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“Aquilo que percebemos como escuro do céu é essa luz que viaja velocíssima 
até nós e não podemos alcançá-la, porque as galáxias das quais provêm se 
distanciam a uma velocidade superior àquela da luz. Perceber no escuro do pre-
sente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser 
contemporâneo” 
        (AGAMBEN, 2009, p. 65)







Agradecimentos

A Marcos Rizolli, meu generoso orientador, que sempre 
acreditou no projeto Habitado como possibilidade de pes-
quisa e produção de conhecimento em Artes.

Ao Centro de Educação, Filosofia e Teologia, do Macken-
zie, especialmente ao Prof. Dr. Marcelo Martins Bueno, 
pelo carinho e compreensão.

À coordenação do Programa de Pós-graduação em Edu-
cação, Arte e História da Cultura e às mulheres professo-
ras que acompanharam essa minha intensa tragetória pelo 
Mackenzie: Rosana, Ingrid, Mirian, Elcie, Regina Lara. 

Aos meus companheiros de empreitada: Marcio e Dange-
la.

A Antonio Fatorelli e Davi Geiger que não me deixam per-
der o foco.

Aos colaboradores do projeto: Beto Guimarães, pela 
parceria eterna, Philip e Guilherme, por acreditarem e 
incentivarem sempre, Gustavo e Martin pela dedicação da 
primeira exposição, Henrique e Manu pela produção de 
objetos, impecável. 

Aos fotografados e colaboradores: Carol Gay e Marcos 
Cimardi, Lucas Simões e Fernando Falcon, Domingos e 
Ivone Kuribara, Marina Pittier, Houssein Jarouche e Fabi 
Mayer, Flávio Reis, Manoela Beneti, Cristiano, Anna Clau-
dia Michels, Sandro Akel, Carolina Maluhy, Philip Walsh, 
Carolina Valentim, Nelson Provazi, Andre Rodrigues e Al-
lex Colontonio, Deborah Babilonia, Giovana grigolin, Luiza 
Voll, Lua e Pedro Nitsche, Maria Cristina Martini, Camila, 
Pedro, Dov e Silvia Friedman, Marco Ponce e família, Lia 
Rodrigues,  Anna e Diogo, Laura e Hugo, Camila Cutulo, 
Lucas Verissimo, Christine Caterina, Pat Lobo, Marcelo 
Rosembaum, Facundo, Rafael Losso, Helena Cavalheiro,  
Pedro Avila e Caio Sto, Ricardo Moreno, Marina Loducca, 
Rodrigo Ohtake e tantos outros.

Aos organizadores aos participantes das vivências: Caixa 
Cultural, Jornada do Patrimônio e Vila Itororó.

Ao pessoal das revistas Casa Vogue, Trip, CAT, Whish 
Casa, Elle, onde fotografei muitos dos ensaios aqui pre-
sentes, especialmente à Adriana Fratini, Allex, Mari, que 
me proporcionaram grandes encontros nesse mundo de 
arquitetos, decoradores e artistas.

A Gianfranco Vacani, por compartilhar comigo o mundo da 
fotografia e me apresentar à Olivia, parceira na diagrama-
ção.



Aos amigos fotógrafos.

À minha querida Joyce, pela eterna troca, que inclusive 
gerou o nome Habitado, em um chopp, num dia qualquer.

À minha mãe, ao meu pai, à minha avó, à minha tia, aos 
meus irmãos e às minhas primas, que sempre foram meus 
exemplos, meus parâmetros, meus lugares no mundo.

Por fim, aos meus filhos, que me tiram do eixo e me fazem 
seguir.



SUMÁRIO

1 Apresentação do autor

4 O projeto Urban Space

5 A exposição Quem? Eu?

6 Coexistência

7 Habitado

9 Considerações iniciais

13 Fotógrafos: onde estamos e quem somos?

HABITADO ARTE - CONCEPÇÃO

25 O fotógrafo pesquisador e a metodologia em  
 poética visuais

39  Dos coletivos às redes 

41 O contexto da arte contemporânea

43 De Duchamp ao digital: a fotografia e a 
 representação da realidade

51 David Hockney e o cotidiano

HABITADO CULTURA - PRODUÇÃO

61 Habitado na ocupação do espaço casa: 
 impressão, vídeo-instalação e projeção

73 Hélio Oiticica e a experiência do espaço 
 expositivo

 Utilizações das redes sociais no mundo da arte:  
 a convergência do mundo codificado com a 
 realidade

74 O Instagram na fotografia de arte 

79 Arte urbana, grafite, intervenções e arte política

97 Registro e memória: publicação do Habitado em  
 revista de arte

HABITADO EDUCAÇÃO – MEDIAÇÃO

115 O artista mediador

117 Educação como ação artística



123 Intervenção artística como resultado de vivência

 Habitado vivência 01: Casa BN

 Habitado vivência 02: Vila Itororó

 Habitado vivência 03: Caixa Cultural

 Habitado vivência 04: Casa Vogue Experience

125   A fotografia como linguagem

149 Considerações finais

157 Referências

160 Lista de figuras         



APRESENTAÇÃO DO AUTOR

 Acredito que seja pertinente contar brevemente 
meu percurso como fotógrafa e pesquisadora com atua-
ção no mercado de trabalho, na educação e curadoria em 
fotografia, e na produção de arte nos últimos 20 anos. 
Entendo o tripé “fotógrafo, pesquisadora e curadora” como 
base do meu desenvovimento perceptivo e formador de 
pensamento crítico, que me dão suporte para pensar a 
fotografia como idioma de compreensão das transfor-
mações sociais e, principalmente, do comportamento do 
sujeito contemporâneo em nosso mundo digital. Utiliza-
rei os conceitos propostos por Giorgio Agamben, Vilém 
Flusser, Lúcia Santaella, Anne Cauquelin e pelo próprio 
Walter Benjamin, considerando-os como autores que me 
possibilitam alinhavar e problematizar as questões que 
partem da imagem fotográfica, mas que, ao fim e ao cabo, 
discutem os impactos da relação de mão dupla entre tec-
nologia digital e o sujeito contemporâneo.

MEMORIAL

 Quando comecei a me interessar por fotografia, 
em meados dos anos 1990, não encontrávamos cursos 
profissionalizantes, faculdades e pós-graduações com a 
abundância que temos hoje no Brasil. Dos meus colegas 
fotógrafos, uma minoria tinha estudado fora do país, em 
universidades da Inglaterra ou Califórnia/EUA. Outros 
muitos, de uma geração antes e da minha, foram autodi-
datas. Aprenderam na prática, no cotidiano do fotojorna-
lismo, nos estúdios de publicidade, onde, como eu, eram 
assistentes nos primeiros anos da carreira, ou em suas 
próprias pesquisas em artes/fotografia. 

 Sou de uma geração de transição, a última que 
usou câmera analógica, laboratório PB, que misturou 
químico e aprendeu a fotografar com precisão para não 
desperdiçar a chapa 4x5 da Sinar (câmera de grande for-
mato que usávamos até o início dos anos 2000). Geração 
que aprimorou a técnica por necessidade, por falta de 
dinheiro, para reduzir custos. Tínhamos poucos cliques 
para alcançar a foto final. Experimentamos muitos filtros 
de cor, brincadeiras em laboratórios de revelação e am-
pliação, flertamos com o pictorialismo, com o surrealismo 
e com o hiper-realismo.
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 No início de 2000, começaram a surgir, com um 
preço acessível, as câmeras digitais. Tivemos que trocar 
de equipamento, comprar leitores de cartão, aprender a 
manipular e a tratar fotos em programas de computador 
(Photoshop e outros). Usávamos a mesma lógica dos 
laboratórios, dos filtros, dos pincéis de retoques físicos 
no mundo digital que começava a se impor. Mas ainda 
tirávamos poucas fotos, economizávamos cliques e cons-
truíamos imagens perfeitas antes de apertar o botão. Essa 
experiência nos deu flexibilidade, precisão, compreensão 
sobre o processo. Muitos de uma geração antes da mi-
nha tiveram dificuldade nessa transição; fotógrafos que 
já estavam avançados na carreira tiveram que retroceder 
e voltar a ter aulas. Eu, com 20 e poucos anos na época, 
estava em vantagem e pude desfrutar da possibilidade 
de trabalhar com grandes clientes como Coca-Cola, Pe-
trobrás, Itaú e muitos outros via agências de publicidade, 
que buscavam, na nova geração da época, a expertise e 
o baixo custo da produção digital.
 
 Em meados de 1997, consegui meu primeiro em-
prego na matriz da Fujifim no Brasil, trabalhando em um 
projeto que chamava Fujiteen, onde dávamos aulas para 
adolescentes, e turmas de 60 crianças lotavam nossas 
tardes. Além da experiência com a docência, tive a opor-
tunidade de ser assistente de curadoria da Rosely Naka-
gawa, uma das mais importantes curadoras de fotografia 

no Brasil e uma das únicas mulheres nessa área. Com 
Rosely, participei da montagem e tive acesso ao trabalho 
de grandes fotógrafos da época, como Cristiano Mascaro, 
Eustáquio Neves e Rosa Gauditano. Comecei a pensar o 
espaço de exposição, a relação da imagem com o público 
e a construção de narrativas visuais por meio da edição 
de imagens. 

 No ano seguinte, entrei como estagiária no estúdio 
de fotografia da W/Brasil, principal agência de publicidade 
nos anos 1990. Pouco tempo depois, fui contratada como 
assitente e tive a chance de participar da produção foto-
gráfica de grandes campanhas, como Bom Bril, Cofap, 
Grandene e Rider. Usávamos equipamentos de médio e 
grande formato analógicos. Esperávamos ansiosos pelos 
testes de ponta que eram mandados por motoboy para 
o laboratório fotográfico para ter certeza que o trabalho 
tinha dado certo. Passei dois intensos anos nesse estú-
dio, na garagem de um prédio em Higienópolis. Naquela 
época, eu cursava Comunição Social na PUC, à noite, e 
não raramente voltava para finalizar algum trabalho na 
agência depois da aula. 
 
 Com 21 anos, em 1999, me formei e, logo depois, 
recebi uma proposta para ser primeira assistente no Estú-
dio Marcio Scavone. Com ele, aprendi a revelar filme 120 
cor e chapa 4x5, a afinar a luz com precisão, a entender 
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a abrangência do processo e da logística de um estúdio 
fotográfico. Atendia cliente, montava luz, fazia laborató-
rio, orçamento, casting, gerenciava equipe de produção, 
fotografava, editava e ainda dava comida para o gato. 
 
