uma fotografia. É curioso que não se tenha pensado no 
distúrbio (de civilização) que esse novo ato traz. (BARTHES, 1984, p. 26).
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A experiência contemporânea centrada nos modos de circulação e apropriação da imagem 

nos conduz a novos regimes de percepção e sensibilidade. Essas imagens que fabricamos 

exercem em nós, uma vez que as produzimos, uma série de efeitos consideráveis, ainda que 

às vezes não paremos para refletir sobre esses estranhamentos, em função da velocidade 

desestabilizadora com que essas imagens se atualizam nos inúmeros dispositivos 

tecnológicos. Na sua relação com o aparelho fotográfico, o filósofo Roland Barthes observa:

Ora, a partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a 
“posar”, fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me 
antecipadamente em imagem. Essa transformação é ativa: sinto que a fotografia cria 
meu corpo ou o mortifica a seu bel-prazer [...] (BARTHES, 1984, p.22).
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Sobre a submissão ao seu modo de operar e a imobilidade da pose, em outro contexto, o 

teórico Lev Manovich coloca que não somente a fotografia, mas em geral os aparelhos que 

têm como princípio a tela, uma moldura de enquadramento, como, por exemplo, a janela de 

Alberti, têm a tendência de aprisionar o corpo, limitando seu ponto de vista! Manovich 

(2001, p. 216, grifo do autor) ressalta: “Desde a perspectiva monocular do Renascimento ao 

cinema moderno e da camera obscura de Kepler à câmera clara (camera lucida) do século 

XIX, em todos esses dispositivos visuais, o corpo deve ficar imóvel”1. Contudo, os artistas em 

diferentes períodos tem conseguido superar esses limites com a experimentação do seu 

próprio corpo como sujeito e objeto na mediação, o que impossibilita uma passividade. Além 

da pesquisa de novas técnicas, o artista testa, questiona e articula conceitos com o mesmo 

objetivo que fez os processos de criação se encaminharem para o digital: ter o controle cada 

vez maior da sua imagem, tornando-a mais e mais maleável e móvel.

Bruce Nauman (1941-) registrou uma série de imagens deformando sua boca com suas mãos 

em seus estudos para hologramas (Studies  for Holograms, 1970), nos quais a moldura da 

ação é definida em um enquadramento close-up. O corpo do artista está no interior dessa 

moldura, dessa janela, e não somente fora, como aquele que simplesmente produz a imagem. 

O que está implicado é a sua própria imagem, como ele mesmo já havia deixado explícito em 

Auto-retrato  como  fonte  (Self portrait as  a fountain,  1966), em uma referência a Duchamp, 

numa metáfora do artista como fonte de todo processo de criação, mesmo quando 

enquadrado como objeto. A moldura e a tela não apresentam um limite definitivo.

No contexto de uma arte  conceitual, corporal, processual, a câmera proporcionou uma 

relação de intimidade com o artista, as performances eram realizadas alguma vezes no 

estúdio do artista, sem nenhum público. O que significou também um olhar introspectivo e 

autorreflexivo do artista diante da sua autoimagem: o conhecimento do seu corpo sob 

ângulos e recortes inesperados, proporcionado pelo dispositivo tecnológico. Essas 

experiências mostravam que a mediação tecnológica da imagem intensificava a apresentação 

de si na privacidade do artista, tanto na proximidade com o público, que poderia acessar esse 

momento íntimo, como na concepção da sua própria imagem.
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As imagens registradas tornavam possível observar o corpo  do artista durante o processo de 

criação, o gesto podia ser visto nos seus detalhes, seja devido ao close  ou ao tempo estendido, 

dentro de uma nova experiência sensorial. Era a ideia das possibilidades de distorção e 

manipulação do próprio corpo que essas imagens permitiam visualizar. No início uma 

deformação analógica que é sempre possível mediada pelo próprio corpo, ou por sua imagem 

no espelho! depois na mediação tecnológica esses procedimentos produziram não somente 

outros efeitos, mas outros significados, que se modificariam ainda mais na intermediação da 

imagem eletrônica até a imagem numérica.
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A possibilidade de ter toda a ação documentada e, assim, poder reproduzi-la indefinidamente 

como no acontecimento inicial fez com que grande parte das performances fosse gravada 

com a mesma duração da performance. A intenção era experimentar o mesmo tempo em que 

ação se passava, o tempo na sua continuidade, uma possibilidade expressiva que o vídeo 

trouxe para as artes  visuais, diferente dos cortes necessários para uma gravação de um filme 

de longa duração em uma película cinematográfica. Ainda que a princípio no registro dessas 

experiências performáticas em vídeo houvesse certa hesitação à utilização de edição – mesmo 

na forma mais convencional de montagem – , muito em função da manutenção desse estado 

contínuo entre a arte e a vida, os artistas já começam a explorar as possibilidades de 

manipulação do tempo desde as primeiras experimentações com a câmera.

Nessa direção, Bruce Nauman realizou vários filmes onde ele manipulava partes do seu 

corpo, em Coxeando  (Thighing, 1967), sua perna! em Aperta pescoço  (Pinch Neck, 1968), sua 

bochecha, boca e pescoço, e sua boca em Puxando a boca (Pulling Mouth, 1969),  parte da 

série em Slow  mo  que ele produziu com uma câmera industrial de alta velocidade que 

possibilitava deixar o movimento da ação extremamente lento. No contexto artístico da 

década de 1990, quando a imagem surge frequentemente como uma projeção na parede se 

instalando no espaço e redimensionando o corpo, o ritmo lento da ação de Bruce Nauman 

(Soco no olho/nariz/orelha - Poke in the Eye/Nose/Ear 3/8/94 Edit,1994) pressionando sua 

face somado à escala da imagem, já focalizada em um fragmento do corpo, configuram um 

gesto aparentemente simples como uma agressão ao próprio corpo, gerando um desconforto, 

uma estranheza, diante de imagens familiares a todos nós, uma vez que vemos e  sentimos 

como corpo que somos. A partir do olhar no enquadramento, a câmera delimita o espaço de 

atuação do corpo no recorte, mas ao mesmo tempo transforma o corpo  em um tempo-espaço 

situado entre o dentro e fora, a imagem  de si aparece como uma pele, uma superfície tênue 

entre o eu e o mundo. No redimensionamento da experiência do observador no espaço e no 

tempo, vivenciada por meio da projeção da imagem do corpo  na instalação, o artista reafirma 

que a moldura, a tela, a pele, não apresenta um limite definitivo.

A auto-observação  se intensificou com a imagem eletrônica que permitia a visualização 

instantânea da imagem! não havia mais o período de latência da imagem em função do filme 

que precisava ser revelado. O monitor se transformou em uma espécie de espelho para o 
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artista, o que a teórica e crítica de arte Rosalind Krauss chamou de uma estética narcisística2, 

falando sobre o narcisismo como uma característica inerente ao meio videográfico. O vídeo 

era um meio acessível para transmissão da experiência pessoal, ao tempo que o caráter 

autobiográfico era cada vez mais emergente nos processos de criação. Essas imagens 

funcionavam como metáforas visuais na autocompreensão do próprio corpo, no seu ser e 

estar no mundo: seus movimentos, comportamentos, sua dimensão performática no tempo-

espaço. Uma totalidade que só poderia ser alcançada pelo olhar do outro  se tornou possível 

na mediação  tecnológica. A experimentação do corpo  e do vídeo buscava compreender o 

impacto da imagem tecnológica sobre o conhecimento, a percepção, da autoimagem.

Nas videoinstalações essas experiências performáticas eram oferecidas ou transferidas ao 

público. Em Vídeo Corredor (Video Corridor, 1968), de Bruce Nauman, entre monitores e 

câmeras de vigilâncias o observador caminha pelo corredor em busca da sua própria 
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imagem, pela qual é muitas vezes surpreendido. Essas práticas refletiam sobre os princípios 

básicos da relação corpo-imagem  midiatizada e as mudanças sensoriais que estavam 

implicadas nessas interações, como descreveu tão apropriadamente a crítica Margaret Morse 

após conhecer a instalação: “Para mim foi como se meu corpo tivesse descolado de minha 

própria imagem, como se a base de minha orientação no espaço tivesse sido retirada de sob 

meus pés” (RUSH, 2006, p.116). Nas instalações em circuito fechado, a imagem  é 

incorporada ao dispositivo tecnológico e se apresenta como um corpo, um corpo vivo que 

pode se deslocar, movimentar-se, logo, transformar-se, permitindo ao observador uma 

forma de se relacionar com sua imagem, em uma prefiguração do que estava por vir nas 

instalações interativas no digital.

A simultaneidade na enunciação e transmissão proporcionada pelo meio videográfico vai 

alterar não somente a percepção do tempo-espaço na experiência, mas a própria experiência 

da arte, na redefinição da forma de presença do artista. No vídeo Now  (1973), Lynda Benglis 

(1941-) coloca sua cabeça junto a um monitor que reproduz sua imagem pré-gravada, 
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confrontando os dois perfis que dialogam em um movimento espelhado, na intenção de 

justapor a performance ao vivo com o registro gravado. As frases dessa conversa: 

“now”  (agora) e “start recording” (iniciar a gravação) reforçam os efeitos de temporalidade 

criados na mediação da conversa, que são enfatizados pela impossibilidade de discernir a 

origem das frases, se da imagem pré-gravada ou da imagem ao vivo (KRAUSS, 2008, p.148). 

O diálogo da artista com sua própria imagem provoca uma confusão entre os diferentes 

tempos, uma vez que mesmo a performance ao vivo é também uma imagem, o tempo parece 

se estabelecer em uma sobreposição de camadas, cuja ordem é definida a partir do ponto de 

vista, o que traz a questão da “vivacidade” das imagens mediadas.

Diante das possibilidades da imagem eletrônica e da recorrente utilização do corpo humano 

no curto período de tempo de existência dessas ações, Rosalind Krauss, em plena 

efervescência desses acontecimentos na década de 1970, levanta a questão se “o medium da 

videoarte é a condição psicológica do self dividido e duplicado pela reflexão especular do 

feedback  sincrônico” (KRAUSS, 2008, p.149), o que diferenciaria o vídeo das outras artes 

visuais. É fato que a simples ação de apontar a câmera para sua própria projeção, tela ou 

monitor, multiplica a imagem infinitamente, o chamado efeito de “feedback”. Quando o 

objeto em foco era o artista, esse efeito lhe proporcionava corpos múltiplos. Uma experiência 

que só é possível na mediação da imagem, uma vez que, como afirma o neurocientista 

Antonio Damásio (2000, p. 186): “Para cada pessoa que conhecemos existe um corpo. 

Podemos nunca ter dado importância a essa relação simples, mas é assim que é: uma pessoa, 

um corpo! uma mente, um corpo – esse é um princípio básico.” A imagem do corpo na arte 

nos dá a possibilidade de diluir os limites do que define uma pessoa, permitindo ao artista ter 

outros corpos e, sobretudo, compartilhar sua presença.
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Em Três  transições (Three transitions, 1973), Peter Campus (1937) manipula as 

propriedades inerentes do vídeo, explorando a sobreposição dos seus eus. Na primeira 

sequência da série, Peter Campus corta a tela, que serve de suporte para projeção dessa 

mesma ação filmada por trás, com a sua imagem duplicada pela projeção da ação que se 

passa atrás da tela! temos a impressão que ele corta seu próprio corpo, que é na verdade a 

imagem do seu corpo. Na imagem que vemos no vídeo, a princípio não se sabe qual é o corpo 

real, a abertura permite que o artista penetre no seu próprio corpo. A ação de Peter Campus 

não faz somente uma alusão ao gesto (Conceito Espacial - Concetto  Spaziale, 1960) de Lúcio 

Fontana (1899-1968), mas também se apropria do conceito de continuidade. Lúcio Fontana 

estabelece a continuidade do espaço interior e exterior à obra! a ação de Peter Campus põe 

em comunicação o corpo e sua própria imagem. Da mesma forma que o corte de Fontana não 

era a destruição do quadro, muito menos da forma pictórica, porém, sobretudo, uma crítica à 

forma de ver a obra de arte separada do espaço do mundo, o gesto de Campus parece 

contestar a separação entre o corpo  e a imagem. Na segunda “transição” Peter Campus se 

utilizou do efeito chroma-key, através do qual áreas da imagem eletrônica em determinada 

cor podem ser manipuladas, constituindo vazios que podem ser preenchidos por outras 

imagens. No vídeo é como se ele apagasse algumas imagens do seu rosto, para que outras 

sobressaíssem. As duas projeções se misturam numa certa coincidência, mas não se 

sobrepõem completamente, em uma metáfora a um constante deslocamento na imagem  de si 
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mesmo. Na sequência final Peter Campus queima um papel no qual sua imagem é projetada, 

como se fosse uma fotografia, uma ação que remete à frustração do confronto com a própria 

imagem mediada desde o advento da fotografia.

O teórico Phillipe Dubois (2004) fala do vídeo não como um objeto, mas como um estado da 

imagem, uma imagem processual, disponível a sobreposições, justaposições, incrustações. A 

imagem videográfica não se apresenta mais em planos hierárquicos como no cinema, mas na 

sua espessura, em camadas. Mais do que uma sequência de planos, a imagem em movimento 

no vídeo constitui uma composição, sendo possível compor várias imagens ou fragmentos de 

imagens de origem diferentes, em um único corpo, ou ainda vários corpos em uma imagem. 
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Vemos assim uma conseqüência  imediata deste dado essencial: a questão da 
representação do corpo encontra-se consideravelmente afetada: passamos a lidar 
com um corpo que é imagem (s), e apenas imagem: podemos despedaçá-lo, furá-lo, 
queimá-lo como imagem, e ele jamais sangra, pois é um corpo superfície, sem órgão! 
ao mesmo tempo (e esta é a força da reversibilidade da figura), é a própria imagem 
que se apresenta plenamente organicamente, como um corpo. Não uma “película” 
invisível e transparente, um vidro ou uma janela aberta para o mundo (como ocorria 
no cinema), mas uma matéria, uma textura, um tecido dotado de corpo, um corpo 
próprio: uma espessura. Em vídeo, tudo provavelmente não passa de imagem, mas 
todas essas imagens são matéria. (DUBOIS, 2004, p.89).

Dubois, ao analisar as distinções da imagem videográfica em relação à imagem 

cinematográfica e os conceitos que o vídeo carrega como dispositivo se tornando uma 

imagem-presença, aponta a imagem eletrônica como intermediária entre o cinema e as 

tecnologias numéricas. O princípio de presença parece ser cada vez mais evidente na imagem 

digital no que se refere à ação do corpo, à intervenção do artista, uma imagem que é também 

um estado do corpo, um corpo-imagem  suscetível a variações ilimitadas de estados possíveis 

na criação.

Quando se começa a estudar o corpo a partir de estados diferentes (e, muitas vezes, 
simultâneos), é como se identificássemos múltiplos escaneamentos nos quais as 
imagens se atravessam uma às outras e mudam a cada instante. Embora, como diz 
Damásio, o fluxo de imagens (que ele chama de pensamento) seja intenso e 
ininterrupto, é provável que haja especificidades no que diz respeito ao modo como 
tais imagens se organizam, significam (ou não) e se tornam (ou não) visíveis. Assim 
há evidências de que alguns desses pensamentos-imagens se processam de modos 
específicos no corpo do artista. (GREINER, 2005, p.109).

As relações entre arte e a tecnologia abrem espaço para materializações conceituais e 

corpóreas que seriam improváveis no âmbito do que chamamos de realidade cotidiana. Os 

arranjos organizados a partir desse fluxo de imagens, entre discursos distintos na arte 

contemporânea: o performático,  o fotográfico,  o  videográfico e o  digital, geram novas 

metáforas no trânsito entre o corpo  e o ambiente  e ampliam a nocão de apresentação, 

trazendo reflexões não somente sobre a especificidade de cada meio, mas sobre a 

especificidade do corpo do artista. É na projeção do meu processo de criação nesse conjunto 

de manifestações que experimentam o corpo  como imagem  e a imagem  como corpo, que me 

pergunto como meu corpo se transfigura na interação com as novas tecnologias, e como a 

minha imagem de si adquire uma presença.
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No trânsito corpo-imagem, o corpo da tecnologia e da arte  criam relações espaciais e 

temporais diferenciadas no cotidiano, colocando em questão a noção de realidade  e 

estabelecendo novas conexões com o sensível que implicam em diferentes configurações do 

corpo – nas formas de presença – e do processo de criação na apresentação  desse corpo. 

Nesse ponto, a criação precisa ser pensada no contexto no qual o artista está imerso em 

relações culturais no tempo-espaço, numa compreensão na qual corpo/mente, sujeito/

objeto, interioridade/exterioridade, natural/artificial, vivo/gravado, realidade/imagem, 

deixam de ser percebidos contraditoriamente.

A realidade está em constante transformação, tal como a imagem de si, que a cada momento 

sofre intervenções resultantes da relação do artista com o mundo ao seu redor. Na 

continuidade do processo colaborativo de criação Em/Entre um  ser há/e um outro com o 

artista e músico Cyrille Brissot ao eu assemblage – o eu  matéria  constituído de cacos de 

vidro, colagens, fotografias etc. –, na obra Entre um  ser e um  outro 1 se juntou o movimento 

das imagens de si no vídeo2, um corpo que é também fotográfico  e performático. Um 

processo dentro da ideia da ruptura de si, como parte de um desejo de compartilhar a 

própria imagem e o próprio pensamento com o outro, no processo de cocriação, dando 

origem ao vídeo que completa essa instalação.

O vídeo Entre um ser e  um  outro  se desenvolve com base nas diferentes fusões digitais do 

meu corpo com os cacos de vidro no muro. Em uma escritura visual performativa, a essa 

sequência foram acrescentadas imagens de superfícies de vidros rachados que, partidos pela 

ação do fogo, como um ferimento, remetem a fendas que se abrem no corpo na incrustação 

dos pedaços de vidro. Na aceleração do tempo de exposição de cada fotograma, essas 

imagens se intercalam em uma movimentação frenética ao som de ruídos, que reforçam a 

ideia de ruptura, criando uma espécie de fratura entre o ver e não ver.
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1 O filme da instalação Entre um ser e um  outro está  disponível em , <http://vimeo.com/valeciaribeiro/entre-um-
ser-e-um-outro > e também pode ser visto no DVD que faz parte deste material.

2  O vídeo Entre  um  ser e um outro está disponível em <http://vimeo.com/valeciaribeiro/entre-um-ser-e-um-
outro-vidpart> e também pode ser visto no DVD que faz parte deste material.
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Contrária à lógica ordenada da programação, a estrutura desse vídeo, baseada em “acidentes” 

numéricos (ruídos sonoros – componentes CC3  – e diversos ruídos visuais), dificulta a sua 

codificação no ambiente digital. O vídeo não é aceito em plataformas de difusão na internet 

(vimeo, youtube  etc.), não é possível carregá-lo sem que antes seja inserido um começo e um 

fim, ou seja, uma mensagem que dentro da linguagem informacional não seja interpretada 

como um erro. Sobre a estética dos desvios e ruídos do vídeo digital no contexto das 

convergências das mídias a crítica de arte e pesquisadora Christine Mello (2008, p. 123) 

coloca que “no campo da prática artística, o sinal tido como ‘indesejável’ na comunicação tem 

a capacidade de se transformar em elemento de estranhamento, com o objetivo de 

desautomatizar os sentidos e se integrar de forma transgressora na mensagem transmitida.” 

Os textos de O Erotismo (1987) e L’Erotisme (1957) de Georges Bataille – também 

descontínuos na forma e na linguagem, apresentando-se ora em português, ora em francês – 

!"#$%&'()*+",-.,,,,,,,,,,,,",!"(/",012%)2",/13),%0)&10,#),)/(141#5)*+",,,,,,,,,,,,,,,,,,678

3 Uma amplitude de um som varia em torno de um valor chamado componente de corrente contínua. O sinal de 
áudio oscila normalmente em torno de 0. No entanto, é possível manipular esse valor para gerar distorções 
muito específicas (corte do sinal, fadiga eletrônica da amplificação, fadiga mecânica de auto-falantes). Isso cria 
uma distorção física sob forma de pressão acústica alternada.
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sobrepõem-se às imagens e aos ruídos, criados pelo som e pelas próprias imagens. A 

presença da imagem dos escritos de Bataille indica que é possível encontrar um sentido de 

continuidade na descontinuidade. Na forma como o corpo do  artista se apresenta, em uma 

narrativa não linear sob o princípio da montagem fragmentada, a expectativa é que nessas 

mudanças sucessivas a cognição se realize num processo associativo, nas relações subjetivas 

entre as imagens, textos e sons, onde, assim, o observador possa encontrar uma integridade 

na obra, dar sua própria significação.

