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RESUMO 
 

O ponto de partida para a construção desta análise é a condição atual de espaço 

fragmentado favorecida por uma disjunção da camada temporal em sua constituição. 

A percepção do espaço tem como condição a duração do tempo para que coabitem no 

presente as camadas do passado e do futuro. A condição de tempo suspenso faz com 

que as experiências individuais ocorram somente na escala do presente, condição que 

anula as possibilidades de construção de um espaço social. Da mesma maneira, a 

velocidade de criação e circulação de imagens, favorecida pela evolução das 

tecnologias de informação, colocou o corpo num constante estado de onipresença, 

multiplicando-o. Tal feito, informa ainda uma outra instância – o comprometimento das 

possibilidades de mapeamento cognitivo conhecidas até então, o que nos reconduz a 

problematizar o lugar da experiência, e do mesmo modo, da arte. As tecnologias 

criadoras destes múltiplos corpos são intrínsecas a crise, e por isso permitem a 

proposição de desvios em seu domínio. Como forma de compreensão desses 

fenômenos, o presente trabalho discute algumas experiências estéticas da atualidade 

que buscaram tensionar os limites da relação ESPAÇO-TEMPO-CORPO, num esforço 

de reconhecimento de suas mediações como realização sensível.  
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ABSTRACT 
 

The starting point for this analysis is the current condition of fragmented space favored 

by a disjunction of the temporal layer in its constitution. The perception of space has as 

a condition the duration of time so that the layers of the past and the future cohabit in 

the present. The condition of time pendent causes the individual experiences to occur 

only in the present range, condition that revoke the possibilities of building a social 

space. Likewise, the speed of the creation and circulation of images, favored by the 

evolution of the information technologies, placed the body in a constant state of 

omnipresence, multiplying it. Such a feat tells us yet another instance – the 

commitment of the cognitive mapping possibilities known so far, what leads us to 

question the place of the experience, and, likewise, of the art. The creative 

technologies of these multiple bodies are intrinsic to the crisis, so they allow the 

proposition of deviation in their domain. As a way of understanding these phenomena, 

this work discuss some current aesthetic experiences that sought to tension the limits 

of the relation SPACE – TIME – BODY, in an effort to recognize their mediation as 

sensible realization. 
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Space, representation, art and technology, image, language 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

A crise da experiência no espaço é um assunto que tem fomentado diversas críticas. Um 

primeiro esboço sobre o assunto é suficiente para compreender que a análise corre o 

risco de se tornar extremamente rasa caso não contemple que suas dimensões 

extrapolam a geografia. Em uma primeira aproximação notamos que a maneira como os 

espaços têm sido apreendidos sofreu uma alteração porque a passagem de tempo foi 

virtualmente eliminada (JAMESON, 1993), fato que dificulta a percepção do espaço 

porque o corpo do indivíduo não consegue mapear cognitivamente este novo espaço.  

Apesar dos questionamentos que discutem os limites e congregações entre arte e 

arquitetura não serem propriamente novos, pois estes já foram tratados em diversos 

trabalhos em maior ou menor grau de articulação, em boa medida as análises se 

concentravam nas intervenções sobre o espaço físico construído e, diante das novas 

formas de produção artística, não pareciam mais satisfatórias. O transbordamento de 

imagens que habita nosso cotidiano justifica a proposta.  

Isso porque, ainda que não seja de hoje que a arte procura deslocar o que antes era 

entendido como “espectador” para um lugar em que este também seja parte 

interveniente, as práticas artísticas atuais, especialmente as que se utilizam de imagens 

técnicas, sugerem novas possibilidades de mapeamento cognitivo em renovadas 

relações de códigos e domínios, sinalizando para um contexto ainda mais interessante.  

A existência desse conteúdo cognitivo fornece pistas que permitem decifrar a maneira 

como certas questões sociais se manifestam objetivamente através da arte. Para alguns 

teóricos, como Fredric Jameson, mas não apenas ele, é importante interpretar aquilo que 

vai além do objeto, transcendendo a superficialidade e reconstituindo suas camadas de 
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mediação, pois ao refazer as relações revelando os sentidos, entendendo os caminhos e 

suas associações possíveis, evita-se o pensamento hegemônico contido nos esforços do 

sistema para nos distrair e distorcer a realidade; encobrindo as contradições que nos 

atam às aparências, numa aparente resolução na forma de construções ideológicas. 

No contexto da pós-modernidade, conforme formulado por Jameson, em tempos de 

reafirmação de um mundo fragmentado, a prática que ainda permite trazer à consciência 

o caráter político das coisas (como instância crítica) é a interpretação estética.  A esse 

respeito, é também Jacques Racière quem nos orienta: 

 

(...) No regime estético das artes, as coisas da arte são 

identificadas por pertencerem a um regime específico do sensível. 

Esse sensível, subtraído as suas conexões ordinárias, é habitado 

por uma potência heterogênea, a potência de um pensamento que 

se tornou ele próprio estranho a si mesmo: produto idêntico ao 

não-produto, saber transformado em não-saber, logos idêntico ao  

phatos, intenção do inintencional, etc. Essa ideia de um sensível 

tornado estranho a si mesmo, sede de um pensamento que se 

tornou ele próprio estranho a si mesmo, é o núcleo invariável das 

identificações da arte que configuram originalmente o 

pensamento estético (RANCIÈRE, 2009. p. 32 et. seq.). 

 

 

Dessa forma, a possibilidade política da arte dialoga com o lugar privilegiado da análise 

estética, pois o reconhecimento de novas formas sensíveis, tanto da concepção como da 

recepção, podem igualmente recompor a totalização que busca decifrar os fragmentos 

como partes de um todo, ou pelo menos que sugerem a sua completude. 
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No entanto, o todo não é, pela capacidade humana, passível de ser representado e tão 

pouco compreendido. Entre a realidade e o homem há diversas formas de simbolização. 

Neste sentido, é possível dizer que tais reflexões necessitam de uma análise (estética) 

mais profunda das mediações históricas e sociais que dão origem à produção artística 

atual, e, para os efeitos deste trabalho, devem constituir-se como horizonte de análise. E 

o que para muitos foi entendido até agora como simples “miragem” – 

fragmento/imagem na qual não haveria uma base material concreta e o objeto seria uma 

totalidade em si – será discutido a partir da retomada de suas constituições primordiais, 

suas dimensões temporais e espaciais. 

A imagem é um fragmento fundamental para a constituição do espaço como um todo, 

porque representa parte das dimensões que serão somadas aos demais fragmentos 

espaciais e ao tempo. Entretanto, o êxito da percepção deste espaço é absolutamente 

dependente da capacidade de cognição do indivíduo em relação a ele, ou seja, cada 

espaço é pulverizado por infinitos fragmentos e o corpo é o único “lugar” possível para 

que estes fragmentos sejam “construídos”.  

Nossa abordagem do corpo é entendê-lo como uma superfície em detrimento de um 

corpo-substância. O corpo como superfície dá a ele a possibilidade de tornar-se mais 

uma dimensão constitutiva do espaço, além dessas superfícies poderem penetrar, em 

maior ou menor grau, em outras camadas do espaço. O ato de andar, por exemplo, que 

envolve o corpo e o espaço percorrido, corresponde a um conhecimento 

fenomenológico e de interpretação simbólica de um território, e é uma forma de 

apropriação de espaços. O trânsito do corpo pode nos fazer perceber percursos, criar 

representações e produzir um conhecimento tácito relacionado à existência e à 

experiência. Exatamente por isso, as práticas cotidianas estão intensamente povoadas 

por signos capazes de organizar, incitar ou ditar uma narrativa para o sujeito. Essa 

transformação simbólica do território aproxima arte, arquitetura e paisagem, e coloca as 

disciplinas dentro de um campo expandido, num complexo diagrama inter-relacionado.  
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E, para se trabalhar com a ideia de mente e corpo não dissociado, faz-se necessário a 

produção de um sistema ativo, intimamente ligado a uma ação, em detrimento da 

criação de um objeto. Esse processo efetiva-se através da atividade de projeto como 

efeito da construção de um lugar habitado por corpos, - e que por isso mesmo-, 

estabelece-se através da relação tempo e espaço. 

Uma intervenção que envolve o corpo tem seu movimento distinto de uma visita guiada 

que oferece uma rota concreta ou uma vista específica de travessia. Algumas dessas 

‘viagens’ fazem do ato de mover-se seu objetivo último, enquanto outras contam com a 

questão da memória e da associação para evocar uma leitura mais complexa de seu 

percurso. Algumas conectam uma série de lugares ou acontecimentos, enquanto outras 

requerem uma troca mínima de escala ou ângulo de visão para oferecer um novo modo 

de ver o conhecido. De maneira sintética, esta dissertação busca uma forma de tornar 

visível a estrutura macro [espaço] através da estrutura mínima [imagem], mediada pelo 

corpo. 

Dessa forma, os capítulos do trabalho estão dispostos em dois blocos. O primeiro, 

Espaço, contém uma análise independente de cada componente mais relevante para a 

construção dos espaços. Cada categoria que participa da construção espacial recebe uma 

análise histórica e atual. Fazem parte deste primeiro bloco: Tempo, Imagem e Corpo, e 

entendemos que a construção social do espaço só seria possível através da presença e 

diálogo entre essas três camadas. O Tempo sofreu profundas transformações que foram 

alimentadas pelo desenvolvimento tecnológico e pela teledistribuição em rede, que 

alteraram especialmente a presença das pessoas, que por sua vez, adquiriram a 

possibilidade de habitar dois ou mais espaços simultaneamente, especialmente porque é 

a Imagem, dos seus espaços e de seus corpos nos espaços, que passou a circular e a se 

proliferar a uma velocidade que dificulta a percepção do espaço. Por isso, miramos na 

análise do Corpo entendendo que nele existe uma potência para a transformação dos 

espaços, porque ele ora é mediador dessas camadas, ora é superfície de imagem e 

espaço. 
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Cabe explicitar ainda que os capítulos do primeiro bloco foram propostos com certa 

autonomia de conteúdo, como um convite ao leitor que poderá percorre-los de maneira 

não sequencial. A intenção em transpor para a forma (a dissertação enquanto forma) a 

negação da simplificação e do sentido direto, dialoga com aquilo que é próprio do 

procedimento dialético. Um pensamento que mantém profundas relações com o objeto, 

retendo a percepção de suas próprias operações intelectuais - como consciência estética. 

O segundo bloco é aberto pelos Espaços Mediados, que apresenta obras nas quais as 

diversas dimensões do espaço se sobrepõem, especialmente as camadas do corpo, do 

tempo e da imagem. A década de 60 foi escolhida porque reconhecemos que nela uma 

série de experimentações foram incitadas por uma necessidade de transformação 

daquele espaço social. Esses artistas apostavam no uso da mídia e das tecnologias como 

elementos participantes dos processos estéticos e se pautavam na relação destes com o 

corpo do participante da obra.  

A primeira seção deste bloco trata, novamente, da imagem, que agora será abordada 

exclusivamente através do contexto atual da construção dos espaços. O título Espelho é, 

também, uma analogia das relações entre imagens, que passa a ser feita pela mediação 

da tecnologia, especialmente por dispositivos. Nessas relações, o tempo estaria presente 

através do movimento das imagens. 

Por fim, uma série de experimentações práticas são dispostas em três categorias. Esta 

seção contém trabalhos que prezam pelo surgimento e permanência da camada temporal 

nos espaços. A disposição fica a cargo dos elementos mais explícitos em cada uma 

delas, nos quais a dimensão do espaço pode aparecer por Segmentação e por 

Fragmentação. Na realidade, uma categoria não é independente, ao passo que uma 

dimensão gerada por sequencialidade pode conter imagens fragmentadas. Esta 

disposição procura apenas evidenciar cada possibilidade da imagem e seu potencial de 

construção de espaços por Sobreposição. Nas experimentações estão algumas 

desenvolvidas juntamente com os integrantes do Grupo de Pesquisa Realidade e alguns 

de autoria própria, e constituem parte da nossa reflexão. 
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1. ESPAÇO  
 

 

 

O espaço é corriqueiramente pensado a partir da 

materialidade de superfícies. Mas a materialidade dos 

espaços não se limita às ruas e aos edifícios de uma cidade. A 

percepção do espaço exige que uma série de camadas 

espaciais estejam dispostas para, finalmente, serem captadas 

e somadas às outras camadas pré-existentes no imaginário de 

cada indivíduo e também no coletivo.  

As tecnologias de informação desestabilizaram uma estrutura 

de espaço concebida no Renascimento que perpassou até a 

Modernidade. Essa transformação levou inúmeros teóricos a 

repensarem historicamente o momento atual e grande parte 

acredita que vivemos um novo estágio da Modernidade, que 

Jameson (1997) e Harvey (1993) definem por pós-

modernidade e Flusser (2011) por pós-história. Nossa análise 

do contexto atual do espaço está mais livre dos termos que o 

situam e mais apegada aos elementos que o constroem do 

ponto de vista sensível da sociedade. Portanto, nossa reflexão 

tenta partilhá-lo, assim mesmo, inspirados em Rancière 

(2012), porque, conscientes de que a construção de um 

espaço advém das sobreposições de inúmeras camadas, 

vamos começar pela compreensão sobre de quais camadas 

estamos falando.  
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No pensamento 

bergsoniano reside 

a convicção de que, 

embora 

necessitemos de 

inúmeros 

fragmentos para 

compor um espaço, 

ele apenas será 

experenciado caso 

haja a permanência 

do tempo. E, por 

fim, entendemos 

que a cognição é 

fruto inextricável do 

corpo (individual e 

social).   

Estamos falando, 

portanto, de três 

camadas essenciais: 

o TEMPO, o 

CORPO e os 

fragmentos de 

espaços, as 

IMAGENS. A 

compreensão de 

cada um de maneira 

isolada incorpora o 

próprio pensamento 

pós-moderno ou pós-histórico, que conforma espaços 

fragmentados a todo o tempo. Os capítulos a seguir possuem 

uma certa autonomia de leitura, pois nos concentramos em 

propor uma definição e uma contextualização histórica atual 

a respeito de cada um destes fragmentos, para que, 

finalmente, no último capítulo, Espaços Mediados, possamos 

lançar perspectivas sobre as novas possibilidades de 

sobreposições em curso. 
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1.1. TEMPO 
o tempo como dimensão do espaço  
 

 

 

 

As tecnologias de informação aceleraram as comunicações 

através, principalmente, da internet, possibilitando que 

mensagens de texto ou imagens fossem transportadas por 

ferramentas de comunicação instantâneas. Esse estado altera 

profundamente a maneira pela qual o individuo percebe 

espacialmente um lugar, pois a velocidade embutida na 

mensagem traz uma sensação de tempo e espaço encolhidos. 

A espacialidade mudou porque a informação passou a 

transitar independentemente da capacidade de deslocamento 

dos corpos físicos de cada indivíduo. Hoje, é o mundo que se 

“desloca” através das imagens e informações transmitidas 

eletronicamente.  

A informação tornou-se global porque se libertou de seus 

vínculos locais, alterando de forma significativa as relações 

espaciais mantidas com o indivíduo e o tempo. O sociólogo 

Zygmunt Bauman (2003) esclarece que esta percepção de 

tempo e espaço encolhidos coloca o individuo em relações 

liquefeitas, porque a volatilidade da informação não pode ser 

contida, o que é a grande mudança quando comparada às 

antigas formas de comunicação. Para o autor, a modernidade 

não chegou ao fim e o mundo vive, atualmente, seu novo 

estágio, que denomina por modernidade líquida. A 

modernidade é, por natureza, um processo de contínuas 

transformações e substituições de modelos e seu atual estágio  



 34 

está representado pela incorporação das novas tecnologias de 

comunicação em rede globais.  

A grande transformação trazida por estas tecnologias se 

refere aos fluxos de informações e, nesse sentido, trata-se de 

uma fluidez distinta porque representa um colapso de um 

pensamento historicista, no qual os acontecimentos teriam 

um ponto de chegada, ou seja, um final. A concepção de 

final, apesar de se tratar de uma intenção abstrata, representa 

uma espécie de referencial de tempo que marca uma 

experiência que pode ser tanto individual quanto coletiva.  

Para Fredric Jameson (1997), a grande mudança pós-

modernidade pode ser atribuída a uma crise da experiência 

do espaço-tempo, que consequentemente provocará 

mudanças nos modelos representativos. Para ele, tal crise 

surge porque a passagem de tempo foi virtualmente 

eliminada (2011), de forma a provocar um aniquilamento do 

tempo pelo espaço. Com a percepção de tempo suspensa, 

tendem a desaparecer, também, as noções temporais do antes 

e do depois, ampliando a crise para a história e para a 

memória histórica. Dessa forma, as relações estabelecidas na 

pós-modernidade são fundamentalmente reduzidas ao 

presente de modo a comprometer a construção da 

subjetividade em cada indivíduo, restando ao corpo de cada 

um a resistência essencial à exaustão da cultura burguesa 

(2011).  
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O contexto atual dificulta a percepção deste novo 

hiperespaço1 (JAMESON, 1997), em parte porque alguns 

hábitos de percepção foram modelados pelo espaço do alto 

modernismo2 e, em parte, porque a noção tradicional do 

espaço também foi modificada. Jameson ressalta que o 

espaço no mundo globalizado está próximo do 

irrepresentável, mas que isso não o qualifica como 

incognoscível. Na realidade, as transformações no 

hiperespaço superaram “definitivamente a capacidade do 

corpo humano individual de autolocalizar-se, para organizar 

perspectivamente o espaço de suas imediações, e para 

cartografar cognitivamente sua posição num mundo exterior 

representável”3 (JAMESON, 1991, p.97). Para o autor, essa 

disjunção entre corpo e o ambiente construído é análoga e 

representativa de uma incapacidade mental de mapeamento  

                                                        
1 O hiperespaço a que Jameson se refere está relacionado a um tipo de 
transformação ocorrida no espaço construído na pós-modernidade e é 
descrito em seu livro Pós-Modernismo, A lógica cultural do 
capitalismo tardio. Essa mudança está ligada a uma disjunção do espaço 
construído em fragmentos que cria ambientes com “inimagináveis, e 
talvez, impossíveis dimensões” (JAMESON, 1997, p.65). É importante 
salientar, que, apesar do autor tratar a situação atual da tecnologia como 
responsável por uma crise da representação, este hiperespaço é distinto 
daquele que envolve os ambientes virtuais.  