 Durante esse período, montei minhas duas primei-
ras exposições individuais. Na PUC, onde além das fotos 
tinha um tapete feito com bolinhas de papel krepon cober-
tas por um grosso plástico onde o público sem sapatos 
podia sentir a irregularidade, temperatura e textura. E a 
segunda, na ZDeli, com um painel de retratos de habitan-
tes de Israel, pessoas diversas em um pequeno território, 
e uma frase que complementava com dados numéricos.
 
 Ao longo dos anos, fui intercalando ou trabalhando 
em paralelo com a produção de fotografia para clientes 
do mercado editorial e de publicidade. Também realizei 
curadoria independente de traballhos para colegas fo-
tógrafos e parcerias com galerias de arte como a 1500 
Gallery, que abriu suas portas em 2010, em Nova York, 
propondo representar fotógrafos brasileiros como Julio 
Bittencourt, João Castilho, Edouard Fraipont, Hirosuke 
Kitamura, Gustavo Pellizzon, Eduardo Queiroga, e ou-
tros; e o desenvolvimento dos meus trabalhos em juntar: 
pesquisa/ artes.

 Em 2001, montei o Estúdio Ilana Bessler nessas 
três vertentes, fotografando para clientes; aprimorando 
a atividade docente no Senac Rio e nas oficinas e cur-
sos dentro do estúdio; e desenvolvendo projetos de arte. 
A respeito deles, destaco neste trabalho onde parto da 
fotografia para a criação de instalações e projetos cola-
borativos.

3



Uma série de fotos feita em célebres atrações e pontos turísticos ao redor do mundo, iniciada em 1999. Na contramão do 
cartão postal, evito referências icônicas. O interesse recai na circulação das pessoas pelo espaço urbano, no modo como 
ele é experimentado pelos sujeitos. Urban Space compõe, também, um mapa autobiográfico das cidades que visitei. Desse 
trabalho autoral, desdobrou-se, em 2006, o projeto colaborativo Urbanspace Photo, gerado pela constatação de que o ma-
peamento da movimentação no espaço urbano poderia ser ampliado, não se limitando às imagens produzidas exclusivamente 
pela autora. Em parceria com o grupo alemão Wooloo, foi lançada uma convocatória para artistas que também desenvolviam 
uma produção focada na formação estética dos grandes centros urbanos. A exposição apresentou 250 artistas de mais de 23 
países. Exibições, algumas simultaneamente, aconteceram em festivais e espaços culturais como o Oi Futuro -RJ, New Life 
Shop Gallery - Berlin, Eslovênia - Fotopu, ECCO - Brasília, durante o FotoArte, Encuentros Abiertos em Buenos Aires, Paraty 
em Foco, CSV - NY. Distribuído com agilidade no formato de projeção multimídia, o projeto Urbanspace Photo foi precursor 
ao se valer da internet como plataforma em todo o processo, da convocatória à exibição.

O projeto Urban Space
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Um estúdio fotográfico montado na calçada de uma das ruas mais movimentadas de Copacabana chama a atenção de quem 
passa. Atrai curiosos. A interação com o público e o cuidado de evitar a exploração da diversidade como clichê foram pontos 
sensíveis desta proposta. O resultado de “Quem? Eu?” tomou a forma de uma instalação composta por várias caixas contendo 
fotos que mostravam os retratos com os olhos cortados. Ao observarmos pelos orifícios, através de um espelho colocado no 
fundo da caixa, nos vemos no rosto de outra pessoa. Por um instante, nos colocamos em seus lugares. Dessa interação lúdica, 
propomos a experiência do princípio da empatia. O trabalho foi exposto no Centro Cultural dos Correios, durante o FOTORIO, 
Festival de Fotografia do Rio de Janeiro, em 2003.

A exposição Quem? Eu?
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Uma instalação sensorial com sobreposições de Voil + Video Arte + Arte sonora + Aroma de mata, apresentada em parceria 
com a Casa Vogue, na Galeria Dilmos, durante o Salone del Mobile 2016, em Milão.  Proposta para pensar o mundo que se 
torna cada vez mais urbano. Cidades crescem rápido, de forma dinâmica e nem sempre na direção planejada, igualmente 
afetadas pelo urbanismo informal. As cidades estão mudando todo o tempo; obras acontecem permanentemente, não neces-
sariamente ao encontro do bem-estar de seus habitantes. Somos todos “indivíduos conectados”. Precisamos respirar, respirar 
da vida cotidiana. A natureza oferece esse respiro. A sutileza de um detalhe. A soberba de um animal. A força de seus sons. 
A delicadeza do silêncio. A interação homem e natureza sempre existiu. Faz-se necessário um olhar para a natureza - não 
instrumental, mas de parceria.

Coexistência
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Este projeto, mais recente, foi escolhido para permear as questões centrais da dissertação devido à possibilidade de agrupar 
diversas experiências de aplicação da imagem fotográfica. Sua essência rizomática permite pensar a abrangência da imagem 
fotográfica na contemporaniedade, mediando a análise das relações e comportamentos pessoais e sociais que se auto-impac-
tam nas novas formas de pensar, ver e fazer fotografia. 

Habitado
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 A inspiração para essa pesquisa teve início no final 
dos anos 1980, quando contabilizei dez moradias até os 
meus doze anos de idade. Entre casas de mãe e pai, 
separados, nenhuma efetivamente era minha. Depois de 
longos anos de psicanálise, mais sete residências e mui-
tas fotos sobre o tema “habitação”, em diversos territórios 
geográficos e econômicos, surgiu o projeto “Habitado”2. 
 Em meados de 2013, eu tinha acabado de ter meu 
segundo filho e estava em pleno ócio criativo, buscando 
uma nova maneira de organização doméstica e emotiva. 
Foi quando resgatei o tema da moradia: o objeto dessa 
pesquisa. O ponto de partida foi um mapa da cidade de 
São Paulo (mapas são recorrentes em minha trajetória 
artística), onde demarquei em amarelo, uma área na qual 
o centro era minha própria casa. Fazendo isso, de certo 
modo, estava inserindo o projeto em um dos debates pre-
sente na arte/fotografia contemporânea, em que o banal e 
o cotidiano aparecem como possibilidade na construção 
estética. 

A partir dos anos 80, o cotidiano ganha lugar 

de destaque no campo das artes, principal-

mente na forma de instalações fotográficas 

e video-gráficas […] São trabalhos que ten-

cionam a relação entre as teorias da arte e 

2   Doravante Habitado será usado para referir-se ao presente Projeto

as práticas do cotidiano, ao mesmo tempo 

que convidam a um tipo de experiência com 

a imagem que depende dos dispositivos uti-

lizados para cada obra. 

(CARVALHO, 2016, p.115).

                                   
 Nos últimos quatro anos, Habitado tem me ins- 
trumentalizado para pensar, experimentar e formular 
questões sobre novos caminhos da fotografia digital na 
contemporaneidade. Questões já discutidas em outras 
áreas e projetos de arte, mas ainda não tão presentes 
no universo dos fotógrafos. A abrangência, tanto na pro-
dução quanto na utilização, que a fotografia alcançou 
enquanto um dos idiomas de base nos diálogos atuais, 
explicita a urgência e relevância de pesquisarmos novas 
questões que emergem e se retroalimentam desse com-
portamento. Questões como a criação colaborativa em 
rede, o transbordamento e ocupação do espaço público; 
a comunicação por meio da fotografia.

 Dentro do que chamo de “ações do projeto”, inves-
tigo e dialogo com a pintura, a instalação, a performance, 
a arte de rua, a intervenção participativa e outras formas 
de expressões artísticas que contemplam a cocriação, a 
participação do receptor, a experiência, a arte não objeto 
e outros diversos campos artístico em que a fotografia 
se faz presente. O projeto Habitado me permite pensar a 
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ampliação do conceito de fotografia e sua nova dimensão 
na contemporaneidade.

 A forma e o conteúdo com que as imagens e o texto 
estão apresentadas são de equivalente importância para a 
compreensão do projeto Habitado e, portanto, desta pes-
quisa. Algumas fotografias não terão legendas (apenas na 
lista final de figuras) para, em alguns momentos, termos 
liberdade de apenas olhar e fazer conexões visuais.
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A área em amarelo no 
mapa de São Paulo 
representa o território 
onde foram produzidas 
as mais de 10.000 fotos 
do projeto Habitado, 
realizado entre 2014 e 
2018.
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FOTÓGRAFOS: ONDE ESTAMOS E QUEM SOMOS?

 Somos, em todo o mundo, aproximadamente 7,6 
bilhões de habitantes, segundo a pesquisa realizada para 
a ONU, em junho de 2017. Nesta mesma época, a revista 
Exame publicou que cinco bilhões de pessoas, em média, 
têm smartphones. Hoje temos cerca de 6,9 mil línguas 
em todo o mundo, segundo o Ethnologue, considerado o 
maior inventário de línguas do planeta. Entre os idiomas 
mais falados, estão, respectivamente, o  mandarim, o 
hindu e o espanhol. Esses dados são evidências da abran-
gência que a comunicação por imagem atingiu. Desses 
cinco bilhões com smartphones, a China e a Índia estão 
em primeiros colocados em número de conexões.

 A fotografia pode ser usada em diferentes aplica-
ções para a construção de significados, não só para criar 
uma imagem final, mas como dispositivo de processos 
criativos, gerador de conhecimento, meio de construção 
de raciocínio, intermediador na relação homem x cidade.