No movimento criador, a partir desses processos de ruptura, a imagem da água – principal 

elemento constituinte do nosso organismo e da nossa Terra – nos aponta uma possibilidade 

de continuidade. No vídeo Em  um  ser há um  outro (2009)4, a integração com o mundo se 

manifesta na fusão do corpo (Fusões  corpo-lago, 2009) com os elementos naturais da 

paisagem e essencialmente com a água, onde não somente o corpo faz parte desse mundo 

natural, mas se revela como a própria natureza, não sendo mais possível discernir os limites 

no fluxo de imagens entre o exterior e o interior.
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vidpart> e também pode ser visto no DVD que faz parte deste material.
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As imagens fraturadas do vídeo Entre um ser e um  outro  (2010) e a rapidez com que elas se 

sucedem opõem-se ao movimento brando e fluído das imagens imersas no lago do vídeo 

intitulado Em um  ser há um  outro (2010). Nesse contexto, a água constitui uma matéria 

fundamental para construção das obras que se seguem no work in progress  Em/Entre um 

ser há/e um outro.

Na criação dos vídeos Entre um  ser e  um outro  e Em um  ser há um outro  a mediação do 

corpo do artista se inicia na fotoperformance, que possibilita a realização da ação na 

manipulação digital: os vidros incrustados no corpo e o corpo imerso no lago, 

respectivamente. A captação de imagens, que correspondem a recortes de uma realidade 

dividida entre as memórias do Brasil e a experiência cotidiana no Canadá, constituiu também 

uma ação em uma percepção que apontava para criação de imagens  de si até então 

desconhecidas. O processo fotográfico de captação – iniciado depois de um tempo morando 
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fora do Brasil, primeiro em função do mestrado em Artes Visuais realizado na Itália 

(Florença) e, em seguida, da residência artística no Canadá – foi uma maneira de estar em 

contato comigo mesma em meio daquilo que, de uma forma ou de outra, é estrangeiro.

A esses registros visuais, ainda externos à obra naquele momento, eu e Cyrille Brissot 

acrescentamos textos, sons, movimentos e experiências à timeline do vídeo, na edição digital, 

e ao próprio tempo no qual as ideias amadureciam. Essas combinações, experimentações ou 

simplesmente ações, impregnadas de reflexões e intenções, buscavam trazer essas imagens 

para a experiência artística, para o interior da obra.

A ordem visual digital estabelecida em ambos os vídeos se inscreve na lógica de abolição das 

fronteiras entre imagens fixas e móveis, intervindo na percepção do tempo e do espaço, 

gerando uma cumplicidade entre os diferentes meios na constituição da videoperformance. 

Nesse processo, nos seus diferentes ritmos que relacionam o som e a imagem, a duração é 

algo que se constrói, bem como a performatividade, ao jogar com a escala e o 

enquadramento das imagens, ou deslocá-las ao introduzir um movimento por aceleração ou 

deformação, possibilitando, assim, animar a imagem, dar vida.

A intervenção das novas tecnologias, especificamente do computador como mídia 

sintetizadora das demais, trouxe a necessidade de compreender como se dão as passagens 

entre os meios. Ao invés de pensar os meios individualmente na reafirmação das suas 

especificidades, precisamos pensar na convergência nos meios digitais, na qual não é mais 

possível saber exatamente qual a origem da imagem, já que as fronteiras entre as linguagens 

foram dissolvidas no processo de pixelização.

Na mediação, a tecnologia nos dá diversas opções de introduzir a ficção, permitindo fazer 

coisas que não podemos fazer facilmente ao vivo, propondo intervenções no corpo  e na 

paisagem, modificando a apresentação de si. No vídeo Em um ser há um outro, a 

manipulação digital nas imagens fotográficas possibilitou colocar meu corpo imbricado na 

profundidade do lago, criando novas possibilidade de ação e novas formas de presença. O 

corpo, nesse caso, opera deslocamentos que colocam em questão formas de percepção e 

localização espacial, proporcionando, através de uma situação desconexa, outras possíveis 

construções mentais do tempo-espaço. A fusão das imagens, com o desaparecimento 
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gradativo de uma imagem simultâneo ao aparecimento de outra no vídeo, coloca a questão se 

o corpo está realmente ali. É no questionamento da nossa condição de existência que a 

imagem  de si constitui uma presença, no sentimento de humanidade, de afetividade, que 

pode despertar.

A transparência da água no lago e nas imagens, permite ver os aspectos mais profundos, a 

vida e a morte que existe no fundo do lago, a terra, a decomposição e o corpo que não se sabe 

se ainda é vivo ou morto. É nessa ambiguidade entre o movimento e a imobilidade gerada nas 

relações entre os diferentes meios no ambiente digital – a ação imobilizada na performance 

pelo dispositivo fotográfico, o movimento na fotografia  e o vídeo  constituído por imagens 

fixas – que o corpo se apresenta, nas possibilidades do acontecimento nas imagens, nas 

ideias que podem representar, uma vez que a performance se estabelece nas relações que a 

mediação tecnológica pode provocar. 

Uma pessoa morta não é o mesmo que a morte. A especificidade traz toda uma nova 
cadeia de significações. O corpo vivo é mais do que uma coisa estendida num espaço 
visual, e sim todas as relações que suscita e que em certa medida são absolutamente 
singulares. (GREINER, 2005, p.101).

As novas tecnologias proporcionaram também a fusão com o som da água que se mistura à 

própria experiência do corpo, criando um tempo no qual os sons relacionam a experiência 

visual aos outros sentidos, intensificando a sensorialidade de estar lá, submersa no lago, na 

experiência artística. O som que marca o tempo do aparecimento do olho remete ao clique de 

uma câmera fotográfica, que reafirma o olhar sempre como um recorte do mundo.

A repetição da sequência das imagens do olho misturadas à agua do lago em movimento 

remete, sobretudo, ao olhar autobiográfico, que se aproxima e se distancia – na obra e em si 

mesmo – e que escapa da mão do outro  que tenta conduzi-lo, tendo o olhar como uma 
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construção social. A metáfora do olho aparece em uma variação da metáfora do espelho. 

Quando dizemos que os olhos são espelhos d’alma ao demonstrar nossas emoções, queremos 

dizer que podemos ver através deles, então, o olho é um espelho transparente. O que 

permanece na última imagem é o olhar, sem o outro, só a água e a fluidez de estar no mundo.

O mundo digital vem provocando uma transformação contínua na própria noção de corpo, 

que se encaminha na direção de uma mudança no significado de presença na mediação 

tecnológica, ampliando, assim, a noção de apresentação. Por isso, agora podemos falar em 

corpo imagético, corpo  performático, corpo fotográfico, corpo videográfico, corpo virtual, 

corpo digital, só para falar na área de interesse desta pesquisa, sem citar inúmeros adjetivos 

que já fazem parte do nosso vocabulário cotidiano (corpo maquínico, corpo cibernético, 

corpo biocibernético etc).
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No ambiente das tecnologias numéricas, não somente as imagens, mas diferentes fontes de 

informações, como sons, textos, simulações sensoriais e o próprio corpo, convergem para o 

computador. As possibilidades de transmissão desses dados se ampliam cada vez mais com 

as tecnologias de rede. Na internet a palavra frequente não é somente transmissão, mas 

também transferência! as imagens se deslocam de um lugar para o outro e ao mesmo tempo 

se mantêm. A presença mediada passa a ser vista em oposição a uma fisicalidade (físico/

presencial), e não mais a uma ausência.

Como na cultura digital já não é tão fácil identificar qual a origem da imagem, é necessário 

um conhecimento do processo como um todo. As “ontologias”, “fenomenologias”, 

“especifidades” são relevantes, principalmente para entender como se dão essas passagens 

entre os meios no digital! as chamadas mídias  visuais  se diluem e se transformam no 

tratamento numérico. A criação se encontra desprendida da determinação de um único meio, 

a imagem  processo  representa para o artista uma forma de pensar a obra a partir do seu 

conteúdo, da sua própria forma. O meio não é mais somente uma questão de dispositivo, mas 

de linguagem, e é o artista que define se quer dar um caráter fotográfico ao seu vídeo ou uma 

dimensão pictórica às suas fotografias, ou ainda uma condição performática às suas imagens 

numéricas etc. No contexto digital, o conceito de mixed media se transfigura.

Desenvolvimento em contínuos em “velhas” fotos analógicas e tecnologias de filmes 
(novas lentes, filmes mais sensíveis etc.) combinados com o desenvolvimento de 
software para retoques digitais, processamento de imagens e combinação acabaram 
completamente com a distância que antes separava várias técnicas para se construir 
imagens representacionais: fotografia, fotocolagem, desenho e pintura em varías 
mídias, do óleo, acrílico, do aerógrafo para o lápis, caneta e tinta. Agora as técnicas 
específicas para todas essas diferentes mídias podem ser facilmente combinadas 
dentro da metamídia do software digital. (MANOVICH, 2009, p. 409).

Quando as imagens convergem para o digital, os efeitos de manipulação se potencializam no 

desenvolvimento do código e a simbiose do corpo com a imagem se manifesta em sequências 

de 0 e 1. No processo de automatização da imagem, a imagem digital se diferencia por ser 

numérica e resultante de um cálculo, assim como por ser interativa, aberta à troca de 

informações. Essas propriedades transformam fundamentalmente o processo de criação, que 

passa a ter outra materialidade em função da produção, distribuição, exibição e socialização 

das imagens. Na criação das imagens de síntese, por exemplo, pode-se simular a fotografia ou 

um filme sem sequer notarmos que a câmera não foi usada. Por outro lado, é possível 

desconstruir as imagens captadas, abstraindo completamente o referente, criar situações 

irreais. Isso não significa que as imagens tecnológicas não constituam uma presença real, 
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mas demonstra, sobretudo, que nossa vivência do real é fundamentalmente mediada. Como 

argumenta a teórica Lúcia Santaella, a partir das considerações da crítica de arte Amélia 

Jones em Body Art: Performing the Subjet (1998), relembrando o filósofo Walter Benjamim:

[...] Jones (1998:328) propõe que a performance ao vivo não tem uma prioridade 
ontológica sobre as apresentações “mediadas” do filme ou de outros meios 
tecnológicos de reprodução. A ação das novas tecnologias foi a de crescentemente 
aumentar o nosso estado de alerta para a contingência e qualidade mediada de todos 
os sujeitos, estejam eles ao vivo ou em performances fotografadas ou gravadas. Quer 
dizer, a mediação é algo inelutável. Disso Jones conclui que a genialidade de 
Benjamim está na sua habilidade de perceber muito precocemente como a mediação 
modifica o modo pelo qual passamos a ver todas as representações como mediadas, 
inclusive aquelas das artes auráticas. (SANTAELLA, 2003, p.210).

De outro ponto de vista, se partirmos da sua condição inicial de puro acontecimento, uma 

“arte ao vivo” na sua efemeridade e fisicalidade – algo para ser visto em um tempo e espaço 

determinado– a performance não pode ser repetida, consumindo-se no próprio ato. Assim, a 

documentação pode ser considerada como um desvio do sentido principal da performance, 

como coloca a teórica dos estudos da performance, Peggy Phelan:

A única vida da performance dá-se no presente. A performance não pode ser 
guardada, registrada, documentada ou participar de qualquer outro modo na 
circulação de representações de representações! no exato momento em que o faz, ela 
torna-se imediatamente numa coisa diferente da performance. É na medida em que a 
performance tenta entrar na economia da reprodução que ela trai e diminui a 
promessa da sua própria ontologia. (PHELAN, 1998, p.171).

Ainda sobre a ontologia da performance, a teórica Peggy Phelan (1998, p.173) argumenta que 

“ É pela presença de corpos vivos que a performance implica o real”. A partir daí surge uma 

série de questionamentos sobre como se dá essa apresentação ou re–apresentação na 

mediação tecnológica. Como a performance poderia ser vista isolada do seu contexto, já que 

essa manifestação possui forte ligação com o ser meio? Como a relação com a obra se altera 

diante da ausência do corpo  físico  e a presença do corpo imagético? E ainda com relação às 

imagens numéricas, que podem ser manipuladas mais facilmente, o que acontece? Até se 

pensarmos em um mero registro, seria possível acreditar na sua imparcialidade? Como 

podemos colocar ou recolocar a questão da presença/ausência em um mundo onde cada vez 

é mais difícil estabelecer distinções rígidas entre o real e o virtual, uma vez que o virtual é 

também real? Podemos compreender que cada ação, inclusive a documentação, é sempre 

diferente em razão de mudanças que intervêm no contexto! o problema é quando o 

entendimento pressupõe uma restrição na definição do real e da própria arte.
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Na arte da performance é cada vez mais frequente o uso da imagem e da tecnologia visual! 

telas de projeção, televisão, computadores, câmeras, vídeos, fotografias, diversos tipos de 

instalações integram boa parte das performances atuais, elementos cuja performatividade 

apontam para novas formas de definir a performance no campo das artes. Steve Dixon 

(2007, p.3) define o universo da performance digital como todos os trabalhos de 

performance nos quais as tecnologias informáticas jogam um papel-chave no que concerne 

ao conteúdo, à técnica e à estética ou ao resultado final. Nessa definição, todas as obras nas 

quais o corpo é mediado pela imagem digital, sejam fotografias, filmes, softwares, 

instalações etc., constituem-se performances. Não é uma questão de ausência do corpo, mais 

quais são as formas de presença  que a mediação tecnológica proporciona ao corpo do artista, 

o que implica essa apresentação do corpo na imagem.

O advento do meio fotográfico constituiu, segundo Steve Dixon (2007, p.117), o ponto de 

partida para as discussões sobre a relação das imagens mediatizadas e a concepção de “ao 

vivo”, uma mudança que dependeu da maturação de concepções particulares sobre entidades 

tão abstratas como o tempo e o espaço na cultura digital, essenciais para o entendimento da 

performance digital e da noção de liveness5. Nesse contexto, Steve Dixon (2007, p.118) situa 

Walter Benjamin, segundo alguns pesquisadores da performance, o guardião do conceito de 

liveness, mas ressalta que muitas vezes esses estudos tendem a omitir que Benjamin está 

ciente do nascimento de uma aura única e incomparável com a imagem fotográfica, 

emancipando a obra da sua dependência do ritual. 

Com a fotografia, o valor de culto começa a recuar, em todas as frentes, diante do 
valor de exposição. Mas o valor de culto não se entrega sem oferecer resistência. Sua 
última trincheira é o rosto humano. Não é por acaso que o retrato era o principal 
tema das primeiras fotografias. O refúgio derradeiro do valor de culto foi o culto da 
saudade, consagrada aos amores ausentes ou defuntos. A aura acena pela última vez 
na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos. É o que lhes dá sua beleza 
melancólica e incomparável. (BENJAMIN, 1994, p.174).

Mesmo Benjamin, que anunciou o declínio da aura da obra de arte com as imagens técnicas, 

pôde reconhecer o poder da imagem  e do corpo  acima da sua presença física, além das 

questões da reprodutibilidade técnica, dentro de toda uma transformação no senso de 

percepção e no modo de existência da humanidade com o advento da tecnologia. É nesse 

sentido, como observa Steve Dixon (2007, p.117), que Roland Barthes (1984) traz uma crítica 

mais avançada à ontologia da fotografia e uma abordagem mais poética aos estudos da 

!"#$%&'()*+",-.,,,,,,,,,,,,",!"(/",012%)2",/13),%0)&10,#),)/(141#5)*+",,,,,,,,,,,,,,,,,,678

5 Conceito relacionado à presença direta, ação ao vivo.



relação entre autenticidade e liveness: “Toda fotografia é um certificado de presença. Esse 

certificado é o gene novo que a sua invenção introduziu na família das imagens.” (BARTHES, 

1984, p. 129).

Steve Dixon (2007, p.122) relaciona o discurso de Barthes sobre o real como uma 

contingência – sem ser uma simples mímese – na natureza da fotografia à performance 

digital, chamando a atenção para a presença das imagens fotográficas manipuladas nas 

performances ao vivo, não como uma desmaterialização, desaparição, mas como uma 

intensificação da realidade desses acontecimentos e da própria vida, segundo ele, trazendo 

consigo a preocupação com a mortalidade – noema da humanidade. O que não significa uma 

unanimidade no debate atual, como defende Peggy Phelan, na restrição à presença do “corpo 

vivo”, que parece estar mais próxima da concepção de Walter Benjamin.

Nesse debate, acrescenta Dixon (2007, p.123), de alguma forma, dentro da mesma linha de 

pensamento de Barthes, Philip Auslander, pesquisador no campo da performance e da 

tecnologia, discorda da tradicional noção de liveness, que coloca a performance com 

mediação tecnológica como secundária, como uma reprodução artificial ou mecânica do real, 

representando uma cisão entre as formas “vivas” e “mediatizadas”. Auslander (1999) aponta  

a forte tendência da teoria da performance de colocar a performance ao vivo e a mediatizada 

como diretamente opostas em uma dicotomia redutora no contexto histórico dentro da 

crescente mediatização da cultura e da arte, ressaltando a força que o digital tem 

incorporado aos elementos da vida e trazendo para essa discussão a importância de pensar 

como o “digital” e o “ao vivo” se fundem, integrando-se e interpenetrando-se, legitimando os 

corpos vivos e os corpos virtuais nessa temporalidade proporcionada pelo senso tecnológico, 

na qual estar presente é “estar lá”, seja num filme, num vídeo, ou numa transmissão 

telemática, on-line etc.

Dentro do paradoxo evanescência  e reprodutibilidade, a relação estabelecida é como se 

houvesse um conflito entre a imagem  do  corpo  e o próprio corpo, que se constrói nesse 

desafio da presença real. Um desafio que ultrapassa a noção de performance  ou de 

documento, direcionando-se para a própria noção de realidade, que se amplia na experiência 

atual, no que implica o real hoje, com a complexidade do pensamento e da vida na cultura 
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digital, na multiplicação e diversificação da imagem em nossa sociedade, na multiplicidade 

que exprime o modo de conhecimento do ser humano contemporâneo.

Assim, nossa história como seres humanos, que começou quando nossos ancestrais 
começaram a viver em conversações, tem sido uma história de criações recursivas de 
novas realidades que são todas virtuais no que diz respeito a realidade básica de 
nossa existência biológica, mas que se tornam reais (não virtuais) no fluir de nosso 
viver humano à medida que, através de seu vinculo operacional com nosso viver 
biológico básico, eles se tornam o fundamento para alguma outra realidade virtual. 
Portanto o que deveria nos preocupar, se é que queremos nos preocupar, é o que 
fazemos com a nossa existência humana, que curso queremos que nosso sermos seres 
humanos siga. (MATURANA, 2001, p.192).

A questão fundamental não se coloca na dicotomia real ou virtual, pois o que chamamos 

realidade  do mundo diz respeito igualmente às imagens que se multiplicam, visto que 

emergem desse mesmo mundo “natural” que tomamos como referência, e ainda assim o 

percebemos mediado pelo corpo e o olhar. A apresentação do corpo do artista nas imagens 

de si nos mostra que a tendência da arte é romper os limites do que se apresenta como 

“natural” e essas imagens são vivas porque são metáforas  do corpo  que vivenciamos e do 

humano que pretendemos ser. Os processos de criação, por sua vez, não se baseiam na 

oposição apresentação/representação, apresentação/mediação digital ou representação/

mediação digital, pois essas camadas são acumulativas e se misturam. A compreensão do 

contexto nas quais as relações entre essas camadas se realizam e se transformam proporciona 

uma visão mais ampla do processo de embodiment da própria imagem que vivemos na nossa 

cultura, cada vez mais mediatizada, criando novas modalidades de sentir e entender o 

próprio corpo.
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Hoje, em consequência de um processo acumulativo de diferentes formas de mediação, 

podemos apreender, se não todos, muitos aspectos da imagem do nosso próprio corpo e até 

mesmo modificá-la. Embora, às vezes, por estarmos tão perto da totalidade dessa imagem, 

temos dificuldade de alcançá-la, mesmo se sentimos que podemos tocá-la. Em 

Metamorfoses, de Ovídio, Narciso sofre por saber o que lhe atrai, mas não consegue 

encontrá-lo, tocá-lo, ele dialoga consigo mesmo: “Eu estou seduzido, eu vejo, mas o que eu 

vejo e que me seduz não posso alcançar! tão grande é o erro que me engana no meu amor.” 1

(OVIDE, 1966, p.101) O erro de Narciso parece ter sido se deixar fascinar pela água, pela sua 

fluidez, que faz a imagem mover-se na superfície que reflete seus próprios encantos. O seu 

sofrimento é maior por saber que não há nenhum limite que possa realmente os separar: “E, 

para aumentar ainda mais a minha dor, nem a imensidão do mar nos separa, ou uma longa 

estrada ou montanhas, ou muralhas com portões fechados: uma fina camada de água é tudo 

o que impede a nossa união”2 (OVIDE, 1966, p. 101), há somente uma fonte.

Por definição, mediar é “estar entre”3, é ser o meio. Na Configuração do corpo mediado pela 

imagem  na mediação digital, quero descobrir como, no meu processo de criação, o digital se 

torna realmente o meio entre o corpo do  artista e sua própria  imagem, e de que forma a 

apresentação  e representação  permanecem nessas manifestações, tendo o digital como uma 

fonte essencial – o espelho numérico – a mediação  sem a qual a interação com a obra não 

existiria.