2 O alto modernismo, também citado no livro Pós-Modernismo, A lógica 
cultural do capitalismo tardio, segundo a ótica de Jameson (1997), 
nasceu em luta contra a cultura mercantil de massa. Para ele, o 
modernismo foi uma estratégia de resistência estética frente à 
mercantilização. Desta forma, as obras desse período desarranjavam suas 
formas a fim de se desvencilharem de um consumismo instantâneo. Essa 
característica extraía da obra um valor de consumo, a fim de torná-la um 
objeto autotélico e distante do real. 

3 A perspectiva renascentista permaneceu nas bases de criação e 
percepção dos espaços na modernidade e este fato ainda traz ressonâncias 
na construção e percepção dos espaços na pós-modernidade, por conta de 
uma espécie de “adestramento” do corpo modelado por uma tradição no 
uso da perspectiva, tanto para criação de espaço, quanto para sua 
percepção. 
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da enorme rede global de comunicação e a consequente 

desorientação do indivíduo o impede de situar-se em outro 

lugar que não seja o seu próprio corpo.  

A crise também é discutida por Paul Virilio (1993), que 

apresenta um espaço-tempo transtornado pelas tecnologias. 

Ele descreve que até o século XIX, a representação espacial 

estava caracterizada por certa precisão objetiva, fato que 

permitia qualificar e medir o espaço com exatidão. Uma 

extensão (física e geográfica) de um espaço, por exemplo, 

estava proporcionalmente ligada à energia necessária para 

percorrê-lo e, da mesma maneira, havia uma clara distinção 

daquilo que era espaço e daquilo que se convencionou 

chamar de tempo. Sob certos aspectos (direção, área, forma, 

padrão, volume e distância), o espaço era tratado como um 

atributo objetivamente mensurável, enquanto a representação 

do tempo, por outro lado, era construída a partir de aspectos 

mais intuitivos e cíclicos, geralmente atrelados à natureza 

(amanhecer e entardecer, estações do ano, período de 

colheita, etc). 

A partir do século XX, sob o entusiasmo das teorias 

relativistas de Albert Einstein, o espaço passou a ser tratado 

como um híbrido espaço-tempo. A teoria da relatividade 

modifica a ideia de que tanto espaço quanto tempo sejam 

categorias independentes, e as coloca dentro de uma classe 

unificada. Nessa teoria, o espaço-tempo é composto por uma 

variedade diferenciável de quatro dimensões, três espaciais e 

uma temporal, a quarta dimensão, que tem sua existência 

sempre subordinada às outras três. Assim, o tempo passa a  
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4. Este conceito foi 

aplicado à teoria da 

relatividade para 

exemplificar a percepção 

do tempo. De acordo com 

o conceito de dilatação do 

tempo, a percepção 

acontece através de um 

movimento relativo não 

acelerado entre dois 

referenciais, de maneira 

que a noção não decorre da 

sua linearidade, mas 

através das interrupções 

ocasionadas por outros 

referenciais.  Dessa teoria 

nasce a máxima de o 

tempo é relativo e, 

portanto, não-linear. Este 

conceito está definido em 

<http://www.infoescola.co

m/fisica/dilatacao-do-

tempo/>, acesso em 02 de 

agosto de 2014.  

ser representado dentro da geometria, adquirindo um status 

de imagem (VIRILIO, 1993). 

A mudança fundamental ao colocar tempo-espaço como um 

híbrido é o fato de cada dimensão ser tratada como uma 

imagem que, atrelada às demais, compõe o espaço, de forma 

que uma sempre influenciará a outra, e assim sucessivamente. 

O conceito de dilatação do tempo4 marca tal transição, pois, 

segundo ela, um observador percebe a passagem de tempo 

através de sucessivas interrupções oriundas do espaço. A 

passagem de tempo marcada pelo relógio representa um 

tempo que é social e artificial, parâmetros muito mais 

abstratos quando comparados ao tempo sazonal, porque ele 

conforma um tempo linear e universal que garante a um 

sujeito que vive em Tóquio compartilhar a mesma medida de 

tempo daquele que vive em Nova Iorque, por exemplo. Essa 

concepção de tempo universal, entretanto, é paradoxal, pois a 

percepção do tempo além de não se limitar às horas do 

relógio, sofre inúmeras interferências particulares a cada 

lugar e a cada indivíduo.  

A subordinação que cada dimensão tem intrínseca à outra 

configura o espaço einsteiniano como uma espécie de 

CONTINUUM (VIRILIO, 1997), onde as demais dimensões 

estariam atreladas a este, de modo que os elementos espaciais 

contaminariam o tempo e vice-versa. De acordo com o autor: 
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5. SHIELDS, R. A truant 

proximity: presence and 

absence in the space of 

modernity. Environment 

and Planning D: Society 

and Space vol. 10. 1992. 

 
O tempo ‘contínuo’ é talvez o da 
cronologia ou da história, mas não é do 
cotidiano. As interrupções de atividade 
ou de produtividade são essenciais à 
estruturação do tempo próprio tanto para 
os indivíduos quanto para os grupos 
sociais, e, aqui, não devemos esquecer, o 
dia é a referência, o principal padrão 
desta interrupção estruturante, de onde 
diversas expressões como: “ver o dia” 
(nascer, começar), “colocar em dia” 
(terminar, concluir), etc. Bem mais que 
qualquer limite físico (urbano ou 
arquitetônico) ou qualquer fronteira 
natural ou política, o dia delimita as 
diferenças de temporalidade [...] 
(VIRILIO, 1997, p. 65). 
 

 
 
 
Atualmente, aquele CONTINUUM espaço-tempo relativista 

das quatro dimensões transfigura-se diante da emergência de 

um espaço-velocidade (VIRILIO, 1997) sem dimensão. Esse 

fato leva ao surgimento de um DISCONTINUUM 

caracterizado pela fragmentação e pela desintegração das 

dimensões. As distâncias (ou dimensões) físicas tornaram-se 

um conjunto de simultaneidades temporais não-lineares, 

embaralhando, assim, os estados de presença vs. onipresença. 

Existe, hoje, uma relação entre presença e presente que 

modifica o conceito de passado como “uma série de ‘agoras’ 

em contínua passagem”5 (1992 apud Haesbaert, 2005), e 

dessa forma, a própria ausência é concebida como uma 

espécie de não-presença. 
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6. Termo utilizado por 

Silvia Laurentiz em seu 

texto, Imagem e 

(I)materialidade (2004), 

para situar esta nova 

condição de presença vs. 

onipresença e material vs. 

imaterial.  Segundo ela, as 

novas tecnologias de 

representação e 

transmissão evidenciam a 

real condição da imagem 

que habita um campo que é 

material e imaterial.  

 
7. Corpo concreto, termo 

empregado por Jameson 

para expressar o sentido de 

corpo material.  

Para Shields (2005), a ruptura nas experiências espaço-tempo 

da modernidade para a pós-modernidade aconteceu 

fundamentalmente na esfera espacial/temporal da presença e 

da ausência. Ao longo dos anos as ferramentas de 

representação se transformaram, assim como suas formas de 

percepção. Se na modernidade a industrialização modificou a 

representação da imagem, hoje já é possível falar em um tipo 

de industrialização da visão representada por circuitos de 

câmeras ou microcâmaras de filmagem e por dispositivos 

móveis (celulares, tablets e computadores portáteis) que 

atrelados à internet oferecem o híbrido necessário para esta 

presença/não-presença, que favorece o estabelecimento de 

contatos essencialmente fluídos (BAUMAN, 2001), pois 

embora haja infinitas conexões, a natureza das interações 

muitas vezes é superficial, em virtude da dificuldade de 

percepção do outro, dentro de uma esfera subjetiva.  

Estes dois estados (presença e onipresença) ascendem para 

uma questão essencial que seria o questionamento a respeito 

do espaço habitado pelo corpo (i)material6 do indivíduo hoje, 

já que o tempo foi sublimado e este corpo foi replicado. A 

indagação de Virilio “onde estou se estou em toda parte?” 

(1998, s/p) é pertinente porque a presença múltipla supera a 

ideia de “corpo concreto”7 (JAMESON, 2011), da mesma 

maneira que o estado de onipresença transforma a 

materialidade das coisas, que não mais se restringem à uma 

conformação do objeto. A onipresença do corpo através da 

imagem garante a ela o status de signo, que extrapola a sua  
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8. No texto supracitado, 

“imagem e 

[i]materialidade”, 

Laurentiz, a partir da 

semiótica de Charles 

Sanders Peirce, 

demonstra que a 

existência física 

representa apenas um 

dos momentos da 

imagem. 

existência concreta (LAURENTIZ, 2005),8 evento que é 

potencializado em virtude da grande evolução nas 

ferramentas de comunicação. O desafio da representação 

neste espaço-velocidade não é tão direto, pois não se trata de 

representar o movimento, “mas de representar-se em 

movimento” (JAMESON, 1991, p. 72). 

Se o momento atual é caracterizado por uma radical mudança 

na maneira de representar o tempo, que passa de linear para 

um tempo fragmentado, então tudo aquilo que antes estava 

estruturado nessa progressão, também é colocado em crise. A 

história é uma clara representante deste estado, pois é contada 

e lida na forma de uma narrativa a partir de textos 

cronologicamente lineares e, com a transformação do tempo, 

surge uma necessidade de tentar se ajustar frente a este novo 

contexto. Da mesma maneira, os ambientes construídos 

mantém uma tradição desde a Renascença de configurar seus 

espaços a partir da perspectiva. A construção da perspectiva 

na Renascença surge da fragmentação de uma imagem 

entreaberta ao corpo humano, que, por sua vez, ajusta o olhar 

para se situar diante da vertigem ocasionada pelo ponto de 

fuga (VIRILIO, 1993). Tal ajuste é justamente o responsável 

por uma deformação na perspectiva a fim de igualá-la a um 

espaço real, ou seja, ao ponto de não haver distinção entre 

realidade e representação.   

A perspectiva ótica clássica cedeu lugar a uma 

pseudoperspectiva ótico-eletrônica (VIRILIO, 1993), que se 

trata de uma versão acelerada e não centrada somente em um  
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ponto de fuga, mas numa fuga simultânea de todos os pontos 

e de todos os instantes. Nesta nova perspectiva, as imagens 

são transmitidas através de pontos sem dimensão em instantes 

sem duração perceptíveis (1993). Na perspectiva tradicional, 

a convergência ótica é o elemento fundamental para que se 

atinja uma estabilidade ocular, de forma que se solidifique 

um espaço. Na pseudoperspectiva, entretanto, é a velocidade 

de propagação que tenta fazer este papel, mas as sequências 

de representações são aceleradas a tal ponto que os olhos 

perdem completamente qualquer referência sólida. A 

velocidade, embora não elimine o tempo, dificulta a sua 

percepção, o que é o ponto fundamental da crise das 

dimensões que seria uma “crise da decupagem e não da 

montagem (crise da representação e não da construção), crise 

que diz respeito tanto à macroscopia quanto à microscopia” 

(VIRILIO, 1993, p.89).  

Tal velocidade elimina o tempo cronológico do 

passado/presente/futuro, deixando visível apenas o tempo 

presente que possui variações somente no tempo 

cronostópico com variações entre 

subexposto/exposto/superxposto. Trata-se de uma 

perspectiva do tempo real (1993), que se encontra parada em 

um tempo de uma fotografia ou de uma mensagem 

instantâneas, cujo tempo possui duração.  

Para explicar a perspectiva em tempo real, Virilio (1993) 

compara a vertigem ocasionada por uma queda livre de um 

paraquedista, pois quanto mais ele se aproximar do chão, 

maior será a sensação de um espaço que se abre. Neste caso,  



 42 

a acomodação do olhar está completamente condicionada à 

velocidade da queda e “o ser do trajeto define a percepção do 

sujeito através da massa do objeto. A queda do corpo torna-se 

subitamente o corpo da queda” (1993, p. 112). Dessa forma, a 

perspectiva passa a ser menos fundada no espaço e pauta-se 

mais no tempo de queda, que está ligado à gravidade, ou seja, 

ao movimento.  

Para Henri Bergson (1896), o movimento nunca será 

confundido com o espaço, pois o espaço é um lugar 

pertencente ao passado, enquanto o movimento é algo que 

pertence ao presente. Além disso, o espaço pode ser 

infinitamente divisível, enquanto o movimento é indivisível, 

qualificando-o como algo mutável, mas que não pode ser 

fragmentado. Isso significa que não é possível construir o 

movimento através de partes isoladas do espaço, ou seja, uma 

imagem (espaço) fragmentada não configura movimento, 

porque o movimento acontece no intervalo entre cada 

imagem ou espaço.  

O tempo, por outro lado, pode ser constantemente dividido 

ou fragmentado, pois cada movimento possui uma duração e 

isso nunca será indissociável.  

Na sociedade pós-moderna que habita um espaço marcado 

pela fluidez e pela intensa mobilidade de informações e 

imagens, o corpo ainda é o elemento mediador. Para o 

geógrafo David Harvey (2004), o corpo é uma pequena 

porção de território, que é irredutível, e sobre o qual 

determinadas ações externas não controla e não furta e nesse 

sentido representa uma potência de transformação. O espaço  
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do corpo é a categoria de mediação na relação da experiência 

do indivíduo com o mundo.   
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1.2. IMAGEM  
a imagem como representação do espaço ou do tempo 
 
 
 

Inúmeros comentadores quiseram ver nas 
novas mídias eletrônicas e informáticas o 
fim da alteridade das imagens, quando 
não o fim das invenções da arte. Mas o 
computador, o sintetizador e as 
tecnologias novas em seu conjunto não 
significam o fim da imagem e da arte 
tanto quanto a fotografia ou o cinema em 
seu tempo. A arte da era estética não 
deixou de se valer da possibilidade que 
cada mídia podia oferecer de misturar 
seus efeitos aos das outras, de assumir 
seu papel e de criar assim figuras novas, 
redespertando possibilidades sensíveis 
que haviam esgotado. As técnicas e os 
suportes novos oferecem possibilidades 
inéditas a essas metamorfoses. A imagem 
não deixará tão cedo de ser pensativa 
(RANCIÈRE, 2012, p.125). 

 

 

Dentro de um espaço-tempo composto pelo conjunto de 

quatro dimensões habitam as imagens, que, por sua vez, são 

também superfícies que almejam representar algo pertencente 

ao espaço e ao tempo (FLUSSER, 2011), ou seja, as imagens 

nascem de uma fragmentação e posterior abstração de duas 

das quatro dimensões que compõem o espaço, de forma a 

conservar apenas as dimensões do plano. Esse esforço de 

abstração das imagens é possível graças à capacidade 

imaginativa de cada indivíduo, e da mesma forma, através da 

imaginação, o espaço é reconstruído mentalmente. “Em 

outros termos: imaginação é a capacidade de codificar 

fenômenos de quatro dimensões em símbolos planos e  



 48 

decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a 

capacidade de fazer e decifrar imagens” (2011, p.15).  

O ato de decodificação da imagem, que tem por finalidade a 

construção de um espaço, passa, inicialmente, por uma 

varredura de sua superfície pelo olhar para, posteriormente, 

reconstruir as dimensões por ela abstraídas. Esse scanning 

tem a estrutura da imagem como guia, mas também é 

influenciado pelos impulsos do observador, que resgata 

imagens íntimas de sua memória, justapondo-as à imagem 

observada. O percurso do olhar vai estabelecendo links 

constantes com as outras imagens pessoais e nesse trânsito 

surgem as relações temporais entre os elementos da imagem. 

Trata-se de um tempo do eterno retorno (FLUSSER, 2011, 

p.16), pois ao visualizar uma imagem, o indivíduo a conecta 

com imagens da memória, fazendo emergir um tempo não-

linear, que integra as relações entre eventos. O retorno 

constante entre imagens configura um tempo que é circular, 

ou seja, não-linear. Para Flusser (2011), na ânsia de 

transformar estas superfícies em linhas, surgiu a história, que 

a sua maneira, tenta traduzir e transcodificar as cenas e o 

tempo em processos. Ao tratar a imagem como uma 

mediadora entre corpo e mundo, por correlação, textos são 

mediadores entre corpo e imagens, uma vez que, quando um 

texto é lido, diversas imagens vão emergindo da mente 

simultaneamente à leitura. É possível, também, traçar uma 

comparação entre representação e percepção, pois na maneira 

tradicional um objeto representado, ao ser percebido, sofre 

interferência do presente imediato que passa a ser povoado 

pelo imaginário. O ato de perceber é, portanto, uma  
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sobreposição de fatos existentes no passado, no presente e no 

futuro que povoam o imaginário e a memória. Ao se colocar 

nessa relação entre situações distintas, o corpo é capaz de 

criar uma distância e ao mesmo tempo se manter dentro dela. 

Esta é uma distância entre o fisicamente e o mentalmente 

construído e é neste intervalo que as imagens também se 

constroem.  A representação é uma espécie de código que 

deve ser entendida como uma possibilidade de compreensão 

destas mediações.  