  Do ponto de vista histórico, o fotógrafo era aquele 
que flertava com a ciência, construía equipamentos óti-
cos, experimentava químicos e fazia experiências com 
a  luz. Aos poucos, com o surgimento das câmeras de 
formatos menores, rolos de filmes, laboratórios terceiriza-
dos, basicamente o crescimento da indústria fotográfica, 

o fotógrafo passou a ser um pesquisador de imagem, de 
enquadramento, de narrativa, um contador de histórias, 
um pesquisador de arte. Hoje, o fotógrafo tem grande e 
novo desafio de pensar não só a sua própria produção 
de imagem, mas a experiência de mundo pela imagem, 
pensar como a linguagem da fotografia e esse mundo que 
conversa e existe através das imagens podem e usam 
a fotografia para estabelecer novas relações, novas co-
nexões. Em um mundo em que as pessoas produzem 
imagens cotidianamente sem serem fotógrafos e se co-
municam por meio dessas imagens, como essa lógica 
imagética está presente hoje na construção de significa-
do? Esse é o grande desafio do que é ser fotógrafo con-
temporâneo: entender o mundo das imagens, não apenas 
as produzir. Em um mundo saturado, de lixo, de produtos, 
de consumo, de gente e de imagens, o fotógrafo pode ser 
pesquisador, mediador, tradutor, leitor etc. Por exemplo, 
a partir de análises de um conjunto de fotografias, sejam 
elas dos consumidores de um produto, de alunos de uma 
universidade ou de moradores de uma região, consegui-
mos denominadores comuns para compreensão e levan-
tamento de características desses grupos. Conseguimos 
fazer pesquisa pelas imagens que são postadas, entender 
e localizar questões, interesses e posicionamentos por 
meio das imagens que são selecionadas por cada um para 
as redes sociais on-line. No âmbito micro, um professor 
pode entender seu aluno se melhor “ler” suas imagens. 
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Em um mundo que se comunica por imagem, quem sabe 
ler e compreender (analisá-las e traduzi-las) pode ser 
capaz de se relacionar melhor. 

 Portanto, quando todos nós incorporamos a lógica 
fotográfica, quando apertamos o botão diversas vezes 
por dia e nos comunicamos invariavelmente por meio de 
imagens, a ideia de construirmos arte fotográfica de for-
ma coletiva torna-se inerente ao nosso tempo. Conceitos 
como apropriação, colaboração, dispositivos de registro, 
estão incrustados nas produções artistas, principalmente 
após os anos 1960, com o Grupo Fluxus2,

2   O Grupo Fluxus foi um movimento que marcou as artes das 
décadas de 1960 e 1970, opondo-se aos valores burgueses, às gale-
rias e ao individualismo. Valorizando a criação coletiva, esses artistas 
integravam diferentes linguagens como música, cinema e dança, se 
manifestando principalmente através de performances, happenings, 
instalações, entre outros suportes inovadores para a época. Era 
integrado por artistas de várias partes do mundo, como os alemães 
Joseph Beuys e Wolf Vostell, o coreano Nam June Paik, o francês 
Bem Vautier, e japonesa Yoko Ono […] os artistas do Fluxus buscav-
am inserir a arte no cotidiano das pessoas, defendendo a idéia de que 
todos deveriam compreendê-la. Disponível em: <http://www.mac.usp.
br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo5/fluxus.html>. Acesso em: 
Maio de 2018
3 Neo-Dada foi um movimento com manifestações audiovisuais 
e literárias que tinham semelhanças de método ou intenção com a 
obra de Dada anterior. Nos Estados Unidos, o termo foi popularizado 
por Barbara Rose na década de 1960 e refere-se principalmente, em-
bora não exclusivamente, ao trabalho criado naquela e na década 

o Neo-Dada3  e a Pop Arte4. 
 A diversidade e a facilidade que o século XXI trou-
xe-nos, na era digital, a acessibilidade à produção de 
terceiros assim como a facilidade de criarmos redes e 
grupos de trabalho colaborativos, tornam amplamente 

anterior. Havia também uma dimensão internacional para o movimen

to, particularmente no Japão e na Europa, servindo como base para 
Fluxus, Pop Art e Nouveau réalisme. Neo-Dada foi exemplificado pelo 
uso de materiais modernos, imagens populares e contraste absur-
do. Foi uma reação ao emocionalismo pessoal do Expressionismo 
Abstrato e, tomando a frente da prática de Marcel Duchamp e Kurt 
Schwitters, negou os conceitos tradicionais de estética. Disponível em 
https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Dada.Acesso em: Maio 2018 (Tradu-
ção Google)
4  Pop art é um movimento artístico surgido na década de 1950 
na Inglaterra, mas que alcançou sua maturidade na década de 1960 
nos Estados Unidos. O nome desta escola estético-artística coube 
ao crítico britânico Laurence Alloway (1926 - 1990) sendo uma das 
primeiras, e mais famosas imagens relacionadas ao estilo - que de 
alguma maneira se tornou paradigma deste - ,a colagem de Richard 
Hamilton (1922 - 2011): O que Exatamente Torna os Lares de Hoje 
Tão Diferentes, Tão Atraentes?, de 1956. A Pop art propunha que se 
admitisse a crise da arte que assolava o século XX desta maneira 
pretendia demonstrar com suas obras a massificação da cultura po-
pular capitalista. Procurava a estética das massas, tentando achar a 
definição do que seria a (cultura pop), aproximando-se do que costu-
ma chamar de kitsch. Diz-se que a Pop art é o marco de passagem da 
modernidade para a pós-modernidade na cultura ocidental.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pop_art 
Acesso em: Maio 2018.
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facilitadora, e digo até eminente, a produção artística em 
rede: a criação de um projeto de arte, uma ação de arte, 
um happening ou uma intervenção urbana como resultado 
de um grupo de produção. Será que mesmo a fotografia 
criada supostamente por um único autor, não pode tam-
bém passar a ser vista como um processo de criação 
em rede? Uma interação entre humanos, dispositivos e 
territórios?

 Partindo da ideia que a colaboração sempre existiu. 
É intrínseca à existência humana. Somos seres sociais. 
O que procuramos aqui é pensar: qual é esse mundo 
digital? Mudamos para Marte? A tecnologia digital afetou 
todos os campos de conhecimento e a maneira como nos 
relacionamos? Transformou os processos de trabalho, de 
lazer, de convivência? Nos fez e faz repensar conceitos 
com novos olhos? A tecnologia digital nos trouxe para a 
contemporaneidade e nela também podemos perceber 
comportamentos, utilizações e resultados estéticos na 
nova fotografia, ou no que alguns já chamam de Imagem 
Digital. 

 Percebemos três momentos cruciais para a com-
preensão da popularização da fotografia que transforma-
ram nossa maneira de pensar e produzir imagem: o lan-
çamento da câmera compacta Kodak nº1, em 1888- uma 
câmera leve, que custava 25 dólares e vinha com um rolo 

de filme capaz de registrar 100 fotos. As câmeras digitais 
que surgiram praticamente 100 anos depois, graças à 
criação do CCD, o sensor que permite converter luz em 
sinais elétricos, o Bayer Color Filter Arra, que permitiu o 
registro das cores e a criação em 1988 anunciada pela 
Fujifilm do cartão de memória, o que possibilitou o ar-
mazenamento das imagens bem como o surgimento dos 
smartphones e lançamento do primeiro iPhone em 2007.

 A queda dos custos na produção fotográfica au-
menta, cada vez mais, o número de pessoas que produ-
zem fotografia no mundo, somente isso não aumenta o 
número de cliques, o registro fotográfico. Uma pessoa 
que fazia uma viagem de uma semana com dois rolos de 
filmes (36 poses cada), hoje tira em média 600 fotos. A 
relação quantitativa altera não só o fazer fotográfico, mas 
a própria ideia de fotografia; altera tudo que se estende 
ao processo de criação e circulação das imagens. Desde 
a diluição do preciosismo do clique perfeito à postura do 
fotógrafo que já não se concentra tanto ao apertar o bo-
tão, ao tempo que se gasta fotografando e postando cada 
dia, a ideia de pensar a vida para ser compartilhada por 
imagens, a forma de edição, de propagação, de recepção, 
de aprovação etc. Ou seja, a nova fotografia ou a imagem 
digital mudou nosso comportamento, assim como nosso 
comportamento mudou a fotografia. 

15



 Se o mundo digital é nosso novo contexto, novo 
ambiente onde as pessoas se relacionam, onde vivemos, 
qual sua importância hoje? A fotografia mudou com as 
câmeras digitais? E com os Smartphones? A junção dos 
smartphones com as plataformas como Instagram e Fa-
cebook remete-nos a pensar o conceito de coevolução 
aplicado ao mundo das imagens. O fato de existir a plata-
forma leva as pessoas a fotografarem mais para comparti-
lharem. A tecnologia não determina o comportamento das 
pessoas, nunca o comportamento das pessoas determina 
a tecnologia: um vai impactando o outro e alavancando 
tanto as mudanças comportamentais como os avanços 
tecnológicos. O número de fotos que se tira muda a re-
lação com a própria vida e a forma de transmissão. Os 
aplicativos live (que possibilitam publicações e comparti-
lhamentos ao vivo) trazem uma outra experiência da vida, 
outro comportamento, outros sentimentos que permeiam 
a forma como nos relacionamos com o mundo hoje. Tudo 
está impactado. 

 O ato de fotografar pensado como uma ação em 
rede na qual participam diversos atores, não apenas o 
fotógrafo. Cada ator tem um peso específico, ou seja, con-
tribui para o desenrolar da ação de forma e intensidade 
distintas. Como nos coloca Anne Cauquelin no contexto 
da arte contemporânea:

Pensar a rede, é pensar o não-individual, e 

é pensar um pouco, um sistema que funcio-

na por si só. Já não se trata de uma obra 

que é apresentada apenas uma vez, senão 

de uma obra que deve estar em todas as 

redes, todo o tempo, porque isso significa 

simplesmente que a obra já não está no que 

enxergamos, ela está no que poderíamos 

ver.  (CAUQUELIN, 2014)

 Com breve panorama da arte focando nos proces-
sos de criação colaborativos, principalmente a partir dos 
anos 1960, nos Estados Unidos, contextualizado pela 
nossa experiência cotidiana com a inteligência artificial, 
vamos pensar os processos de criação, especificamente 
na fotografia de arte, com utilização da pesquisa empíri-
ca que desenvolvemos ao longo dos últimos quatro anos, 
denominada Projeto Habitado.
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FOTÓGRAFO PESQUISADOR 
E A METODOLOGIA EM POÉTICAS VISUAIS

 É a fotografia como linguagem, forma e técnica 
que gera um comportamento em uma velocidade acele-
rada, onde um impacta o outro constantemente e simul-
taneamente, que discuto a necessidade de ampliação 
das questões que anteriormente estavam focadas nas 
narrativas visuais e/ou nas artes, como já nos colocava 
Walter Benjamin, no célebre texto sobre a reprodutibi-
lidade técnica, onde o estudo da técnica é o estudo da 
sociedade. A exacerbação e veemência dessa ideia na 
contemporaneidade, com a dimensão que a produção, a 
veiculação e a recepção da fotografia tomaram no coti-
diano urbano, implica percebemos por meio das imagens, 
e nos alfabetizarmos imageticamente.