Para compreender o digital como meio em si mesmo, passamos pela imagem como 

experiência do  corpo em uma proposição de performance vivenciada pelo observador na 

interação em tempo real, partindo da noção de imagem-interface à imagem corporalizada na 

percepção. Em seguida, chegamos ao corpo na experiência da imagem, no conhecimento  de 

si por meio da incorporação das imagens digitais na experiência de um self em processo, no 

contato com o real por meio do virtual, acima da oposição percepção/ilusão. Nas poéticas 
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em processo, a transcendência dos limites entre um ser e um outro se dá no espelho digital 

onde a imagem de si é também a imagem do outro.

As relações entre a arte e a técnica não são algo novo, contudo, diante da aceleração das 

novas  tecnologias, pergunto-me de que forma a tecnologia digital vem penetrando cada vez 

mais nos procedimentos artísticos, provocando uma transformação radical na arte, deixando 

de ser apenas uma ferramenta e tornando-se a própria mediação, sem a qual a obra não 

poderia acontecer.

O desenvolvimento da tecnologia tem trazido ferramentas que facilitam e, ao mesmo tempo, 

desafiam o saber fazer do artista! possibilidades e restrições estimulam a imaginação em 

função de mudanças complexas no processo de criação. Nesta parte da pesquisa, meu 

trabalho se concentra no digital quando ele ultrapassa a dimensão instrumental para se 

tornar um medium  em si, buscando entender em que aspectos o digital modifica a criação 

das imagens  de  si, no aparecimento de uma arte digital, no sentido estrito de “dígito” – o 

código binário –, que vem modificando nossa relação com o mundo e a imagem na sua 

intermedialidade, interatividade e intercorporalidade.

Como artistas e pesquisadores, sabemos que as questões artísticas contemporâneas se 

inscrevem, em parte, nas indagações levantadas a partir da década de 1950 ou 1960: arte 

como processo, contexto da obra, a sensorialidade da experiência, a redefinição do papel do 

artista, a interação do observador, o caráter compartilhado da criação, a 

interdisciplinaridade, a inter-relação entre arte, ciência e tecnologia etc. Em que pese isso, é 

preciso repensar o ato de criação nas tecnologias digitais, uma vez que a arte digital tem 

gerado novas concepções na forma de se relacionar com a imagem no plano cognitivo e 

sensório-motor, o que tem implicado em uma criação, apresentação e recepção da obra 

fundamentada em uma experiência corporal.

Essas mudanças trazem a necessidade de repensar o significado de visual na cultura 

midiática. Segundo o teórico das mídias William J. Thomas Mitchell, no seu artigo com o 

incisivo título Não existem  mídias visuais  (2009), a própria denominação de mídias  visuais4 
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é equivocada, pois essas mídias sempre envolvem outros sentidos. Mitchell (2009, p.167) 

assinala: “Do ponto da modalidade sensorial, todas as mídias são ‘mistas’”, mesmo a pintura, 

que parece carregar historicamente essa “pureza”, evoca os gestos do artista, o toque, na sua 

materialidade. Antecipando que a noção de mixed media (mídia mista) poderia ser tão 

generalista quanto mídias  visuais, Mitchell acrescenta que “as noções de mídia e mediação já 

acarretam alguma mistura de elementos sensoriais, perceptivos e semióticos” (MITCHELL, 

2009, p.171)! mas isso não implica a impossibilidade de distinguir as mídias nas suas 

especifidades! ao contrário, a compreensão do processo na totalidade da experiência permite 

uma diferenciação mais concisa da mistura nas suas proporções sensoriais.

A partir das colocações de Mitchell compreendemos que, habitualmente, expressões como 

mídias  visuais se instauram num desejo de colocar o visual no foco dos estudos culturais, 

porém, na maioria das vezes, não contribuem à reflexão sobre a presença do visual em 

proporções cada vez maiores na cultura contemporânea. Nesse sentido, Mitchell (2009, p.

175) ressalta: “A cultura visual é o campo de estudo que se recusa a tomar a visão como algo 

certo, que insiste em problematizar, teorizar, criticar e historiar o processo visual em si.”. Daí 

a importância de que a categorização simplista – “visual”, “auditivo”, “tátil” – dê lugar a uma 

análise mais profunda dos elementos sensoriais e semióticos envolvidos no processo visual, 

considerando a ação de ver e criar imagens numa constante evolução. É importante pensar as 

sensações visuais como uma ação cognitiva, dentro de uma percepção integrada aos outros 

sentidos e parte de um conhecimento sensório-motor do corpo no seu meio, uma vez que 

“Não vemos o espaço do mundo, vivenciamos nosso campo visual” (MATURANA! VARELA, 

2001, p.28).

De acordo com o neurocientista António Damásio (2000, p.193), não existe uma “percerpção 

pura” relacionada unicamente a um sentido, seja o canal sensorial da visão ou qualquer 

outro. Segundo Damásio, essa exclusividade constitui uma impossibilidade para o modo de 

funcionamento do organismo, e a perspectiva do corpo é fundamental, como ele explica: 

“Para perceber um objeto, visualmente ou de algum outro modo, o organismo requer tanto os 

sinais sensoriais especializados como os sinais provenientes do ajustamento do corpo, que 

são necessários para a ocorrência de percepção” (DAMÁSIO, 2000, p193). Sejam quais forem 

os dispositivos tecnológicos, interativos, todos dependem de diferentes ações do corpo em 

determinados momentos do processo. A partir desse entendimento do corpo, as práticas 

!"#$$$$$$$$$$$$$$$$$%$&%'(%$)*+,-+%$(*.-$,)-/*)$0-$)*+,-12%$+,/,3-.$$$$$$$$$&%04,/5'-12%$67



visuais nas artes performáticas e nas instalações multimidiáticas vêm provocando a 

dissolução de categorias numa experiência que impossibilita qualquer obra de arte 

puramente visual, estimulando uma experiência sinestésica. É nesse âmbito que as imagens 

de si acontecem nessa parte da pesquisa, na expansão dos limites entre a reconfiguração da 

imagem na ação do corpo e a transformação da performance na imagem digital.

Na convergência digital, a diluição dos limites entre as disciplinas na arte, dentro de uma 

noção de mixed media – mistura de meios e materiais – ou multimídia – a presença 

silmultânea de diferentes meios e suportes –, avança para o conceito de intermídia, 

explicitando uma fusão dos meios enquanto novas  mídias  (mídias digitais). A mudança 

trazida pela digitilização na forma de gerar e transmitir a informação, e consequentemente 

no seu conteúdo, provoca uma perda de sentido na definição da mídia em função de uma 

especificidade. Assim, a mídia se torna uma espécie de matéria intercambiável, uma vez que 

os dados introduzidos no suporte digital, devido a estrutura do código binário, podem gerar 

igualmente textos, imagens, sons. Nesse cruzamento de dados no momento da percepção, a 

intermedialidade  é reforçada, confiando ao corpo a tarefa de apreender as diferentes relações 

perceptivas – seja no fluxo imagético, sonoro etc. –, de acordo com sua capacidade 

embodiment, na sua corporalidade em interação com o meio e, em consequência desta 

intercoporalidade, na sua interatividade com a obra.

A interdisciplinaridade já incorporada na arte, desde as performances dadaístas, acentuadas 

nas ações da década de 1960 e 1970 (Happenings, Grupo Fluxus, Arte Conceitual) 

intensifica-se no ambiente das mídias digitais. A instalação como apresentação e a 

confrontação da imagem  em uma situação perceptiva abrem espaço para as experiências por 

meio dos dispositivos virtuais de imersão na imagem que vivenciamos hoje. Desde o 

princípio da prática das instalações, tendo a percepção do observador como recriação, 

predominava-se o apelo à sensorialidade, a relação entre corpo e ambiente explorada na 

experimentação da arte pelos sentidos! como nos trabalhos de Lygia Clark (1920-1988), por 

exemplo, A casa é o  corpo (1968), onde se podia experimentar cada metáfora orgânica do 

nascimento, penetração, ovulação, germinação, expulsão. A interação e conexão com o 

público propostas nessas manifestações se transmutam nos princípios de conectividade e 

interatividade no ambiente digital.
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No labirinto de A casa é o corpo, a vivência sensorial e a exploração tátil se realizam na 

memória do corpo ligada ao nascimento, na tomada de consciência do próprio corpo para 

alcançar o re-conhecimento de si e do outro. Lygia Clark, em seu texto de 19735, Da 

supressão do  objeto (anotações)  – o qual ela anuncia que, no momento em que objeto perde 

o sentido como meio de comunicação na arte, o corpo se torna um objeto  de  si mesmo  e do 

outro  –, ao escrever sobre sua experiência em trabalhos como A casa é  corpo  (1968), que 

priorizam a participação do observador, descreve: “Dissolvo-me no coletivo, perco minha 

imagem[...]” (CLARK, 2006, p. 352) e ainda sobre o reconhecimento do corpo “Perdi minha 

identidade, estou diluída no corpo coletivo. Vejo-me através de todas as pessoas 

independentes de sexo ou idade. Tento reconstruir a arquitetura da minha cara me 

apropriando das fisionomias que vejo. Eu sou o outro.” (CLARK, 2006, p. 353) Na reflexão da 

artista, a interação do coletivo parece recompor o seu eu.

É a partir do entendimento dessa interação em função da disponibilidade perceptiva do 

observador, que a minha compreensão da experiência artística no meu processo de criação 

da imagem  de si se expande na minha própria imagem a partir do outro  e na experiência 

mesma do outro, como nos trabalhos artísticos que cito no decorrer deste texto. O corpo 

individual – o corpo  do artista – parece se expandir no corpo coletivo, em um processo no 
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qual os limites da criação e experiência estética do observador se tornam cada vez mais 

imperceptíveis.

Dentro da perspectiva da Biologia do Conhecer, inicialmente conhecida como Teoria da 

Autopoiese, o conceito de vivo que os biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela 

(2001) propõem é de um organismo autopoiético, ou seja, capaz de se autorreproduzir 

continuamente, definindo seus próprios limites como sistema autônomo, à medida que 

interage com o meio em que vive. Esses domínios de interações, no estabelecimento de 

acoplamentos estruturais – em conexões que preservam a individualidade de ambos que 

interagem –, possibilitam a geração dos fenômenos sociais. Na organização autopoiética, 

autonomia e dependência se complementam. A experiência entre o eu  e o mundo ocorre 

continuamente, uma vez que essa interação corresponde ao próprio processo de viver. Assim, 

o viver é um processo de conhecimento e o conhecer se realiza nas nossas interações com o 

meio e com os outros seres humanos, como afirmam Maturana e Varela ( 2001, p.255) : “É 

nossa história de interações recorrentes que nos permite um efetivo acoplamento estrutural 

interpessoal. Permite-nos também descobrir que compartilhamos um mundo que 

especificamos em conjunto, por meio de nossas ações”e os autores enfatizam: “Isso é tão 

evidente que é literalmente invisível para nós.”.

O questionamento da postura passiva do público na tendência artística de propor ao 

observador realizar uma ação no contexto da obra, formulando propostas que motivassem a 

participação do público, vem reafirmar o modo como vivemos. Vivemos na interação! é assim 

que construímos o mundo (e vice-versa) e a nós mesmos. Como conhecimento, a experiência 

de interação na arte reflete o modelo do humano enquanto ser vivo.

A arte se desenvolve no domínio cognitivo das interações entre o meio e os seres humanos – 

dentro de uma rede dialógica entre as ações biológicas e os fenômenos sociais – e na medida 

em que se torna experiência para o ser humano. Ainda que se origine do processo vivenciado 

pelo criador da obra, a condição de existência da obra de arte é calcada na experiência vivida 

pelo observador, como já argumentava o filósofo John Dewey (2010, p.137): “Para perceber, 

o espectador ou observador tem de criar sua experiência”.

Sem um ato de recriação, o objeto não é percebido como uma obra de arte. O artista 
escolheu, simplificou, esclareceu, abreviou e condensou a obra de acordo com seu 
interesse. Aquele que olha deve passar por essas operações de acordo com seu ponto 
de vista e seu interesse. Em ambos, ocorre um ato de abstração, isto é, de extração 
daquilo que é significativo. (DEWEY, 2010, p.137).
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A visão da experiência artística (ato de produção) e estética (percepção) como processos que 

não podem ser compreendidos separadamente se estabelece na nocão da obra inacabada, 

divergindo da sua existência distinta da experiência humana. A arte como experiência ou 

como conhecimento que se adquire na experiência não pode produzir um significado 

independente do observador e do contexto, assim como não existe uma realidade 

independente do conhecedor. É nesse sentido que a interação  é uma condição de existência 

para toda obra de arte, independente do tipo de fazer artístico. No contexto da interação 

como circunstância necessária para o processo da obra, referindo-se à discussão da 

interatividade na arte levantada pelo modo interativo do digital, o teórico das novas mídias 

Lev Manovich argumenta:

Todas as artes, clássicas ou (mais ainda) modernas são “interativas”, e isso com 
respeito a vários aspectos. As reticências na narração literária, os detalhes dos objetos 
que faltam nas artes plásticas e outros “atalhos” ao seio da representação, exigem que 
o utilizador complete as informações ausentes. O teatro e a pintura recorrem 
igualmente às técnicas de direção de cena e composição para orquestrar a atenção do 
espectador ao longo do tempo, exigindo que ele se concentre em diferentes partes da 
obra apresentada. Na escultura e na arquitetura, o observador deve mover todo seu 
corpo para experimentar a estrutura espacial. (MANOVICH, 2001, p.71)6.

Sobre as mídias digitais, ao enunciar a realidade mais elementar do seu funcionamento, 

ressalta Manovich (2001, p. 71): “Desde que um objeto é representado por um computador, 

ele automaticamente se torna interativo. Consequentemente, chamar as mídias informáticas 

de ‘interativas’ não têm sentido! é simplesmente afirmar o fato mais básico sobre 

computadores”7. É nesse âmbito que Manovich (2001) argumenta que o conceito 

interatividade é um pouco vago para contribuir na compreensão da experiência que as novas 

tecnologias têm oferecido. No que se refere às mudanças cruciais no digital, Manovich chama 

atenção sobre a questão do tempo real gerando novos conceitos nas operações interativas, 

como imagens-interface, que permitem o controle, e imagens-instrumento, que possibilitam 

a ação. Na medida em que a tecnologia digital se desenvolve, o que vem se diferenciando é 

que o indivíduo tem um controle cada vez maior do computador na interação em tempo  real 

através da interface exibida na tela, principalmente, a imagem.
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structure.”!!
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Em grande parte e de uma maneira fundamental, o que diferencia a criação na imagem 

digital das técnicas de figuração anteriores é a transformação que o desenvolvimento da 

tecnologia tem provocado na maioria das atividades humanas: a nossa percepção em relação 

ao tempo-espaço. O processo de virtualização, do eletrônico ao numérico, provocou 

ironicamente discussões sobre o que chamamos tempo  real. Primeiramente, em torno da 

possibilidade de transmissão direta da ação no vídeo. Em seguida, a partir da capacidade do 

computador de responder quase simultaneamente à ação solicitada, o numérico acrescentou 

uma nova reflexão sobre o conceito de tempo real ligado cada vez mais à noção de 

interatividade com a máquina.

Com relação ao modo interativo, quando a linguagem de programação intermedia o diálogo 

entre a máquina e o usuário, é importante entender, entre outras variáveis, o que representa 

a importância do tempo real na efetivação desse diálogo. A interação depende do 

desempenho do sistema, para que o usuário possa controlar sua ação, na sensação de uma 

resposta imediata. O teórico e artista digital Edmond Couchot esclarece:

Três fatores intervêm no modo dialógico: um fator de complexidade no tratamento de 
informações trocadas entre o computador e o manipulador ou entre os objetos 
simulados no computador! um fator de diversidade na captura e na tradução das 
informações pelas interfaces (analógico/numéricas e numérico/analógicas) e um 
fator de rapidez no tratamento das informações. Quando a rapidez da resposta é tal, 
que chega a parecer imediata para o usuário, o modo dialógico se faz então em 
“tempo real”. (COUCHOT, 2003, p.167).

Na experiência visual, essa nova forma de temporalidade própria do numérico é possível 

pelas imagens digitais serem resultantes de cálculos realizados pelos computadores. O que dá 

a essas imagens a capacidade de interagir. Hoje, o conceito de tempo  real é mais e mais 

relacionado ao fato de o tempo para realização desse cálculo ser quase imperceptível, com 

uma resposta quase imediata, um nível de interatividade possível apenas devido ao avanço 

das tecnologias númericas.

Interagir, na interação  ou na interavidade, trata-se de uma ação mútua, de trocas e 

influências recíprocas. Sobretudo, o que me interessa é o entre  – que ambos guardam na sua 

etimologia: inter+agir, inter+ação, inter+atividade8 – que proporciona o diálogo na ação, a 

experiência que permite ao indivíduo acessar a fonte através de diferentes sensorialidades. 
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Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2010.



Assim, esta pesquisa não se prende às discussões sobre a definição do termo interação  ou 

interatividade, no que se refere a uma diferenciação rígida entre os dois e que sugira 

qualquer forma de exclusão entre os meios. O termo interatividade normalmente é 

designado para a relação entre o usuário de um sistema e a máquina. Aqui neste trabalho, a 

arte interativa  é o sistema que emprega interfaces técnicas para estabelecer relações entre o 

artista, a obra e o público! e a imagem  interativa é aquela que, mediada pelo digital, pode 

ser modificada com a ação do corpo. É na compreensão da inter-relação artista/obra/

sistema/interface/observador na arte como experiência vivida na mediação da imagem de 

si, que procuro entender como as operações interativas transformam o estatuto da imagem, o 

vínculo entre o corpo  e a imagem, na experiência de criação, apresentação e recepção na arte 

digital.
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Nas performances digitais, instalações, é possível não somente visualizar a imagem, mas 

interagir com ela. Em alguns espaços de realidade virtual, com todos os aparatos acoplados 

ao corpo e distribuídos no ambiente – sensores, captadores, transmissores, projetores e 

computadores –, é possível imergir quase que completamente na imagem, uma imersão 

plurissensorial, o que implica em uma alteração da experiência em seus aspectos cognitivos, 

sensoriais e motores. Seja na criação de espaços multimídias ou no ciberespaço, a imagem 

funciona como interface entre o corpo  e o mundo  e, muitas vezes, para o artista, como uma 

forma de tornar acessível o próprio corpo em diferentes conexões e configurações, uma forma 

de criá-lo à sua imagem, em múltiplos avatares.

A interação ocorre a partir da enação  do corpo com o ambiente, mostrando não somente que 

o corpo  é inseparável do meio, mas que a imagem  é inseparável do corpo. No digital, essa 

ligação se apresenta como um sentimento de presença. Na utilização constante da imagem 

nas relações cotidianas, o desenvolvimento das tecnologias visuais e dos sistemas de 

telecomunicação reafirma a corporalidade  da imagem, provocando questionamentos sobre a 

definição do corpo e mostrando que a ideia de corpo  não lhe resta limitado à pele. A 

experiência visual com as novas tecnologias, materializadas nas imagens digitais, potencializa 

as possibilidades de ser corpo, ou mesmo de ter outros corpos, e, mais ainda, os tornam 

críveis! esses corpos são reais, apresentam-se em uma materialidade própria do nosso tempo, 

incorporando conceitos do que é ser corpo hoje.

Imersa em uma rede de interações e conexões biológicas e socioculturais, como argumenta a 

teórica Cláudia Giannetti (2006, p. 16): “A media art reflete e reproduz esse modelo 

interativo e interconectado, expande o próprio conceito de arte para o de sistema (a arte além 

da arte) baseado na comunicação.”. A inter-relação do observador com a obra explorada na 

arte participativa  torna-se um dos principais campos de investigação da media art, da arte 

com  mediação  tecnológica. Nos sistemas interativos digitais, a abertura da obra à 

intervenção do observador é ainda maior, transformando a obra em um espaço 

experimentável sensorial, perceptiva e cognitivamente, além de gerar uma comunicação 

bidirecional. Essa comunicacão é estabelecida de uma maneira tão fundamental, que a 
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participação do observador se torna condição de efetivação da obra, criando uma relação de 

interdependência e complementariedade entre o observador e o sistema.

No processo da comunicação, partindo sempre da premissa de um observador ativo na 

experiência da arte, é importante lembrar que “Da perspectiva de um observador, sempre há 

ambigüidades numa interação comunicativa. O fenômeno da comunicação não depende 

daquilo que se entrega , mas do que acontece com o receptor. E isso é muito diferente de 

‘transmitir uma informação’.” (MATURANA! VARELA, 2001, p.218 ). Dessa forma, a obra de 

arte precisa se realizar em uma estrutura aberta, que permita ao observador acessar o 

domínio cognitivo do artista – sua visão de mundo – dentro da sua própria experiência. É 

nesse contexto que a interatividade da imagem digital nas instalações dá lugar à intervenção 

do observador.