De maneira semelhante, Lucia Santaella (1997) salienta que 

apesar de cada imagem possuir um tempo intrínseco e outro 

extrínseco, existiria também um terceiro tempo, o intersticial, 

que corresponderia ao tempo da percepção e da vivência. O 

tempo intersticial possui uma densidade na qual habitam 

passado e futuro, mas que não pode ser confundido com o 

tempo contínuo, que nasce do cruzamento entre um sujeito 

perceptor e um objeto percebido, ou seja, o tempo construído 

pela percepção (SANTAELLA; NOTH, 1997).  

Uma imagem fotográfica, por exemplo, ainda que chamada 

de fixa, não é finita, da mesma maneira que seus fragmentos 

não serão nem fixos, nem elementos indissociáveis da macro-

imagem que os gerou. Mesmo estática, a imagem pressupõe 

um dinâmica visual que transita entre passado e futuro, nunca 

se limitando à condição de seu suporte. Roland Barthes 

(1980) explica que toda imagem é de alguma forma uma 

narrativa ou representação de mundo e elas são 

constantemente modificadas através de uma ação que 

engloba tempo e espaço. Ao observar uma fotografia, uma  



 50 

série de links são naturalmente criados, o principal deles 

talvez seja a tentativa de reconhecimento do sujeito, do 

espaço e do tempo existentes no momento em que ela foi 

feita. É própria do ser humano a busca pelo corpo perdido, 

pelo corpo do outro e por esses corpos ou lugares estranhos 

que possam ser reconhecidos.  

Cada fragmento de imagem, por mínimo que seja, tem 

implícito uma totalidade de existência e habita um lugar que 

conjuga espaço e tempo. Totalidade que possui uma 

existência (i)material (LAURENTIZ, 2005), pois ela é fruto 

de uma combinação entre fragmentos. Isso significa que, ao 

ser percebida, uma imagem é resultado da união entre 

indivíduo e meio que são justapostos por uma consciência 

que relaciona suporte e importe (PLAZA, 1993). Ou seja, a 

imagem representação (suporte) é sobreposta às imagens 

mentais “arquivadas” (importes) na memória particular de 

cada sujeito. O resultado de tal sobreposição seria uma 

imagem síntese, que se constrói de forma complexa e é 

constantemente mutável.  

A reflexão sobre a imagem é inseparável da reflexão a 

respeito da linguagem, pois é através da linguagem que as 

imagens se tornam objetos, da mesma maneira que os corpos 

se tornam sujeitos (PARENTE, 1993). “Não podemos 

considerar a imagem como um objeto, nem como um espaço 

exterior a ser descrito, analisado, julgado, fundado, cidade a 

defender ou lugar a investir, templo a proteger de toda 

impureza” (1997, p. 29). Existem diversas imagens dentro da 

linguagem, “todas aquelas figuras que substituem uma  
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expressão por outra para nos fazerem experimentar a textura 

sensível de um acontecimento, melhor do que fariam as 

palavras ‘próprias’” (RANCIÈRE, 2012, p. 92).  

Sobre esse embate real/representação, Rancière (2012) 

elucida que foi criada uma separação entre a imagem da 

representação e a imagem real, mas que, na verdade, tal 

separação não existe. “A imagem da realidade é que é 

suspeita, por sua vez. Considera-se que o que ela mostra é 

real demais, intoleravelmente real demais para ser proposto 

no modo da imagem”. (2012, p. 83) Para ele, o regime de 

visibilidade destas imagens é o mesmo, o que as torna 

inseparáveis.  

A representação não é a atividade de produção de formas 

visíveis (2012), mas sim o ato de produzir equivalentes (no 

sentido de “se passar por”), que poderiam ser criados seja 

através de um texto, seja através de uma imagem. A 

construção das imagens acontece pelo embate 

(visível/invisível, visível/palavra, dito/não dito) e não pela 

sua reprodução, por isso, uma imagem é resultado de uma 

alteração que se instala em uma cadeia de outras imagens 

(visíveis, invisíveis, pronunciadas ou não). Para Santaella 

(1998), essas imagens estão circunscritas em dois domínios 

distintos e complementares. O primeiro domínio se refere às 

representações visuais, da qual fazem parte algumas 

categorias da arte como a pintura, a gravura e a fotografia, 

assim como as imagens cinematográficas e televisivas. Dessa 

forma, as imagens podem ser entendidas como objetos 

materiais ou signos que compõe o ambiente visual. O  
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segundo domínio se refere às imagens mentais, que são 

representações imateriais e surgem, normalmente, por meio 

da imaginação.  

Estes dois domínios são categorias complementares, pois 

cada domínio de imagem age e interfere sobre o outro. De 

modo que é possível afirmar que nenhuma representação 

nasceu independentemente das imagens mentais e, da mesma 

forma, que toda imagem mental foi reverberada por alguma 

representação visual. A existência de ambas possui uma 

dependência mútua capaz de promover uma dinâmica que 

torna possível a coexistência de outros elementos 

fundamentais dentro desse mesmo sistema, como o espaço e 

o tempo, por exemplo. A intersecção entre estes dois 

domínios estaria próxima do que Raymond Bellour (1993) 

definiu como um recurso à analogia. Para ele, o análogo não 

é o verdadeiro, pois a potência da analogia reside em sua 

capacidade de “situar os tempos e as formas de uma 

evolução” (1993, p. 218). “Essa impressão de analogia só 

pode, evidentemente, parecer natural porque ela é construída, 

mesmo tendo seu fundamento na fisiologia da visão” (1993, 

p. 216). 

A visão construída é também implementada por uma espécie 

de experiência tecnestésica, proporcionada e gerada pela 

representação e fundamentalmente pautada na percepção da 

própria experiência. Este termo criado por Edmond Couchot 

(2007) surge para situar a experiência adquirida durante as 

manipulações técnicas ou interatividades em tempo real, o 

que, para ele, “define uma certa imagem da subjetividade”,  
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9. O filósofo Vilém Flusser 

(2011) separa as imagens 

em três graus ontológicos: 

a imagem tradicional seria 

uma abstração de primeiro 

grau, pois ela abstrai duas 

dimensões de um 

fenômeno concreto; o texto 

seria uma abstração de 

segundo grau, pois abstrai 

três dimensões, deixando 

apenas uma, a 

conceituação, que seria a 

dimensão responsável por 

transformar texto em 

imagem; por fim, a 

imagem técnica seria uma 

abstração em terceiro grau, 

pois ela abstrai uma das 

dimensões da imagem 

tradicional para se 

transformar em texto, que 

irá reconstituir a dimensão 

abstraída, a fim de torná-la, 

novamente, imagem.  

estabelecendo uma relação entre o sujeito-eu e o sujeito-se. O 

embate entre o eu e o se tem sua origem na crescente 

automatização das técnicas de representação que, dada a sua 

autonomia, pode ampliar o status de sujeito-criador à própria 

tecnologia ou ao sujeito que a utiliza. As tecnologias digitais 

são tecnologias de simulação do real e estão, 

simultaneamente, contidas dentro dele. Portanto, uma 

simulação nunca substituirá completamente o real, porque ela 

é uma redução lógico-formal deste. Em contrapartida, Uma 

simulação amplia o real, que, da mesma maneira, transforma 

a simulação. 

 

Há automatismos tecnológicos e 
automatismos nos processos cognitivos. 
Ambos apresentam variações de espaço e 
tempo na imagem, da imagem imediata e 
instantânea à imagem que dura e flui no 
tempo, e vive de lembranças, interesses, 
atenção, isolamento, projeções, anseios, 
expectativas, enfim, elementos sem 
existência física, mas que são capazes de 
transfigurá-la (LAURENTIZ, 2004, p. 9). 

 

 

A imagem tecnológica ou imagem produzida por aparelhos 

(FLUSSER, 2011) é uma abstração de terceiro grau9, pois ela  

abstrai uma das dimensões da imagem tradicional para atingir 

o status de texto (abstração de segundo grau), que, por sua 

vez, reconstrói a dimensão abstraída para que resulte, 

novamente, em uma imagem. Dessa forma, o autor divide as 

imagens em dois períodos, nos quais as imagens tradicionais  
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pertencem a um período pré-história e as imagens técnicas a 

um período pós-história10.  

A análise da industrialização da visão, bem como da 

implantação de ferramentas de percepção sintéticas deve 

estender-se às percepções no ambiente, especialmente sob as 

relações entre o animado, o sujeito vivo, o inanimado, o 

objeto e a máquina de visão, que não mais se restringe aos 

olhos humanos. Para o filósofo Paul Virilio “todo esse 

aparato de visão significa hoje as representações mentais de 

um interlocutor estrangeiro: um enigma” (1993, p. 127). 

Virilio (1993) descreve este momento atual como a Era 

Paradoxal. De acordo com o autor, a história da 

representação pode ser dividida em três Eras: Formal, 

Dialética e Paradoxal. Na Era Formal estariam as imagens 

de representação da pintura, gravura e arquitetura, enquanto 

na Era Dialética estariam as imagens técnicas da fotografia, 

cinefotografia e o fotograma. Para ele, a passagem da  

                                                        
10 A temporalidade simultânea é uma particularidade das redes globais 
virtuais e este dado é incompatível com a narrativa histórica, que foi 
característica da sociedade até a modernidade. É importante distinguir que 
o pós-história de Flusser não tem o mesmo efeito da pós-modernidade de 
Jameson, pois para ele, o conceito de história esta condicionado às 
identidades inerentes a cada cultura ou lugar. Com as redes, tanto espaço, 
como o tempo podem ser compartilhados independentemente do local que 
cada indivíduo habita. Neste contexto, a história seria qualificada como 
universal, cuja organização estaria fundamentada na soma de histórias 
possíveis, em detrimento de uma cronologia de acontecimentos 
pertencentes a um espaço e tempo específicos. A impossibilidade de a 
história ser universal fez com que o autor optasse pelo termo pós-história. 
 
Para Jameson, a pós-modernidade tem como característica fundamental o 
deslocamento da experiência do tempo para o espaço. A substituição do 
tempo pelo espaço coloca o indivíduo num estado de eterno presente, 
desaparecendo com as temporalidades necessárias para que os processos 
de subjetivação ocorram.  
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modernidade representou uma crise na representação, de 

forma a modificar a terceira Era para uma lógica paradoxal, 

na qual é a realidade da presença em tempo real do objeto 

que interessa, em detrimento de um passado que sustentaria a 

existência da imagem na Era Dialética. 

Na Era Paradoxal a imagem atinge uma alta definição não 

somente atribuída à sua qualidade técnica (ou alta resolução), 

mas é, essencialmente, uma possibilidade de substituição do 

real (VIRILIO, 1993). Tal imagem provoca uma 

transformação especialmente no que se refere à presença 

“real” das pessoas, pois ela circula instantaneamente ao 

momento em que foi criada. Um registro de uma viagem e a 

viagem propriamente podem acontecer simultaneamente 

através da internet do celular de forma a permitir que a 

publicação dessa imagem seja feita no momento da visita, ou 

seja, de forma quase instantânea. A outra característica é a 

possibilidade da imagem ser multiplicada ou modificada ao 

ponto de indeterminar a presença física do visitante. Do 

mesmo modo, sua existência física sofre influência das 

imagens que criou e este exemplo é comumente observável 

diante de um monumento ou de um espetáculo assistido pela 

tela do pequeno dispositivo. Essa possibilidade da imagem 

quase se igualar ao espaço imediato é possível porque parte 

do tempo foi acelerado e a foto é postada segundos após ter 

sido tirada. Eis o paradoxo, pois esta imagem ainda é 

representação, mas ela sofre alterações na percepção em 

virtude da aceleração do tempo. 
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A ascensão das imagens técnicas supriu a escassez da 

capacidade imaginativa na história contada de maneira 

tradicional através do texto (FLUSSER, 2002). Tais imagens 

são produzidas por aparelhos que, por sua vez, são as 

manifestações técnicas de textos científicos e nessa dialética, 

as imagens técnicas são, simultaneamente, a negação e a 

conservação dos textos. Segundo Flusser, “imagens técnicas 

são, portanto, produtos indiretos de textos – o que lhes 

confere posição histórica e ontológica diferente das imagens 

tradicionais” (2002, p. 13). Exatamente por isso, o autor 

define este momento como um período pós-história, dada a 

sua especificidade em relação à história tradicional.  

Existem inúmeras maneiras de se refletir sobre a imagem, no 

entanto, a relação estabelecida entre elas talvez seja a grande 

potência para repensar o espaço. São nas maneiras possíveis 

de se atravessar por essas imagens, de estar entre as imagens 

e de se transitar por elas que fazem surgir novos espaços, nos 

quais convivem indivíduo e tempo. Nessa direção, Bellour 

(1997) aponta para o estado de “entre imagens”, que seria um 

espaço de passagem entre diferentes formas físicas e mentais 

da imagem. No atravessamento de fotografia, cinema e vídeo, 

o mecanismo de justaposição de imagens seria uma “mescla 

de diferentes formas de representação intersemiótica” (1997). 

Esse resultado do entre é caracterizado como um espaço de 

passagem imaterial e atemporal. 
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Dentro dessa discussão, Jameson (2011) sugere que a arte 

poderia se favorecer do uso das imagens através da 

instalação. A instalação concentra uma série de objetos 

distintos assegurando que nenhum deles seja, isoladamente, 

arte, posto que a arte surgiria da relação e da combinação 

entre esses elementos.  

A condição pós-moderna de tempo dilacerado abre 

possibilidades para experiências com duração de tempo 

efêmeras, entretanto, o imediatismo do tempo presente, 

favorecido pelas tecnologias da onipresença e pelas obras 

temporárias, pode colocar em crise a presença física em 

proveito de uma presença fantasmática (VIRILIO, 2001) do 

indivíduo. Paul Virilio alerta para a perda da inscrição 

espacial do corpo na atualidade, por isso, seria preciso 

encontrar o espaço do corpo em meio a uma infinidade de 

pedaços fragmentados de outros espaços. Para o filósofo, o 

próprio espaço corporal está fragmentado e pode ser dividido 

em três corpos distintos: o corpo territorial, o corpo social e o 

corpo humano. Portanto, antes de situar o indivíduo na sua 

relação com os espaços das coisas, é fundamental 

compreender a relação entre seus corpos. O corpo próprio é 

“aqui e agora hic et nunc ele é in situ” (2007, p.40). A 

expressão em latim in situ, pode ser traduzida como o lugar e 

o momento em que uma coisa acontece. 
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11. Este texto faz parte da 

coleção Mil Platôs – 

Capitalismo e 

esquizofrenia, escrito em 

parceria com o autor Félix 

Guattari.  

 

12. Esta foi uma expressão 

emprestada de um texto de 

Antonin Artaud que 

fundamentaria a 

importância do corpo para 

a criação do célebre Teatro 

da Crueldade.  

O texto de Deleuze foi 

escrito no ano de 

falecimento de Artaud e 

representa uma espécie de 

homenagem ao autor, além 

de também se fundamentar 

em escritos de Baruch 

Espinoza (1632-1677). O 

corpo sem órgãos, dentro 

de uma interpretação 

spinoziana, representa o 

duplo do corpo. Para 

Espinoza, os mundos 

físicos e mentais são dois 

mundos paralelos que não 

se sobrepõem, nem se 

interligam, mas que 

coexistem através da 

substância.  

1.3. CORPO 
o corpo como dimensão do espaço-tempo  

 

 

A experiência subjetiva é a responsável pelos domínios da 

percepção, da imaginação, da ficção e da fantasia, pois ela 

também produz espaços ou mapas mentais de coisas que, em 

seu conjunto, constroem os lugares. A relação entre corpo e 

espaço fundamenta os mecanismos para que a subjetivação 

do indivíduo ocorra e, exatamente por isso, a reflexão sobre 

ela deve partir de uma compreensão do contexto atual do 

espaço, pois a condição de espaço fragmentado encaminha 

possibilidades para que a interação espaço/corpo seja feita a 

partir de um corpo também fragmentado.   

O conceito de corpo composto é discutido por Deleuze 

(1980)11 em seu texto Como criar para si um Corpo sem 

Órgãos.12 De acordo com o autor, cada corpo contém em si 

inúmeros outros corpos, fato que assegura a formação de uma 

identidade através da união de corpos ou indivíduos que o 

compõe.  A multiplicidade descrita não se restringe a uma 

abordagem biológica de um corpo como substância, pois “os 

corpos poderiam ser físicos, biológicos, psíquicos, sociais ou 

verbais” (1998, p.66). Na realidade, ele se aproxima de 

conceitos físicos a respeito do movimento (repouso,  
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velocidade e lentidão) para definir as maneiras como estes 

múltiplos corpos se encontram. Para Espinoza (2009), "um 

corpo afeta outros corpos, ou

este poder de afetar e de ser afetado que define um corpo na 

sua individualidade" (2002, p.128). 

Deleuze (1998) complementa que a física em movimento 

também será responsável pelos choques que compõem e 

recompõem o corpo geográfico. Para o autor, o corpo é 

também uma geografia.  

 

O mesmo plano será tomado e retomado 
em níveis bem diferentes, conforme as 
coisas se passem sobre "meu" corpo, 
sobre um corpo social, um corpo 
geográfico (mas também meu corpo é 
uma geografia, ou um povo, e povos). 
Não que cada um reproduza um 
fragmento da história universal; mas 
estamos sempre em uma zona de 
intensidade (DELEUZE, 1998, p. 129). 

 

 

A respeito da cartografia, Deleuze esclarece que os mapas 

surgiriam dessas zonas de intensidade, pois a geografia seria 

tão mental e corporal, quanto física em movimento. A 

velocidade dos meios e corpos em movimento formaria 

continuums de intensidade (1998) que determinariam os 

processos de desterritorialização e reterritorialização.  “Em 

ultima  a própria terra, a desterritorializada [...] 
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o – embora ele seja 

também aquele que 

não  

se move – que permanece preso ao meio, deserto ou estepe” 

(1998, p. 155 et seq.). É em virtude desta potência que o 

corpo passa a ser categorizado 

(1980), para 

acentuar o papel do corpo na constituição dos processos de 

subjetivação. Para Guattari (1994), a cartografia e a 

micropolítica representam sinônimos e, por isso, o corpo 

comportaria dimensões múltiplas.   