 Tomo por base inicial os três pontos de Zamboni: 
identificar o problema, ter consciência dos fundamentos 
teóricos, e clareza para formular hipóteses e expectativas. 
Mas, por fim, aproprio-me de uma trajetória empírica e 
sensível para traçar, junto à fundamentação teórica, uma 
narrativa visual e rizomática de produção em fotografia no 
contexto dos grandes centros urbanos, mais especifica-
mente São Paulo, onde, por cartografia e extravazamento 
para o espaço público e digital, pretendo criar uma con-
versa sobre o mundo e o comportamento contemporâneo, 

onde a linguagem é a própria fotografia. A esse respeito, 
Zamboni (2001, p. 95), afirma:

[…] a pesquisa em artes enquanto processo 

não é somente fruto do racional, o que é 

racional é a consciência de um problema a 

ser solucionado, das etapas a serem cum-

pridas e do controle a ser exercido sobre o 

processo de investigação”  

 O pesquisador artista pesquisa produzindo arte e é 
empírico em sua essência; utiliza-se da bibliografia como 
referência teórica; e não menos importante, a escolha 
da metodologia é reflexo de seu processo de criação. A 
narrativa imagética, quando utilizada na construção de 
significado, é apresentada neste trabalho, em partes, in-
dependente do texto. É do lugar de criador de projetos 
artísticos, com características intersemióticas, que se 
construirá o discurso e as impressões sobre os caminhos 
da produção contemporânea brasileira, bem como seus 
paralelos com formações de redes de conhecimento no 
campo da arte.

 Acredito que a metodologia de campo utilizada seja 
parte fundamental da pesquisa empírica, tanto na produ-
ção de imagens, quanto na popularização de processos 
educacionais. Destaco alguns pontos básicos das ações 
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do fotógrafo durante os ensaios:

1-  As casas são sempre indicadas por conhecidos: o 
exercício de reconhecer pequenas sínteses de habitação, 
no espaço nunca visto, faz parte do processo do observa-
dor e facilita a captação em modo contínuo. A intimidade 
aproxima o observado do observador, trazendo à cena 
histórias não visuais e comportamentos viciados pela re-
lação. Para isso, testamos algumas casas de pessoas 
próximas e constatado que a metodologia não se aplica 
com tanta eficiência. 

2-  Chegar sem conhecer ou ver imagem antes do lo-
cal: estar preparado e aberto para o novo ajuda na cons-
trução de narrativa sem prévias determinações; deixar 
o olho buscar quase que intuitivamente o que chama 
atenção por peso (cor, relevância) em um ambiente nos 
possibilita contar uma história nova, uma história criada 
ou captada por objetos de cena, sem precedentes.

3-  Marcamos dia e hora pelo Facebook ou WhatsApp: 
seguindo a ideia do acaso, do imprevisto, do não dito das 
narrativas que não sejam visuais.

4-  Logo que entro, tiro o sapato e o casaco ou qual-
quer peça sobreposta. Uso roupas confortáveis, de cores 
neutras: princípio básico da empatia, comporte-se como 

o outro, vista-se sem agredir culturas, use roupas confor-
táveis, fique à vontade e o outro também ficará. 

5-  Conversamos 15 minutos sobre o projeto e assun-
tos da casa, da vida: uma leve troca antes de ligar a câme-
ra ajuda na descontração do ambiente. Mostrar interesse 
pela casa, pela história pessoal de como a pessoa foi 
parar ali etc. É fundamental, nesse momento, que a e b 
façam acordos. O fotografado deve entender claramente 
como suas imagens serão utilizadas e qual o propósito 
do projeto.

6-  Às vezes tomo um café: aceitar um copo d’água 
ou um café é mostrar que estamos abertos à troca, o que 
ajuda a estabelecer confiança.

7-  Preparo o equipamento enquanto andamos pelo 
espaço: a câmera de pequeno formato se mostrou ator 
fundamental para diminuir a barreira entre fotógrafo e 
fotografado. Câmeras de grande formato assustam e en-
durecem as ações de quem está diante delas. As câmaras 
que parecem amadoras, agregam intimidade. 

8-  Pergunte o que precisam fazer aquele dia em casa: 
pequenas ações como lavar roupa, tomar banho, traba-
lhar, comer são a melhor representação cotidiana de uma 
casa. Listá-las antes de ligar a câmera, ajuda na dinâmica 
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Autoretrato com a câmera Fuji Film X100S, com 
lente fixa 35mm, usada para produzir todas as 

imagens do projeto.

e na cronologia do ensaio. Criamos nesse momento, muito 
espotaneamente, um documentário dirigido, uma narrativa 
cotidiana verídica.

9- Por fim, ligamos a câmera e explicamos que va-
mos fotografar, como se fosse cinema, como se fôsse-
mos filmar: a direção/ não direção, o modo contínuo de 
fotografar normalmente usado na captação de imagens 
em movimento (vídeo, cinema) também contribui para 
que a relação estabelecida não se quebre, para que o 
fotografado e o fotógrafo não se percam em devaneios.

10-  O ensaio dura em media 1h30 e sempre funciona, 
justamente porque não estamos procurando a imagem 
perfeita, mas as imagens que contém uma história em 
processo.
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Observe por 5 minutos as imagens das páginas 23 e 24. Agora olhe as imagens selecionadas em amarelo
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DOS COLETIVOS ÀS REDES

 O projeto Habitado pesquisa de que maneira a pro-
dução colaborativa ressignifica a ideia de autoria. O ator-
fotógrafo, característico do século XXI, fruto do advento 
das tecnologias digitais, que nomeio aqui de “Autor em 
Rede”, pode ser representado pela equação:

 “Autor em Rede” = Fotógrafo + Tecnologia (câmera + 
software) + Fotografado + Público + Ambiente 

 Na história da arte, vemos grupos de trabalho em 
diversos momentos, pessoas que seguiam diretrizes e 
compartilhavam conceitos, grupos que se articulam para 
uma produção em conjunto ou trabalhos que organizam 
produções que já existentes ou na web ou em acervos 
de não artístas. Pensando nessa grande abundância de 
formatos e maneiras de concebermos a produção em 
rede, me pergunto: como transformamos essa produção 
em arte? Como deslocamos e ressignificamos a grande 
produção desconexa e coletiva para um contexto onde 
possamos ter um caráter questionador da nossa época? 

 A forma de organização dos coletivos de arte pode 
ser percebida e deslocada para as lentes da IA. As redes 
socias on-line e os aplicativos de comunicação passam a 
ser atores fundamentais para possibitar novas formas de 

organização de projetos artísticos. A ideia de produção em 
rede transcende o processo de trabalho coletivo e pode 
ser notada na própria estruturação tanto de exposições, 
quanto de projetos que envolvem artistas de diversos 
territórios sem que esses ao menos se conheçam presen-
cialmente ou até mesmo sem a intensão da produção em 
colaboração. A forma como percebemos os projetos de 
fotografia na contemporâneidade é pautada por grupos de 
assuntos, não necessáriamento do universo das imagens, 
mas do território. Os grandes temas como sustentabili-
dade, política pública, urbanização, formas de viver em 
grandes centros urbanos são encontrados em diversos 
autores-fotógrafos. 

 Se os artistas se utilizam do seu universo conhecido 
para desenvolver linguagens e obras, é natural que se 
apropriem das tecnologias disponíveis vinculadas ao seu 
contexto histórico. Acerca disso, Santaella (2005) destaca 
que a revolução tecnológica aproxima o artista dos meios 
de comunicação. Semelhantemente, Machado, coloca 
que a contemporaneidade como pensamento de conver-
gência, ressaltando a hibridização no universo cultural de 
hoje.  

Pode-se mesmo dizer que a artemídia repre-

senta hoje a metalinguagem da sociedade 

midiática, na medida em que possibilita pra-
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do alcançe da comunicação imagética.2

 É pensando o conceito de autoria colaborativa onde 
o fotógrafo/artista é condutor/mediador/editor na produ-
ção de conhecimento, que Walter Benjamin em ‘O Autor 
como Produtor’ aponta: “Esse aparelho é tanto melhor 
quanto mais conduz consumidores à esfera da produção, 
ou seja, quanto maior for sua capacidade de transformar 
em colaboradores os leitores ou espectadores” (1985, 
p. 120) e nos faz pensar o autor como responsável pela 
qualidade na produção da obra, bem como as relações 
sociais permeadas pela fotografia e suas transposições 
de linguagens.

5 Rosângela Rennó é uma artista plástica brasileira que vive 
e trabalha no Rio de Janeiro. Ela produz fotografias, instalações 
e objetos por meio da utilização de imagens fotográficas de arqui-
vos públicos e privados, abordando questões acerca da natureza 
da imagem, seu valor simbólico e seu processo de despersonali- 
zação.[1] 

Seu trabalho se apropria e traz visibilidade a um repertório anôni- 
mo de fotografias e negativos encontrados em feiras de antigui-
dade, álbuns pessoas, jornais e arquivos, traduzidas por processos 
de transferência de um contexto a outro, de um suporte a outro.  
O interesse pelas imagens descartadas e o hábito de colecionar 
foram decisivos para a formação de suas estratégias de trabalho. 
(Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A2ngela_
Renn%C3%B3 Acesso em 2018)

ticar no interior da própria mídia e de seus 

derivados institucionais (portanto não mais 

nos guetos acadêmicos ou nos espaços tra-

dicionais da arte), alternativas críticas aos 

modelos atuais de normatização e controle 

da sociedade. (MACHADO, 2010, p.17).