A expansão da performance  no audiovisual – meios eletrônicos (fotoperformance, 

videoperformance)– contribuiu decisivamente para uma proposição de performance como 

experiência vivida pelo observador. Quando a performance vai além do ritual físico, o artista 

passa a ter sua presença na imagem, sem que esta esteja ligada a uma ausência, mas a uma 

noção de ubiquidade. A ausência física do artista abre espaço para atuação do observador. Ao 

tempo que a presença do observador implica a perceptibilidade, permitindo o acoplamento a 

processos cognitivos na interação com a imagem do  artista  e, muitas vezes, com sua própria 

imagem.

Na instalação Me Toque (Touch Me - 1995), da artista Alba d’Urbano (1955-), um monitor 

com tela sensível ao toque, uma câmera de vídeo e um computador são instalados em um 

totem. Essa estrutura, uma espécie de escultura interativa, deixa visível somente a tela, 

instalada ao nível dos olhos. Enquanto o observador olha o retrato da artista no vídeo, a 

câmera tira fotos do visitante. O título da obra Touch Me  propõe uma ação diante da obra, 

diferente da forma que somos habituados a olhar os retratos em um espaço de exposição. Se 

o observador toca a tela, a imagem se fragmenta, criando um espaço no qual esta vai se 

tornando parcialmente ou totalmente visível. Quando o observador, ao confrontar a imagem 

do artista, depara-se com sua própria imagem, esta se torna um acontecimento em um 

momento efêmero que se extende até a sua ausência. Essa imagem-acontecimento  não é 

somente uma forma expandida de ação, mas também o processo de criação: uma imagem 
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processual que se realiza na configuração/desfiguração  ou metamorfose do artista na 

presença e na ação do observador.

A importância da performance  na instituição das instalações interativas, revisando o papel 

do performer – no artista como propositor e na cumplicidade da ação pelo observador –, 

provoca uma reflexão sobre a experiência artística no digital, nas mudanças de 

comportamento implicadas nessa interação. No contexto da obra interativa, o diálogo se 

realiza por meio de diversos dispositivos, sensores, captadores, enfim, elementos 

influenciáveis à presença do observador, que solicitam a cada momento uma ação do corpo, 

convidando o observador a colaborar efetivamente com a proposição do artista  e, assim, na 

cocriação  da obra. Dessa maneira, ao incorporar a visão do artista na sua proposta 

performática, em um ato de cocriatividade, o observador se torna também performer, na 

medida em que sua presença atua na constituição da obra.

Por outro lado, a mudança fundamental na intensificação desses processos 

intercomunicativos na arte se deve, em grande parte, à potencialidade de visualização na 

informação digital: a imersão na imagem, proporcionando uma maior identificação entre o 

observador e o sistema. As instalações audiovisuais interativas estão cada vez mais presentes 

na cena contemporânea, através de telas, monitores e projeções na difusão da imagem, 

proporcionando uma comunicação estética entre o público e o programa de uma forma 

fluida, uma vez que somos habituados a viver com imagens. Nessas ações comunicativas, a 

imagem  age como interface, na tradução da informação entre os sistemas conectados: o 

corpo e a arte, buscando imergir o observador e integrá-lo à experiência artística.
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Nesse momento, é importante ressaltar que a arte enquanto diálogo aberto ao observador se 

constitui em um processo comunicativo, embora nem toda comunicação possa se constituir 

em uma experiência estética. Essa experiência é estabelecida na poética da obra, na situação 

criada pelo artista na intenção de traduzir o conceito da criação, mas é preciso lembrar que, 

mesmo em qualquer comunicação, a recepção/cognição da informação é ativa, pois depende 

da experiência do observador. Assim, na experiência visual na mediação digital, a imagem-

conceito  – que representa a ideia que permeia a obra – instaura-se na relação, na conexão 

com o outro.

Essas instalações existem na medida em que são exploradas pelo observador, pois 

necessitam da sua presença para tomar forma e sentido. Sem essa intervenção elas restam 

latentes. Nas proposições entre o observador performer e a imagem interface, o aspecto 

corporal da experiência visual é ressaltado, principalmente no que diz respeito à percepção 

sensorial. As instalações interativas reformulam a questão do corpo de forma que a vivência 

sensorial do observador se torna parte da obra. 

Sobre a questão da interface, como afirma o teórico Lev Manovich (2001), à medida que 

todas as formas de cultura se informatizam, nós mantemos mais e mais relações 

“interfaciais”. Essa inter-relação Manovich (2001, p. 80)9  denomina de “interface cultural”, a 

forma que o computador nos apresenta os dados culturais (textos, fotos, filmes, músicas, 

ambiente virtuais) e nos possibilita interagir com uma cultura codificada em uma linguagem 

numérica.

Essa estetização e mediação da informação acontecem frequentemente por meio da imagem 

digital. Formada por pixels  e representada por operações matemáticas e algoritmos, a 

imagem  digital possui uma materialidade diferente da analógica: é mais maleável, acessível e 

aberta à interação. Ao pensar no que distingue a nossa relação com as imagens nas 

tecnologias digitais, Manovich (2001, p.167) argumenta que: “As novas mídias mudam nossa 
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concepção de imagem, porque transformam o observador em usuário ativo”10 e explica que, 

nesse contexto, a maior parte das imagens se transformam em imagens-interfaces  e em 

imagens-instrumentos, referindo-se à possibilidade de controle e intervenção, 

respectivamente. Distantes da noção de representação de uma realidade fixa, essas imagens 

se constituem em uma interdependência com o usuário.

Daí a importância de refletir sobre quais ações podem ser realizadas pela mediação  da 

imagem  no digital e como se estabelece a relação entre o performer e a imagem, na medida 

em que a imagem  estimula a própria ação do público. Não se trata apenas de uma expansão 

da performance  ou do uso (como usuário) da imagem  na experiência artística, mas também 

de uma reconfiguração fundamental na relação entre o corpo  e a imagem  na forma de 

perceber o mundo e a si mesmo.

É nesse sentido, ao repensar a relação entre o corpo do usuário e a imagem, que o teórico 

Mark Hansen (2003), apropriando-se da teoria Embodiment, em trabalhos recentes da 

neurociência – do corpo como inseparável da atividade cognitiva do cérebro –, propõe uma 

mudança ainda mais profunda no conceito da imagem digital. Hansen (2003) coloca que a 

questão principal nessa definição não está na noção de imagem  apenas como ferramenta na 

assimilação da cultura contemporânea, mas na ideia de imagem-interface, ou imagem-

instrumento, estar completamente vinculada à atividade do corpo. Ao correlacionar a estética 

das novas mídias  com a teoria Embodiment, partindo da ideia de Walter Benjamin do corpo 

com uma nova forma de aura, Hansen (2003, p. 10) argumenta que, nas mídias digitais, a 

imagem mesma se tornou o processo de percebê-la: “[…] a imagem já não poder ser limitada 

ao nível de aparência da superfície, mas deve ser ampliada para abranger todo o processo 

pelo qual a informação se torna perceptível na experiência embodied. Isto é o que eu 

proponho chamar imagem digital”11.

Ao contrário de uma desmaterialização, ou desaparição do corpo, o “domínio da imagem” na 

chamada “revolução digital” refere-se, sobretudo, ao domínio cognitivo, no qual o corpo  é 

imprescindível. A imagem na mediação digital possibilita o processo pelo qual o corpo  torna 
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a informação perceptível, em um processamento embodied de informação. Nas instalações 

interativas, o indivíduo é solicitado como corpo sensível: olhar, escutar, sentir, tocar etc., 

integrando o observador à obra em um contexto emocional. Segundo Hansen (2003, p.22), é 

o deslocamento do processo em direção ao corpo, voltado para as possibilidades perceptivas 

e afetivas do corpo, que faz a arte das novas mídias “nova”12.

Nessa proposição de corporalização da imagem, Hansen (2003) atualiza para a era digital a 

teoria do filósofo Henri Bergson, em sua obra Matéria e Memória (1939), sobre a ênfase no 

papel do corpo como centro de ação, ao funcionar como uma espécie de filtro das imagens ao 

seu redor, selecionando de acordo com sua experiência singular de percepção, memória e 

afetividade, e sendo, ao mesmo tempo, uma imagem privilegiada.

Eis as imagens exteriores, meu corpo, e finalmente as modificações causadas por meu 
corpo às imagens que o cercam. Percebo bem de que maneira as imagens exteriores 
influem sobre a imagem que chamo meu corpo: elas lhe transmitem movimento. E 
vejo também de que maneira este corpo influi sobre as imagens exteriores: ele lhes 
restitui o movimento. Meu corpo é, portanto, no conjunto do mundo material, uma 
imagem que atua como as outras imagens, recebendo e devolvendo movimento, com 
a única diferença, talvez, de que meu corpo parece escolher, em uma certa medida, a 
maneira de devolver o que recebe. (BERGSON, 1999, p.14).

Hansen (2003, p.22) explica que, na convergência digital, quando os meios perdem sua 

especificidade material, o corpo acentua sua função de processador seletivo de informações, a 

fim de criar imagens, e que essa seleção se torna ainda mais decisiva na arte digital, na 

reafirmação do corpo afetivo. Nós filtramos as informações que recebemos, para criar 

imagens. Essa ênfase do corpo sensorial se dá no desenvolvimento de uma estética baseada 

na corporalidade, tanto no ato de perceber a imagem, quanto no ato de criação. O artista 

programa sua obra, no sentido de planejar, contextualizar e, no sentido literal de desenvolver 

o software: estabelece parâmetros, define regras, escolhe a interface e, a fim de verificar que 

os dados digitais serão traduzidos em uma imagem perceptível, ele utiliza seu próprio corpo. 

É primeiramente no seu corpo que o artista testa como acontece a relação sensível com a 

obra. O corpo do  artista, como meio mais disponível, experimenta se a emoção investida na 

ideia da obra pode ser de alguma maneira restaurada na interação com a imagem. Como 

filtramos as informações, em vez de simplesmente receber imagens como formas técnicas 

pré-determinadas, a criação de novas imagens na interação vai depender da experiência 

vivida de cada observador.
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Entre a interface de imagem e os códigos digitais é necessária uma motivação capaz de gerar 

um suplemento afetivo que integre o observador ao contexto da obra. O suplemento afetivo é 

o que se acrescenta à obra na atuação do corpo na percepção da imagem e provoca o desejo 

de interagir, de estabelecer o diálogo. Assim, a interface não pode ser identificada somente 

com o aparato técnico, uma vez que a interatividade não se resume à sua funcionalidade, mas 

a uma produção de sentido nas manipulações solicitadas na sua capacidade de estabelecer 

diálogos emocionais e conceituais diante da nossa forma corporalizada de criação ou 

cocriação.
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Peter Weibel (1944-), pesquisador e um dos primeiros artistas a explorar a interatividade na 

mídia audiovisual, em O Muro, a Cortina [as Bordas] em linguagem  técnica também: 

Lascaux (The Wall,  the Curtain (Border,  the) technical terminology also: Lascaux,1993), 

projetava uma imagem que representa a Caverna de Lascaux, onde, ao mesmo tempo, 

captava o observador por uma câmera e introduzia sua imagem na projeção, fazendo com 

que o participante, no controle da sua própria imagem, provocasse distorções no muro, 

tornando-se também parte da imagem. Na sua interpretação do mito da caverna de Platão, a 

imagem parece não nos distanciar do real, ao contrário, a atuação sobre a imagem cria um 

efeito de real. Em uma metáfora à Caverna de Lascaux, onde as primeiras inscrições das 

imagens foram feitas, inscreve-se agora a imagem do observador. Quando os observadores 

interagem com a sua imagem virtual, manipulando-a em tempo  real, eles também estão na 

imagem e, como argumenta a teórica Claudia Gianneti (2006, p.92), “[...] se encontram na 

imagem, se transformam em parte do sistema que eles observam”.

Observamos um mundo do qual fazemos parte! essa é a nossa forma de perceber o mundo, 

no interior do próprio mundo. Como não existe uma percepção fora de nós mesmos, nem um 

mundo independente da nossa experiência, podemos dizer que fazemos parte da imagem que 

observamos, tal como nossa própria imagem é parte do que somos. É nesse sentido que 

acredito que a possibilidade de intervenção na imagem de si reforça o suplemento afetivo 

criado na ação do corpo  na experiência da interatividade na arte, ao mesmo tempo que a 

mediação digital permite o diálogo com nossa própria imagem.
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Como vimos na primeira parte desta pesquisa, na seção A noção  de representação como 

ação, a imagem mental – processo de percepção nas diferentes modalidades sensoriais, 

inclusive os padrões visuais – e a imagem  visual – processo de criação na mediação, na 

forma como vemos, imaginamos – estão intrínsecamente ligadas na sua origem, ainda que se 

constituam em diferentes modos. Essa origem é o corpo mesmo, uma vez que a imagem de si 

é tambem uma imagem  mental, a ideia que temos do nosso corpo, uma imagem-conceito  de 

si mesmo. Assim, em se tratando da criação da imagem do próprio corpo, esse processos se 

sobrepõem, pois ambos representam aspectos do corpo  em ação. É nesse sentido que 

proponho uma analogia entre a ideia de imagem mental e imagem  visual – ainda que 

compreenda que se referem a noções distintas –, apropriando-se dessa zona transparente de 

sobreposição nos processos mentais e visuais da elaboração das imagens de si – na 

capacidade de imaginar-se –, na intenção de que essa analogia auxilie na compreensão dos 

diversos papéis que a imagem assume na significação  e ressignificação  do corpo, na 

construção do self.

É a partir da compreensão de como o corpo filtra as imagens, que podemos entender como 

acontece a corporalização da imagem no processo de criação. Como define o neurocientista 

António Damásio (2011, p. 96): “As imagens em nossa mente são os mapas momentâneos 

que o cérebro cria de todas as coisas dentro ou fora de nosso corpo, imagens concretas e 

abstratas, em curso ou previamente gravadas na memória”. Seja pela percepção ou evocação, 

as operações que se dão no cérebro se realizam por meio de imagens, as quais Damásio 

também chama de padrões neurais ou mapas13, e nós conhecemos como visões, sons, cheiros, 

gostos, sensações táteis, sentimentos (DAMÁSIO, 2011, p. 95). O processo mental se 

estabelece na organização do fluxo contínuo de interações na experiência corporal, visual, 

auditiva, tátil etc., enfim, nas diferentes modalidades sensitivas. Isto quer dizer que o que 

vemos, ouvimos, tocamos, recordamos, sentimos, constituem mapas que são baseados nas 

mudanças que ocorrem no corpo durante a interação com o objeto. Damásio (2011, p. 87-88) 

argumenta que: “Quando o cérebro cria mapas, também está criando imagens, o principal 

meio circulante da mente. E por fim a consciência nos permite experenciar mapas como 
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13  Damásio (2011, p.89-90) esclarece que utiliza “imagem”, “mapa” e “padrão neural” quase como permutáveis, 
por acreditar serem termos equivalentes. 



imagens, manipular essas imagens e aplicar sobre elas o raciocínio.” Mas, para que haja uma 

consciência, não basta apenas organizar imagens na mente! é preciso haver um sentido de 

self: “a própria noção sentida de si” (DAMÁSIO, 2011, p. 202). E sobre a existência do self, o 

neurocientista explica:

De fato, existe um self, mas ele é um processo, não uma coisa, e o processo está 
presente em todos os momentos que estamos conscientes. Podemos considerar o 
processo do self de duas perspectivas. Uma é a do observador que aprecia um objeto 
dinâmico – o objeto dinâmico que consiste em certos funcionamentos da mente, 
certas características do comportamento e certa história de vida. A outra perspectiva 
é a do self como um conhecedor, o processo que dá um foco ao que vivenciamos e por 
fim permite refletir sobre essa vivência. (DAMÁSIO, 2011, p. 21).

O trabalho do cérebro em selecionar e ordenar as imagens Damásio (2011, p.97 e p.217) 

compara à edição de imagens, nas escolhas em função da criação de uma estrutura narrativa 

coerente, onde cada imagem é valorizada em um grau diferente, em um processo baseado 

tanto no seu sistema biológico de valor como no conhecimento adquirido na experiência de 

acordo com o indivíduo. É importante ressaltar que a metáfora do filme contida no conceito 

de edição refere-se à interação nessas escolhas, à medida que nos tornamos conscientes  de si 

e do mundo  em torno, e não a uma simples reprodução de imagens na nossa mente, das quais 

somos apenas espectadores, ou uma fotografia como uma imagem estática do estado do 

nosso corpo em um determinado momento, uma vez que, como explica Damásio (2011, p. 

252): “O self surge na mente em forma de imagens, contando incessantemente uma história 

dessas interações”. Assim, as imagens se referem ao corpo em  si, nas suas ações, na 

percepção de si.

No contexto de um self-conhecedor, essa importância relativa da imagem na experiência 

vivida traz a noção de um self-autobiográfico: a soma de nossas vivências e projeções para o 

futuro. É no reconhecimento desse self-sujeito, como conhecedor, diferente do self-objeto  – o 

eu material –, que busco compreender como as interações na cultura digital estão mudando 

nossa maneira de atuar no mundo, refletindo a minha própria experiência na arte. Essa 

reflexão vem do entendimento de que a consciência de si e do mundo ao nosso redor, 

formada por nossas imagens mentais internas presentes em nossa memória ou sistemas 

neurais, incorpora também as imagens externas, inclusive, as imagens visuais de nós mesmos 

e do mundo que produzimos ininterruptamente.
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De uma parte, encontro na imagem  digital, facilmente editável e disponível à interação desse 

self experenciador, um mediador privilegiado no processo de criação, surgindo como uma 

possibilidade de converter o sistema interativo em uma forma acessível e compreensível em 

função da nossa habilidade de mapear as imagens, lidar com as imagens, na experiência 

mesma de ser corpo. De outra parte, ao pensar no self como uma abertura ao conhecimento, 

e a noção de  si como característica distintiva da própria consciência, deparo-me com o poder 

da imagem de  si, da imagem do próprio corpo. Ao refletir o grau de emoção que isso 

significa, no sentido que pertence ao próprio organismo como origem e se refere também às 

escolhas de um self-sujeito, acredito que as imagens de si na criação da arte digital podem 

servir de intermediação cultural na compreensão das relações entre o corpo  e a tecnologia, 

contribuindo, assim, para o conhecimento de si.

Sobre o ato de ver a si mesmo, diante da possibilidade de reflexão  de si na autoimagem, os 

neurobiólogos Maturana e Varela destacam:

O momento de reflexão diante de um espelho é sempre muito peculiar, porque nele 
podemos tomar consciência do que, sobre nós mesmos, não é possível ver de 
nenhuma outra maneira: como quando revelamos o ponto cego, que nos mostra a 
nossa própria estrutura, e como quando suprimimos a cegueira que ela ocasiona, 
preenchendo o vazio. (MATURANA! VARELA, 2001 p.29).

Ao pensar no que é visível quando nos vemos, é inevitável refletir sobre o impacto das 

tecnologias na visualização do nosso próprio corpo. Na fotomontagem Ponto cego (Blindspot, 

1991), o artista Tim Hawkinson (1960-) mapeia as superfícies do seu corpo que ele não pode 

ver com os olhos. Esse trabalho reafirma a presença constante da mediação  tecnológica 

ampliando a percepção de si, como ressalta Mark Hansen (2006, p.12), referindo-se ao 

conceito que permeia a obra: “[...] revela que a self experiência hoje necessariamente envolve 

o poder da imagem como uma potência do organismo (nesse aspecto, atualiza o que tem sido 

potencialmente o caso)”14, uma vez que essas imagens também constituem o corpo e são 

necessariamente assimiladas na perspectiva do próprio organismo.

O conhecimento de si proporcionado pela mediação  tecnológica traz uma relação 

metonímica de contiguidade, material e conceitual, tanto para a afirmação corpo  é imagem 

como para a de que imagem  é  corpo, uma vez que a imagem  do corpo diz respeito à própria 
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performance  do corpo. Como argumentam os teóricos George Lakoff e Mark Johnson (2002, 

p. 96): “Os conceitos metonímicos permitem-nos conceptualizar uma coisa por sua relação a 

outra”! nesse caso, o conceito de corpo  por sua própria imagem. Em Mitos  sobre o  início/fim 

(Myths about Beginnings/Ends, 2000-2001), o artista Jon Baturin (1950-) utiliza imagens 

médicas e imagens digitais para falar da fragilidade do corpo no processo de investigação, 

seja nas imagens de diagnóstico ou na busca de alternativas à sua imagem, em recriações do 

humano em contraste aos indícios da própria condição física.
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O princípio de interatividade da imagem, enquanto ação que se constitui na mediação digital, 

pressupõe uma dimensão maquínica: a relação com máquinas que, através de sistemas e 

programas, possibilitam uma interação. A essa dimensão maquínica no ato da criação, 

atribui-se habitualmente uma visão mecanicista da arte, ao artista como simplesmente 

operador da máquina. No caso específico do conhecimento informático, essa visão assume o 

estereótipo de uma postura intelectualizada, programada, voltada para uma linguagem 

matemática, de códigos, algoritmos, numa frieza que distancia a experiência artística do 

humano. Essas ideias são fruto de uma concepção divisionista que separa a razão da emoção, 

excluindo as emoções e os sentimentos dos pensamentos.
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No entanto, o que observamos em relação à imagem  do corpo  é que essas novas tecnologias 

nos apresentam o real do corpo de forma tão visceral, provocando, no mínimo, um 

desconforto diante desse corpo hiper-real, levando ao extremo a ideia surrealista de nos 

confrontar com essa suprarrealidade  do corpo, como vemos em As  rosas  que sangram  (Las 

rosas sangrantes,1930), de Salvador Dalí (1904-1989).