 

 

1.3.1. Corpo [lugar] 
corpo = espaço 

 
 

A negação da dicotomia entre as geografias talvez seja a 

tarefa mais urgente da atualidade, assim como sugere David 

Harvey (1992), que preza pela necessidade da eliminação da 

cisão existente entre corpo e globalização. Essa tarefa 

engloba compreender as distintas conexões presentes entre as 

realidades locais ou particulares e aquelas mais distantes, as 

macroescalas (globais), já que o espaço nada mais é que um 

constante e complexo diálogo com o real. O geógrafo alerta 

que o capitalismo tem como mecanismo, além da conhecida 

acumulação, a ideia de suspensão do espaço em favor da 

expansão do tempo. Trata-se de uma contradição inerente ao 

capital que promove uma dinâmica na circulação, cujo 

principal rebatimento está na redução do tempo. 

Harvey sinaliza que o capitalismo criou uma espécie de 

ajuste espacial como forma de legitimar a livre e rápida  
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circulação, que, por sua vez, não está mais restrita às 

mercadorias, mas reverberada para a escala da comunicação, 

da informação, do capital e do próprio espaço. Compreender 

este mecanismo seria uma categoria de investigação vital 

para refletir sobre a própria condição contemporânea, pois 

segundo ele, o capitalismo,  

 

[...] constrói uma paisagem geográfica 
distinta, um espaço produzido de 
transporte e comunicações, de 
infraestruturas e de organizações 
territoriais que facilitam a acumulação do 
capital numa dada fase de sua história, 
apenas para ter de ser desconstruído e 
reconfigurado a fim de abrir caminho 
para uma maior acumulação num estágio 
ulterior (HARVEY, 2006, p.80 et seq.). 

 

Essa constante construção e desconstrução está diretamente 

ligada ao espaço das cidades, e uma maneira de compreender 

este mecanismo seria incidindo diretamente sobre a própria 

organização espacial. Para Harvey (2004) tal reflexão começa 

com uma compreensão de que o espaço não se restringe à 

disposição de edifícios num determinado solo natural, mas 

engloba uma complexa relação entre ambiental e social. Uma 

hipótese pertinente seria compreender as relações possíveis a 

partir do elemento mais fundamental dessa rede, o corpo.  

Na sociedade pós-moderna, marcada pela fluidez e pela 

intensa mobilidade de informações e imagens, o corpo ainda 

é o elemento mediador. Para Harvey (2004), o corpo é uma  
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pequena porção de território, que é irredutível e sobre o qual 

determinadas ações externas não pode controlar. O corpo 

representa, portanto, uma potência de transformação, pois é 

neste microespaço que se mediam as relações da experiência 

do indivíduo com o mundo.   

Embora a complexidade do contexto contemporâneo mereça 

uma nova abordagem, o geógrafo aponta as duas correntes de 

pensamento fundamentais para que a crítica se apoie, a 

filosofia social e a estética. Em relação à visão segmentada 

das duas correntes de pensamento, Harvey (2004) esclarece 

que a teoria estética poderia contribuir para uma 

compreensão de como distintas formas de espacialização 

inibem ou contribuem para os processos de transformação 

social, e destaca como interesse a espacialização do tempo, 

como forma possível de eternização de realidades em meio 

ao fluxo frenético das mudanças. Por exemplo, aquilo que 

usualmente é atribuído como imagem na escultura ou na 

pintura pode não ser, necessariamente, resultado somente da 

mimese. Esta outra possibilidade é também defendida por 

Henri Maldiney (2002) ao analisar a escultura, pois, para o 

autor, no momento de criação a escultura não é uma 

apresentação neutralizada da imagem copiada. A forma final 

da escultura resulta da imagem imediata observada e de 

diversas outras imagens existentes na memória do artista e, 

dessa maneira, não existiria modelo para semelhanças ou 

dessemelhanças o qual consiga seguir. Da mesma maneira, a 

escultura, bem como as imagens corporais, é percebida de 

acordo com um código que é pessoal e variável.  
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O embate, portanto, entre forma e imagem acontece num 

instante anterior a qualquer referência ao objeto palpável da 

transfiguração. Uma imagem pode ser extraída da forma 

apenas posteriormente à fixação do olhar nela, pois é após 

este evento que mentalmente uma série de representações 

adquiridas vão sendo justapostas para enfim formar uma 

imagem final. Toda imagem (ou representação do objeto) 

carrega consigo uma infinidade de outras representações e 

são, portanto, resultado de processos de subjetivação muito 

complexos. 

Por outro lado, Harvey (1993) também pressupõe que há 

muito a aprender com a teoria social, no que compete ao 

fluxo de transformações. Este ponto de vista humano é 

construído a partir de aproximações teóricas com a filosofia 

de Michel Foucault (2009). Nessa perspectiva, o espaço do 

corpo representaria a esfera fundamental para que o social 

aconteça. É em relação ao corpo que as formas de 

socialização, disciplina, repressão e punição acontecem, da 

mesma maneira que o corpo seria o primeiro lugar da 

resistência e da liberdade individual. Nas espacialidades 

construídas, o corpo torna-se instrumento deste fragmento de 

espaço onde se localiza um micro-poder capaz de transgredir 

regras e incitar formas de subjetivação.  

O corpo é o lugar onde o indivíduo se localiza e nele são 

estabelecidas as relações de fronteira entre o eu e o outro, 

tanto no sentido pessoal, quanto no sentido físico. Essa 

condição o coloca dentro de um conceito de geografia 

humana, tornando-o agente fundamental para a construção  
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social do espaço. O espaço, por sua vez, não pode limitar-se a 

propriedades meramente formais, pois ele é constantemente 

alimentado por substâncias distintas que em seu conjunto 

determinam as características específicas de um local ou uma 

cultura.  Da mesma maneira, a sua existência está 

condicionada por fatores pré-existentes, de modo que um 

espaço nunca será concebido a partir do vazio. 

Nesse sentido, o corpo representa uma espécie de veículo 

metafórico detentor de muitos significados, e sua existência 

pressupõe uma ligação estreita entre o corpo físico pessoal 

com o “corpo” social da cidade, uma relação que está 

inserida no contexto de construção social da realidade. O 

corpo pode ser descrito como o lugar primitivo resultante da 

experiência social e a sua representação é uma espécie de 

código que deve ser entendido como uma possibilidade de 

compreensão da própria busca pela identidade. O corpo do 

outro (em suas diferenças), do ponto de vista da percepção, 

representa um lugar reconhecível no conjunto das 

identidades. Esse estranhamento é natural e necessário para o 

reconhecimento do próprio corpo como lugar na sociedade. 

Para Foucault (2013), o corpo, inicialmente, seria o contrário 

da utopia, uma espécie de lugar absoluto e um pequeno 

fragmento de espaço. O autor define dois tipos de lugares-

outros: as utopias (espaços irreais que corresponderiam a 

uma condição de sociedade aperfeiçoada) e as heterotopias 

(espaços reais caracterizados como contra-lugares ou utopias 

realizadas). As heterotopias seriam os lugares marginais, que 

comportam as situações de crise ou de desvio da sociedade.  
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13. Termo criado por 

Thomas More a partir dos 

radicais gregos οὐ , "não" e 

τόπος, "lugar", representa, 

o "não-lugar" ou o "lugar 

que não existe".

São lugares que possuem a capacidade de (re)estabelecer a 

relação com outros indivíduos e outros espaços, ao ponto de 

suspender, neutralizar ou inverter o conjunto de relações por 

eles designadas, refletidas ou pensadas. 

A heterotopia (aglutinação de hetero = outro + topia = 

espaço) é um conceito da geografia humana para a descrição 

de lugares e espaços construídos em condições não-

hegemônicas. Foucault (2013) usa o termo heterotopia para 

descrever espaços que têm múltiplas camadas de significação 

ou ainda, em atribuição a outros lugares, cuja complexidade 

não está, a princípio, visível. A principal característica deste 

espaço-outro seria a relação que estabelece com espaços ao 

redor. 

A utopia,13 por outro lado, seria o lugar fora de todos os 

lugares, um lugar, portanto, sem corpo.  Foucault (2013) 

enumera uma série de exemplos de lugares utópicos: “[...] o 

país onde os corpos se transportam tão rápido quanto a luz 

[…] onde se é visível quando se quiser, invisível quando se 

desejar” (2013, p.8). Desta lista, duas utopias se destacam, o 

espelho e a morte, que seria a responsável por uma infinidade 

de objetos criados como negação do corpo, ou como 

representação de um corpo enquanto coisa ou objeto. 
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os muros defendidos por Hector e seus 
companheiros, não havia corpos, mas 
braços erguidos, peitos intrépidos, pernas 
ágeis, capacetes cintilantes em cima de 
cabeças: não havia corpo. A palavra 
grega para dizer corpo só aparece em 
Homero para designar cadáver 
(FOUCAULT, 2013, p. 15). 

 

O autor continua e esclarece que as múmias egípcias, bem 

como as estátuas da Idade Média e as esculturas sobre 

túmulos, são representações transfiguradas de um corpo que 

almeja eternizar-se como busca de uma irrealidade (a própria 

utopia). Por outro lado, a fabricação destes objetos 

miméticos, assim como o cadáver, permitiu que a sociedade 

pudesse tomar consciência de seu próprio corpo. Por isso, o 

processo de objetivação do corpo do outro é responsável pelo 

seu processo de subjetivação e seu reconhecimento enquanto 

sujeito. Essa leitura delimita uma condição dialética do 

corpo, pois embora sozinho represente uma utopia, é nas 

relações entre-corpos que ele renasce fora dela. 

Os espelhos criam uma relação com o corpo parecida com a 

criada através da morte. Não existe uma consciência, a priori, 

do corpo enquanto conjunto. A noção que se tem dele é de 

uma fragmentação de membros.  O espelho, entretanto, 

organiza uma imagem que possui uma forma, que por sua 

vez, possui um contorno, uma espessura e um peso. Esta 

imagem determina que o corpo ocupa um lugar, e que, 

portanto, não é simplesmente uma utopia. A imagem do 

espelho (aquele espaço que o corpo ocupa), assim como o 

cadáver, representa os lugares inacessíveis, ou não-lugares, e 

esta hipótese, ao mesmo tempo em que extrai a condição de  
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corpo utópico, o coloca no cerne de todas as utopias. É do 

corpo que todos os lugares (reais ou utópicos) possíveis 

partem. Estas heterotopias, estes lugares-outros, agregam 

camadas simbólicas aos espaços. 

 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro 
lugar, ligado a todos os outros lugares do 
mundo e, na verdade, está em outro lugar 
que não o mundo. Pois, é em torno dele 
que as coisas estão dispostas, é em 
relação a ele [...] que há um acima, um 
abaixo, uma direita, uma esquerda, um 
diante, um atrás, um próximo, um 
longínquo. O corpo é o ponto zero do 
mundo, lá onde os caminhos e os espaços 
se cruzam, o corpo está em parte alguma: 
ele está no coração do mundo, este 
pequeno fulcro utópico, a partir do qual 
eu sonho, falo, avanço, imagino, percebo 
as coisas em seu lugar e também as nego 
pelo poder indefinido das utopias que 
imagino. [...] não tem lugar, mas é dele 
que saem e se irradiam todos os lugares 
possíveis (FOUCAULT, 2013, p. 14). 

 

O entendimento do corpo como um lugar remete a uma 

categoria de espaço construído inicialmente pela imaginação. 

Este lugar tem um status de espaço poético (HARVEY, 

1992) e representa uma dimensão de espaço que se hibridiza 

com as demais pertencentes ao meio social. A interação entre 

as dimensões do espaço pertence ao regime das práticas 

espaciais (1992) que possuem três esferas fundamentais: [1] 

as práticas espaciais materiais que se relacionam aos fluxos, 

interações e contatos materiais que ocorram sobre o espaço;  
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[2] as representações do espaço criadas através dos modelos 

conceituais construídos para dar inteligibilidade à 

espacialidade e por fim, [3] os espaços de representação que 

seriam todas as formas de significação do espaço realizadas 

com o fim de dar novos sentidos ou possibilidades para as 

práticas espaciais. As três esferas são dialeticamente 

interferentes e uma prática pode afetar a outra dentro do 

limite de uma estrutura social preexistente que condiciona a 

capacidade de inovações do imaginado a despeito das 

práticas espaciais materiais. 

 

 

 

1.3.2. Corpo [ausente] 
corpo = múltiplos espaços 
 

 

No pensamento de Jacques Rancière (2005) reside a crítica a 

um modo de concepção moderno que é o de situar-se no 

centro da estrutura artística. O processo de autonomização da 

arte a fecha dentro de si dificultando o aparecimento de uma 

política da arte. Essa transformação seria possível ao se diluir 

a hierarquia que a constitui, de forma a torná-la um espaço 

aberto a qualquer um. 

Embora vista com ressalvas, a modernidade artística 

estabeleceu um primeiro e essencial rompimento que foi o de  
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14. Para Rancière, a 

modernidade artística foi 

marcada pela passagem de 

um regime representativo 

da arte para um regime 

estético da arte. 

 

15. A obra de Mallarmé foi 

objeto de análise de outro 

livro de Jacques Rancière, 

A política da sereia, de 

1998. 

suas hierarquias14. O desaparecimento dos tipos de práticas 

fez desaparecer também o tipo de espectador, 

democratizando assim, a própria atividade artística. 

Evidentemente, esse foi um ponto fundamental que tornou 

possível aproximar a arte da própria vida, ainda que esta 

tenha sido uma característica quase restrita às vanguardas 

modernas. A poesia de Mallarmé15 se situa dentro dessa 

exceção, pois, embora fechada dentro de sua própria 

linguagem, estabelece diálogos simbólicos com a sociedade, 

mesclando poesia, dança, música e linguagem popular. Sua 

obra busca dar à poesia uma espécie de função social da arte. 

Uma resposta semelhante, porém inversa, pode ser observada 

na poesia operária francesa das décadas 30 e 40, em que os 

escritores autodidatas imitavam a linguagem culta em 

detrimento das canções populares características do contexto 

sob o qual viviam. Nos dois casos há um fenômeno de 

“desidentificação” como forma de rompimento da hierarquia 

das identidades sociais (tradicionais). 

Para Rancière (2012), trata-se de um processo aleatório que 

ele denomina por objetivação estética, fenômeno no qual as 

atividades ordinárias são deslocadas para o domínio da arte. 

A “cinefilia” francesa das décadas de 50 e 60 ressalta esse 

conceito, pois incitaram esse debate ao não estabelecer 

categorias entre os filmes exibidos. O cinema sempre 

incorporou linguagens populares e cultas, assim como foi 

uma atividade que poderia ser tratada ora como obra de arte 

ora como produto de mercado. O movimento francês, ao  
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16.  conceito de 

emancipação intelectual foi 

criado pelo pedagogo 

francês Joseph Jacotot e 

resgatado por Jacques 

Rancière em dois livros: O 

espectador emancipado 

(2012) e Mestre ignorante 

(2002). 

justapor tudo o que era cinema, ressalta a prática artística e 

desaparece com as hierarquias que a sustentavam. 

Em todos os exemplos citados fica explícita certa falta de 

intencionalidade, ou como o próprio autor afirma, a presença 

de um processo aleatório, pois, embora todos tenham 

alcançado algum status político, em nenhum deles esse 

mérito poderia ter sido programado. 

É evidente, portanto, que uma obra não é concebida ou já 

nasce em uma esfera politica, entretanto, há elementos em 

sua concepção que favorecem tal propósito ao ponto da arte 

não apenas incorporar a vida, mas ser ela mesma uma forma 

de vida. Um artista que deseje falar sobre a miséria, por 

exemplo, poderia fazê-lo de três maneiras, como uma espécie 

de denúncia que descreve fatos, desestabilizando a percepção 

do indivíduo ou apenas sensibilizando-o  para o universo 

sobre o qual deseja relatar. 

As três formas suscitam a reflexão a respeito do próprio lugar 

do autor frente à sua obra, assim como sobre o lugar que ele 

estabelece para o seu espectador, e este talvez seja o grande 

fato determinante para situar uma obra dentro ou fora da 

política.  A tentativa de instruir16 ou de educar o espectador é, 

para Rancière (2009), fadada ao fracasso, já que a noção de 

igualdade não deveria ser o fim, e sim o ponto de partida de 

uma obra. Nesse principio, todas as pessoas são iguais por 

possuírem seu próprio conhecimento e serem detentoras de 

sua identidade, anulando a possibilidade de patamares entre 

público e artista. Surge o conceito do anônimo como  
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possibilidade de diluição do autor e imersão do espectador na 

obra; assim como o conceito de partilha do sensível (2009), 

entendida como um rompimento no/do espaço da obra, 

desfaz a principal hierarquia de classificação do que está 

dentro ou fora da arte, englobando o campo espacial, 

temporal ou sensível de seu contexto. A partilha na arte 

favorece a composição de híbridos com os espaços e tempos 

fragmentados.    

 

No momento em que a arte se mistura e 
se confunde com esse contexto ela deixa 
de ser somente representação ou tão 
somente arte e parte para um lugar mais 
complexo de práticas estéticas. As 
práticas artísticas são maneiras de fazer 
que intervêm na distribuição geral das 
maneiras de fazer e nas suas relações 
com maneiras de ser e formas de 
visibilidade. Antes de se fundar no 
conteúdo imoral das fabulas, a proscrição 
platônica dos poetas funda-se na 
impossibilidade de se fazer duas coisas 
ao mesmo tempo. A questão da ficção é, 
antes de tudo, uma questão de 
distribuição dos lugares (RANCIÈRE, 
2009, p.17). 