 Tomemos como exemplo o mais recente trabalho de  
Rosângela Rennó 5,  “Rio Utópico”, no qual a artista abriu 
uma convocatória nas redes sociais on-line pedindo que 
artistas e não artistas mandassem fotos de seus territó-
rios cotidianos do Rio de Janeiro, além de fazer contato 
com jovens moradores das comunidades oriantando-os 
a pesquisar e a registrar o local onde vivem. Esse mate-
rial foi editado, impresso e exposto no Instituto Moreira 
Salles (IMS). Rennó fez um mapeamento fotográfico no 
chão da sala e grupos de fotografias de cada localidade 
reunidos nas paredes. Como nos coloca Thyago Nogueira, 
curador e coordenador de fotografia do Instituto Moreira 
Salles: “Em vez de um autor único, múltiplas vozes; no 
lugar dos ícones de sempre, a paisagem caleidoscópica; 
para além do território batido, a geografia ampliada”.  E é 
nessa possibilidade de ampliação do território imagético 
pelo resultado de um conjunto de imagens produzidas em 
rede que pensamos a expansão do próprio conceito da 
fotografia, da ampliação não só da produção mas também 
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O CONTEXTO NA  ARTE CONTEMPORÂNEA

 Edward Lucie-Smith, no capítulo New Geography, 
do livro Art Tomorrow, afirma que a natureza da arte con-
temporânea é plural. Projetos como Documenta de Kas-
sel, 63 Bienal de Veneza e Bienal de São Paulo, oficiali-
zaram uma posição de relevância da arte contemporânea 
na nossa cultura, como os Salões de Paris fizeram com 
a arte do século XIX: 

[...] o colapso do consenso modernista e o 

surgimento do pós-modernismo; e o cresci-

mento de museus de arte moderna e con-

temporânea, os dois em números e escalas, 

e a posição cada vez mais central que eles 

passaram a ocupar em nossa cultura 

(p. 248, 2002 – tradução livre). 

 Uma das grandes questões que Lucie-Smith propõe 
entre a diferenciação da arte contemporânea e aquela 
produzida há cem anos é justamente seu compromisso 
com a cultura popular e a aceleração do desenvolvimento 
tecnológico, produzindo a cultura de massa e os centros 
urbanos. 

6 A Documenta é considerada uma das maiores e impor-
tantes exposições da arte contemporânea e da arte moderna interna-
cional que ocorre a cada cinco anos em Kassel, Alemanha.

 Se entendemos o contemporâneo como o momento 
seguinte ao presente, como apresenta Friedrich Hegel em 
“Fenomenologia do Espírito” quando diz que “o agora já 
deixou de sê-lo quando é nomeado, já é passado”, assim 
como Agamben (2008, p.59), quando nos faz pensar que:

[…] é verdadeiramente contemporâneo, 

aquele que não coincide perfeitamente com 

este, nem está adequado as suas preten-

sões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 

mas exatamente por isso, exatamente atra-

vés desse deslocamento e desse anacro-

nismo, ele é capaz, mais do que outros, de 

perceber e apreender o seu tempo.

 Assim para entender a arte contemporânea, preci-
samos delimitar e entender o contexto de tempo e espaço 
onde ela é produzida e consumida. Anne Cauquelin nos 
apresenta uma dimensão de parâmetros que vão além 
das estéticas, materiais e conversas do mundo da arte, 
trazendo a ideia de que a arte contemporânea é em si 
uma arte que extrapola a esfera da arte, que se apropria 
de outros temas: urbanos, políticos, culturais para ser 
compreendida. Cauquelin (1992, p.16) apresenta três ti-
pos de abordagem:
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1. A noção de modernidade: de que modo 

a arte contemporânea é continuidade ou 

ruptura em relação ao que se convencio-

nou chamar de arte moderna. O próximo 

passo é definir as noções de modernidade, 

modernismo, arte moderna, vanguarda, pós-

modernismo ou arte pós-moderna. Trata-se 

de estudos do conteúdo dos movimentos 

artísticos.

2. O mercado de arte: descrição dos meca-

nismos em utilização, papel do Estado, da 

política cultural, dos grandes marchands, da 

arte internacional. Trata-se de analisar seus 

poderes.

3. A recepção: trata-se de analisar os meios 

onde a arte contemporânea (ou não) é vista. 

Quem frequenta quais manifestações e em 

que número. Análise de opiniões. Análise 

crítica da educação artística.

 A primeira constatação da autora, na tentativa de 
balizar a arte contemporânea, é a interferência das novas 
comunicações e os efeitos que delas decorrem. Onde se 
destacam dois “princípios essenciais: o do progresso e a 
da identidade” (CAUQUELIN, 1992 p.58) levando a uma 

ideia em que a distribuição em “tempo real atesta que 
há transparência total entre acontecimento retransmitido 
e realidade presente”. Cauquelin entende o conceito de 
rede de comunicação (não podemos esquecer que o livro 
original data de 1992) onde a noção de sujeito comuni-
cante dá lugar à produção global de comunicações em 
uma descentralização em favor do movimento de cone-
xão, de uma interatividade, que ela conceitua como: 

[...] noção que sugere uma ação cuja finali-

dade é conectar dois ‘sujeitos’ em um diálo-

go supostamente enriquecedor, geralmente 

bem vista como um aspecto favorável da 

comunicação, numa interpretação psicoló-

gica e socializante da rede (CAUQUELIN, 

1992, p.60).

 A autora não trata das linguagens visuais em um 
primeiro momento, mas ressalta que reconhecendo que 
a comunicação é o grande elo da sociedade contemporâ-
nea, a linguagem tem papel fundamental para compreen-
dermos seu funcionamento. É por meio da linguagem 
que ordenamos e percebemos o mundo. A autora, então, 
propõe pensarmos no gradual apagamento da percep-
ção da realidade pelos sentidos e o aumento constante 
da nova forma de experiência contemporânea dada pela 
linguagem e pela comunicação. Walter Benjamin também 
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dialoga com a ideia do enfraquecimento da experiência 
sensorial na contemporaneidade devido à aceleração dada 
pelas novas tecnologias. Para Cauquelin (1992), é a lin-
guagem aquilo que dará a possibilidade de uma realidade 
construída. Visto assim, mudando a linguagem, mudamos 
a realidade e nossa percepção do mundo.

 Assim como no texto de Santaella vemos a funda-
mental necessidade de compreensão da rede de comu-
nicação e sua influência e até mesmo determinância, na 
produção e recepção da arte. A esse respeito, Santaella 
(2005, p.38) alega que:

Para eles (se referindo a cultura pop e seus 

artistas), a concepção hierárquica da cultu-

ra, como pirâmide que tinha a alta cultura 

no topo, era anacrônica em uma sociedade 

industrializada e deveria ser substituída por 

um continuum não hierárquico. Nesse conti-

nuum, as várias mídias e as formas de arte 

interagiam cada vez mais e a expressão ar-

tística estava se tornando multimídia na sua 

natureza.

 Cauquelin discute um conceito fundamental para 
nós: a inserção dos artistas como produtores de arte em 
rede com outros atores, “como elemento constitutivo (sem 

eles, a rede não tem razão de ser) mas também como 
um produto da rede (sem a rede, nem a obra nem o ar-
tista têm existência visível” (1992 p.73). É nessa rede de 
comunicação que percebemos a arte contemporânea, na 
inserção e no produto dessa rede que reconhecemos a 
arte contemporânea. Nas palavras de Anne (1992, p.74):

[...] por uma circularidade total do dispositi-

vo: veem-se expostas à vista do público não 

tanto obras singulares, produzidas por auto-

res, mas uma imagem da rede propriamen-

te dita. Quando vemos uma obra dita ‘arte 

contemporânea’, estamos vendo na verdade 

a arte contemporânea em seu conjunto. Ela 

mesma se apresenta em seu processo de 

produção.

DE DUCHAMP AO DIGITAL: A FOTOGRAFIA E A RE-
PRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

 Marcel Duchamp é visto como referência de ruptura 
e cada vez mais percebido como um artista precursor dos 
conceitos utilizados para pensamos arte contemporânea. 
Cauquelin aponta quatro pontos de congruência entre a 
forma de produção de arte de Duchamp, ainda que talvez 
não completamente consciente, e o que entendemos hoje 
como percursor da arte contemporânea: 
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1. Não obrigatoriedade do caráter estético 

onde o valor que sai do objeto para o onde 

e o quando. O artista como aquele que pro-

duz signos;

2. Percurso circular da obra entre artista e 

consumidor, não linear. “Não há autor, não 

há receptor, há apenas uma cadeia de co-

municação encerrada em si mesma” (1992, 

p.99);

3. Produção de arte dialogando e conviven-

do com outras atividades, observa-se uma 

mudança estrutural na construção da figura 

do artista e nos movimentos de vanguarda, 

o artista está em rede, faz parte do ciclo da 

comunicação;

4. A arte passa a ser pensada, construída 

na relação com receptor (uso da linguagem 

para a compreensão da arte).

 Lucie-Smith também pontua a influência de Du-
champ quanto à forma das artes visuais se relacionarem, 
sobre a representação que fazem da realidade. “A inven-
ção do ready-made e a relação entre a fotografia como 

arte e a fotografia como não representação artística” (op. 
cit., p. 79) complexifica o debate sobre o simulacro nessa 
relação entre o que é natural e o que é artificial. A autora 
pontua que:

A fotografia ocupa um lugar central, mas 

ambíguo, na arte atual, e é provável que 

continue a fazê-lo por algum tempo. Para 

a sociedade contemporânea, é a visão da 

câmera, mas não necessariamente a visão 

da câmera colocada na mão de um artista, 

que continua a dominar o modo como as 

coisas e os eventos são percebidos

(LUCIE-SMITH, p. 85 Artigo da ArtForm, tra-

duzido pelo Google).

 A oscilação entre ser referente ao objeto real ou 
independente dele e, portanto, ser em si um objeto de 
arte, acompanha a história da fotografia e consequente-
mente da arte contemporânea. Observamos em exemplos 
de artistas e obras como Ron Mueck, Couple under an 
umbrella; Chuck Close, Leslie, 1972; Ceal Floyer, Ligth 
Switch, 1992. Esse diálogo também presente na escultura, 
na pintura e na instalação. 
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DAVID HOCKNEY E O COTIDIANO

 Durante todo esse percurso e mudanças de mo-
radia, levei comigo um pôster, desses que não tem valor 
financeiro, comprado em lojinha de museu. Era da minha 
mãe e continua comigo até hoje, em moldura cor rosa an-
tigo. Trata-se de um homem tomando banho, o azul dos 
azulejos, a planta em primeiro plano e uma cena de sala 
ao fundo sempre me encantaram. Mas por que alguém 
pintaria um homem tomando banho? Perguntava-me ain-
da garota. Anos se passaram e Man Taking Shower de 
David Hockney acompanhou-me quietinho no banheiro 
do meu quarto.