As técnicas de processamento de imagem atingiram hoje um tal nível de penetração 
nas mais íntimas cavidades e recessos do corpo que este pode ser milimetricamente 
esquadrinhado e fatiado sem ser lesado. Os novos aparelhos fazem o rastreamento 
dos componentes celulares, calculam as dimensões e volumes das estruturas 
microscópicas, reconstroem em imagens tridimensionais o fatiamento infinitamente 
melímetrico dos órgão, supreendendo-os em pleno funcionamento. Tudo isso, 
entretanto, tem um preço: o dano psíquico, a lesão que causa no imaginário do corpo. 
(SANTAELLA, 2004, p.84).
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As imagens da ciência são cada vez mais arrebatadoras! podemos ver o interior do corpo sem 

cortar a pele, podemos reconstruir modelos digitais do corpo em três dimensões. A dimensão 

virtual tem nos permitido o conhecimento cada vez mais profundo do corpo em todos os 

sentidos, e o corpo vem sendo analisado sem implicação de dor. Na virtualidade, o corpo se 

torna permeável, as camadas da pele são como espectros. Tudo isso não se trata de 

irrealidade, mas de diferentes níveis da realidade.

Os artistas contemporâneos discutem o impacto dessa intrusão no corpo, como se o real hoje 

só pudesse ser compreendido por meio do artifício. Daniel Joseph Martinez (1957-), 

manipulando digitalmente seu corpo em Self Portrait #9 (2002), cria um sentimento de 

repulsão no seu gesto e, assim, “ele desperta os pontos sensíveis que podem ter sido 

anestesiados na nossa sociedade saturada de imagens” (O’REILLY, 2010, p.182)15.
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Em Máquinas  para evoluir e dDNA – d é  para dança  (Machines  for Evolving and dDNA - d 

is for dancing, 1995), de Nell Tenhaaf (1951-), a sobreposição da imagem de um modelo de t

(Rna) com desenhos do corpo humano, que representam o intuitivo, em uma ferida artificial, 

joga com a ideia do corpo orgânico e corpo artificial, trazendo a organização interna do 

organismo e todas as preocupações relativas às pesquisas biomoleculares, manipulação 

genética e a sua influência na aprendizagem, essencial ao corpo.

De fato, muitos designers e artistas usam os algoritmos reais das publicações 
científicas sobre caos, vida artificial, autômatos celulares e assuntos correlatos. 
Similarmente, a iconografia  de seus trabalhos segue muitas vezes, de forma bastante 
próxima, as imagens e animações criadas por cientistas. E algumas pessoas 
conseguem operar simultaneamente nos universos científicos e cultural, usando os 
mesmos algoritmos e as mesmas imagens em suas publicações científicas. 
(MANOVICH, 2009, p.415).

Cientistas já anunciaram que um DNA sintético dá vida a uma célula16. No sintético não há 

mais necessidade do orgânico. Convivemos com a dificuldade de discernir o artificial do 

orgânico e o vivo  do não  vivo, pois essas distinções parecem não dizer muito sobre as 

indagações do que constitui o ser humano. É por sermos humanos e, assim, definirmos tudo 

em termos humanos, e por essa imagem se constituir, sobretudo, em uma metáfora  do que 

somos hoje – uma das possíveis imagens  de si –, que podemos nos comover com a 

visceralidade de uma ferida artificial.
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Nós podemos somente formar conceitos através do corpo. Além do mais, cada 
entendimento que nós podemos ter do mundo, nós mesmos, e os outros podem 
somente ser moldados em termos de conceitos formados por nossos corpos [...] Esses 
conceitos usam nosso sistema perceptivo, imagético e motor para caracterizar nosso 
ótimo funcionamento na vida cotidiana. Esse é o nível no qual nós estamos em 
contato máximo com a realidade do nosso ambiente. (LAKOFF! JOHNSON, 1999, p.
555)17.

A exploração da autoimagem na arte interativa caminha em uma direção da pesquisa da 

afetividade como interface, seja na experiência por meio da imagem  do corpo  do artista, ou 

no convite ao observador para atuar na performance, vivenciando a sua visão da imagem  de 

si. A interação se produz a partir de uma percepção  de si mesmo, por meio dos processos 

naturais do corpo – mover, falar, tocar, escutar, ver com todo o corpo –! essa familiaridade 

dá lugar a uma maior identificação com o sistema e na própria relação entre o artista e o 

observador, desencadeando diferentes emoções e sentimentos no conhecimento do próprio 

corpo. É no corpo atuante, na enação  produzida na interação, que podemos encontrar formas 

de cicatrizar essas lesões provocadas pelas mudanças no digital ao entender que essa 

transformação é ativa.
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O trabalho interativo O virtual dervixe: corpos  virtuais  (The virtual dervish: virtual bodies, 

1996), de Diane Gromala (1960-) e Yacov Sharir (1940-), é fundamentado no conhecimento 

proprioceptivo do corpo. O aspecto emocional se acentua no constrangimento em relação ao 

próprio corpo  do artista  e também do observador, já que possuímos uma ideia semelhante 

sobre os aspectos internos do organismo, do seu sentido interior. O interior do corpo do 

artista simulado a partir de dados manipulados de ressonância magnética – órgãos, vísceras, 

cobertos de letras, textos –, no seu movimento generativo e regenerativo, constitui-se em um 

ambiente virtual, uma experiência mediada dentro e fora do corpo. As camadas da realidade 

virtual possibilitam experimentar uma dupla corporalidade entre o exterior e o interior, como 

descreve a artista:

[...] o corpo virtual está sobrescrito com textos, meditações sobre dor, Eros e Tânatos. 
Cada orgão contém outro mundo surreal, virtual. Usando um mostrador de video 
estereocópico preso à cabeça, os usuários sentem-se imersos no corpo e interagem 
com ele. Essas interações podem ser de “tocar” o texto, que então muda, ou “voar” 
dentro de um orgão – por exemplo, o coração – para encontrar outro mundo surreal. 
A acústica tridimensional ajuda os usuários a se localizar nos espaços virtuais 
surreais. (RUSH, 2006, p.207).

O impacto desse corpo literal, que contraditoriamente o torna metafórico, é justamente fazer 

emergir o sentimento de ser corpo, em uma inversão do processo do próprio organismo. Pois 

são os sentimentos que proporcionam a cognição do nosso estado visceral (DAMÁSIO, 2009, 

p.190). Quando tomamos conhecimento dessas imagens do interior vindas do exterior, como 

se estivessem fora de nós mesmos, a familiaridade se reúne com a estranheza, abalando o que 

sentimos em relação a nós próprios.

Os sentimentos nos permitem vislumbrar o que se passa na nossa carne, no momento 
em que a imagem desse estado se justapõe às imagens de outros objetos e situações! 
ao fazê-lo, os sentimentos alteram a noção que temos desses outros objetos e 
situações. Em virtude da justaposição, as imagens do corpo conferem às outras 
imagens uma determinada qualidade positiva ou negativa, de prazer ou de dor. 
(DAMÁSIO, 2009, p.190).

Dessa forma, as imagens  mentais  do interior do corpo geram um sentimento em relação às 

outras imagens, alterando a forma como vemos o mundo. Quando essas imagens do exterior 

provêm do próprio corpo – o corpo  do  artista – que gera o sentimento, defrontamo-nos 

diante de uma re-apresentação  dessas imagens, mediadas por um corpo digital, que 

constitui uma espécie de metacorpo. No ambiente numérico, as camadas do processo de 

criação são mais e mais transparentes! podemos ver uma através das outras, a representação 

na ideia de  corpo, a apresentação na vulnerabilidade do corpo  e a mediação digital na 

interação entre o corpo e a imagem.
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Nas obras interativas que trabalham a imagem do corpo do artista ou do observador, os 

dispositivos virtuais de imersão na imagem, ao colocar o corpo em contato com a sua 

imagem, estabelecem uma relação do organismo com sua realidade, conectando-o com o 

sentimento de ser corpo  e imagem  simultaneamente, ressaltando a dimensão afetiva na 

experiência da imagem de si.

As instalações interativas exploram o potencial criativo da reconfiguração  do  corpo  na 

experiência corporalizada, exigida no processo da imagem  digital. O contexto criado pela 

interface da imagem tecnicamente elaborada, por meio de sistemas flexíveis que visam 

estimular processo intercomunicativo, é incorporado pelo indivíduo a partir da percepção, da 

cognição da memória, da emoção e da sensório-motricidade. A imagem na interativade não 

constitui uma realidade fixa na presença de uma ilusão, mas sim um meio para intervir na 

produção do real.

A imagem interativa calculada em tempo real só existe na medida em que intervimos 
sobre ela, ou, mais precisamente, sobre o mundo no qual ela nos propõe uma 
simulacão. Em compensação esse mundo simulado transmite informações de todas 
as ordens, afetando nossa percepção de diversos modos! dando-nos a impressão – 
alguns dirão: ilusão – de estar em contato real com ele. (COUCHOT, 2003, p.172).

O neurobiólogo Humberto Maturana (2001, p.191) argumenta que “não podemos distinguir, 

na própria experiência, entre o que chamamos de nossa percepção do viver cotidiano e o que 

chamamos de uma ilusão”, ou seja, experenciamos a percepção e a ilusão  na experiência do 

corpo e é essa ação do corpo que nos dá a noção de realidade. E na continuidade do seu 

argumento, explica “A distinção entre percepção e ilusão é feita a posteriori, desvalorizando-

se uma experiência em relação a uma outra aceita como válida [...]”. O que entendemos como 

noção de realidade  é argumentação do que vivenciamos, a partir da validade dessa 

experiência no nosso sistema cognitivo, conhecimentos, memórias, projeções futuras, e etc. A 

concepção e a construção da realidade, ou melhor, das diversas realidades, se dá na 

reformulação da experiência nos diferentes domínios cognitivos que nos encontramos e 

compartilhamos com os outros na interação com o meio na validação da nossa experiência.

Na simulação, o contexto elaborado pelas interfaces técnicas é experimentado pelo indíviduo, 

criador ou observador a partir da dimensão sensorial, cognitiva e sensório-motora da sua 

própria experiência, que vai determinar sua dimensão de realidade. A realidade virtual, 
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como não poderia deixar de ser, possui uma dimensão real. A essa dimensão real, na 

percepção do virtual, atribuimos diferentes níveis de realidade, que correspondem a 

diferentes níveis de imersão. Na arte digital, o grau de imersão é ligado ao envolvimento do 

observador na aceitação do domínio da realidade proposto pelo artista e na sua própria 

disponibilidade de criar novas realidades. A interação acontece na criação de um domínio 

consensual por meio da cooperação, como vivemos nossa vida em sociedade. É no domínio 

de significados que a obra faz sugir o mundo – tirando-nos do óbvio – e, assim, podemos 

expandir nossa noção de realidade e a nossa própria realidade.

Na comunicação interativa, sobretudo na arte – que precisa ir além da transmissão de uma 

informação, estabelecendo-se na sua poética– , é preciso estar atento ao modo de perceber e 

sentir da natureza e do comportamento humano, para que a experiência do diálogo aconteça 

com a mínima falha. Não se trata apenas de uma organização dos dispositivos técnicos ou 

uma questão de baixa (low  tech) ou alta tecnologia (high tech), o que é fundamental é que o 

conceito do sistema de interação e o modo como foi concebido estejam em ressonância com a 

maneira de realizar ações do corpo. É por meio do corpo que fazemos emergir o mundo e 

projetamos novas realidades.

Da perspectiva da Biologia do Conhecer , a plasticidade do sistema nervoso, na sua contínua 

mudança estrutural que modula a dinâmica de estados do corpos, permite a conservação da 

adaptação às novas realidades. Essa versatilidade define a capacidade embodied de criar 

realidades diante da diversidade de configurações sensório-motoras nas mutações 

incessantes em congruência com o meio (MATURANA! VARELA, 2001). 

A reconfiguração fundamental da relação do observador com a imagem na mediação  digital, 

explorando as correlações sensório-motoras na experiência visual em todas as suas 

dimensões (movimento, textura, forma) no trabalho do corpo na produção da percepção, 

confere o efeito de real à nossa atuação nos ambientes de realidade virtual. O grau de real do 

diálogo humano-máquina se potencializa na ação do corpo  na experiência da imagem mesma 

do corpo, no conhecer-se  como imagem. Como na experiência não podemos discernir 

simulação e percepção, na imersão em nossa própria imagem, os limites entre o domínio do 

real e do virtual se dissolvem na expansão do corpo codificado. Assim, o confronto com a 

imagem  de si gera uma conexão mais contígua com a obra na utilização do seu corpo, o corpo 
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que age como uma imagem-espelho  em diálogo consigo mesmo, podendo transformar por 

meio da sua (inter)ação sua própria realidade.

Na videoinstalação interativa Alucinação  (Hallucination, 1988-1990), o artista Jim Campbell 

(1956-) joga com a noção de controle do observador e o papel da imagem na nossa relação 

com o real. Os dispositivos eletrônicos manipulam a imagem captada por uma câmera que 

filma o ambiente da galeria e, na medida em que o observador se aproxima do monitor, a 

imagem do corpo se inflama, acompanhada de um som de carne queimando, que intensifica a 

sensorialidade da experiência no movimento de aproximação. Em alguns momentos, aparece 

na tela a imagem de uma mulher que se apresenta como um outro visitante, mas, se o 

observador olha ao redor, ele percebe que ela não está realmente lá. Às vezes, a mulher 

observa passivamente e outras vezes sua ação afeta o espaço virtual! " ela parece poder 

controlar as chamas. Nessa aparição, diante da mistura de imagens ao vivo e registros 

anteriores, o observador – habituado à transmissão direta, em tempo real da sua presença – 

não sabe se ela está no espaço real ou virtual. O gesto de Peter Campus em Three 

Transitions  (1973), referindo-se ao ato de queimar uma fotografia, em uma abordagem de 

continuidade entre o corpo  e a imagem  na imagem videográfica, parece se intensificar na 

imagem interativa. A imagem  de  si em chamas gerada no movimento do corpo indica a 

contiguidade do espaço real e virtual no sentido que temos do corpo.

No que diz respeito ao espaço do observador e o espaço da imagem, o teórico Manovich 

(2001, p.99-114) argumenta que ainda estamos na era da tela  – quer se trate de imagens 

fixas ou em movimento (da pintura ao cinema e ainda a tela do computador) –, vinda da 

tradição da representação  da pintura, baseada na imobilidade do observador. A partir de um 
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determinado ponto de vista, olhamos por essa janela renascentista, que nos mostra um outro 

espaço: o espaço da representação, diferente daquele do nosso corpo. De outra parte, o 

teórico ressalta que a realidade  virtual vem de uma outra tradição, a da simulação, dos 

afrescos e mosaicos inseparáveis do contexto arquitetônico que se encontram, estimulando o 

movimento do observador na consciência do que está ao redor! e Manovich (2001, p.112) 

ainda acrescenta que: “A tradição da simulação visa misturar o espaço virtual e o espaço 

físico, em vez de os separar”18.

Além do quadro ou moldura que define a tela, ou da discussão de aderência ao real da 

imagem automatizada à ordem visual numérica, a questão fundamental da interavidade se 

encontra no processo embodiment, na nossa forma corporalizada  de criar realidades através 

das atividades sensório-motoras, na nossa capacidade de assimilar as imagens internas e 

integrar as imagens externas na nossa memória, em nossa visão do mundo e de nós mesmos. 

Quer dizer, a fusão do real e do virtual na obra interativa não depende somente da sua 

capacidade de representação  ou simulação, menos ainda de complexos aparatos técnicos de 

imersão, mas se relacionam, principalmente, às potencialidades enativas oferecidas pelas 

mídias digitais e às emoções que podem desencadear. Essas emoções, como “acões 
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acompanhadas por ideias e certos modos de pensar” (DAMÁSIO, 2011, p.142), podem se 

revelar como novas possibilidades cognitivas, fazendo-nos repensar as relações constitutivas 

da percepção no mundo de hoje, os limites que nos impedem de entender a nossa experiência 

atual, como esse que separa o real e o virtual, e, assim, o corpo da imagem.

Nas projeções das instalações audiovisuais interativas, a imagem ultrapassa o quadro, a tela, 

buscando criar um espaço coerente, englobando o espaço físico e o espaço virtual. O objetivo 

é imergir o observador na imagem e integrá-lo à experiência perceptiva no contexto da obra. 

Essas experiências exploram o potencial de interação com a imagem, a fluidez das imagens 

digitais, que estimulam naturalmente a abertura do observador ao virtual, uma vez que 

lidamos com a imagem como uma realidade perceptível.

A ênfase na mediação do corpo  pela imagem  digital, na percepção sensorial e na geração de 

efeitos de imersão na visualização, reflete uma cultura orientada para o visual, o sensorial e o 

virtual. Como não existe um mundo separado de nós, do nosso corpo, é um equívoco pensar 

que as tecnologias de realidade  virtual nos introduzem em um mundo completamente alheio 

ao nosso sistema cognitivo. Como observadores na experiência, no virtual não perdemos as 

referências do mundo que vivemos. Dessa forma, não podemos confundir simulação  com 

simulacro, como algo que nunca existiu realmente. Ao contrário de uma experiência de 

desembodiment – na visão convencional da realidade virtual a partir de um observador 

imerso em um mundo completamente sintético, artificial – , pesquisadores e artistas 

trabalham na direção de realidades mistas (mixed reality) nas quais objetos físicos e digitais 

podem coexistir. O desenvolvimento dessas realidades mistas implica o desenho de interfaces 

cada vez mais “naturais” no reconhecimento de gestos, movimentos, toque, fala, olhar etc., 

moldando a percepção e a experiência cotidiana como dimensão de interação. Ao ser natural, 

e também cultural, a interface torna-se invisível: simplesmente sentimos que dialogamos. Na 

conexão de dados ao corpo durante a experiência imersiva, é o corpo  que se constitui 

interface, colocando as esferas do real e do virtual em contato. A realidade virtual enfatiza o 

papel fundamental do corpo no conhecimento do mundo, como já defendia Merleau-Ponty 

(2006, p. 122): “O corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, 

juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se 

continuamente neles”.
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É dentro dessa visão, baseada no sentido do corpo, em como sentimos e criamos significados 

na experiência, que o filósofo Mark Hansen (2006) discute a assimilação do paradigma da 

realidade mista (mixed reality) – no qual toda realidade é uma realidade mista – como 

condição para toda a experiência no mundo de hoje . O paradigma da realidade mista implica 

em conceber o virtual como mais um domínio da nossa cognição, e, dessa forma, pode ser 

acessado na experiência embodied ou enação. A partir dessa perspectiva, Hansen (2006, p.5) 

argumenta que a arte das  novas  mídias  pode nos auxiliar a pensar a tecnologia em relação ao 

papel constitutivo do corpo  de dar à luz  ao  mundo, fundamentado na filosofia de Merleau-

Ponty .

Os recursos imagéticos que convivemos diariamente, o mundo mediado pela imagem  digital, 

reafirmam nossa capacidade embodiment da imagem, que tem sido decisiva para nossa 

experiência na mediação do conhecimento do mundo, seja na representação  ou na 

apresentação. Assim, nossa self experiência é enriquecida pelo poder de visualização e 

interação da imagem  digital, uma vez que ver implica a possibilidade de se ver: conhecer é 

conhecer-se. É no fazer-se  obra, como imagem  de si ou do outro, que busco o corpo como 

fonte, para citar Merleau-Ponty (2006 p. 269): “Quer se trate do corpo do outro ou de meu 

próprio corpo, não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, 

retomar por minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto, sou 

meu corpo”.
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A programabilidade é um aspecto determinante na mudança fundamental da imagem no 

digital, como explica o teórico Lev Manovich (2001, p.68) “A representação numérica 

transforma a mídia em dados informáticos, tornando-a, assim, programável. E isso muda 

radicalmente o que a mídia é”19. O princípio da representação em código diferencia o 

processo de concepção da imagem no digital. Esse processo se diferencia das outras imagens 

a partir da composição da imagem  digital em unidades distintas – pixels  –, que podem ser 

tratadas, manipuladas e controladas por meio de aplicações específicas desenvolvidas. O 

artista programador fixa algumas condições iniciais, regras ou procedimentos que controlam 

o programa e cria a imagem na interatividade. 