 

Estas manifestações estão, desde o princípio, comprometidas 

com um regime próprio da política, de indeterminação das 

identidades, ão da linguagem e das partilhas 

do espaço e do tempo. A política nasce como resultado das 

relações entre as partes partilhadas, na qual os indivíduos não 

estão reduzidos a um gênero social que não negue suas 

diferenças. O processo de trocas sociais ganha intensidade ao  
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17. A própria 

categorização de 

espectador tem o uso 

inadequado aqui, pois o 

que Teatro na Crueldade 

pretendia, justamente, era 

alcançar o corpo do 

espectador como 

participante da obra. 

ser conduzido por experiências estéticas, pois a relação entre 

os anonimatos e as múltiplas experiências estéticas possíveis 

favorece a revelação das diferenças, colocando a obra dentro 

de um regime político de questionamento de consensos.  

O teatro da crueldade de Antonin Artaud (2006) é um 

exemplo do anonimato como processo de purificação do 

corpo a fim de criar um corpo sem órgãos, que não é 

humano, nem metafísico, mas se molda como potência de 

resistência, de desvio e propagação de intensidades. O ator 

deveria desincorporar seus “órgãos” para que seu corpo se 

tornasse o organismo portador e transmissor de todas as 

intensidades e, da mesma maneira, o corpo do espectador17 

deveria tornar-se um organismo análogo, numa espécie de 

paralelismo corpóreo que enxerga no outro o seu duplo, 

mesmo que habitem planos distintos. O corpo sem órgãos 

almeja a multiplicação de maneiras de viver em um espaço 

que não possui “dentro” nem “fora”, através de uma 

linguagem enquanto corpo esvaziado que possa abrigar toda e 

qualquer experiência.  A ideia de corpo esvaziado pretende 

construir um corpo à semelhança do espaço ou como uma 

dimensão dele, que aparece apenas por fora, como uma 

superfície (ŽIŽEK, 2004) potencial, onde podem emergir 

eventos que contraponham identidades distintas. A auto-

referência TH, 2001) é fundamental para a 

sobrevivência do indivíduo em diferentes espaços, porque ela 

é uma capacidade que habilita o indivíduo a distinguir o seu 

próprio self e o seu não-self (2001) dentro de um determinado 

ambiente.  

                                                        
 



 76 

Na sociedade pós-moderna, caracterizada pela fragmentação 

dos espaços e pela onipresença do corpo através das novas 

tecnologias, tornou-se urgente resgatar a compreensão 

ontológica humana, que é justamente uma ontologia da 

criatura despedaçada em seu próprio núcleo (SANTAELLA, 

2004).  A construção de um corpo fragilizado que necessita 

de cuidados é rotineiramente absorvida pela sociedade 

através de cuidados com a beleza, saúde, segurança e rituais 

que vão sendo impostos sob o argumento de que cada 

indivíduo precisa encontrar seu próprio espaço (BAUMAN, 

2010) como busca pelo autoconhecimento. No entanto, o 

conhecimento próprio, como processo de subjetivação, 

acontece através do conhecimento do outro, por isso, é 

preciso tratar o “eu” como um self corporificado (BAUMAN, 

2010), que parte da compreensão do próprio corpo como algo 

externo a ele mesmo, ou como uma representação. Na 

realidade, a tecnologia criou este corpo que já está conectado 

com o mundo, aberto a diversos aspectos e sincronizados 

com ele (COUCHOT, 2003). A novidade que as tecnologias 

em rede trouxeram não está na multiplicação de corpos ou 

identidades, mas em poder tornar este fato evidente 

(SANTAELLA, 2004), porque a dificuldade está em mapear-

se cognitivamente (JAMESON, 2004) neste novo ambiente 

caracterizado por uma subjetividade sintética (LAURENTIZ, 

2006). 
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3. ESPAÇOS MEDIADOS  
as imagens e suas relações 

 

Na década de 60, paralelamente ao aparecimento da arte 

minimalista, uma série de propostas artísticas surgiram frente 

a um olhar crítico diante daquele contexto social e político. 

Tratava-se de uma postura crítica, mas ao mesmo tempo 

experimental, a respeito da tecnologia, do progresso, da 

estandardização produtiva e comportamental e, 

principalmente, sobre as experiências artísticas e os 

elementos estéticos em vigor. Embora fossem reivindicações 

análogas às propostas pelos Minimalistas, a discussão 

concentrava-se em um tipo de arte mais marginal, que não 

apenas interagia com o espaço social, mas que de alguma 

forma criava uma situação de estranhamento e desconforto 

durante sua experiência (RUSH, 2006). 

A estratégia adotada como questionamento acerca da 

construção desses estereótipos era a de colocar o próprio 

indivíduo numa situação de redescoberta. A década de 60 

marcou, sem dúvida, uma transformação ao menos nos 

modos de operação das atividades artísticas. Inúmeros artistas 

estavam certos de que uma transformação na sociedade só 

aconteceria através da própria transformação da arte. E o que 

se assistiu foram cisões com os modos tradicionais de criação 

na literatura, música, artes plásticas e teatro. As obras deste 

contexto possuem uma predileção por elementos visíveis e 

efêmeros como tentativa de desconstrução de um pensamento 

hegemônico. E, exatamente por isso, há uma aproximação da 

vida com a própria arte (live art), numa espécie de resgate de  
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um ritual artístico que tenta tirar a arte dos “lugares mortos” 

(institucionalizados) como os museus, as galerias e os teatros 

tradicionais, bem como, dotar a obra de elementos cotidianos 

triviais (RUSH, 2006). 

A contracultura e o movimento hippie dos anos 60 

possibilitaram uma profusão de experimentações cênicas 

como forma de colocar em prática aquelas propostas 

humanísticas do período. Surge a figura e, pela primeira vez, 

o termo performer, um tipo de artista que tem seu corpo 

como principal instrumento interventivo. Na realidade, a 

intenção era certo tipo de dissolução da figura do artista no 

contexto da obra, uma espécie de não-arte, uma atitude mais 

espontânea e mais próxima da vida. Esses artistas 

acreditavam que era a própria sociedade, que naquele 

momento estava imersa numa vida coreografada e maquinal 

ditada pelo capitalismo, e era urgente libertá-los dessas 

amarras através do resgate da não intencionalidade, a fim de 

tornar a obra aberta e, portanto, incerta (RUSH, 2006). 

A ruptura teve reflexos nos mais tradicionais campos da arte. 

Na música, Satie, Stockhausen e John Cage introduziram o 

silêncio e o ruído como elementos de composição da obra, 

bem como a possibilidade do aleatório e de uma arte não 

intencional. Na literatura, Ulisses, de James Joyce narrou a 

epopeia de um cidadão comum, e o escritor Vito Acconci 

transgrediu a forma tradicional da literatura ao transportar o 

“texto” da página para o próprio corpo como suporte de 

“leitura” de seu poema. No teatro os happenings levaram a 

ideia do improviso ao extremo ao propor peças cujos textos  
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estavam “abertos”, favorecendo uma interferência maior por 

parte do ator e, consequentemente, do público na obra. Além 

de encenarem fora do circuito das instituições, os atores 

dessas peças eram, muitas vezes, propositalmente amadores, 

dispensando, portanto, a figura do artista profissional (RUSH, 

2006). 

Paralelamente ao momento em que alguns artistas utilizavam 

seus corpos como objeto da obra, outros artistas 

desenvolveram performances mais estruturadas, nas quais o 

corpo e a possibilidade de multiplicá-lo representavam novas 

camadas de composição do espaço que envolve, portanto, 

camadas mais complexas que a sobreposição de planos e 

paredes. Esses artistas estavam interessados em uma conduta 

menos passiva, também por parte dos espectadores (RUSH, 

2006). 

Em Left Side, Right Side (1972), a artista Joan Jonas cria 

jogos entre câmera e espelho a fim de confundir a percepção 

de direita e esquerda ao olhar uma imagem invertida. A 

própria artista participa como performer através da pronúncia 

constante da fala “este é o meu lado esquerdo, este é o meu 

lado direito”, confundindo ainda mais o participante da obra 

(RUSH, 2006). 
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Figura 01 (superior): 

Joan Jonas, Left Side, Right 

Side. Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em: 

<http://mckenzieandthekill

joy.tumblr.com> Acesso 

em 01 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 (inferior): Joan 

Jonas, Left Side, Right 

Side. Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em: 

<http://mckenzieandthekill

joy.tumblr.com> Acesso 

em 01 de agosto de 2014. 
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A diluição do artista na obra faz emergir o sujeito que passa 

de mero espectador para participante da obra (RANCIÈRE, 

2012). Essa trajetória da conduta do espectador representou o 

cerne para as performances do artista nova-iorquino Dan 

Graham nos anos 70. O artista planejou aglutinar na mesma 

pessoa a figura do espectador e do artista ativo fazendo uso 

de influências brechtianas, ao colocar o público num lugar de 

desconforto. No ano de 1970, Graham realizou algumas obras 

nas quais é recorrente o uso do vídeo como suporte, que 

cumpre uma função simbólica de espelho, na interação do 

corpo com espaço e tempo. Destas, três obras são 

fundamentais para a compreensão do contexto de seu 

trabalho e principalmente para situar os rumos que o artista 

tomaria em futuras experimentações. A primeira delas, Roll 

(1970), era uma exibição simultânea de imagens captadas por 

duas câmeras, uma estava fixa em uma sala e filmava a 

performance do artista que rolava no chão com uma segunda 

câmera à mão. A segunda obra, Body Press (1970-1972), foi 

gravada, novamente, sob efeito de duplicidade. Trata-se da 

presença de dois corpos, um masculino e outro feminino, 

dentro de um espaço circular espelhado. Cada um possui uma 

câmera que registra os movimentos e a presença do outro 

através de sua reflexão no espelho, que em todo momento 

está representado por uma imagem deformada da realidade. 

Apesar da proximidade, os dois nunca se tocam ou se olham, 

pois estão, exclusivamente, em posições invertidas um para o 

outro. O espectador da obra visualiza estas duas imagens 

simultaneamente ao momento em que elas são criadas, num 

plano único e sem cortes (GRAHAM, 1979, s/p). 
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Figura 03 (superior): Dan 

Graham, Roll. Fonte: autor 

desconhecido Disponível 

em: <oliver-

kandt.tumblr.com> Acesso 

em 02 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 (inferior): Dan 

Graham, Body Press 

Fonte: autor desconhecido. 

Disponível em: 

<www.preview-art.com>  

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 
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Figura 05 (superior): Dan 

Graham, Body Press 

Fonte: autor desconhecido. 

Disponível em: 

<www.preview-art.com>  

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 (inferior): Dan 

Graham, Body Press 

Fonte: autor desconhecido. 

Disponível em: 

<www.preview-art.com>  

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 
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Figura 07: Dan Graham, 

Body Press Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em: <www.preview-

art.com>  Acesso em 02 de 

agosto de 2014.  

 

  

A mais complexa destas, TV Camera/Monitor Performance 

(1970) esboça uma participação mais efetiva do público, que 

é colocado em cadeiras diante do artista sobre uma mesa com 

uma câmera na mão. Semelhante a Roll, mas com uma 

proximidade maior com o espectador que visualiza sua 

imagem em tempo “real”, sem estar mediado por um objeto. 

No decorrer da performance, o artista manipula o tempo 

instantâneo ao gravar o próprio público através de sua 

câmera, que transmite imediatamente aquele filme para  



 87 

Figura 08: Dan Graham, 

TV Camera/Monitor 

Performance. Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em: <www.mnartists.org> 

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 

monitor posicionado atrás daquelas cadeiras. A situação 

colocada pelo artista obriga o público a escolher entre ser o 

espectador do artista ou de si mesmo, já que, novamente, o 

monitor é utilizado como uma metáfora do espelho. 

 

 

 

 

Em Projeção de duas consciências (1973), uma mulher 

sentava-se diante de um monitor que transmitia a imagem de 

seu rosto através de uma câmera que capturava a imagem de 

seu rosto, enquanto na parte posterior deste espaço estava um 

homem diante de um monitor que transmitia as mesmas 

imagens daquela mulher. A performance consistia no relato 

de ambos a respeito da imagem que assistiam, de forma a  
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Figura 09 (superior): Dan 

Graham,  Two 

Consciousness 

Projection(s). Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em: <http://art-

tech.arts.ufl.edu/~lkitkat13

1/dan_graham/two_consci

ousness.html> Acesso em 

02 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 (inferior): Dan 

Graham, Two 

Consciousness 

Projection(s). Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em:  <http://art-

tech.arts.ufl.edu/~lkitkat13

1/dan_graham/two_consci

ousness.html> Acesso em 

02 de agosto de 2014. 

colocar as duas figuras numa posição que é, 

simultaneamente, ativa e passiva, pois eles alternam a postura 

de espectador e agente da performance (RUSH, 2006). 
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Todas as obras representam uma transformação na forma de 

apresentar uma performance, pois, de fato, a utilização de 

câmeras e monitores modifica a percepção daquilo que 

inicialmente era, essencialmente, uma interação entre o corpo 

do artista vs. espectador. De alguma forma essa simplicidade 

de elementos possibilita o surgimento de questões e embates 

que inicialmente não estavam dispostos. Questões da ordem 

do tempo e espaço, história e memória, por exemplo, 

instigam distintas interpretações. Em seu texto, Cinema e 

Vídeo: Vídeo como Tempo Presente, parte integrante de 

Essay on Vídeo, Architecture and Television, (1979) o 

artista coloca o cinema e a performance televisionada dentro 

de uma categoria condicionada ao tempo presente (SANTOS, 

2010). Para ele, o filme é uma reapresentação editada de 

outra realidade para a contemplação individual por pessoas 

sem relação, enquanto o vídeo representa uma temporalidade 

imediata e “real” que coloca um espectador numa condição 

ativa e capaz de ser alimentado por elementos presentes no 

ambiente (2010). Em A imagem do Espelho | A imagem do 

Vídeo (1979), integrante do mesmo ensaio, o artista compara 

os dois suportes evidenciando que, no caso do vídeo, esse 

tempo pode ser instantâneo ou sofrer interferências relativas à 

condição espacial do espectador, mas em qualquer dos casos 

terá uma duração. Em contrapartida, para Graham (1979), o 

espelho reflete um tempo instantâneo sem duração. 

A crítica Rosalind Krauss agrupou algumas obras da 

videoarte, essencialmente aquelas em que o artista é o próprio 

objeto do trabalho, no propósito de relacionar as principais 

divergências destas para as demais obras de arte  
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 “convencionais”.  Para a autora, o ponto fundamental de 

crítica é um inerente narcisismo que se tornou recorrente em 

algumas obras do período da década de 60 e início de 70. Em 

Vídeo: a estética do narcisismo (1976), Krauss elege a obra 

Centers (1971), de Vito Acconci, como primeiro indício de 

sua hipótese, pois o artista utiliza o vídeo como uma metáfora 

representativa de um espelho. O trabalho se caracteriza por 

uma performance com duração de vinte minutos em que o 

artista indica, com seu próprio dedo, o monitor do vídeo, cuja 

imagem exibida é a do próprio artista, simultaneamente à 

ação. O que a autora considera uma quebra é o fato de não 

haver algum tipo de diferenciação entre o médium 

(GOLDBERG, 1979) e o artista. Ao analisar uma obra de arte 

convencional, seja ela pintura ou escultura, por exemplo, essa 

distinção entre medium e artista é muito mais clara, pois 

envolve conceitos técnicos práticos como a tela, a tinta e os 

materiais empregados para a criação de uma obra que terá 

como elementos mais subjetivos a interpretação e 

decodificação por parte do espectador num momento futuro. 
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Figura 11: Vito Acconci, 

Centers. Fonte: autor 

desconhecido. Disponível 

em: <rhizome.org> Acesso 

em 02 de agosto de 2014. 

  

 

 

A performance televisionada, quando contraposta à 

performance “tradicional”, pode ter um resultado arriscado, 

pois, na expectativa de uma abertura na obra, o artista está 

sob o risco de, justamente, esgotá-la em si. As possibilidades 

de subjetivação de uma performance na qual o corpo do 

artista é o próprio objeto são inúmeras, porque ele aparece 

desnudo e aberto à interpretações. A mudança do suporte do 

corpo traz consigo um risco de adoração da própria imagem 

por parte do artista, surgindo daí a analogia ao mito de 

Narciso (Krauss, 2002), na qual o vídeo cumpre o papel do 

espelho. Por outro lado, se bem utilizados, o suporte da 

câmera e do vídeo fazem com que a obra extravase até chegar 

ao corpo do outro, de forma a deslocar a figura do espectador 

para a do performer. Nas obras que se utilizaram do vídeo, o 

corpo era um elemento central. No caso das imagens pré- 
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gravadas, o corpo do artista era o elemento mais frequente, 

enquanto nas videoinstalações em “tempo real”, era o corpo 

do espectador que chamava a atenção. O vídeo possui a 

especificidade de um imediato feedback em relação às outras 

artes, pois é capaz de fazer a gravação e a transmissão 

simultaneamente. “Portanto, é como se o corpo estivesse 

centralizado entre duas máquinas, que abrem e fecham 

parênteses. A primeira delas é a câmera; a segunda, o 

monitor, que reprojeta a imagem do performer com 

imediatismo de espelho” (KRAUSS, 1976, p. 146). 