 No final de 2017, já escrevendo a dissertação de 
mestrado e depois de quatro anos intensos de produção 
do projeto Habitado, David Hockney, nas vésperas de 
completar 80 anos, apresentou uma grande retrospectiva 
com 250 obras na Tate Britain, em Londres. 

 As notícias sobre a recente exposição me fizeram 
retornar ao trabalho dele, e pela primeira vez, olhar com 
investigação dezenas de telas durante a madrugada. De-
finitivamente, o projeto Habitado bebia dessa fonte, ainda 
que ele estivesse inconsciente e ingênuo até aquele mo-
mento. Nas composições, na relação com a arquitetura, 
na paleta de cores, na forma de impressão de tinta sobre 

tela (brincando com a relação fotografia e pintura) e na 
provocação constante de trabalhar na fronteira entre arte, 
mídia, publicidade, editorial ou documental, Habitado re-
trata um recorte específico, geográfico, político, estético 
em São Paulo dos anos 2014 – 2018 que, de certa forma, 
cercam-me. Algumas imagens, são fotografias de pessoas 
midiáticas e foram feitas por encomenda para editoriais 
de revistas, outras não. Não há hierarquia ou diferenças 
perceptíveis, pois todas as imagens foram produzidas com 
um único conjunto de técnica, intenção e metodologia. 

 Cabe retomar aqui a indagação de Dubois (1994, 
p. 291-307): “a arte se tornou fotográfica?”. Para sua pes-
quisa, Hockney montou fotocópias de pinturas do Velho 
Mestre, da Arte Bizantina a Van Gogh, em uma parede 
enorme em seu estúdio, em Los Angeles, e construiu uma 
câmera escura para seguir com sua pesquisa com corti-
nas, lentes e espelhos. 

 Seu trabalho ganhou força nos anos 1960, assim 
como aqueles de outros artistas pop, que mergulhavam na 
pintura figurativa do contexto das linguagens publicitárias. 
Obcecado pelo cubismo, Hockney combina diversas ce-
nas e enquadramentos com destaque para a arquitetura, 
os espaços abertos e o desafio de retratar a profundida-
de das cenas com temas que fascinam o artista desde 
sempre: sua casa, seus caminhos, suas relações. Como 
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resume o cocurador da mostra da Tate, Chris Stephens7 2: 
“Hockney tem uma extraordinária habilidade para captar 
a personalidade de lugares, pessoas e relacionamentos” 

 Sua estreita relação com a fotografia, desempe-
nhou um papel crucial no relançamento da prática da 
pintura figurativa. Influenciando uma geração de artistas 
como Chuck Close, Cecily Brown e o diretor de cinema 
Martin Scorsese. 

 David Hockney continua se reinventando e incor-
porando a tecnologia digital em seus mais recentes tra-
balhos produzidos em tablets e smartphones. Ele também 
gerou polêmica em torno da relação entre arte e mídia ao 
redesenhar o logo do The Sun, o popular e conservador 
jornal britânico. 

7  <http://www.theartstory.org/artist-hockney-david.htm>  
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HABITADO NA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO CASA: IM-
PRESSÃO, VÍDEO-INSTALAÇÃO E PROJEÇÃO 

 Já trabalhava há algum tempo em parceria com 
os sócios da Metro Arquitetos, quando em um café infor-
mal, tivemos a ideia de compartilhar nossos trabalhos. 
Finalizando uma obra de uma casa residencial com área 
total de 450 metros quadrados no Jardim Europa, em 
São Paulo, os arquitetos precisavam atrair interessados 
no projeto. A proposta do Habitado nessa ação foi levar 
fragmentos de vida para um espaço ainda sem história. 
De forma inusitada, as obras convidavam os públicos a 
percorrer a casa e vivenciar o entrelaçamento da arte com 
a arquitetura local. 

 A ação foi feita durante um dia de março de 2016. 
Chamei um amigo e curador, Beto Guimarães, para me 
ajudar a pensar o conceito geral. Seguindo fielmente o 
conceito do projeto, mantivemos as ideias de intimidade, 
espontaneidade, relação direta com o receptor e a partir 
disso criamos o seguinte:

O convite: não tinha arte gráfica, foram feitos por ligações 
telefônicas e conversas pelo aplicativo WhatsApp e pelo 
Facebook. Precisávamos, naquele momento, mostrar às 
pessoas que elas eram importantes ressaltando o fato de 
terem sido convidadas; isso fazia parte do projeto. Nessa 

conversa com os convidados, contextualizei e expliquei, 
em linhas gerais, o que aconteceria no dia marcado para o 
happening. A escolha dos convidados, mais uma vez, era 
fundamental para o sucesso da ação. Minha performance, 
feita na minha própria casa, durante esses convites-con-
versa foram filmados e projetados no dia da ação como 
parte da obra.

As montagens: a decisão por impressão das fotografias 
em canvas (tela em algodão natural como as telas de 
pintura) decorreu tanto de seu caráter de deslocar a fo-
tografia banal e cotidiana para o mundo das belas artes, 
como também, e acima de tudo, permitir a apresenta-
ção sem vidro, sem barreiras com o receptor. Voltando a 
pensar na ocupação do espaço com uma narrativa não 
linear e rarefeita, característica presente na fotografia 
contemporânea, as fotos tomaram lugares dispersos nas 
áreas internas e externas dos quatro andares da casa. A 
mobilidade e a falta de fronteiras, assim como a coerên-
cia com a ideia de ateliê, pintura e intimidade, já citadas, 
foram acentuadas com o uso de cavaletes desenhados e 
produzidos em diferentes formatos e tamanhos para cada 
imagem selecionada, de modo a conversarem com a ar-
quitetura. Um dele, mais pesado, foi desenvolvido para a 
área externa de modo que o vento não o derrubasse. Um 
outro, com os braços abertos, encaixava-se perfeitamente 
na quina de um quarto assimétrico. 

61



 Além das imagens impressas e do vídeo-perfor-
mance, fizemos uma projeção em um dos banheiros com 
140 imagens, de forma randômica, sem seguir a simetria 
do espaço, dialogando com o conceito de entretenimento.
 Destaco uma segunda rede de colaboração, a equi-
pe que pensou e montou essa ação expositiva: o curador 
e sua equipe, os sócios da Metro, o dono da casa, meu 
assistente, três amigos produtores, a equipe do labora-
tório de fotografia, o marceneiro, os donos das lojas de 
decoração que emprestaram peças para compor o cenário 
(móveis, plantas). 
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Foto que fiz durante a visita a Cosmococa de Hélio Oiticica e Neville D. Almeida em Inhotim



HÉLIO OITICICA E A EXPERIÊNCIA NO ESPAÇO 
EXPOSITIVO 

 Um dos atores fundamentais para pensarmos as 
ações e as discussões que permeiam o projeto Habitado, 
é o artista brasileiro Hélio Oiticica. Pintor, escultor, artis-
ta plástico e performático, Oiticica superou a noção de 
objeto de arte e transformou o mero espectador em um 
participante. Buscando uma arte com potência para afetar 
comportamentos e não mais com intuito contemplativo, 
redimensionando conceitos éticos, sociais e políticos. 

 Propondo a arte como estado de encontro, em 
1973, Hélio Oiticica e Neville d’Almeida deram início às 
instalações sensoriais, chamadas Cosmococa: 

As Cosmococas consistem em um conjunto 

de instalações isoladas do mundo exterior, 

os "Blocos-experimentos", cuja composição 

lança mão de recursos multimídia – slides 

de fotos do processo de maquilagem de 

imagens e objetos com cocaína (as manco-

quilagens, realizadas por Neville D’Almeida) 

projetados nas paredes e acompanhados 

por trilha sonora – e elementos que con-

vidam o espectador a participação como 

redes, piscina, balões. Busca-se, com isso, 

propor ao participador uma experiência su-

prassensível. 8 2

 A  arte inacabada permite uma gama de percepções 
sensorias influindo no comportamento, na relação que se 
estabelece entre o espaço obra e seus visitantes, contra-
pondo-se ao objeto artístico focado na mera observação. 
Nesse espaço onde é possível acessar a espontaneidade 
e a criatividade que o projeto Habitado se permite experi-
mentar os transbordamentos de fronteiras da linguagem 
fotográfica. 

UTILIZAÇÕES DAS REDES SOCIAIS ON-LINE NO MUN-
DO DA ARTE: A CONVERGÊNCIA DO MUNDO CODIFI-
CADO COM A REALIDADE 

 Em sua obra “ Caixa Preta”, Vilém Flusser aponta a 
tensão entre o mundo codificado, o aqui e o agora: quando 
a dimensão abstrata torna-se mais real que a concreta, 
quando o símbolo precede aquilo que ele supostamente 
representa.

 A ideia da dicotomia entre imagem e realidade, 
onde a construção da imagem fotográfica se sobrepõe à 

8 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Oi-
ticica>. Acesso em: out. 2017
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própria realidade do ponto de vista poítico e social, quan-
do a fotografia constrói a realidade, e não mais a realidade 
é registrada pela fotografia. Nesse contexto pergunto: 
onde chegamos com o stories do Instagram? Ferramenta 
que faz transmissão de vídeos curtos que desaparecem 
em 24 horas. É possível falar de uma convergência entre 
o simbólico e o concreto? 

 Anne Cauquelin apresenta a ideia da circularidade 
no sistema de rede de comunicação: o artista expõe e 
consome sua própria obra. Os papéis se revezam infini-
tamente entre o produtor que coloca um artista em cena, 
mas pode ser o mesmo que produz a arte e é tambémm 
o público, que nesse caso pode ser também um outro 
produtor. “É a exposição que carrega a significação: ‘isso 
é arte’ e não as obras.” (CAUQUELIN, 1992, p.79).

Banir a fotografia com base no fato de inter-

ferir na experiência do visitante pode ser vis-

to como elitismo cultural; expressando uma 

visão de que a arte só pode ser apreciada 

de maneira ortodoxa. Ele também ignora o 

potencial do Instagram para trazer uma nova 

dimensão para artistas, curadores, desig-

ners de exposições e visitantes.