Para a efetivação das instalações interativas que fazem parte do processo de criação Em/

Entre  um ser há/e um outro com o artista Cyrille Brissot, o processamento da imagem 

através de softwares  criados em função de cada obra, podendo controlar o efeito da imagem 

por meio do computador, foi fundamental para que a interação pudesse acontecer, como 

descrevo em mais detalhes a seguir. Em uma escolha relacionada ao domínio do artista e aos 

recursos oferecidos pelo software, todos os sistemas interativos desse processo são 

elaborados no ambiente de desenvolvimento Max/MSP/Jitter. A programação é inicialmente 

realizada sob a forma de patch  e, em seguida, desenvolvida como software autônomo, para 

que o programa de cada instalação tenha seu funcionamento independente da sua plataforma 

de criação. Para as exposições, um script (comando de ação) no programa determina o 

começo e o término diário de funcionamento da instalação – capaz de se iniciar sem a 

necessidade de um técnico para operar o computador –, adaptando o sistema interativo às 

necessidades de galerias e museus, que, algumas vezes, não estão organizados para esse tipo 

de obra. O fato de evitar a intervenção humana, no que se refere à sua manutenção, em uma 

instalação que se quer interativa, coloca-nos diante de um paradoxo e nos damos conta de 

que ainda estamos no início da interação com o digital.
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Na era digital, não só as obras de arte podem ser interativas, no sentido de mediadas pelo 

computador, realizando-se com uma ação sobre a própria mídia, mas o processo de criação 

passa a ser interativo! o artista interage continuamente com sua máquina, manipulando ou 

criando softwares. Nessa interação na ação de programar, a elaboração de cálculos e a 

utilização de novas interfaces demandam outros gestos do artista, que expressam uma 

mudança na experiência da criação nas suas diferentes relações e, assim, na forma de 

conceber a obra: “Em estreita sintonia com as transformações ocorridas nos mais distintos 

âmbitos, resultantes da revolução digital e biotecnológica, o artista assume a difícil tarefa de 

gerar novas ferramentas conceituais a partir das novas ferramentas técnicas” (GIANETTI, 

2006, p.100).

Nesse processo de criação, a atuação de Cyrille Brissot na engenharia de softwares para arte e 

interatividade representa mais do que uma ferramenta conceitual, uma vez que exerce 

influência nas próprias premissas e na concepção das obras e de sua estética. O que 

possibilitou, muitas vezes, a idealização das obras, no sentido de que sabíamos que 

poderíamos dispor dessa experiência e com quais recursos poderíamos contar. O desejo de 

expandir a interação embodied com a imagem, seja por meio do corpo  em movimento ou da 

dimensão sensorial do som, encontrou ressonância em sua experiência no desenvolvimento 

de programas voltados para o som e a imagem na criação de performances digitais, que 

exploram a tradução de gestos em função da sua visibilidade na captação da luz e sua 

legibilidade na música eletrônica.
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No ato de programar, a variabilidade e as definições de parâmetros dos sistemas são assuntos 

indissociáveis aos diálogos na elaboração conceitual da obra. Assim, no processo criativo é 

importante que as intenções técnicas e artísticas estejam integradas, situando-se igualmente 

no plano da criação. Trabalhamos assimilando nossas diferentes experiências na intenção de 

conceber um conceito criativo coerente com a pesquisa artística na experimentação. O corpo 

e a imagem do artista são sempre o meio mais evidente, mais próximo, mais disponível que 

temos para colocar em prática essa experimentação na imagem e na programação.

 Nas instalações interativas que descrevo a seguir não há uma separação entre a imagem  do 

artista, que construiu a obra na experimentação do seu próprio corpo, e as imagens das 

interações do observador. Na ênfase da imagem  embodied como mediação, essas ações se 

projetam uma na outra por meio do corpo codificado. O teórico Mark Hansen (2006, p.20) 

coloca que cada mediação tecnológica do corpo na sua interação com o mundo compreende 

um corpo em  código, mas esclarece: “Por isso eu não quero dizer um corpo puramente 

informacional ou uma desincorporação digital do corpo cotidiano”20. A programação digital 

da imagem é utilizada no sentido de ampliar o nosso agenciamento como ser embodied, e 

não negá-lo. Distante de uma abordagem tecnicista, neste trabalho é especialmente a nossa 

disposição inicial à autoimagem  que desencadeia uma emoção e torna as interações 

possíveis. É nessa emoção, na realização de si mesmo – no corpo e na imagem  como fonte –, 

que esperamos criar o sentimento de imersão na obra, na compreensão de que a experiência 

!"#$$$$$$$$$$$$$$$$$%$&%'(%$)*+,-+%$(*.-$,)-/*)$0-$)*+,-12%$+,/,3-.$$$$$$$$$&%04,/5'-12%$67

20“By this I do not mean a purely informational body or a digital desimbodiment of the everyday body”.

89:%1%$0-$&%)('**092%$+%$%:;*3%$
+*93-$(*9<5,9-$=>6!6?$@A',..*$
B',99%3



na arte é um processo recursivo de cocriação  entre os artistas e o público e que abrange a 

interação com o self, com os outros, e com o mundo.

No processo de criação, a escolha da instalação como modo de apresentação da exposição 

Em/Entre  um  ser há/e um outro  deu-se em função do desejo de abolir as distâncias e a 

descontinuidade entre as obras, as imagens e os corpos. As pessoas podem circular 

livremente, instalando a cada momento, a cada ação, uma nova ordem visual, percorrendo os 

dispositivos e reorganizando o espaço em sua mobilidade, na sua capacidade de criar 

movimento, em uma autopoiese. Esse processo autopoiético  de recriação na percepção dá 

uma dimensão erótica ao lugar, no sentido que Bataille (1987) define o erotismo, como um 

sentimento de comunhão, a humanidade contínua em oposição a individualidade 

descontínua.

Entre um ser e a fonte – a criação que é também a própria imagem – há sempre uma 

possibilidade de interação. Para aquele que se olha no lago, a reflexão apresenta uma 

experiência da imagem vinculada ao universo da água, na metáfora da transparência no 

conhecimento de si. Tocar a água é sentir a fluidez da imagem, o sentimento de continuidade 

com o mundo.
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A instalação do vídeo Em  um ser há um  outro (2010)21, posicionada intencionalmente entre  a 

assemblage e o vídeo Entre um  ser e um outro  (2010), materializou-se na elaboração de um 

suporte que contém o monitor disposto horizontalmente e apoia o recipiente de vidro com 

água, através do qual as imagens são visualizadas, como quando nos debruçamos em uma 

fonte.
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A sonoridade é construída de tal modo a criar um ambiente íntimo, fazendo com que o 

observador se aproxime da fonte para escutar o som, que tem como base o barulho natural 

da água misturado a ruídos da atividade humana. Nesse aspecto, no que se refere à 

associação de elementos significativos, o trabalho da montagem sonora é comparável ao da 

montagem visual: o artista classifica e opera suas escolhas sobre a imagem, filtra e realiza sua 

mixagem. A combinação utilizada no vídeo, realizada digitalmente em um mix  eletrônico, 

mantém os timbres dos sons dentro de uma estética que busca conservar a característica 

acústica, de modo que a trilha sonora funcione como uma forma de resposta do som local no 

movimento da mão sobre a superfície líquida. O som nessa instalação age metaforicamente, 

contextualizando a presença da água e do seu movimento contínuo na atuação do corpo.

No filme mostrado no monitor, um movimento de imersão foi adicionado digitalmente às 

imagens do vídeo! quando o observador toca a água, este tem a impressão de mover as 

imagens e, no sentido analógico, ele realmente move. Não há nenhuma instrução para tocar a 

água, então, muitas pessoas demonstram receio – com exceção das crianças que 

imediatamente querem colocar suas mãos na água e compartilhar sua experiência com os 

outros –, algumas nem tocam, mas muitos perguntam o que acontece se tocar. 

Comportamentos ainda sutis, esses movimentos do público apresentam uma mudança no 
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estatuto do corpo  diante da tela. De alguma forma, na cultura  digital, esperamos a 

mediação! nesse caso, esperamos a interação através de algum software  complexo, que por 

meio de sensores movimenta as imagens do vídeo cada vez que alguém interage com a água, 

o que não deixa de ser outra possibilidade.

A videoinstalação Em  um  ser há um  outro (2010), da forma como foi realizada, lembra que a 

interação na arte é sempre uma possibilidade, uma vez que, em qualquer situação, a 

interação constitui em si mesma a possibilidade de realização da obra em uma criação em 

constante movimento, de uma poética em permanente construção.
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Ao olhar as imagens do corpo  do  artista no fundo do lago – imagens do meu próprio corpo –, 

debruçado em si mesmo, o observador procura, no deslocamento das imagens na água, os 

fragéis reflexos da sua própria imagem. Ao refletir sobre a difusão da imagem a partir do seu 

toque, encontra a emoção refletida no gesto, no diálogo tátil com a imagem.

A ênfase na partipação intuitiva, mediante a visualização da projeção de  si nas instalações 

interativas, que se seguem à videoinstalação Em  um  ser há um outro  nesse processo de 

criação, tem o intuito de devolver a imagem do observador buscada nos reflexos da imagem 

do artista, utilizando as metáforas do espelho e da fonte como representação do universo 

digital, na associação do self à imagem do  corpo. A motivação, o suplemento afetivo, que 

estimula o diálogo nesse modo interativo, passa pela sedução da imagem  de si, no sentido de 

que esta acontece “na dinâmica do encontro, o outro aceita ou incorpora o outro domínio 

como parte sua e passa a esse domínio sem negar a si mesmo.” (MATURANA, 2001, p.121), 

no desejo de conhecer-se.

O espelho permite um novo deslocamento da imagem, uma vez que uma imagem-espelho  é 

uma projeção. Nas escolhas do processo criativo, a projeção das imagens nas instalações 

interativas tem a intenção de utilizar a imagem  de si como uma abertura para o virtual, 

trazendo a sensação de imersão acoplada à realidade do contexto da instalação, propondo 

uma fusão entre o espaço e o dispositivo.

A consciência de si é profundamente vinculada à imagem de si, do corpo. Ao considerar que 

“A consciência é um estado mental ao qual foi adicionado o processo do self” (DAMÁSIO, 

2011, p.197), o conhecimento da nossa própria existência passa pelo acesso à imagem, visual 

ou mental, que temos do nosso próprio corpo. A imagem  de si é um suporte privilegiado de 

projeção, do que queremos e podemos vir a ser.

Assim, a interface da projeção dessa imagem-espelho  funciona como uma inserção do mundo 

real no mundo virtual. Devido ao caráter envolvente da imagem de si, a interface não é 

percebida de maneira consciente como tal – faz-se transparente como a água –, produzindo 

uma interação ou simulacão, em que o observador vivencia sensorialmente ambos os 

espaços: real e virtual.
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Dentro de uma abordagem de reconceitualização da percepção humana como uma 

experiência corporal, o observador explora literalmente sua própria imagem através do 

dispositivo na interação com a obra. Trata-se de viver uma relação do seu próprio corpo por 

meio de uma obra que trabalha os limites da percepção nas diferentes relações do indivíduo 

com a sua visualidade. Assim, a compreensão da percepção é fundamental, de forma que 

possa favorecer o entendimento do diálogo que a obra oferece. Por exemplo, quando 

observamos que a simples inversão da imagem projetada, para que corresponda ao gesto 

cotidiano de nos olharmos no espelho, torna-se essencial na contextualização do confronto 

com a imagem especular.

Ao desejo de interagir, o digital vem acrescentar outras possibilidades de sua realização 

concreta. A instalação À quoi tu penses? (2010)22, desde o título, tem a intenção de incitar o 

observador a tomar uma posição diante de uma obra, a se reposicionar em relação à 

interativade que as novas tecnologias proporcionam na arte, no sentido de que aquilo que 

você pensa, o que você diz, muda a obra. Nesse caso, a mudança é literalmente visível na 

alteração da imagem e do som.
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A imagem da queda d’água na projeção se torna habitável ao se tornar ambiente, 

confundindo sua moldura com a própria arquitetura do lugar. Atraído pelo movimento da 

água, o observador se aproxima. Diante da imagem na instalação encontra-se um pedestal 

com um microfone de formato convencional, colocado em evidência para que o visitante 

possa descobrir e compreender a proposição da obra, facilitando seu engajamento na 

interavidade. Uma pequena câmera (webcam) anexada ao microfone é usada para colocar o 

observador na imagem, captando, digitalizando e transmitindo sua imagem ao computador. 

No interior do pedestal, sem que o público possa ver, um computador controla a superfície da 

projeção através de um algoritmo que calcula a intensidade do som captado e transforma a 

imagem. Ao falar no microfone, o som da voz do observador intervém na imagem em tempo 

real, alterando de imediato o fluxo da água e deformando sua própria imagem. À medida que 
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o observador interage com sua voz, em diferentes formas ele é confrontado com uma 

imagem de espelho que não corresponde à sua percepção normal das coisas. Nesse momento, 

é o som que dá corpo à imagem, a água que se movimenta em função do pensamento do 

corpo, que não cessa de fluir, transformando seu próprio reflexo na água.
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A fim de cobrir a totalidade da superfície da queda d’água e dar o efeito de difrações do 

estado líquido, a imagem é submetida a um tratamento numérico anterior, que se realiza em 

tempo real durante a interação. Os movimentos da superfície líquida são realizados pelo 

estado sonoro a um determinado momento. As linhas perpendiculares à direção do fluxo de 

água são constituídas por ondulações equivalentes às ondulações sonoras. Uma voz grave 

gera ondulações amplas (comprimento de onda de alta), enquanto que os sons agudos 

provocam múltiplas ondulações de onda curtas, que se refletem na imagem como uma leve 

agitação da água.

O fluxo da água que cai é o escoamento equivalente do tempo. A parte superior da queda 

corresponde ao tempo real, o momento imediato, e o desenho das ondulações de superfície é 

gerado pelas ondas sonoras diretamente correlacionadas a esse momento preciso. O resto da 

queda representa os traços dos sons que foram emitidos, como uma fita magnética passando 

infinitamente com as imagens daquilo que cada um pensa.

A face que nos olha não é mimética, mas questionadora. O observador vê sua imagem 

refletida em uma cena virtual, pode controlar as mudanças que a imagem sofre, mas pode 

não coincidir visualmente com sua imagem porque sua voz gera distorções, refletindo, assim, 

sobre os outros eus  que podem surgir nessa experiência. As diferentes imagens de si do 
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público na sua atuação são também reflexos da imagem do artista que codificou a obra, 

reconhecendo a si mesmo na sua criação, no corpo codificado. Esse corpo, por sua vez, não é 

reduzido a informações binárias! ele é dependente conceitualmente e emocionalmente da 

atuação do observador, que se torna também performer na sua ação sobre a imagem. A água 

se apresenta como um sistema dinâmico, cuja ondulação pode ser intensificada na ação da 

voz até um estado de caos. Quando ninguém interage, a água se acalma e volta a ser um 

espelho líquido.

Batimentos do coração são acionados sempre que o observador para de interagir ou quando 

os sons produzidos pelos visitantes são bem suaves. Quando a intensidade de som diminui, 

ele aciona o vai e vem da superfície de projeção, que infla de acordo com uma frequência 

cardíaca média, dando a impressão de um fluxo atravessando a estrutura que compõe a 

superfície. Em repouso, a superfície da imagem se curva ligeiramente, continuando a dar 

volume à queda da água. Durante os batimentos cardíacos, a superfície ao inflar dá a 

impressão de um fluxo suplementar em pulsos regulares, que corresponde à ideia de 

movimento contínuo da água. Essa pulsação lembra aos passantes que a imagem está lá, 

disponível à interação: uma imagem viva, conectada metafóricamente ao corpo.
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O título À quoi tu penses? joga ainda com a relação do som e a imagem que formamos em 

nossa mente. A pronúncia de “À quoi” em francês sugere o som da palavra “água” em 

português. O que é dito no microfone intervém ainda no som da instalação, que tem como 

base a repetição da pergunta “À quoi tu penses?”, na qual o som da palavra “Água” e “À quoi” 

se confundem, ecoando no ambiente e remetendo à imagem da água que é projetada sobre a 

parede. Dessa maneira, o som do ambiente é gerado pelas intervenções do público, que são 

inseridas em momentos diferentes daquele da ação, misturando-se à fala da artista, 

ressoando a imagem em um espelhamento acústico da voz, em uma!passagem de Narciso a 

Eco 23. Na repetição da sua voz, o observador se surpreende com a possibilidade de criação 

do seu corpo.

As frases de cada observador se tornam mídias sonoras, que são armazenadas em um buffer 

específico, uma memória temporária. As análises sobre o som permitem a segmentação das 

frases – a cada pulso causado por consoantes – e a recuperação de informações essenciais 

para reorganização das frases na criação de uma trilha sonora singular a cada momento. As 

informações se referem à amplitude de cada segmento correspondente ao seu volume médio, 

à altura média de cada segmento que define o tom, que irá coincidir com o segmento e à 

variação dessa altura da nota na diferença entre o início e o fim de um segmento. Essas 

análises preliminares permitem colocar à disposição as mídias de áudio com amplitude e 

altura definidas, para serem combinadas em uma! trilha sonora que responda a regras 

musicais. Para isso, a escolha foi a utilização de regras simples de música generativa. A trilha 

é baseada em cadeias de Markov24, sendo autogerada em função de um esquema autônomo 

de restrições dinâmicas, com o intuito de dar uma coerência sonora. As mídias são adaptadas 

a essas regras por síntese granular, que possibilita modificar de forma dinâmica a frequência 

e a duração do som, provocando efeitos de deformação no som e alterando a voz.
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A voz é uma das maiores potência de expressão do corpo. Pela sua voz, o observador se 

implica, compromete-se. Por outro lado, o som nos permite perceber o espaço! sobretudo, o 

som possibilita estabelecer uma espécie de fronteira entre nosso organismo e o que está ao 

nosso redor. A transformação do registro sonoro – traços de palavras passadas, já 

pronunciadas – faz ecoar a imagem no espaço, interrogando o componente acústico e 

explorando as qualidades espaciais do lugar em um sistema de som quadrifônico. Ao 

envolver todo o ambiente da exposição, a dimensão sonora dada à imagem traduz o desejo de 

romper qualquer distanciamento entre as obras, entre as pessoas e entre as obras e as 

pessoas.

A imagem proposta, aquela que se transfigura na deformação da imagem  de si através da voz, 

representa o ajustamento difícil do indivíduo à sua imagem, a vulnerabilidade face à 

manipulação de suas imagens em tempo real. A projeção de si aparece como uma fonte de 

fascinação, e ao mesmo tempo interrogação, no reconhecimento da imagem como um corpo 

que é seu. As contradições e as imagens em conflito reafirmam que a experiência corporal é 

indissociável da identificação de um indivíduo com sua imagem, nas experiências 

constitutivas do eu, na consciência de quem somos e no potencial autopoiético  – na criação 

de nós mesmos – implícito na recriação permanente da imagem de si.
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Na instalação Entre ser um  e outro  (2010)25, a tela de projeção em acrílico trabalhada com 

uma pintura gestual faz referência às intenções artísticas voltadas para a importância da 

ação, da gestualidade, da inserção do corpo no processo artístico. A pintura permite também 

transformar a placa em uma superfície semitransparente, para que a projeção da imagem 

seja possível. Uma pequena câmera de vídeo (webcam) instalada no alto da placa de acrílico 

capta a figura do observador no momento que ele entra no espaço da obra. A partir desse 

instante, ele torna-se parte da imagem. Os movimentos do observador captados pela câmera, 

através da luz que o corpo reflete, são trasmitidos ao computador, posicionado em um lugar 

não muito visível ao público, e traduzidos em sequências de sinais digitais que atuam 

modificando a imagem. Em função do tempo, sincronizado com o relógio do computador, o 

programa desenvolvido propõe diversas formas de transformação da imagem. Dessa 

maneira, as transformações são resultantes de diferentes modalidades interativas que o 

observador acessa na medida em que permanece diante da obra.

O observador e o ambiente criado se complementam para constituir um sistema 

interdependente. Na mediação da imagem, o observador é inserido no contexto da água – 

como um sistema dinâmico, que no seu movimento nos coloca em continuidade com o 

mundo –, contudo, como performer instigado a atuar, seu movimento influencia na geração 

da sua imagem, uma imagem que só pode ser experimentada no movimento do corpo.

O desenvolvimento das imagens é acompanhado em tempo  real como uma contínua 

metamorfose dos movimentos do observador: o corpo que age como imagem espelho. 
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Cativado por sua imagem, na possibilidade de uma recriação constante da imagem  de  si, o 

observador permanece e coloca seu corpo em movimento. De outra parte, em um efeito 

espelho, a imagem devolve seu movimento. Assim, a percepção do movimento através da 

imagem se torna a questão mesma da obra.