Embora este não seja um espaço para um aprofundamento 

nas teorias psicanalíticas, ainda assim, seria pertinente citar a 

analogia proposta por Krauss ao comparar o artista com o 

Narciso de Lacan, pois para a psicanálise a autorreflexão só 

se inicia quando o sujeito se liberta desta imagem retida no 

seu próprio “espelho”. Na videoarte, mesmo que de maneira 

distinta, esse aprisionamento pode acontecer de duas formas: 

a primeira causada pela não separação entre sujeito e objeto, 

enquanto a segunda seria causada pela suspensão da 

temporalidade, o que colocaria, também, o espectador de 

videoarte no espaço suspenso de um narcisismo diante do 

espelho.  

Para o artista Dan Graham “os espelhos refletem o tempo 

instantâneo sem duração (…) enquanto os vídeos fazem 

exatamente o contrário, ligando ambos numa espécie de fluxo 

duracional do tempo” (GOLDBERG, 2006, p. 152). É 

interessante notar que boa parte dos conceitos aplicados 

naquelas experimentações com vídeos são utilizados em  
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outras obras, nas quais, entretanto, a participação do 

espectador sofre uma transformação capaz de deslocá-lo de 

sua posição passiva. Embora fisicamente compostos de 

elementos simplificados, suas obras se adensam na medida 

em que o corpo “refletido” não é tão somente o corpo do 

artista dentro de sua própria natureza, mas um corpo 

estendido e multiplicado a fim de representar um corpo 

social. As superfícies refletoras podem, de infinitas maneiras, 

representar todas as dimensões do corpo, bem como impor 

todas as suas deformações possíveis através de jogos óticos. 

“Os jogos de espelhos revelam o quanto a vertigem do 

espectador conduz mesmo à impossibilidade de captar uma 

imagem fixa do nosso próprio corpo” (JEUDAY, 2009, p. 2). 

O deslocamento do ambiente privado (do próprio corpo ou da 

galeria) aproxima a obra a uma esfera que é, de fato, pública. 

A coexistência entre as dimensões convencionais e 

eletrônicas possibilita a inter-relação de diversos sentidos do 

corpo, de uma maneira análoga a outras intervenções, mas de 

uma forma muito mais potente, em virtude da 

experimentação espaço-temporal acontecer num contexto 

historicamente distinto. As novas tecnologias provocaram 

uma transformação especialmente no que se refere à presença 

“real” das pessoas, pois as imagens podem ser 

exponencialmente multiplicadas ao ponto de indeterminar a 

sua presença física. Da mesma forma, a materialidade dos 

espaços não se restringe mais às paredes, aos tetos e à 

opacidade das superfícies, assim como a comunicação não 

está limitada às questões físicas. É exatamente isso que tem 

se transformado com as tecnologias avançadas e a  
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teledistribuição em rede. Se a janela catódica e a tela 

matricial substituem a um só tempo as portas e os meios de 

comunicação física é porque a própria representação 

cinemática tende a substituir a realidade da presença efetiva, 

a presença “real” das pessoas e das coisas, pois o "acidente" 

das máquinas de transferência instantânea tem substituído a 

"substância" do espaço/tempo (VIRILIO, 1993). A sociedade 

é constituída a partir da relação entre indivíduos, cultura e 

espaço e a inclusão da tecnologia permite ao corpo social 

adquirir novos contornos através de uma não-linearidade e 

pela inclusão de padrões artificiais que se mesclam com as 

dimensões dos lugares. As novas tecnologias multiplicaram 

as criações de outros espaços, menos palpáveis e muito mais 

subjetivos, graças à sua produção infinita de imagens e 

informação.  

O corpo, em seus menores gestos e movimentos, é 

efetivamente suscetível de ser interligado ao mundo virtual 

no qual evolui. Uma nova relação entre o gestual e o 

conceitual pode ser imaginada porque existe uma 

hibridização entre corpo e imagem, transformando-a num 

lugar explorável, que não seria puramente espaço, uma 

condição a priori da experiência do mundo, nem seria um 

simples substrato dentro do qual a experiência iria inscrever-

se. Este híbrido transfigura-se como o próprio lugar da 

experiência, que permite voltar à fonte de sua inteligibilidade, 

isto é, à sua essência (VIRILIO, 2011). 

As consequências dessa evolução do estatuto da imagem são 

radicais. A imagem de síntese modifica as relações entre as  
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imagens no espaço, estruturando-o de outra forma, como 

instrumento da escrita. Como lugar virtual, a imagem de 

síntese estabelece ligações inéditas entre preceitos e 

conceitos, entre fenômenos perceptíveis e modelos 

inteligíveis, modificando, também, as percepções do corpo. 

“A hibridização íntima dos lugares virtuais com o corpo, com 

os formalismos abstratos, com escalas de tempo e curvaturas 

de espaços arbitrarias levará, possivelmente, a certa 

desapropriação daqueles hábitos mais interiorizados” 

(QUÉAU, 1993, p. 99). 

Neste novo espaço, a percepção, os gestos e os movimentos 

cotidianos são modificados pela presença da tecnologia. Os 

impactos do computador podem ser descritos como uma 

remodelação espacial, ao contrário do que muitos consideram 

como um distanciamento da experiência física e da 

materialidade. Para Antoine Picon (2013), no célebre 

romance de Ballard, Crash, há uma evocação de uma nova 

situação do corpo, um híbrido entre corpo e sua extensão 

mecânica, que Couchot (1998) define por sujeito 

interfaceado, que tem seu corpo acoplado a mundos virtuais e 

a ambientes sintéticos multissensoriais.  
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Estamos prestes a habitar o mundo 
comum e o mundo virtual [...] a célebre 
afirmação de Toyo Ito de que os 
arquitetos deveriam na verdade projetar 
para sujeitos dotados de dois corpos, um 
real e um virtual. “Nós, da idade 
moderna, dispomos de dois tipos de 
corpo”, escreve Ito. “O corpo real, 
conectado ao mundo real por meio de 
fluidos que correm no seu interior, e o 
corpo virtual, conectado ao mundo por 
meio de um fluxo de elétrons.” Na 
verdade, esses dois corpos não são 
separados; ao contrário, fazem parte do 
que hoje constitui a presença física 
(PICON, 2013, p. 216). 

 

 

Analisar os impactos da cultura digital no espaço deve partir 

de uma reflexão sobre os princípios de construção do próprio 

espaço virtual. Para a socióloga Saskia Sassen (2013) é 

essencial que se inclua as noções de escala e amplitude para 

fazer uma leitura sobre a digitalização. “O espaço digital está 

embutido nas estruturações mais amplas, sociais, culturais, 

subjetivas, econômicas e imaginárias da experiência vivida e 

nos sistemas dentro dos quais existimos e operamos” (p.137). 

O computador é uma das partes deste universo digital global, 

povoado desde as redes mundiais até os aparelhos digitais 

portáteis. O dispositivo tecnológico não abole a distância 

entre a representação e a realidade, pelo contrário, ele 

instaura a possibilidade de um processo documentado e 

contínuo entre a pura representação e as especificações  
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técnicas, de maneira que espaços de simulação não tentam 

imitar ou substituir o real. Há uma confusão recorrente que é 

a de associar a realidade virtual ao simulacro, que por sua 

vez, constrói uma imagem enganosa da realidade, enquanto 

que a simulação não tenta imitar o real, mas substituí-lo por 

meio de um modelo matemático que interpreta racionalmente 

uma realidade (COUCHOT, 1998). 



 99 

2.1. ESPELHO  
a imagem como dimensão do tempo 

 

 

 

 

O tempo e as memórias são estruturas fundamentais para a 

construção da imagem. A influência do filósofo Henri 

Bergson é, portanto, adequada  para a compreensão a respeito 

das transformações sofridas pelas imagens na presença do 

tempo. Para Bergson (2006), a realidade é fluxo existente no 

movimento do tempo, cuja essência é a sua duração. A 

percepção da passagem de tempo favorece a permanência de 

outros sentidos fundamentais para que a memória exista, de 

forma a coabitarem um mesmo espaço, passado, presente e 

futuro, pois a construção de uma nova imagem pode 

favorecer o surgimento de um tempo intrínseco a ela. E como 

a imagem é resultado da percepção, Bergson (2006) salienta a 

necessidade de inclusão do indivíduo em sua construção.  

 

A percepção do movimento é o que estrutura o pensamento 

sobre o tempo em Bergson (2006b), que se apoia nas teorias 

quânticas sobre o princípio da incerteza. A relação entre a sua 

filosofia e a teoria quântica é exemplificada através da 

interpretação de dois paradoxos de Zenão a respeito do 

movimento: o paradoxo flecha e Aquiles e a tartaruga. O 

argumento de Zenão é de que a flecha, em seu voo, esteja 

fixa, como se esse movimento fosse composto por frames da 

flecha ocupando distintos espaços ao longo de sua trajetória. 

No caso da corrida, em virtude da velocidade de Aquiles ser  
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maior, a tartaruga começa a corrida em uma posição de 

vantagem, mas Aquiles nunca poderá alcança-la, pois ela 

sempre estará uma posição à frente dele. O paradoxo surge 

porque um objeto é considerado em repouso quando ocupa 

um lugar idêntico a si mesmo. Por isso, para Zenão, o 

movimento é uma ilusão dos sentidos, ou seja, uma 

construção da visão. No caso da flecha, os sucessivos 

repousos é que dão a sensação de movimento e é possível 

prever a trajetória fazendo uma dedução da sequência de 

movimentos. No caso de Aquiles, o movimento, quando 

analisado independentemente, é ilimitado e ele venceria a 

corrida facilmente, mas quando este movimento depende de 

um referencial (tartaruga), seu deslocamento é regido pelo 

espaço da tartaruga.  

 

Na interpretação de Bergson (2006b), entretanto, o 

movimento da flecha é algo indecomponível, pois não se trata 

de um movimento do ponto A ao ponto B e sim de um 

movimento AB. Da mesma maneira, é possível concluir que 

Aquiles ultrapassará a tartaruga, pois cada um de seus passos 

deve ser compreendido como um ato indivisível. Na 

interpretação de Zenão a intuição apreende a duração, pois ao 

visualizar a trajetória da flecha em estágios a percepção 

constrói o movimento e espacializa o devir. Mas para 

Bergson (2006b) essa percepção não acontece somente pela 

justaposição de fragmentos de imagens, mas por uma 

fragmentação da realidade onde há um passado que se 

prolonga no presente, que por sua vez, já adentra o futuro. A 

interpretação pauta-se na duração do tempo, e seu 

pensamento tem o propósito de diluição das antíteses do  
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18. Cinemática é uma das 

partes da Mecânica que 

descreve os movimentos 

dos corpos determinando 

sua posição, velocidade e 

aceleração a cada instante. 

O tempo é uma noção 

aceita sem definição e 

fundamental na descrição 

de qualquer movimento. 

Os corpos considerados 

móveis, são denominados 

como pontos materiais. 

Ponto material, por sua 

vez, é um corpo cujas 

dimensões não interferem 

no estudo de determinado 

fenômeno. Informação 

obtida em 

<http://www.infoescola.co

m/mecanica/cinematica>. 

Acesso em 2 de Agosto de 

2014.  

pensamento conceitual por meio do estabelecimento de um 

procedimento dualista, no qual, dissocia a visão analítica da 

experiência. Bergson (2006b) acredita que a vida é construída 

dentro dessa dualidade, e são nessas camadas de 

complexidade que o tempo aparece. Para o filósofo Paul 

Virilio (2011), quando o tempo é eliminado, o ato de ver 

passa a ser um ato antes da ação, uma espécie de pré-ação.  

 

A dificuldade de percepção do tempo é favorecida por sua 

aceleração em virtude, principalmente, da evolução da 

tecnologia. A internet permitiu uma mobilidade de imagens 

que “aproximou” o mundo ao ponto de quase igualar a 

mobilidade física à uma mobilidade eletrônica (Virilio, 

2005). A tendência, atualmente, é de uma proximidade entre 

todos os corpos e todos os lugares do mundo com uma 

intensa permutabilidade dos espaços, desaparecendo, 

portanto, com a automobilidade (2005).  

 

Dessa forma, seria necessário fazer uma releitura a respeito 

do movimento corpo frente a este novo contexto. Virilio 

(2005) ressalta que a física enquadra a energia em 

basicamente dois tipos, a energia potencial, referente à 

interação do corpos, e a energia cinética, que seria a 

responsável por provocar o movimento. Para ele, seria 

conveniente que hoje se falasse em energia cinemática18, que 

resulta do efeito do movimento e de sua maior ou menor 

rapidez sobre as percepções oculares e óticas.  

A proliferação de imagens que circulam a uma velocidade 

segundo-a-segundo coloca o corpo dentro de uma ubiquidade  
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tecnológica garantindo a ele a possibilidade de “habitar” dois 

ou múltiplos lugares simultaneamente. A experiência de dois 

lugares é uma experiência contemporânea, na qual a 

dimensão de espaço presente numa imagem criada é uma 

simulação (COUCHOT, 2011) do espaço “real”, ou seja, ela 

representa duas das quatro dimensões necessárias para que o 

espaço seja percebido, a experiência ocorra e o espaço social 

seja construído. O duplo absoluto, entretanto,  ocasionado 

pelo imediatismo de algumas imagens virtuais destrói os 

limites entre o mesmo e o outro e, portanto, a possibilidade 

de “sermos o duplo, isto é, simultaneamente o eu e o outro” 

(MACIEL, 1997 p. 257). 

 

 

 

 

 

[espaço + espaço + espaço + tempo]  + experiência = 

percepção  

 

 

 

[espaço + espaço ]  - experiência = ausência de percepção   
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Figura 12: A posse do 

Papa Bento XVI em 2005 

comparada à posse do Papa 

Francisco em 2013. 

Disponível em: 

<http://cibermovel.blogspo

t.com.br> Acesso em 02 de 

agosto de 2014. 

 
 

 
A bobeira se revela em outras situações: 
é o caso de quem tira um selfie tendo ao 
fundo a torre Eiffel, ou (pior) ao lado de, 
sei lá, Tony Ramos ou Cauã Reymond 
[...] 
Desdobro meu self (cabe bem a palavra) 
em duas entidades distintas: aquela 
pessoa que está em Paris, e aquela que 
tira a foto de quem está em Paris.  
Pode ser narcisismo, é claro. Mas o 
narcisismo não precisa viajar para lugar 
nenhum. A complicação não surge do 
sujeito, surge do objeto. O que me 
incomoda é a torre Eiffel; o que fazer 
com ela? O que fazer da minha relação 
com a torre Eiffel? (trecho extraído de 
Selfies, escrito por Marcelo Coelho e 
publicado pelo jornal Folha de São 
Paulo) 
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Figura 13: Selfie. 

Disponível em: 

<www.amyleggette.com>  

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 

  

 

 

 

Este duplo absoluto não construiria percepções, mas apenas 

fragmentos de imagens sem contexto, nos quais a única 

referencia é a própria imagem. O vazio de significado reside 

no fato de que somente a imagem é fragmentada, enquanto o 

tempo é o mesmo nas duas imagens.  
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2.2.1. Dimensão por SEGMENTAÇÃO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O surgimento de dimensões através da segmentação está 

fundamentada na passagem do tempo através do movimento 

corporal. Esta conceituação tem início nas primeiras 

experiências com cronofotografias e culmina com a 

montagem de narrativas fotográficas. Nos dois casos, a 

fotografia apresentada na mesma sequência da experiência é 

capaz de criar percepções espaço-temporais que se somam às 

imagens que povoam a memória.  
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Antes mesmo do advento das imagens computadorizadas já 

seria possível contrapor estes dois estados da imagem (a 

representada e a percebida). Se for tomada de exemplo a 

cronofotografia de Étienne-Jules Marey e de Eadweard 

Muybridge ela poderia facilmente equivaler a um domínio da 

persistência mental da imagem, pois a série de fotografias 

dispostas faz com que o movimento seja percebido e 

visualizado, mesmo através de imagens estáticas. A 

persistência da imagem na cronofotografia e por conseguinte 

no cinema serviram para que esse tempo pudesse ser 

visualizado. 

 

 

 

 

“Essa poderia ser a razão pela qual, 
após ter estado relativamente pouco 
presente na já longa história da 
fotografia, hoje em dia, a sequência 
suscita mais interesse: afinal, vivemos 
uma época que extrai sua força da 
confusão e da desagregação das 
especificidades, mesmo quando ainda 
não estão garantidas por afastamentos 
reais entre as condições técnicas”. 
(Bellour,1997, p.110). 
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Figura 14 (superior):    

E.J. Marey, Geometric 

Chronophotograph of the 

man in the black suit, 

1883. Fonte: XX. 

Disponível em: 

<http://goldberg.berkeley.e

du/courses/S06/IEOR-QE-

S06/images.html> Acesso 

em 02 de agosto de 2014. 

 

 

Figura 15 (meio): 

Etienne-Jules 

Marey, Jumper 1886. 

Fonte: Etienne-Jules. 

Disponível em: 

<http://kjfilm2700.wordpre

ss.com/2014/01/15/earlytec

h/ > Acesso em 02 de 

agosto de 2014. 

 

 

 

 

Figura 16 (inferior): 

cronofotografia de 

Eadweard Muybridge 

Fonte: Eadweard 

Muybridge. Disponível 

em:<http://performanceere

enactment.blogspot.com.br

/2011/05/cronofotografia-

tentativas-de-

registro.html> Acesso em 

02 de agosto de 2014.
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Nos dois casos a persistência da imagem é determinada pelo 

tempo, seja pelo tempo de exposição da imagem seja pela 

sequência do tempo mental presente para a construção de 

uma imagem final para o indivíduo que a observa.  

 

A cronofotografia descompactava situações anteriormente 

invisíveis com o intuito de revelar os mistérios dos corpos em 

movimento através do tempo. Não se trata somente de 

replicar figuras para criar a ilusão do movimento, pois a 

experiência não se pauta na unicamente na imagem, ela é 

resultado de uma confluência de estados do presente 

(imagem), da memória (passado) e a materialização de um 

futuro configurado pelo movimento do corpo construído na 

consciência, um estado mental.  