Pesquisas recentes na exposição Galeria de 

Arte Moderna de Queensland, em Gerhard 

Richter, mostraram que os visitantes usam 

o Instagram como parte de sua experiência 

estética. Diversos participantes postaram 

trabalhos de arte de Richter no Instagram, 

mergulhando-se criativamente na imagem, 

usando roupas que combinavam com a arte 

e copiando o estilo borrado de assinatura 

de Richter.

Outro estudo do Museu de Artes Aplicadas 

e Ciências - Recollect: Shoes, em Sydney, 

descobriu que o público usava o Instagram 

principalmente para se envolver com o con-

teúdo da exposição; não tomando selfies. Os 

visitantes, em sua maioria, fotografaram os 

intrincados detalhes do design dos sapatos. 

(SUESS; BUDGE, 2018).9  3 

 Esta descoberta foi repetida em um estudo maior 
que se concentrou no Museu de Arte Contemporânea de 
Sydney. Longe do comportamento narcísico e auto-ob-

9 (<https://news.artnet.com/art-world/cindy-sherman-insta-
gram-1039676>)
(<https://vimeo.com/66938184>).
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sessivo que muita insistência na mídia está ocorrendo, 
o Instagram oferece aos visitantes autoridade e agência 
para compartilhar sua experiência .

 As pessoas estão explorando e aprendendo a en-
xergar mais detalhadamente o mundo a sua volta incen-
tivados pelas postagens do Instagram? 

O INSTAGRAM NA FOTOGRAFIA DE ARTE

 Em 2012, a Kodak abriu falência mesmo tendo 19 
mil funcionários (chegou a ter 145 mil funcionários). Em 
2012, o Instagram com 13 funcionários foi comprado pelo 
Facebook por um bilhão de dólares, segundo a revista 
Wired. Hoje, com 800 milhões de usuários, e crescendo, 
está mudando não só a maneira que compartilhamos e 
produzimos imagens, mas a maneira como percebemos 
arte. Algumas exposições já estão sendo montadas com 
propostas que incentivam a produção de postagens. Pro-
curamos arte fotografável? Vamos às exposições que nos 
rendam boas postagens? Elegemos uma obra para postar 
e comentar não necessariamente por ser a mais interes-
sante, mas, por ser a mais fotogênica que renderá mais 
curtidas? Isso interfere na produção de arte? Como? 

 Cindy Sherman tem compartilhado imagens de si 
mesma com a coerência de sua produção artística, no 

Instagram. A primeira imagem postada em maio de 2018 
e traz a legenda: “Selfie! Nenhum filtro, hahaha.” 10  4Mas 
diferente de outros trabalhos onde critica arquétipos co-
nhecidos, Sherman cria selfies de pessoas comuns ca-
ricaturadas. Nan Goldin também está no Instagram com 
suas imagens que discutem a exposição de momentos 
íntimos, quase que antevendo o comportamento exacer-
bado pelo Instagram: “Eu não sou responsável por nada 
como mídias sociais, sou? Diga-me que não sou ”. Goldin 
perguntou ao New York Times: "Não pode ser verdade, 
mas se for, me sinto péssima.”11   5  

 Para ampliar a interface, então, e colocar o projeto 
Habitado na web para que, de fato, conquistasse uma 
dimensão pública, a opção pelo Instagram foi pratica-
mente imediata por já ser uma rede de fotografia. Inserir 
o projeto numa grande rede já existente, em sua essência 
desenvolvida para celular, significa, dentre outras coisas, 
perder o controle sobre seu impacto, liberando, de certo 
modo, a recepção daquelas imagens ao contexto escolhi-
do por cada receptor. Essas variáveis na recepção, como 
discute a artista e pesquisadora Gisele Beiguelman em ‘A 

10  Disponível em: <http://theconversation.com/instagram-is-
changing-the-way-we-experience-art-and-thats-a-good-thing-90232>. 
Acesso em: 10 maio 2018. (tradução livre) 

11  https://news.artnet.com/art-world/nan-goldin-joins-insta-
gram-1182374
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Arte do Cibridismo’, implica questões estéticas intrínsecas 
das novas mídias de comunicação, em que se perde o 
controle da edição nas repostagens da rede. A marcação 
das pessoas envolvidas e o uso de hashtag (#habitado) 
permitem que o conceito seja de fato aberto para qualquer 
um que queira se apropriar dele, fotografando sua própria 
casa e postando ou criando novos braços.
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ARTE URBANA, GRAFITE, INTERVENÇÕES E 
ARTE POLÍTICA 

 Depois da interface pessoal e digital, queríamos ex-
perimentar o espaço público (tema que trabalho em outros 
projetos). Como a intimidade, a vida privada, o controle e as 
pequenas memórias dialogam com esse espaço da cidade 
e do caos urbano? Quais são as provocações e experiên-
cias que essa troca permite? Em três momentos: o ponto 
de visto do fotografado, que tem sua imagem exposta e 
questiona-se em comparação com sua exposição nas redes 
sociais. Do passante, que vê e revê a sua cidade também 
como espaço de arte, como espaço de troca talvez mais 
informal, espontâneo e generoso. Onde podemos pensar a 
educação proporciona pela experiência da arte. E também 
do ponto de vista do artista que se liberta das instituições e 
do mercado de arte, resignificando o espaço de discussão 
em torno do projeto.

 Outro ponto fundamental é a relevância da perecivi-
dade da mídia lambe-lambe, escolhida por sua capacidade 
indicial de evidenciar o conceito de tempo no cotidiano e 
nos espaços da contemporaneidade. O papel de impressão 
foi o mais simples e comum: um sulfite 75 gramas, assim 
como as imagens sem vidro, ou as fotos 10x15 centíme-
tros impressas em máquinas automáticas das ações par-
ticipativas, continuamos trabalhando a ideia do banal, da 

intimidade com o receptor, tanto do ponto de vista estético, 
de linguagem, e reconhecimento dela em fotos corriqueiras 
nas mídias sociais quanto na ideia de apropriação desses 
suportes também recorrentes e familiares no cotidiano con-
temporâneo.

 Observam-se as variáveis dessa perecividade na 
localização dos pontos onde foram coladas as fotos pela 
cidade de São Paulo. Os pontos no mapa foram selecio-
nados pelos fotografados com o critério de proximidade de 
suas moradias, ou seja, perto de onde as imagens foram 
produzidas e por onde circulavam em seu cotidiano. Os fo-
tografados foram convidados não só a escolher o lugar onde 
gostariam de ficar expostos, como também a colar/aplicar 
suas próprias imagens. Essa forma colaborativa de pensar 
o projeto aposta no caráter de descontrole do artista, em 
alguns momentos, do seu próprio desenvolvimento, assim 
como o descontrole da obra no espaço da cidade. 

 Lia Rodrigues, uma das colaboradoras do projeto que 
trabalha como modelo vivo em escolas de arte e modelo 
fotográfico, conta que participar do projeto foi transforma-
dor: “precisei me desconectar do meu ego, da foto pronta 
e pousada, para conseguir através de atitudes simples e 
rotineiras, mostrar a essência do meu viver”.
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Ana Naja, uma das colaboradoras, também nos apresenta sua experiência nessa ação:

“Foi divertido, ousado. Ao mesmo tempo constrangedor. Mas havia um desejo de ultrapassar esse 
constrangimento, ultrapassar uma barreira porque estávamos sendo quem a gente realmente era. É 
sempre difícil mostrar a sua verdade ou algo próximo dela. Vimos nossa relação por um ângulo que 
jamais veríamos. Também o fato de expor nossa intimidade foi algo que nos aproximou. O registro é 
maravilhoso, emocionante. E colar na cidade também nos faz vê-la de outra maneira. Vira uma parte 
da cidade que é sua. No início era só para fazer a foto, mas depois que a gente colou, sentiu que tudo 
bem ultrapassar essa barreira também, fazia parte. E daí compramos a ideia de ter nosso lambe num 
lugar que tem a ver com nossa história: a Vila Madalena. Foi uma sensação estranha, mas legal. Um 
orgulho secreto. Por um lado não parece que é a gente, mas como a gente sabe que é, rola um sen-
timento meio transgressor e divertido.” (NAJA, A.)







 Observa-se abaixo alguns pontos de destaque no 
mapa da região centro-oeste de São Paulo, onde su-
gerimos um circuito de bicicleta para ver a exposição 
(lembrando aqui o contexto político da época, quando o 
então prefeito Fernando Haddad implementou o projeto 
de ciclovias na região):

a)  Rua Augusta: duração de apenas dois dias, quando 
cartazes com informações de um evento foram colados 
por cima. Um ponto historicamente valorizado.

b)  Rua Rodésia: duração de aproximadamente um 
mês. Sofreu interferência de um pequeno adesivo colado 
por cima. Região próxima a bares com muitos jovens e 
artistas, localizada na Vila Madalena.

c) Rua Frederico Abranches, perto do minhocão: du-
ração de cinco meses até a reforma do prédio onde foi 
aplicado. No primeiro mês, sofreu um rasgo no meio da 
imagem, onde exibia um casal homossexual masculino. 

d) Viaduto Dr. Arnaldo: ainda permanece no local mas 
extremamente desbotado pela ação do sol. Lugar aberto 
com pouco movimento de pedestre. 
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Mapa da localização 
dos lambe-lambes em 
São Paulo, circuito de 
bicicleta para ver a ex-
posição na cidade.
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Observe essa imagem





Agora observe no contexto da rua e quando ganha mobilidade como capa de revista



REGISTRO E MEMÓRIA: PUBLICAÇÃO DO HABITADO 
EM REVISTA DE ARTE 

 Giselle Beiguelman, em recente palestra no MAC 
USP, discute a ideia da não durabilidade da Net Arte, essa 
arte feita para ser consumida na internet, nas redes socias 
on-line ou até mesmo em intervenções urbanas: “Tudo isso 
nos dá uma ilusão de que as coisas podem durar, elas po-
dem ser recuperadas, e as tecnologias digitais, elas atuam 
na contramão, numa outra historicidade” (palestra MAC USP, 
2018).