A imagem de  si não é somente um reflexo, mas está articulada profundamente com o corpo. 

Em uma conexão entre visão e movimento, na interatividade gerada na instalação, o 

performer afirma suas emoções em relação à sua imagem no sentimento de ser corpo. Na sua 

capacidade de mover-se, de sentir-se, no sentido de que “Sabemos que vemos com os olhos, 

mas também sentimos que estamos vendo com olhos”(DAMÁSIO, 2011, p.243), reafirma a 

motilidade como uma dimensão existencial do ser humano: o observador não pode perceber 

de outra maneira que engajando o seu corpo. A instalação é uma metáfora  do fato que vemos 

nossa imagem com o corpo todo: uma imagem embodied, criada pelo movimento do corpo.

Em Entre ser um e outro, a imagem do corpo do observador, projetada em tempo real, recria 

seu corpo em outro universo, imerso na própria obra! uma hora o corpo é dissolvido no 

ambiente, submerso na água, e em outra é o ambiente que está em fusão com seu próprio 

corpo, incorporado à sua imagem. Na interação, é dada ao observador também a 

possibilidade de recriar sua imagem com o seu próprio corpo, através dos seus movimentos, 

ou mesmo apagá-la completamente. Essa possibilidade de apagar os traços do seu reflexo 

questiona os sentimentos contraditórios que cada um projeta na sua imagem. Olhar-se em 

um espelho e se reconhecer nessa imagem acompanha uma reconfiguração, no sentido do 

que conhecemos de nós mesmos e no que queremos dar a ver aos outros! assim, nós nos 

sentimos atraídos pela possibilidade de nos desfazermos de uma imagem que não nos 

convém.

Nessa instalação interativa, o programa desenvolvido especificamente para captura do gesto 

através de sinais luminosos, por meio da análise da imagem em função da luz refletida pelo 

corpo, dialoga com as possibilidades de intervenções, no corpo e no ambiente, 

proporcionadas pelas tecnologias numéricas, relembrando e recontextualizando as 

experiências de Marey, Muybridge e Duchamp na visualização do movimento no corpo. Não 

se trata somente da expansão da técnica, mas, sobretudo, da ideia do movimento em imagem 
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amplamente explorada nas experimentações fotográficas em função da duração do tempo de 

exposição à luz.

No sistema interativo da instalação Entre ser um e  outro, a captação da luz em movimento 

tem como base o desenvolvimento de algoritmos específicos, que estabelecem parâmetros de 

permanência de intensidade no espaço cromático em cada pixel da imagem, considerado 

como uma matriz de quatro dimensões (red, green, blue  e alfa). É essa programação baseada 

nos valores cromáticos dos pixels que compõem a imagem que permite a inscrição dos 

rastros da luz e do movimento. A inscrição do corpo em movimento acontece na sequência de 

imagens em tempo real: uma imagem processual.

A prática da instalação nos leva a uma reflexão sobre a contextualização e apresentação da 

imagem. O fenômeno luz no deslocamento da imagem e o aspecto projetivo têm a intenção de 

transportar o observador em um determinado tempo-espaço, uma situação particular. A 

escolha da superfície de projeção semitransparente  está ligada a uma proposição de 

integração na relação entre imagem  e espaço/meio. Na coexistência de corpos diferentes 

num mesmo espaço, a instalação se torna um corpo, atravessado por outros corpos que se 

movem. Essa configuração representa a imagem  de si no desenvolvimento de relações com 

os ambientes afetivos, quando a consciência da sua própria imagem constrói também aquela 

do outro.
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A instalação interativa Como  Narciso...  (2012)26, que faz parte do work in progress  Em/

Entre  um  ser há/e um  outro, foi apresentada na II Mostra de performance: o  performer e 

sua imagem, sob a curadoria de Ricardo Biriba. Durante a mostra, artistas compartilharam 

questionamentos sobre as inter-relações entre ação, imagem, artista e público, com o 

objetivo de gerar diferentes acontecimentos, nos quais os conceitos de obra, criação, 

performer e debates sobre procedimentos artísticos, estética e entorno estão, de alguma 

maneira, circunscritos à relação entre o corpo e a imagem.

A obra se constitui em um diálogo entre o sonoro e o visual: a visualização do som e sua 

ressonância na imagem. Em Como Narciso..., a inscrição da imagem do performer se dá na 

ação do som, seja da sua própria voz ou dos ruídos ao redor. O observador se encontra face à 

tela do monitor – fixada de forma a dar a sensação de olhar em um espelho – que apresenta 

um espaço virtual constituído por ondas sonoras (waveform). Diante de uma pequena 

câmera (webcam), posicionada de maneira a restituir a imagem  espelho, sua imagem será 

captada e reconstituída na tela pelos fios que compõem a imagem do som. O movimento 

gráfico das ondas sonoras é também projetado na parede, envolvendo a tela do monitor e 

preenchendo o ambiente com sua própria sonoridade. A esse movimento são adicionados 

trechos sobre o mito de Narciso em Metamorfoses III, de Ovídio (1841), retirados da primeira 

tradução27 poética  para o português, feita por Antônio Feliciano de Castilho (1800-1875). São 
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26 O filme da instalação Como Narciso... está disponível em!: <http://vimeo.com/valeciaribeiro/como-narciso> e 
também pode ser visto no DVD que faz parte deste material. 

27 Embora a primeira tradução poética de Metamorfoses, de Ovídio, do latim para língua portuguesa tenha sido 
realizada por Manoel María de Barbosa du Bocage (1765-1805), a parte sobre o mito de Narciso (Metamorfoses, 
3, 407-510) não foi traduzida. Cf. introdução de João Angelo Oliva à tradução de Bocage (OVÍDIO, 2007, p.27).
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as mesmas frases que permeiam este texto – em epígrafes no início de cada seção –, que na 

instalação contextualizam poeticamente a ação, dando coerência ao espaço (virtual/real) da 

obra.

No seu grafismo próprio (waveform), as imagens produzidas em tempo real misturam o 

presente e o passado – ruídos da passagem do tempo – como um autorretrato em constante 

transformação: reflexos do performer e do próprio artista. O retrato se torna frequentemente 

a representação da memória de um ser ausente! sendo assim, o autorretrato assume muitas 

vezes o significado de permanência de  si mesmo. A autoimagem é então um lugar de 

percepção de si, o que faz do exercício do autorretrato um ato profundamente emocional. Na 

mediação da imagem  digital, o trabalho sobre si se modifica não somente nas possibilidades 

técnicas do meio, mas, sobretudo, nas mudanças de comportamento, na redefinição do eu, 

nas mutações no modo de ser no digital, na volatilidade da memória numérica, sempre 

disponível a transformações.

A imagem de  si não se resume ao olhar que temos sobre nosso reflexo. A inscrição do 

indivíduo no mundo implica que a adequação de si a si mesmo passe pelos outros. O conceito 

da interatividade proposta aborda a problemática da imagem de  si ser intimamente ligada à 

confrontação do eu ao outro. A frequência das ondas sonoras do ambiente interfere na 
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imagem de cada um que interage diante da tela, numa sequência que deixa sempre algum 

vestígio da imagem anterior, como memórias da nossa existência – imagens do nosso eu  em 

diferentes momentos no tempo – e ressonâncias da presença do outro, do mundo em  torno 

de si.

O universo imagético proposto, tanto no monitor como na projeção, é constituído pelas 

waveforms  (ondas sonoras) captadas pelo microfone. O ponto de partida na concepção desse 

espaço virtual é a mais simples forma de representação do som projetada sobre um plano em 

um ambiente 3D. Essa forma simples (waveform  sinusoidal) possui amplitude elevada 

quando o volume sonoro é alto e amplitude mínima quando o volume é baixo. É por isso que, 

durante os momentos de silêncio, apenas uma linha ao meio do monitor parece evoluir com 

pequenas oscilações. Se o silêncio total fosse possível, a forma de onda corresponderia a uma 

linha reta atravessando a tela.
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O som, em determinado momento, desenha então em três planos diferentes de uma mesma 

waveform, nos quais será texturizada a imagem captada pela câmera nesse mesmo tempo. A 

concepção da imagem em três planos em um ambiente tridimensional tem o objetivo de criar 

um espaço dinâmico, onde o deslocamento dos planos dê a impressão que as ondas se 

movimentam em diversas direções, criando rastros, dando profundidade, volume e equilíbrio 

à composição gráfica, buscando uma plasticidade na imagem.

Esse equilíbrio estético é também relacionado ao fato de que a três representações da onda 

nos diferentes planos não se repetem, sendo, muitas vezes,complementares na composição 
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do espaço. Isso acontece em função do estabelecimento de regras, sendo algumas dinâmicas, 

que proporcionam ao programa escolhas aleatórias entre algumas formas da onda, em função 

do controle de determinadas variáveis, como a amplitude do som ou a interrupção do sinal 

sonoro, fixando a imagem da onda no momento da supressão do som. As sobreimpressões, 

visuais e sonoras compõem uma realidade complexa, na qual os planos se integram e 

constroem significados. Nesse contexto, somente um único plano, o principal, recebe 

constantemente o fluxo de áudio, o que faz com que ele esteja constantemente em 

transformação e, assim, exista sempre a possibilidade da interatividade, da criação da 

imagem de si em tempo real.

O desenho das ondas é realizado por meios de efeitos de acumulação. Esse processo é 

fundamental para a construção da imagem na interação, uma vez que é no fio gerado pelo  

movimentos das ondas que a imagem de si captada pela câmera se inscreve. A waveform 

gerada em tempo  real em resposta ao som no momento atual não apaga a precedente, 

sobrepondo-se àquelas desenhadas anteriormente, como um eco do presente e da presença 

de si no mundo. O efeito de acumular-se provoca, assim, um! aglomerado de fios que produz 

a textura particular que a obra propõe.

O resultado desse processo é a formação de uma imagem no presente que reflete os vestígios 

de acontecimentos passados. Traços escritos pelo som emitido no momento do 
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acontecimento captado pela câmera. Isso permite a composição do retrato por linhas, onde 

cada uma delas corresponde a um momento diferente. Por consequência, é possível compor 

retratos feitos de traços de imagem de faces diferentes, criando, assim, uma mistura de faces, 

uma mistura entre o eu e o outro tanto no tempo como no espaço.

Para fazer emergir a sua própria imagem, é necessário cobrir os outros fios que compõem as 

imagens das faces precedentes. Nesse sentido, uma voz aguda (alta frequência) e forte em 

volume (amplitude alta) gera uma quantidade maior de pixels, cobrindo uma área maior da 

imagem. A fim de que a interatividade não se torne uma questão de poder pela força – 

representada, nesse caso, por falar mais alto do que os outros –, que pudesse sugerir 

qualquer tipo de competição, cada vez que uma amplitude sonora ultrapassa um certo 

estágio, um processo aleatório programado gera uma possibilidade de 10% de voltar ao 

estado inicial. Assim, há sempre o risco de voltar ao ponto zero, mas também a possibilidade 

de recomeçar, repensando sua estratégia de construção da imagem na interação com o outro.

A conduta social está  baseada na cooperação, não na competição. A competição é 
constitutivamente anti-social, porque como fenômeno consiste na negação do outro. 
Não existe a “sã competição”, porque a negação do outro implica a negação de si 
mesmo ao pretender que se valide o que se nega. A competição é contrária a 
seriedade na ação, já  que quem compete não vive no que faz, se aliena na negação do 
outro.(MATURANA, 1998, p. 76).
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Dentro dessa mesma perspectiva, o neurocientista António Damásio (2011, p.197) explica que 

“A consciência é um estado mental no qual existe o conhecimento da própria existência e da 

existência do mundo circundante”. Consequentemente, a consciência de si vem da percepção 

da imagem do outro, da criação de imagens em cooperação com o entorno. Na experiência 

coletiva dessa instalação, vivenciada na interação sinestésica entre o som e a imagem, o 

observador não percebe mais os limites de seu corpo, de sua individualidade. A dimensão 

individual é encontrada na importância dada à inscrição do indivíduo no mundo, na 
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possibilidade de compartilhar uma emoção nas mutações da imagem de si, afirmando sua 

fragilidade enquanto imagem efêmera, enquanto acontecimento.

Desdobramento do espaço apreendido por nossos diferentes sentidos, a instalação Como 

Narciso...  pode ser considerada como uma acumulação de acontecimentos, os quais 

constituem a história de um percurso – processo de criação e caminho do observador – na 

memória do dispositivo. Uma memória em ação, que funciona à imagem da nossa memória, 

podendo sempre ser recontextualizada, uma vez que, mesmo na evocação, “[…] percebemos 

mediante uma interação, e não como uma receptividade passiva…” (DAMÁSIO, 2011, p.170). 

Na instalação, em ressonância com o ambiente – no sentido estrito e amplo da frase –, as 

memórias do passado e do presente das imagens de si se constituem nos reflexos do outro, 
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nas suas ações e intervenções, e, sobretudo, da própria imagem  do artista que programou a 

obra, na performatividade da sua proposicão de imagem  de  si: o espelho digital entre o 

performer e sua imagem.

A mediação digital traz a possibilidade de interação com a imagem  de uma forma física, que, 

sem a codificação numérica, não poderia acontecer, mas a imersão na imagem  acontece 

quando as operações interativas convergem para o corpo! e o grau de envolvimento, de 

imersão, depende da realidade emocional criada pela obra. Dessa forma, a integração da 

representação  ou apresentação  do próprio corpo intensifica a imersão, uma vez que a 

imagem interativa é o resultado da ação do observador sobre a imagem. Na mediação 

digital, essas imagens efêmeras, essas mutações a partir de uma série de cálculos em tempo 

real, fazem referência à ontologia da performance, ainda que reformulando seu conceito, na 

imagem como acontecimento, existindo somente através do corpo. É nesse espaço que 

encontro o poder de imersão da imagem  de si, o potencial afetivo que essa imagem íntima 

carrega em si, seja na experiência do artista na criação do corpo codificado, seja do 

observador como performer, quando ele se encontra no interior da imagem.
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Enquanto seres humanos, a imagem  do corpo  nos comove diretamente. Nos versos de 

Metamorfoses  III, sobre a tentativa de Narciso de beijar a imagem refletida na água, Ovídio 

reafirma essa forte atração: “[...] mas o que ele vê o inflama, e o mesmo erro que ilude seus 

olhos excita sua cobiça” (OVIDE, 1966, p. 101)1. Mesmo no início, quando não sabe 

exatamente do que se trata, Narciso não pode esconder a sedução que a imagem exerce sobre 

ele. Ainda que pudesse ser somente uma ilusão, ele a queria como corpo.

No mito ovidiano é dado à imagem  um lugar intermediário entre o eu  e o mundo, como se o 

eu se apropriasse da imagem para se constituir. Por isso, talvez, o arquiteto e filósofo 

renascentista Leon Batista Alberti (1999, p.103) tenha dito, em Da Pintura (1435): “ [...] que 

aquele Narciso que, de acordo com os poetas, se transformou em flor foi o inventor da 

pintura”. E ainda argumenta: “Que outra coisa se pode dizer ser a pintura senão o abraçar 

com arte a superfície da fonte?”. Desse modo, por extensão, podemos atribuir a Narciso a 

invenção das imagens artísticas. No conceito que permeia as ações “beijar”, “abraçar”, insere-

se a metáfora da implicação do corpo em toda expressão artística. Não há arte na qual o 

corpo não esteja implicado. E, talvez, por isso, toda obra de arte guarde em si um traço da 

imagem narcísica.

Ao revisitarmos o clássico de Ovídio – Metamoforses  –, compreendemos que a história de 

Narciso vai além do narcisismo descrito nas interpretações do senso comum sobre o amor a 

si mesmo. Um desejo muitas vezes mal compreendido a partir da superficialidade da 

aparência reproduzida na imagem espelhada, traduzido em um amor exagerado à imagem do 

próprio corpo, que termina por excluir o outro. O mito de Narciso não é simplesmente um 

mito do amor a si mesmo, mas também um mito do amor à imagem. A imagem  do corpo  é 

tomada como objeto do amor, pois ela possibilita a mediação entre o eu e tudo que está ao 

seu redor, daí sua sedução, uma vez que o eu se diferencia, mas não se separa dos outros.

É esse amor à imagem  que se faz presente aqui em toda esta reflexão. Uma imagem que se 

coloca entre o artista e o mundo e, assim, entre o artista e si mesmo, como uma fonte 

inesgotável de metáforas. Por isso, a insistência no corpo mediado  pela imagem, seja na 

representação, apresentação ou mediação  digital, pois vejo cada uma dessas camadas como 

formas de mediação, uma vez que penso na imagem  do  corpo  como intermediária da relação 
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com o ambiente e consigo mesmo nas diferentes ações do artista. A compreensão de como 

essas ações se sobrepõem e se deslocam nas mudanças de noções de corpo  e imagem  na 

mediação tecnológica  nos dá uma visão relacional do processo de criação, bem como do 

próprio processo do self, em uma constante recriação das imagens de  si na experiência 

artística, na cultura. Assim, o corpo  do  artista  no processo constante de reconfiguração da 

imagem  de  si, como objeto desta pesquisa, “[...] se oferece como a soma interminável de uma 

série indefinida de perspectivas! cada uma das quais lhe diz respeito e nenhuma o 

esgota.” (MERLEAU-PONTY, 1990, p.47).

As ideias expostas refletem o meu processo atual de criação em meu trabalho como artista e o 

meu próprio agir no mundo, que podem mudar à medida que a minha experiência muda, 

reconfigurando mesmo a imagem  de si que tenho hoje, reafirmando sua condição processual. 

Mas, mesmo se não são absolutas, essas ideias incorporam o meu modo de ver e fazer arte, 

criando um domínio de ação, no qual o meu projeto poético se constitui. 

Na complexidade da escrita de si, encontro a dificuldade de descrever sem me tomar por um 

outro  e também o desejo de confundir-se  com o outro. Ou, ainda, a impossibilidade de 

explicar o eu, sem explicar o outro, o mundo, onde as explicações do eu e do outro  se 

misturam, constituindo uma narrativa entre o eu e o nós. A ideia de também trazer as 

experiências de outros artistas  se dá no desafio de explicar o eu sem ser autorreferencial – 

no sentido reducionista do termo, que não deixa espaços para o espelhamento do outro na 

sua própria experiência–, compartilhando, sobretudo, a minha compreensão do universo do 

eu na arte, a partir da identificação desses trabalhos com meu processo de criação e do valor 

dessas contribuições na noção de corpo  e imagem. O que me permite, ao mesmo tempo, 

refletir sobre o meu fazer e minhas escolhas.

No decorrer desta pesquisa, na ideia da imagem  visual como também uma imagem  mental, 

percebemos que na experiência estética, como na experiência cotidiana, da mesma forma que 

a imagem  pode ser compreendida a partir do pensamento, ela mesma pode constituir um 

pensamento, sem ser simplesmente uma cópia do real, mas a prospecção de uma outra 

realidade, no seu potencial virtual, oferecendo uma nova visão da nossa experiência. Dessa 

maneira, as imagens do  corpo  não correspondem apenas a reproduções isoladas do ser 

humano, mas ao modo como nós nos estabelecemos no mundo: nossos sentimentos, nossas 
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emoções, nossas percepções, nossas ações, crenças e valores, nossa interação com o ambiente 

diante do surgimento de novas sensibilidades na cultura, isto é, um corpo  culturalmente 

vivenciado e construído. 

É provavelmente em função dessa necessidade de afirmar nossa própria existência no mundo 

que o autorretrato  é um gênero artístico que permanece durante toda história da arte  e não 

cessa de se metamorfosear de acordo com o indivíduo e a cultura na autobiografia como 

poética. Ou ainda no questionamento da identidade na poética autobiográfica, em função da 

multiplicidade do eu, colocando-se por meio de sua própria imagem no limite entre a ficção  e 

a realidade, onde a verdade  é baseada na compreensão da experiência – no entendimento da 

ideia que essa imagem representa, em como o corpo se apresenta  na imagem  e se torna um 

signo  para o observador –, na sua capacidade de significar, seja na representação, 

apresentação ou na mediação digital.

Ao pensar a questão cognitiva, no sentido de uma coevolução, na qual corpo  e ambiente  são 

igualmente agentes num processo complexo em permanente transformação, especialmente 

diante do advento das novas tecnologias e dos recursos proporcionados pela engenharia 

genética, é necessário pensar também em um corpo culturalmente imaginado. Uma reflexão 

ligada diretamente à nossa capacidade de produzir imagens que podem, a cada momento, 

desestabilizar nossa própria noção de corpo  e de si mesmo. Essa produção de imagens não 

pode ser compreendida superficialmente como o desenvolvimento de uma tecnologia em 

detrimento de outra, pois está relacionada de uma maneira profunda com o “modo de ser 

autônomo do ser vivo”, no qual: “Todo fazer leva a um novo fazer: é o círculo cognitivo que 

caracteriza o nosso ser [...]” (MATURANA!VARELA, 2001, p.264), com a nossa imaginação. 