 

 
 
O sequenciamento de imagens cria uma espécie de narrativa 

que se constrói através do tempo. Nesta categoria estão as 

fotografias de Marey e Mumbridge que usam de uma 

sequência temporal linear na produção das imagens. Os 

vídeos do artista David Crawford também pertencem a esta 

categoria, mas com um sequenciamento não-linear. Esta 

outra maneira de explorar o espaço na imagem pode ser 

observada nas foto-romances, pois por se tratar de uma 

categoria ficcional acaba distanciando a fotografia de mero 

registro do presente.  

 

A lógica de um imagem que remete à outra aproxima o 

trabalho de Hockney ao do artista Duane Michals. Michals 

faz um percurso cinematográfico através do movimento da  
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Figura 17: Duane 

Michals, passagem de 

tempo na fotografia.  

Fonte: Duane Michals. 

Disponível em: 

<http://lounge.obviousmag

.org/de_dentro_da_cartola/

2013/09/duane.html > 

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 

câmera na profundidade de uma única imagem. A elaboração 

deste percurso se faz através de uma lógica de “boneca russa” 

no qual, uma imagem contém outra imagem, que por sua vez 

detém outra e assim infinitamente. Isso recai no conceito de 

indivisibilidade da imagem.  

 

A passagem de tempo existente entre um quadro e outro é o 

que define um eixo narrativo e a construção do espaço é feita 

através do entrelaçamento de duas categorias de imagens: a 

imagem em si (que contém o que realmente foi fotografado) e  

a imagem subliminar, que é deduzida.  
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Figura 18: Duane 

Michals, The Spirit Leaves 

the Body, 1968.  Fonte: : 

Duane Michals. Disponível 

em: 

<http://rebloggy.com/post/

photography-art-black-

and-white-vintage-duane-

michals/42257126538 > 

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 
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 2.2.2. Dimensão por FRAGMENTAÇÃO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O surgimento de dimensões através da fragmentação  está 

fundamentada pela presença de um tempo menos explícito 

que surge da persistência visual em tentar encontrar uma 

conexão entre os fragmentos de imagem.    
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Figura 19: Hannah Höch, 

Cut with the Kitchen Knife 

through the Beer-Belly of 

the Weimar Republic, 

1919, collage of pasted 

papers, 90 x 144 cm. 

Fonte: Desconhecido. 

Disponível em: 

<http://ofartesangela.blogs

pot.com.br/2012/11/hanna

h-hoch.html > Acesso em 

02 de agosto de 2014.

A colagem elimina a hipótese das imagens se igualarem, pois 

na transição de uma região a outra ocorre através de ruídos e 

diferenças de cores e plasticidades. É uma espécie de 

desobrigação à fluidez do tempo e, justamente por isso, faz 

com que ele seja deflagrado.  

 

 

 
 

A imagem final pode ser lida e decodificada mesmo com a 

ausência visível do tempo, pois embora não possa ser 

visualizado em sua totalidade, ele é o elemento que conecta 

cada fragmento.  
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Trata-se de substituir a velocidade (uma porção de 
espaço percorrido numa porção de tempo) pela 
densidade (uma porção de tempo condensada naquela 
porção de espaço) (ENTLER, 1997). 

 

 

 

A duração do tempo pode ser percebida através da 

fragmentação da imagem. O artista David Hockney criou um 

tipo de fotografia que denominou como joiners, que seria 

uma espécie de mosaico resultado da junção de fragmentos 

reunidos de diversas imagem. A imagem base ou referente é 

sempre de um mesmo objeto ou vista, mas captada à vários 

golpes e sob diversos ponto de vista. O que o artista consegue 

com sua obra é desmontar o modo de ver tradicional na 

representação construído através da perspectiva. A visão 

unilocular é uma característica preliminar da fotografia e 

também uma metodologia de representação cartesiana que 

influencia a construção de outros tipo de imagens ou espaços 

construídos.  

A obra de Hockney teria como resultado um tipo de imagem 

que está entre a fotomontagem e a colagem. No caso da 

fotomontagem, a imagem final é uma sobreposição de  
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Figura 20: Foto 

panorâmica gerada a partir 

de um software de 

computador. 

 Fonte: Desconhecido. 

imagens que procura eliminar igualar as diferenças que 

possam existir nas regiões de ligação entre elas. Estas 

diferenças referem-se tanto à deformações do espaço geradas 

pelo próprio equipamento fotográfico, como à fragmentações 

do tempo que podem ser visualizadas através das escalas 

tonais de cada imagem isolada. O que se deseja da 

fotomontagem é uma imagem complexa e uniforme, e por 

isso, o tempo tende a se uniformizar. 
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Figura 21 (superior): 

David Hockney, My 

mother (1982). Fonte: 

David Hockney. 

Disponível em: 

<http://www.redtedart.com

/2012/07/18/kids-get-arty-

exploring-david-hockney-

photo-montage/ > Acesso 

em 02 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 (inferior): 

David Hockney, Chair. 

Fonte: David Hockney. 

Disponível em: 

<http://www.bideford.devo

n.sch.uk/art/gcse07/viewpo

ints/slides/chair%20by%20

david%20hockney.html > 

Acesso em 02 de agosto de 

2014. 
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Para Arlindo Machado, “o processo de visão corresponde a 

uma varredura do espaço, em que olhos, a cabeça e até 

mesmo o corpo todo se movem, construindo a imagem no 

tempo” (MACHADO, 2011b, p.65) Para ele, é somente nesta 

dimensão temporal que o espaço pode ser tornar visível aos 

olhos, pois do contrário, a imagem será apenas uma 

simulação que não pode ser apreendida.  

Os joiners do artista David Hockney deixam visíveis os 

intervalos temporais que são superpostos uns aos outros de 

forma a criar um dinamismo e uma subjetividade capazes de 

recuperar a dimensão mnemônica e imaginativa, que são 

bases da concepção bergsoniana do tempo como 

descontinuidade. (MACHADO, 1997) 

Esta reflexão remonta a um pensamento de Barthes, no qual, 

“a incoerência é preferível à ordem que deforma.” Segundo 

este preceito, seria possível exprimir o caos, sem entretanto, 

reduzi-lo, ou seja, a capacidade de uma imagem deter 

inúmeros significados e inúmeras centralidades. A imagem 

de um corpo ou de um espaço aparentemente caótica é, na 

realidade, composta por muitos outros espaços singulares que 

ao serem superpostos obrigam que os olhos realizem 

deslocamentos através de um mecanismo conjunto entre 

mente e visão.  

O afastamento daquela ideia de totalidade da imagem 

tradicional é conquistada através da decomposição de uma 

imagem em várias partes autônomas. Esta ação faz com que  
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cada fragmento possua uma história, um corpo e habite um 

espaço próprio.  

Essa desobrigação de ocupar um lugar deu à imagem uma 

potencia maior, que seria a de “suspender a identidade 

metafórica do sujeito (face à imagem-objeto)”1 

Ainda que o tempo esteja presente numa imagem fotográfica, 

a sua percepção, entretanto, é menos direta que a do espaço. 

Numa imagem estática, o espaço pode ser medido no âmbito 

da escala, da perspectiva e da distorção (ENTLER, 2007), por 

outro lado, o tempo sempre necessitou de dispositivos para 

medição, pois se trata de um elemento impalpável. Ao 

analisar uma fotografia é possível notar a presença de um 

recorte de tempo, ou seja, de um instante que não acompanha 

uma duração. Nesta mesma fotografia, por outro lado, é 

possível traçar uma série de analogias espaciais, relacionadas 

com os espaços daquele lugar presentes na memória.  

Por outro lado, quando a fotografia é apresentada em fluxos, 

aquela relação estática do tempo se transforma e ela passa a 

representar o tempo. Para Ronaldo Entler (1997), 

historicamente é possível marcar três formas distintas de 

representação do tempo na fotografia: o tempo inscrito na 

imagem [1], o tempo denegado pela imagem [2] e o tempo 

decomposto pela imagem [3]. 

O surgimento da fotografia instantânea abriu possibilidade 

para maiores experimentações, permitindo o surgimento de 

um tipo de imagem mais espontânea que a distanciou de uma  

                                                        
1 ALLIEZ, Éric. Entre imagem e pensamento p. 274 
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Figura 23: Philippe 

Halsman Jumpology. 

Fonte: Philippe Halsman. 

Disponível em: 

<http://cheungyyy.blogspo

t.com.br/2011_12_01_arch

ive.html> Acesso em 02 de 

agosto de 2014. 

 

imagem realista. Este tipo de imagem foi propiciado pelas 

próprias possibilidades do equipamento fotográfico gerar 

imagens desprogramadas [1]. Desta categoria emergiu a 

possibilidade de capturar o instante [2]. Por outro lado, esta 

seria uma análise redutora demais pois a imagem exibida 

pelo fotógrafo é resultado de inúmeras experimentações e 

disparos. O que ocorre, normalmente, é que este processo não 

fica visível na imagem final, anulando, da mesma forma, o 

fluxo do tempo. A estruturação da fotografia através em 

fluxos [3] permite a ela representar o tempo e esse 

movimento tem duas lógicas possíveis, o sequenciamento e a 

fragmentação.  
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Figura 24: Detalhe da 

obra Henry Moore Much 

Hadham 23rd July 1982 

David Hoc. Fonte: David 

Hoc. Disponível em: 

<http://thedelightsofseeing.

blogspot.com.br/2011/03/c

ubism-joiners-and-

multiple-viewpoint.html > 

Acesso em 02 de agosto de 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando organizados em um único corpo, a imagem final 

sempre esconderá uma imagem que remete à outra e assim 

sucessivamente. Esta ação cria um movimento marcado pelo 

tempo desdobrado. 
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Figura 25: Henry Moore 

Much Hadham 23rd July 

1982 David Hockney. 

Fonte: David Hoc. 

Disponível em: 

<http://thedelightsofseeing.

blogspot.com.br/2011/03/c

ubism-joiners-and-

multiple-viewpoint.html > 

Acesso em 02 de agosto de 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Em Leiaut, os fragmentos da arquitetura são os elementos 

que realmente podem ser vistos. Esses fragmentos aparecem 

são como inícios sem fim, pois sempre há uma cisão entre 

eles. Essas cisões, entretanto, tem a função de marcar uma 

passagem de tempo de um fragmento para outro. Elas atuam 

como dispositivos de transmissão do tempo.  
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Figura 26: Viviane Sá, 

Layout, 2013. Fonte: 

Viviane Sá. 

Os fragmentos dispostos estão desprovidos de sua função, 

pois estão deslocados de seu contexto original. A nova 

função é construída através deste movimento da visão que se 

deslocamento entre um pedaço e outro do espaço.   
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Figura 27: Viviane Sá, 

Layout, 2013. Fonte: 

Viviane Sá. 
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Figura 28: Viviane Sá, 

Layout, 2013. Fonte: 

Viviane Sá. 

 
 

 

Ainda dentro deste raciocínio, o artista Isidro Blasco 

apresentou em seu trabalho uma fusão entre fotografia, 

arquitetura e instalação. Este híbrido é explorado na 

construção de novos espaços que são remontados a partir de 

fotografias de outros espaços reorganizadas em esculturas. 
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Figura 29 (superior): 

Isidro Blanco, Título 

desconhecido. Fonte: 

Isidro Blanco. Disponível 

em:<http://artistaday.com/

?p=316> Acesso  02 de 

agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 (inferior): 

Isidro Blanco, Courtyard, 

2008. Fonte: Isidro 

Blanco. Disponível em: 

<http://www.pkf-

imagecollection.org/artist/I

sidro_Blasco/works/#!486

0> Acesso  02 de agosto de 

2014. 
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Figura 31 (superior): 

Viviane Sá, Walzer 2011. 

Fonte: Viviane Sá.

 
 

Figura 32 (inferior): 

Viviane Sá, Walzer 2011. 

Fonte: Viviane Sá. 
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O trabalho Walzer, é uma performance fotografada que 

sobrepõe o fragmento pessoal do corpo presente à fotografias 

históricas do passado para a realização de uma terceira 

imagem, a fotografia deste instante. A colagem de imagens 

combina espaços e tempos improváveis de estarem juntos.     

 

 

Na obra Stop Motion Studies, do artista David Crawford, 

fragmenta o movimento em instantes. A obra consiste em 

uma pré-gravação de pessoas dentro de vagões de metro. 

Feita isso, o artista divide o conjunto em quadros, 

posteriormente recombinados de maneira randômica. A nova 

sequência será, portanto, uma narrativa não-linear na qual o 

tempo passa a ocupar o mesmo local de destaque da imagem. 

É possível situar este trabalho dentro de um estado de 

consciência aproximando-o com a lógica que rege os sentidos 

humanos. Essa natureza randômica permite que se vivencie 

uma eternidade em um instante.  
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Figura 33: David 

Crawford, Stop Motion 

Studies, 2004 Fonte: 

Desconhecido. Disponível 

em:<http://www.intelligent

agent.com/archive/Vol5_N

o1_reviews_siggraphartgal

lery_eber.htm > Acesso  

02 de agosto de 2014. 
 

 

 

 

Figura 34: Frame de Stop 

Motion Studies, 2004. 

Fonte: Desconhecido. 

Disponível 

em:<http://www.intelligent

agent.com/archive/Vol5_N

o1_reviews_siggraphartgal

lery_eber.htm > Acesso  

02 de agosto de 2014.

 
 

 

 
 

Quando Crawford recombina os instantes ele cria um outro 

tempo que não pode ser reconhecido. E esse estranhamento 

instiga para aquela necessidade natural de reconhecimento do 

tempo, espaço e do outro, ele recria o duplo e a possibilidade 

de estar fora do tempo.  
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2.2.3. Espaço por SOBREPOSIÇÃO    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de espaços por sobreposição é a aposta para que 

o tempo seja percebido. Para Flusser “as informações 

produzidas e distribuídas por aparelhos permitem a 

introdução de elementos humanos não previstos”(2011).  
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Veja só esse sou eu, veja só esse sou 
eu, 
Sou Narciso invertido, 
Veja é bem mais divertido  
Olho pro espelho e sei que não é lá 
que estou 
[...] 
Saca só essa aparência, sou é pura 
impermanência  
(trecho da música Narciso Invertido 
de Wander Widner) 

 

 

 

 

Algumas instalações do artista Dan Graham utilizavam 

circuitos de câmeras de vídeo com exibição retardada com o 

propósito de colocar o espectador em dois espaços diferentes 

simultaneamente. Na obra Passado(s) presente(s) contínuo(s) 

(1974), ele inseriu este retardo na exibição dos vídeos entre 

duas salas espelhadas, desta forma, ao andar entre uma sala e 

outra era possível observar o próprio ato de ser observado. 
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Figura 35 (superior): Dan 

Graham, Esquema da obra 

Passado(s) presente(s) 

contínuo(s) 1974. Fonte: 

Dan Graham. Disponível 

em:<http://www.medienku

nstnetz.de/works/present-

continuous-pasts/> Acesso  

02 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 (inferior): Dan 

Graham, Imagem da obra 

Passado(s) presente(s) 

contínuo(s) 1974. Fonte: 

Dan Graham. Disponível 

em:<http://www.newmedia

-art.org/cgi-bin/show-

oeu.asp?ID=15000000002

0624&lg=FRA> Acesso  

02 de agosto de 2014.
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19. ALLIEZ, Éric. Entre 

imagem e pensamento .  

 

20. VIRILIO, Paul. A 

imagem virtual mental e 

instrumental 

A criação de híbridos, de camadas sobrepostas ou imagens 

síntese a partir de imagens técnicas possibilita a subjetivação 

daquilo que era essencialmente objetivo. “Não é toda imagem 

‘clássica’ do pensamento que se vê invertida, quando o 

próprio registro da imagem escapa – objetivamente, isto é, 

tecnicamente – à lógica da representação que na forma 

interior da sua historicidade bimilenar ela havia contribuído 

para fundar?”19 

Este cenário um tanto complexo e por vezes confuso é 

definido por Paul Virilio como o “desnorteio da 

representação”.20  Neste sentido, Edmond Couchot elucida 

que a perspectiva renascentista se pauta na “automatização” 

de uma lógica figurativa ótica “informada por um real a 

representar de que ainda são tributárias as técnicas 

fotográficas, fotomecânicas, cinematográficas e televisivas “, 

pois estas linguagens ainda obedecem ao modelo único de 

uma “morforgênese por projeção”. As imagens técnicas ou 

tecnologias numéricas colocaram em cheque essa crença de 

um mundo concebido como lugar das coisas (ALLIEZ, 

1996). 

 

 

(-1)x(-1)=+1 Um Enigma para Flusser  

 

O primeiro Enigma desenvolvido pelo grupo foi o (-1) x (-1) 

= +1 Um enigma para Flusser e consiste em uma instalação  
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Figura 37:  Grupo de 

Pesquisa Realidades, 

Esquema da montagem da 

obra (-1) x (-1) = +1. 

Fonte: Viviane Sá. 

Disponível em: 

<http://www2.eca.usp.br/re

alidades/en> Acesso  02 de 

agosto de 2014.

vídeo-interativa que sobrepõe num mesmo espaço três tipos 

de imagens: 1. a refletida no espelho (que é observável a olho 

nu e também  é capturada pela câmera), 2. A capturada 

através de uma câmera (imagem da face e sua posterior 

refletida no espelho) e 3. A calculada por um computador.  

 

 
 

É importante notar que esta distinção se refere a três tipos de 

imagens, mas não se restringe a três imagens produzidas 

necessariamente. Nesta experimentação é possível notar a 

construção de diversas camadas de imagens. 