Assim, precisamos estar atentos ao que imaginamos, uma vez que são os nossos desejos que 

orientam o desenvolvimento tecnológico, que por sua vez provoca mudanças no modo como 

vivemos, em como existimos como seres humanos. É nesse âmbito que, ao buscar um corpo 

poético  na imagem  com mediação  tecnológica, encontro, sobretudo, um corpo  autopoiético, 

atuante na interação com o seu meio, na enação, capaz de recriar a si mesmo  a cada nova 

imagem.

Nessas circunstâncias, a separação do corpo e de sua própria imagem não contribui para o 

entendimento das relações que se estabelecem entre visualidade e corporalidade  na 
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contemporaneidade. Essa cisão tem origem, sobretudo, nos vestígios de um pensamento 

construído com base nas dualidades corpo  e alma, matéria e espírito, aparência e essência, 

real e virtual, que indubitavelmente formaram a concepção de corpo e imagem  na nossa 

cultura e a noção de presença no mundo. Não obstante, na realidade multidimensional em 

que vivemos, o conhecimento se estabelece nas relações entre as partes, na continuidade, e 

não na separação, criando novas dimensões, novas formas de presença, produzindo novos 

significados para a nossa existência. O espaço da obra em processo constitui esse espaço de 

continuidade, o espaço comum, onde o artista  e o observador podem construir um novo 

domínio de ação na interação, ou na interatividade, criando uma nova experiência da 

imagem  de si. O digital intensifica essas interações, mudando nossa relação com a imagem  – 

na convergência dos meios – e as próprias relações humanas – na convergência dos meios no 

corpo –, nas diferentes formas de (inter)agir, de estabelecer uma conexão com o outro.

É importante lembrar que essa atuação na criação da imagem de si é, sobretudo, reflexiva, 

uma vez que a possibilidade da autoimagem implica a reflexão  sobre si mesmo, referindo-se 

à nossa própria condição de ser humano. É no encontro do self com as memórias 

autobiográficas – self autobiográfico  – que nos damos conta “[...] do drama da existência 

humana e suas possíveis compensações [...]” (DAMÁSIO, 2011, p.354), como, por exemplo, a 

arte. Nesta pesquisa, essa atitude reflexiva se traduz em questionamentos que permeiam 

todo o processo de criação, interrogando sobre a nossa própria presença no mundo: O que 

essa referência constante ao corpo  e à imagem  do  corpo  representa? O que fundamenta 

nosso conhecimento de si mesmo? O que nós vemos quando olhamos nossa imagem? Que 

meios, que tecnologias podem reconstituir a nossa imaginação? O que imaginamos da nossa 

própria imagem, da imagem do outro, do mundo? Qual ação ou mediação pode criar uma 

imagem significativa? Quais imagens de si podem fazer sentido para mim? E para o outro? 

Além de outras tantas perguntas que não cessam de se apresentar no fluir da experiência. 

Sem respostas exatas, encontro infinitas possibilidades na configuração da emoção, no 

sentimento que envolve todas as ações humanas, na consciência afetiva que a imagem de  si 

traz. Ao entender que essas respostas estão em constantes mutações, em função de nosso 

próprio viver, compreendo que a questão fundamental é como essa atitude no conhecer, no 

questionar e no criar coloca-nos em um modo de compreensão de si mesmo e dos outros.
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Nessas considerações finais, que são, sobretudo, processuais, correlaciono os fios 

intencionais traçados nessa rede de interações contínuas entre diversas poéticas  de si, que 

me permitem entender o meu modo de ver e, também, o olhar do outro. Ao me encontrar 

simultaneamente na experiência da criação e na sua explicação – na reflexão que não deixa 

de reformular a própria experiência – vejo-me em um processo poético contínuo na 

linguagem, nas palavras e nas imagens – minhas e de outros – que revelam a experiência do 

corpo e, ao mesmo tempo, são modificadas por sua corporalidade, uma vez que “[...] é na 

linguagem que surge o eu. Mas ao mesmo tempo ao operar na linguagem as fisiologias 

mudam, e muda o fluir na linguagem. E é daí que surge a poesia.” (MATURANA, 2001, p.

100-101) e surge também o corpo poético.

Os questionamentos das dicotomias arte/verdade e realidade/ilusão  são recorrentes em 

cada parte desta pesquisa, uma vez que estão no centro do debate das relações entre corpo  e a 

imagem  e também nas experiências entre a arte e a tecnologia, nos movimentos artísticos 

que subvertem a todo o momento seus conceitos e procedimentos. Hoje, em meio a uma 

hiperestimulação visual na cultura digital, podemos nos perguntar: O que pode ser uma 

obra , ou uma imagem, subversiva? Em um contexto onde a fluidez na produção e difusão da 

imagem  digital, a multiplicidade de imagens de si que compartilhamos com o mundo, com 

os outros, nos coloca não somente na reflexão de nossas próprias identidades, mas na 

reflexão da nossa identidade humana, voltando a atenção para nossa própria corporalidade. 

As relações do corpo com os dispositivos tecnológicos alteram nossa percepção do tempo-

espaço. No tempo real do vídeo realizamos que o presente se refere à duração de um 

acontecimento! no digital, o tempo real diz respeito a um presente  que não cessa de se 

reconfigurar na memória de um passado  recente. No processo do corpo  de criação 

ininterrupta de imagens  mentais  e imagens  visuais, a experiência artística é 

fundamentalmente ligada à nossa capacidade de imaginar e não apenas a uma ilusão. Na 

manipulação digital, a noção de original ou real parece não fazer mais sentido. Na 

convergência dos meios no digital, o momento da percepção se torna decisivo. Na 

interatividade com a imagem  digital, o processo de embodiment é intensificado e a 

experiência corpo  é fundamental na determinação do que é real, trazendo uma nova aura 

para a imagem, uma aura  que pode ser experimentada na interação  com o outro. É nesse 

contexto de mudanças, na reformulação das noções de corpo, arte e realidade, abalando o 

conceito  de si mesmo  e do outro, que a criação das imagens  de si se reconfigura na mediação 
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do corpo  nos processos  poéticos  na mediação  tecnológica, no configurar da emoção quando 

imaginamos nossa própria imagem como uma imagem-conceito de nossa atuação no mundo.

Na configuração  do corpo  mediado  pela imagem  na  representação  no processo de criação, o 

muro repleto de cacos de vidros e meu corpo representam o mesmo conceito: a separação 

entre o eu e o mundo, ou ainda, a violência que essa suposta separação traz, em contradição 

ao nosso estar no mundo, essa coexistência primordial. O corte, a fissura, mostra a ação na 

representação, a transgressão na mediação  da imagem  digital. Enquanto os registros 

pessoais se aproximam de uma autobiografia  em imagem, a ação fotográfica aproxima a 

imagem  da performance, mas o acontecimento visual se realiza na fusão  digital do meu 

corpo com os vidros. Na indistinção entre as imagens, que se tornam camadas, incorporo os 

limites do mundo e seus deslocamentos. A mudança do corpo  do  artista  para diante da 

câmera traz uma relação reflexiva com minha própria representação, entre a visão que tenho 

de mim e o que o recorte da imagem pode dar a ver, em diferentes escolhas na captação! e, 

em seguida, na edição digital, onde tudo ou quase tudo pode mudar. Na face oculta, na 

dificuldade do reconhecimento, meu corpo pode ser de um outro, embora não possa negar a 

mim mesma que sou eu. No ponto em que os conflitos do corpo se inscrevem, na 

impossibilidade de reproduzir a mim mesma – ou a ideia que tenho de mim no mundo –, 

sinto-me vulnerável às minhas próprias decisões, uma vez que minha própria imagem 

carrega um valor afetivo para mim. E, na intervenção, a questão se é uma representação  ou 

uma apresentação  enquanto imagem  performativa  ou mediação  como manipulação  digital, 

ao se tornar parte do próprio processo, desloca-se para como essa imagem se torna tão 

significativa e por que parece tão real para mim. No corpo fragmentado, não há hierarquias, 

nem separações entre os meios e os materiais! trata-se de uma busca de uma nova unidade 

na ressignificação, na desconfiguração  necessária à reconfiguração. Na instalação Entre um 

ser e um outro  (2010), a despeito dos mecanismos de preservação dos limites individuais, é 

na coletividade que se estabelece uma nova coerência, na socialização, no compartilhar da 

obra e do próprio processo de criação representado nas taças coladas ao muro, unidades que 

constituem uma totalidade! um corpo único que é ao mesmo tempo vários.

A configuração do corpo mediado pela imagem na apresentação se realiza – no processo de 

criação – na inserção da presença performática  do eu na imagem em movimento, em ações 

que se concretizam no domínio do digital. Os conceitos trabalhados nos vídeos Entre um  ser 
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e um  outro e Em  um  ser há um outro  se opõem ao mesmo tempo que se complementam, 

como na experiência do self, na qual precisamos viver com nossas próprias contradições. As 

fraturas nas imagens e nos sons representam a descontinuidade e mediam os diferentes 

estados da imagem e do meu próprio corpo, como memórias, cicatrizes do tempo, que se 

sucedem ininterruptamente em tensão com os ferimentos manipulados nos registros 

pessoais. No vídeo Em  um ser há um outro, a imagem do corpo no fundo do lago traz a 

possibilidade da morte: a lesão definitiva. É na consciência da nossa condição de existência 

que a imagem  de si tem presença. Se o meu corpo esteve ali ou não, se é somente um mise en 

scéne da imagem ou uma manipulação, não muda a realidade  que a imagem dá a ver. De 

outra parte, a imagem da água traz a continuidade  possível, mesmo na descontinuidade, na 

mudança de um estado a outro: a aparição ou desaparição do corpo sob o olhar de si e do 

outro, que também não deixa de ser autobiográfico. É ao observar a si mesmo que nos 

damos conta de que somos parte do mundo natural que observamos! e essa observação é 

sempre uma ação, ou enação, na percepção. Nessa configuração, é principalmente a 

apropriação da minha imagem que me faz sentir presente e, assim, próxima daquele que 

observa, na unicidade do acontecimento visual. É na percepção do tempo que as imagens – 

mentais e visuais – incorporam-se à experiência – do artista e do observador –, a aceleração 

ou desaceleração dos ritmos das imagens no vídeo, cria um tempo-espaço  singular, um 

sentido. Essas distorções do tempo são possíveis na convergência das ações 

(fotoperformance, videoperformance) no digital. Nas passagens entre o performático, 

fotográfico, videográfico no numérico, os meios se tornam transparentes: não sabemos a 

origem da imagem e, portanto, a fronteira entre realidade e ficção  é ainda mais tênue, 

diluindo os limites entre o corpo e a imagem.

O corpo mediado pela imagem  na mediação digital se configura no meu processo de criação 

nas possibilidades trazidas pela experiência no ambiente da arte digital, ampliando o 

conceito  de si mesmo, do corpo  na interação com o mundo e com o outro, ao abrir uma nova 

perspectiva do conhecimento de  si na imagem do outro. Uma imagem que não é somente 

dada por mim, mas compartilhada com o outro, um corpo  atuante na sua forma de perceber 

o mundo, na sua presença. A imagem  de si se revela na própria forma de percebê-la e, mais 

ainda, na maneira de perceber o outro. Na videoinstalação Em  um  ser há um outro, a 

consciência de que sempre podemos interagir dá vida à imagem do corpo na sua aparente 

imobilidade na profundidade do lago, produzindo um movimento provocado pela fluidez da 

!!"####################################################################$%&'()*+,-.*'#/(&,('



água, gerando reflexos sutis da presença do outro. Ao voltar-se a si mesmo, em uma busca da 

sua própria imagem, sinto que o observador se compromete com a proposição artística. Na 

disposição à interatividade, ele se torna também um performer, permitindo seu corpo entrar 

no dispositivo, na imagem  digital, que reforça a interação embodied com o ambiente. Nesse 

momento, tenho a expectativa de que as emoções vividas na experimentação no processo de 

criação possam ser de alguma forma restabelecidas e a obra possa realmente acontecer, 

mesmo que em diferentes configurações. As instalações interativas, ainda que não sejam 

destinadas ao espetáculo, criam um espaço lúdico, onde cada um pode realizar a partir de seu 

corpo, ações, gestos e movimentos, a sua própria performance. Embora não seja um objetivo 

planejado, a ludicidade instaurada aproxima o observador da obra, iniciando um processo de 

conversação, onde podemos criar um domínio consensual no qual a experiência estética pode 

se realizar. No espelho interativo das obras digitais: À quoi tu penses?, Entre ser um  e outro e 

Como  Narciso..., o observador, por meio da sua voz ou do seu movimento, nas suas 

habilidades sensoriais e capacidade emocional, descobre sua própria imagem, em um 

ambiente que se estabelece a partir das ações do seu corpo, apresentando-se como um corpo 

crítico e criativo. O númerico cria a possibilidade da interação, mas a imersão na imagem 

como obra acontece no envolvimento emocional do observador. Nessa interação gerada na 

mediação  da imagem  digital percebo que a imagem  de si, como a do outro, não pode ser 

imposta, somente vivida, uma vez que é algo que se encontra em nós, nas interações únicas 

que vivenciamos com o mundo, que é tão real quanto virtual. Essas experiências mostram 

que o aspecto de desincorporação ligado às histórias e mitos entre imagens, espelhos, 

reflexos e tecnologias virtuais não faz sentido. Na relação metafórica estabelecida em Como 

Narciso..., Narciso não desiste do corpo por sua imagem, nem se desvencilha da sua própria 

imagem por imposição do outro! ele reconhece seu corpo  como imagem, na aceitação da sua 

corporalidade, e sua imagem como reflexo do outro, na aceitação mútua, na cooperação.

No processo de criação que não para de acontecer, recusando qualquer expectativa de fim, 

em uma autopoiese  que define o próprio ato criador, que, para continuar a existir – 

permanecer vivo – requer uma outra criação, surge o vídeo No  espelho de Narciso  (2012)2. O 

video nasce de um pedido do curador da II Mostra de performance: o performer e sua 

imagem, Ricardo Biriba, no desafio de fazer uma mostra da mostra, na qual os registros das 

!"#$%&'()*+'$,-%#)%$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,../

2 O video No espelho de Narciso está disponível em: <http://vimeo.com/valeciaribeiro/no-espelho-de-narciso> e 
também pode ser visto no DVD que faz parte deste material.

http://vimeo.com/valeciaribeiro/no-espelho-de-narciso
http://vimeo.com/valeciaribeiro/no-espelho-de-narciso


obras pudessem adquirir novas configurações, que resultaram na exposição Imagem e Corpo 

Performativo. O que a princípio seria somente um registro da experiência vivida na 

instalação interativa Como  Narciso..., desdobra-se em uma outra experiência estética, um 

reflexo da própria obra.

No vídeo No espelho de Narciso, as nossas imagens  de si – quando a imagem de Cyrille 

Brissot junta-se à minha – são elaboradas no programa desenvolvido para a instalação Como 

Narciso..., sendo formada pelas waveforms  e posteriormente trabalhadas, adicionando-se 

outros elementos visuais, textuais e sonoros no software  de edição de vídeo. É a impressão 

do grafismo gerado no processo simultâneo de acumulação e renovação decorrente da 

gravação do desenho das ondas sonoras, no tempo que permite o morphing entre as duas 

imagens. Nossas faces no enquadramento do vídeo, ainda que sob um efeito flou da luz que 

revela o movimento da água, enfatiza nossa identificação como artistas, agentes nesse 

processo conjunto, na transparência que revela o eu. 

Os versos de Metamorfoses III se embaralham e flutuam nas águas transparentes de Narciso, 

ao tempo que são reapropriados na minha voz, acompanhada pela presença de Eco nas frases 

invertidas no tratamento sonoro – diferente da trilha original do vídeo de registro de Como 

Narciso...  –, em um efeito espelho do som. Na trilha sonora, o destaque para a palavra como 

marca a principal questão do entendimento de todo processo: a maneira como ele acontece. 

Na dispersão das letras, a linguagem está em nós, no mundo que compartilhamos e, 

consequentemente, na própria arte. É assim que criamos novos domínios cognitivos. Este 

trabalho reflete, sobretudo, como esse processo de criação acontece em uma fusão, que é a 
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fusão de nossos reflexos, vivências, conhecimentos, culturas e sentimentos. No espelho de 

Narciso, a imagem  do eu contém em si a presença do outro, transcendendo os limites entre 

um ser e um outro.

Quando o outro tem presença enquanto outro, quer dizer, quando aceito o outro 
como outro, estou em outra coisa, estou em uma conspiração, ou melhor, em uma co-
inspiração. A palavra conspiração vem de co-inspiração. Ou seja, podemos fazer 
coisas juntos, mas o elemento fundamental que nos une no fazer coisas juntos é uma 
co-inspiração na aceitação mútua. E nesse caso, o outro tem presença. (MATURANA, 
2001, p.110)

No encontro, nas interações nesse processo de criação colaborativo, o que existe é um 

desencadear de transformações estruturais recíprocas. Isolados na nossa própria 

sensibilidade, nos nossos diferentes domínios de conhecimento, essas interações afetam a 

estabilidade e somos modificados pelo outro, com emoções e ideias. Na poética da 

transparência que permeia todo esse processo, quando estamos dispostos a ver o melhor em 

nós e no outro, ampliamos nossa visão e escuta de nós mesmos e do outro. 

[…] toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de um modo pessoal, 
enraizado na sua estrutura biológica, motivo pelo qual toda experiência de certeza é 
um fenômeno individual cego em relação ao ato cognitivo do outro, numa solidão que 
(como veremos) só é transcendida no mundo que criamos junto com ele. 
(MATURANA! VARELA, 2001, p.22).

No isolamento do eu no seu reflexo, volto ao pensamento de Georges Bataille (1987, p.15) e 

ao erotismo, onde tudo começou: “[...] o que está sempre em questão é substituir o 

isolamento do ser, a sua descontinuidade por um sentimento de continuidade profunda.”. A 

arte e a tecnologia, como conhecimento, tem sentido enquanto meio de compreensão e 

expansão da interação humana com o mundo e com os outros seres humanos. Assim, novas 

formas de mediação  podem criar novos domínios de ação que questionem a nossa realidade, 

nosso viver e nosso próprio corpo, mas o foco da pesquisa artística ou científica deve ser na 

experiência  humana, não na tecnologia  como um valor em si mesmo. O que está em questão 

na aceitação da nossa corporalidade, na validação da nossa experiência, no desenvolvimento 

tecnológico, é a noção de responsabilidade humana, na compreensão e respeito por tudo que 

é humano, pelo mundo que compartilhamos. Assim, interagir é agir com consciência, 

sabendo que cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta a nós mesmos e ao todo.

As configurações  mudam e o nosso corpo muda porque os nossos desejos também mudam. É 

no entendimento dessas mudanças, e não na negação, que a arte, assim como a tecnologia, 

pode transformar nosso viver, na criação de realidades virtuais  que podem estabelecer novos 
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domínios de experiência. Para isso, é importante que as relações, virtuais  ou não, sejam 

fundamentas em ideais de solidariedade, uma vez que “[...] se não há espaço de abertura para 

que o outro exista junto de si, não há fenômeno social.” (MATURANA, 2001, p.47). Na 

compreensão do que significa as imagens  de si para o conhecimento  de si e do outro, 

encontramos algo próprio do humano: a autoconsciência, a consciência de si, que nos faz 

responsável por nossas ações.

A sabedoria desenvolve-se no respeito pelos outros, no reconhecimento de que o 
poder surge pela submissão e perda de dignidade, no reconhecimento de que o amor 
é a emoção que constitui a coexistência social, a honestidade e a confiança, e no 
reconhecimento de que o mundo que vivemos é, sempre, e inevitavelmente, um 
afazer nosso. (MATURANA, 2001, p.158).

Na inseparabilidade do corpo  e sua imagem, encontro uma imagem  de si que é capaz de 

trazer uma reflexão sobre si mesma na experiência do self, na singularidade da experiência 

humana. E na imagem de si na interação com outro  vivencio a experiência do amor, na 

criação conjunta – entre artistas e observadores –, no espaço da emoção, onde coexistem a 

representação, a apresentação, a mediação digital e todas as ações humanas. É nesse espaço 

onde encontro a metáfora fundamental para esse processo de criação: “Amor é uma obra de 

arte colaborativa” (LAKOFF! JOHNSON, 2002, p.235-236)! e todas as implicações que esse 

conceito metafórico traz que, tão bem colocadas nas palavras do linguista George Lakoff e do 

filósofo Mark Johnson, em uma apropriação, desloco para uma nova metáfora: Imagem de si 

é amor. Em uma indicação à continuidade da experiência artística, coloco os diferentes 

significados que encontrei nas múltiplas imagens  de si dessa nova metáfora  como uma nova 

imagem  – na forma que adquirem todo um sentido para mim, no meu modo de perceber o 

mundo –, incorporando-se às poéticas e a uma imagem  de si sempre em processo, na 

convicção de que, no amor, a criação na vida e na arte é uma poesia contínua.
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