A produção de imagens em colaboração com a informática é 

chamada de infografia. Esse tipo de criação infográfica está 

pautada nos conceitos de imagem Digital e imagem 

Numérica, que significa que uma imagem pode ser redutível  
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aos pequenos elementos que a constituem. Para Julio Plaza, 

“toda imagem, no sentido de imagem de representação, se 

encontra decomposta e recomposta segundo sua unidade de 

base pontual”.   

 

As imagens numéricas ( televisivas, computadorizadas, 

digitalizadas ou holografadas) são produzidas e 

transformadas instantaneamente através de diversos meios. O 

meio, por sua vez, também se transformou, pois ele abriga 

agora um trânsito de informações entre suportes, interfaces e 

modelos como meras matrizes numéricas, fazendo surgir 

novos espaços topológicos pois a infografia requer um 

sistema de comunicação bidirecional, o que reforça seu 

caráter de distinção entre o passivo e o ativo e entre o 

interativo e o não interativo.  

 

 
 
A interatividade que opera em tempo 
real, permite o nascimento de formas 
imagéticas diante dos olhos do operador, 
de forma rápida, versátil e fluida. A 
imagem não se apresenta como uma 
totalidade absoluta, e sim como uma 
imagem de diálogo que a mão, o olho e o 
cérebro podem mudar, modelar, 
armazenar e visualizar, multiplicando ao 
infinito seus ponto de vista interno e 
externos, incorporando e narrando o 
sujeito no interior da imagem. O sujeito 
se desloca visualmente no seu interior, 
questionando-a através de seus imputs ou 
entradas alfanuméricas dos teclados, 
dedos da mão, corpo, olhos, cabeça, 
respiração e voz, amalgamando-se com 
ela. (PLAZA, 2011, p.74) 
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Um exemplo dessa interatividade em “tempo real” antes 

mesmo da infografia é a relacionada à própria imagem 

refletida no espelho. Convencionou-se a acreditar que aquela 

imagem refletida no espelho nos representa, entretanto, essa 

imagem está na realidade, invertida. Essa primeira 

representação de nós mesmos foi naturalizada, pois não causa 

nenhum estranhamento levantar a mão esquerda e visualizar 

o seu lado direito levantado no espelho.  

 

Em (-1) x (-1) = +1 a câmera tem o objetivo se simular um 

espelho na tela, que entretanto, produz uma imagem não 

espelhada e em negativo [cores invertidas (-1)] através do 

processamento no computador. Esta imagem é posicionada 

em direção ao espelho, que por sua vez, produz uma imagem 

espelhada e ainda em negativo (-1). Estas duas imagens (-1) 

(-1) são estranhas pois se distanciam daquela imagem 

convencionalmente atribuída ao real.  

 

O reconhecimento do real surge apenas quando esta segunda 

imagem retorna ao computador (também capturada pela 

câmera). O software passa a enxerga-la como real gerando 

uma imagem em positivo (+1) que também passa a ser 

reconhecida pelo computador (através de um sistema de 

reconhecimento de face) e por quem observa que passa a ser 

enxergar como num espelho convencional.  
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Figura 38:  Grupo de 

Pesquisa Realidades, 

Imagem da obra (-1) x (-1) 

= +1. Fonte: Matheus 

Mazini Ramos. Disponível 

em:<http://www2.eca.usp.

br/realidades/en > Acesso  

02 de agosto de 2014.

 

Com a imagem numérica interativa, a 
relação imagem-visão fixa é 
decomposta radicalmente. O espaço 
se abre a uma série infinita de 
atualizações possíveis com os pontos 
de vista relativizados, estabelecendo 
relações entre imagem e a imaginação 
espacial. (PLAZA, 2011, p.74) 

 
 

A imagem passa a ser, portanto, um processo de transdução 

entre dados de entrada e saída, de maneira a possibilitar o 

trânsito entre a imagem eletrônica, a fotografia, o cinema, a 

holografia, etc (PLAZA, 1993). Essa confluência de imagens 

permite o surgimento de uma imagem sintética ou imagem 

síntese, que seria a sobreposição de todas as camadas 

possíveis que resulta num híbrido, que é diferente de uma 

imagem final ou resultante. A natureza de representação 

destas imagens está pautada num movimento fluido de 

aparição vs. desaparição, isso permite qualificar este processo 

como algo imaterial “pois o acesso à totalidade da imagem é 

impossível devido a sua segmentação” (PLAZA, 2011, p.76). 
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Na mesma linha de construção de imagens sintéticas está a 

obra The Fourtth Dimension (1988) do artista polonês 

Zbigniew Rybczinski. Arlindo Marchado (2011) faz uma 

análise desta obra partindo do seu título que é uma direta 

alusão às concepções relativista de Einstein. O autor explica, 

sinteticamente, que em seu processo de criação, Rybczinski 

obtém anamorfoses cronotópicas de imagens anteriormente 

gravadas da seguinte maneira: “a primeira linha do quadro ou 

frame cronotópico é uma cópia da primeira linha do quadro 

utilizado como fonte; a segunda linha do mesmo quadro 

cronotópico é uma cópia da segunda linha do segundo quadro 

e assim sucessivamente” (2011, p.115). Desta forma, cada 

uma das inúmeras linhas do quadro cronotópico são retiradas 

de quadros sucessivos da fita utilizada como fonte. O 

resultado são linhas de varreduras como representação de 

diferentes estágios do movimento. Para Paul Virilio (1989 

apud MACHADO, 2011), Rybczinski utiliza as linhas de 

varredura como camadas geológicas de um terreno, pois cada 

linha e cada camada relatam um tempo distinto, onde as 

camadas mais profundas correspondem a um período mais 

antigo e as mais superficiais a um período mais recente, de 

maneira que uma imagem videográfica pode ser menos uma 

inscrição geométrica e mais uma impressão geológica, ou 

seja, umas inscrição do tempo e do espaço.  
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Figura 39 (superior):  

Zbigniew Rybczinski, The 

Fourtth Dimension, 1988. 

Fonte: Zbigniew 

Rybczinski. Disponível 

em:<http://culture.pl/en/ev

ent/rybczynskis-state-of-

images-in-berlin > Acesso  

02 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 (inferior 

Zbigniew Rybczinski, The 

Fourtth Dimension, 1988. 

Fonte: Zbigniew 

Rybczinski. Disponível 

em:<http://culture.pl/en/ev

ent/rybczynskis-state-of-

images-in-berlin > Acesso  

02 de agosto de 2014. 

 
 

 

 
 

⨏(Δ t) – Um Enigma para Bergson 

 
O segundo Enigma desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

Realidade foi o ⨏(Δ t) Um enigma para Bergson e consiste 

em uma instalação vídeo-interativa com projeção 

retroalimentada por uma câmera. O sistema criado produz 

diversas imagens com um percentual de transparência que  
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Figura 41 (superior):  

Grupo de pesquisa 

Realidades, ⨏(Δ t) – Um 

Enigma para Bergson 

Esquema de montagem da 

obra. Planta. Fonte: 

Viviane Sá. Disponível 

em:<http://www2.eca.usp.

br/realidades/en > Acesso  

02 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

Figura 42 (inferior):  

Grupo de pesquisa 

Realidades, ⨏(Δ t) – Um 

Enigma para Bergson 

Esquema de montagem da 

obra. Planta. Fonte: 

Viviane Sá. Disponível 

em:<http://www2.eca.usp.

br/realidades/en > Acesso  

02 de agosto de 2014. 

são sobrepostas umas às outras num mesmo lugar, mas em 

espaços de tempo distintos.  

 

Esse sistema captura através da câmera uma imagem a cada 

instante e a salva em um arquivo. Em seguida essa imagem 

capturada é projetada numa sequência tal que se sobrepõe à 

anterior e este mecanismo permite que nunca se tenha uma 

imagem final, pois a imagem atual sempre será resultado do 

tempo simultâneo (“tempo real”) e do tempo passado.  
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Figura 43:  Grupo de 

pesquisa Realidades, ⨏(Δ 

t) Um enigma para 

Bergson, Montagem da 

obra. Fonte: Matheus 

Mazini Ramos. Setembro 

de  2013. Disponível em: 

<http://www2.eca.usp.br/re

alidades/en > Acesso  02 

de agosto de 2014. 

 

O efeito final é de um movimento aparente, que também se 

desloca entre as transparências e volumes gerados pelas 

sobreposições. Ou seja, é uma movimentação que ocorre 

entre as camadas justapostas nas diversas imagens capturadas 

e gravadas.  

 

 

 
 
 

 

O resultado destas marcas do tempo é que quanto mais se 

permanece estável, maior a durabilidade no sistema, 

enquanto que, a instabilidade leva ao desaparecimento. Delta-

t (Δ t ) é um conceito abstrato que seria o cálculo da diferença 

de tempos obtido subtraindo Tempo Universal (UT) do 

Tempo Terrestre (TT).  
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Figura 44:  Grupo 

Realidades, ⨏(Δ t) Um 

enigma para Bergson, 

2013. Montagem da obra. 

Fonte: Matheus Mazini 

Ramos. Setembro de  

2013. Disponível em:        

<http://www2.eca.usp.br/re

alidades/en > Acesso  02 

de agosto de 2014. 

 
 
 
 

Tempo Universal [TU] é uma escala 
de tempo baseada na rotação da 
Terra, que não deixa de ser irregular, 
pois existem forças que podem alterar 
sua taxa de rotação (marés, degelo, 
mudanças e acidentes ambientais), o 
que significa dizer que fatores 
ambientais devem ser levados em 
consideração, evidenciando uma 
relação entre sistemas dependentes, 
apesar de serem autônomos.  
A dependência sistêmica foi utilizada 
poeticamente nesta obra, pois a 
porcentagem de transparência 
aplicada a cada imagem sobreposta 
dependerá da hora local onde estará 
acontecendo a instalação. 
(LAURENTIZ, 2013, s/p) 

 
 

O efeito causado por essa função é a criação de fluxos de 

variações na permanência e no desaparecimento da imagem. 

Assim, aquelas imagens atualizadas terão velocidades 

diferentes com o passar das horas, e a sua visualização  
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Figura 45 (superior): 

Viviane Sá, ⨏(Δ t) Um 

enigma para Bergson, 

2013. Experiência no 

espaço. Fonte: Viviane Sá. 

24 de julho de 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 (inferior): 

Viviane Sá, ⨏(Δ t) Um 

enigma para Bergson, 

2013. Experiência no 

espaço. Fonte: Viviane Sá. 

24 de julho de 2014. 

 

representa uma maneira de enxergar o tempo. Da mesma 

maneira que o deslocamento físico dos corpos filmados pela 

câmera também terão este tempo exposto através da 

retroalimentação das imagens projetadas. 
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Figura 47: Janet Cardiff, 

Her Long Black Hair, 

2004. Fonte: Janet Cardiff. 

Disponível em: 

<http://www.cardiffmiller.

com> Acesso  02 de agosto 

de 2014. 

A possibilidade de inserção do tempo nas camadas de 

imagem e entre imagens pode ser observada na obra Her 

Long Black Hair (2004), da artista Janet Cardiff. A obra 

consiste em uma experiência, com duração de trinta e cinco 

minutos, que tem início no Central Park e é guiada pela 

artista através de uma gravação de voz e por um conjunto de 

fotografias distribuídos a cada participante antes do percurso. 

A narrativa refaz os passos de uma mulher através das 

sobreposições de sons e imagens fotográficas às imagens da 

paisagem, como parte de uma reflexão sobre a relação entre 

os espaços, a memória e a beleza. O percurso guiado pelo 

parque sofre constantes interrupções para que o participante 

observe o espaço através das fotografias, que por sua vez, são 

sobrepostas ao espaço imediato na forma de camadas 

compostas pelos fragmentos do espaço imediato e dos 

espaços das fotografias.  
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21. Informação obtida no 

artigo Conheça as drogas 

digitais. Disponível em: 

<http://info.abril.com.br/no

ticias/ciencia/conheca-o-

efeito-das-drogas-digitais-

15122012-13.shl> Acesso 

em 02 de agosto de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48: Janet Cardiff, 

Her Long Black Hair, 

2004. Fonte: Janet Cardiff. 

Disponível em: 

<http://www.cardiffmiller.

com/artworks/walks/longh

air.html> Acesso  02 de 

agosto de 2014. 

A construção sonora é baseada na tecnologia binaural, que é 

uma maneira de emitir dois tipos distintos de ondas para cada 

lado do fone a fim de atingir um estado alfa, considerado um 

estado de super aprendizado cerebral, pois essas emissões 

estimulam à criação de uma terceira frequência cerebral, que 

é construída mentalmente21. A narrativa constrói um tempo 

cinematográfico e ao mesmo tempo não-linear capaz de 

incitar novas percepções do espaço.  
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A sobreposição é uma ação recorrente na obra da artista que 

soma ao espaço, sons, imagens, histórias e tempos, de forma 

a dar dando novos contornos novos significados ao espaço. A 

partir das experiências da Her Long Black Hair Cardiff cria 

uma nova obra que ainda constrói espaços a partir de 

fragmentos, mas com a novidade do uso do dispositivo 

multimídia que já traz a imagem e o som sobrepostos em sua 

estrutura. A Alter Bahnhof Video Walk é um vídeocaminhada 

(CARDIFF, 2012), foi projetada para a antiga estação de 

trem em Kassel, Alemanha como obra integrante da 

Documenta (13). Na entrada da estação os participantes 

recebiam o dispositivo juntamente com fones de ouvido e 

iniciavam a caminhada sendo guiados pelo áudio e pelo vídeo 

gravados pela artista. A artista definiu este trabalho como 

cinema físico, pois uma série de possibilidades de percepção 

surgem porque a obra cria um espaço ficcional (CARDIFF, 

2012) que se soma ao espaço imediato da estação. O vídeo 

exibido na micro-tela do dispositivo tem como cenário o 

mesmo espaço da estação, mas é composto por novas cenas 

de ficção gravadas em uma temporalidade anterior, mas que 

passam a habitar o espaço ocupado pelo corpo do 

participante. Para a artista, “como ele (participante) segue as 

imagens em movimento (e tenta enquadrá-las como se 

estivessem operando o dispositivo), uma estranha confusão 

de realidades acontece” (CARDIFF, 2012, s/p) (tradução 

nossa). 
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Figura 49: Janet Cardiff, 

Her Long Black Hair, 

2004. Fonte: Janet Cardiff. 

Disponível em: 

<http://www.cardiffmiller.

com/artworks/walks/bahnh

of.html 

> Acesso  02 de agosto de 

2014. 

 
 

 

Durante o percurso, aquelas imagens do dispositivo se 

misturam às  imagens do espaço imediato, de maneira a 

formar um híbrido cujos fragmentos de espaço são 

indissociáveis um do outro. A indissociabilidade das partes 

cria um duplo relativo, que se contrapõe ao duplo absoluto 

das imagens onde o tempo foi sublimado. A artista utiliza a 

sobreposição de realidades impostas a partir, também, de 

fragmentos de tempos, criando um movimento entre dois 

espaços, o presente imediato e o presente na tela do 

dispositivo e a sobreposição destes é construída pela 

passagem temporal entre o passado relatado pela artista, o 

presente ocupado pelo participante e por um futuro e/ou 

passado da história fictícia exibida.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

 

A multiplicação de imagens proporcionada pelas tecnologias do virtual reafirma a 

impossibilidade de pensarmos o espaço de maneira linear. E como entendemos o espaço 

como uma construção social, é fundamental que nosso pensamento não-linear se ocupe 

das estruturas internas inerentes a ele. Vivemos o momento da expansão da imagem em 

virtude da evolução tecnológica e, ao mesmo tempo, vivemos uma crise de experiência 

do espaço. O corpo individual em meio a estes dois cenários tenta compensar uma 

ausência da experiência através de uma falsa experiência na imagem. 

A tentativa de experiência através da imagem resulta em vazios e isolamentos, porque a 

constante onipresença insere o indivíduo no risco de não estar em lugar algum, mesmo 

estando presente em todas as imagens. Nossa experiência no espaço está condicionada 

aos processos de subjetivação que ocorrem internamente a ele, por isso, é fundamental 

que haja a interação entre indivíduos, porque o reconhecimento de si acontece por 

comparação ao outro.  

As máquinas, como bem coloca Flusser (2011), são invenções humanas que tem por 

modelo o seu próprio corpo, para depois tornarem-se modelos de mundo.  Mas nós 

pensamos pouco a respeito das máquinas e nos acostumamos a categorizá-las como 

pertencente a um universo técnico, do qual o corpo não faz parte. Veja, é uma 

contradição que precisamos rever, porque a crise não reside nos aparelhos, mas em 

nossa dificuldade em dialogar com este novo espaço. A crise é da linguagem e da 

representação e nós precisamos nos colocar criticamente frente a estas duas categorias, e 

não em oposição à tecnologia.  
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Na verdade, precisamos compreender quais são os mecanismos que sustentam o 

aparelho, para, em seguida, também poder jogar contra ele. Flusser (2011, p. 100) 

enumera quatro pontos que adotamos como fundamentais: 

 

1. o aparelho é infra-humanamente estúpido e pode ser 

enganado;  

2. os programas dos aparelhos permitem a introdução de 

elementos humanos não previstos; 

3. as informações produzidas e distribuídas por aparelhos podem 

ser desviadas da intenção dos aparelhos e submetidas a 

intenções humanas. 

4.  os aparelhos são desprezíveis.  

 

Seguindo o argumento destes quatro pontos, elencamos para nossa reflexão, alguns 

trabalhos específicos que criam este jogo com a própria tecnologia e conseguem se 

desviar da lógica hegemônica da produção dos espaços. O conjunto de trabalhos 

escolhidos nos dão uma resposta poética sobre nossa  própria condição, enquanto corpo 

desterritorializado, através de um consciente domínio do aparelho ao ponto de obrigá-lo 

a produzir uma imagem poética que não estava em seu programa.  
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