 A revista de arte Cat Magazine, teve como tema da 
terceira edição a apropriação da cidade de São Paulo por 
seus moradores, convidou o projeto Habitado a publicar 
a ação da ocupação urbana com os lambe-lambes. Para 
isso, refotografamos os locais das aplicações, mostrando as 
imagens do projeto inseridas no contexto da cidade. Nesse 
contexto impresso, o projeto ganha visibilidade, legitimidade 
e novas interpretações no mundo da arte contemporânea. 
Como coloca Silvana Holzmeister, editora da Cat Magazine: 

As pessoas possuem a oportunidade de se 

informar, de se articular e de atuar sobre o 

mundo sem intermediários. Não importa a 

pauta da grande mídia, dos governos e das 

instituições tradicionais; existe uma nova via, 

independente e autônoma que influencia o 

mundo real. (HOLZMEISTER, 2016, p. 189).
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Agora no MIS. Você acha que o tempo de observação do público é maior?









Volte para a página 90 e reveja essa foto
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O ARTISTA MEDIADOR
 
 Pensando a produção artística contemporânea e 
a própria ideia de contemporaneidade como uma forma-
ção complexa e híbrida em suas diversas camadas, seja 
social, econômica, política, territorial e artística, parece 
primordial analisarmos a mediação cultural como uma 
ação em rede, um trabalho colaborativo onde o entrela-
çamento de experiências e de campos interdisciplinares 
pode abranger a vivência de forma complexa e aberta, 
permitindo que o público-receptor seja também ator dessa 
rede. Assim, cada experiência torna-se explicitamente 
única, cumprindo, talvez assim, o papel da arte. Como 
aponta Ana Cláudia Oliveira:

As grandes transformações incidiram no pro-

cesso de criação, na concepção de obra de 

arte propriamente dita e no papel do obser-

vador. Nas várias mudanças do ponto de 

vista ordenativo das tendências da arte é 

sobre aquele que vê a obra, em última ins-

tância, no eixo da recepção, que acabam por 

repousar as grandes metamorfoses (OLIVEI-

RA, 1995, p.89)

 Essa tendência pode ser percebida nos discursos 
das Bienais e, mais explicitamente, de alguns artistas, a 
partir da década de 1990. O foco passa a ser o receptor-
-participativo, aquele que não apenas vê a obra de arte 
mas é ator fundamental para que ela se complete e de 
fato exista, incitando a experiência da arte e a relação 
com o artista-condutor ou com instituições de arte com 
foco na medição e na educação. Com o título de Educa-
tional Turn, são obras/projetos artísticos que: […] giram 
em torno da noção de educação; adquirir e compartilhar 
conhecimento; pesquisa artística e curatorial; e produção 
de conhecimento. A ênfase não está na obra baseada 
no objeto. Em vez disso, o foco desses projetos está no 
próprio processo [...]  como afirma LAZAR (2017).12   2 

 Percebemos a expansão desse conceito na 33 Bie-
nal de São Paulo (2018):

Procurando questionar a centralidade do pa-

pel do curador na arte contemporânea, [...] 

com uma proposta que distribui o poder de 

decisão e dá prioridade às influências entre 

processos e artistas [...] a 33a. edição da 

Bienal de São Paulo nasce de um “siste-

ma operacional” alternativo que privilegia o 

12  Disponível em: <http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.
php/dictionary/educational-turn>. Acesso em: 10  Set. de 2017
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olhar dos artistas sobre seus próprios con-

textos criativos.13   3

 Quando artístas são convidados para pensar o 
conteúdo e sua distribuição no espaço expositivo, abri-
mos um diálogo direto com o público, o artista-curador 
pesquisa, percebe e medeia utilizando-se de sua rede de 
similaridade, convidando o público para mergulhar no seu 
processo de criação. Além de descentralizar a curadoria, 
esse sistema operacional é fundamentalmente como uma 
ferramenta de diálogo em rede.

13  Disponível em:  http://www.bienal.org.br/ Acesso em: 3 Maio 
2018
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pensamos e criamos, às vezes com o resultado de um 
produto final como no caso de Bixiga Meu Habitado, às 
vezes, apenas no próprio processo artístico. 











INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COMO RESULTA-
DO DE VIVÊNCIA 

HABITADO VIVÊNCIA 01 – Casa BN 2016

  A primeira ação colaborativa do projeto foi estru-
turada em um grande vão: apresentamos uma mesa de 
4 metros com 1.300 fotos impressas em máquina rápida, 
formato 10x15cm, tesoura, lápis e fita. Esse material foi 
disponibilizado para que os convidados, que eram tam-
bém alguns dos fotografados, pudessem tocar, brincar 
e intervir de forma livre com as fotos e o espaço. Desse 
resultado, nasceram novas composições e associações, 
que foram registradas e incorporadas ao projeto. 

HABITADO VIVÊNCIA 02 – Vila Itororó Jornada do Pa-
trimônio 2017

 Intervenção Participativa Bixiga Meu Habitado foi o 
segundo resultado do laboratório de experimentação da 
linguagem fotográfica com atividades de sensibilização, 
discussões conceituais e orientações técnicas dos dife-
rentes modos de ocupar, significar e ver esteticamente o 
espaço da casa em colaboração com o grupo de pesquisa 
Arquivo, Memória e Cidade EAHC/ Universidade Presbi-
teriana Mackenzie para a Vila Itororó durante a Jornada 
do Patrimônio 2017, Secretaria de Cultura de SP.

HABITADO VIVÊNCIA 03 – Caixa Cultural / Jornada do 
Patrimônio 2018

 Habitado na Caixa Cultural foi a terceira vivência de 
transposição da lógica imagética para outras linguagens. 
A partir da memória afetiva e da sensação de pertenci-
mento, criamos um espaço de habitação coletivo.

HABITADO VIVÊNCIA 04 – Casa Vogue Expirience / 
2018

 A quarta edição da vivência Habitado foi durante o 
evento da Casa Vogue, quando o propósito e a metodolo-
gia estavam mais estruturados e definidos. Aprofundamos 
a pesquisa sobre a utilização da fotografia como idioma 
para construir coletivamente uma narrativa sobre o habi-
tar. A partir das memórias individuais e imagens internas 
que carregamos ao longo da nossa trajetória, vamos criar 
sentido e diálogo para pensarmos questões como perten-
cimento, apropriação, experiência e ocupação.
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 As vivências foram pautadas nas transposições 
da lógica imagética para outras linguagens. A partir 
da memória afetiva e da sensação de pertencimento, 
criamos um espaço coletivo de habitação da seguinte 
forma:

 Os participantes entram na sala à meia luz, ime-
diatamente desacelera o passo, falam mais baixo e ficam 
confusas sobre como se comportarem. Aos poucos, são 
conduzidas a sentarem em roda e recebem máscaras 
para tapar com olhos. Os mediadores estão de preto com 
roupas confortáveis e sem sapatos, também falando baixo 
com movimentos delicados. 

EM QUANTAS CASAS? 

 A primeira ação é um convite à participação: cada 
um recebe um post-it e escreve o número de casas em 
que morou. Esse número é somado e inserido em um 
painel com o número total de casas de onde resgatamos 
as memórias.

 Fazemos os primeiros acordos sobre a luminosi-
dade, o conforto do chão e o tempo de permanência em 
silêncio. 15 minutos. Por 15 minutos ficaremos resga-
tando imagens das nossas memórias relacionadas aos 
lugares em que já moramos ou casas que nos são muito 

próximas. Vamos aos poucos lembrando dos cheiros das 
plantas, dos corredores e das escadas, dos barulhos das 
pessoas na cozinha, do silêncio durante a tarde, da mesa 
com bancos de madeira, o telefone de fio, a rede perto da 
janela. Lembrando de fragmentos de casas, de pedaços 
soltos no tempo.

 Pedimos para sintetizarmos, fazemos agora o exer-
cício de condensar em uma única imagem alguns elemen-
tos mais relevantes. Essa imagem começa a adquirir ca-
racterísticas de uma fotografia à medida que resgatamos 
a luz pela a localização das janelas, a paleta de cores, a 
posição dos móveis. A cena se estabiliza. Se enquadra 
na síntese da memória afetiva onde o espaço de moradia 
permite a sensação de pertencimento, a localidade no 
espaço acolhe e relaxa.

 Para Kossoy uma única imagem fotográfica contém 
um inventário de informações que encontram aplicações 
nos mais variados estudos históricos. “Decompondo-se” 
a imagem total em imagens parciais encontramos infor-
mações que a fotografia registrou, que podem ser eluci-
dativas para a compreensão de uma época, e que possi-
velmente, não foram jamais mencionadas pela linguagem 
escrita (KOSSOY, 2001).
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A FOTOGRAFIA COMO LINGUAGEM 

 Na segunda ação, com os olhos ainda fechados, 
nos organizamos em duplas, onde um relata, conta, des-
creve sua fotografia afetiva e o outro (de olhos abertos) 
registra ou traduz em forma de texto, ilustração, som, 
gesto a narrativa imagética. Depois da inversão de pa-
péis, abrimos uma roda para a conversa, onde os regis-
tros no chão são então revisitados e cada um procura 
por sua memória. Pergunto: quem conta nossa história? 
Você se vê representado nesse registro?

 Sentamos para conversar, contar sobre essas 
fotografias mentais e entender como ela foi descrita e 
retratada pelo outro. Refletimos sobre a construção de 
memória e o modo como se escreve a história. Nesse 
contexto Pierre Nora enfatiza que: 

Desde que haja rastro, distância, media-

ção, não estamos mais dentro da verda-

deira memória, mas dentro da história. […] 

Memória e História: longe de serem sinôni-

mos, tomamos consciência que tudo opõe 

uma à outra. A memória è vida, sempre car-

regada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à 

dialética da lembrança e do esquecimento, 

inconsciente de suas deformações su-

cessivas, vulnerável a todos os usos e 

manipulações, suceptível de longas la-

tências e de repentinas revitalizações. A 

história è a reconstrução sempre proble-

mática e incompleta do que não existe 

mais.  (NORA, p.9).

 A partir dessa provocação, em geral, surgem 
contrapontos à forma que foram traduzidas as descri-
ções. Me faz pensar como a fotografia resolveria ins-
tantaneamente, pela sua  falta percebemos sua força, 
a não imagem, a ausência cria um espaço e é nesse 
espaço da não fotografia que sua lógica é evidenciada.

  Outro ponto viceral que se pode vivências du-
rante o exercício é a quantidade de imagens que car-
regamos na memória, a capacidade de nosso acervo, a 
fixação, para usar um termo fotográfico, ou a não fixa-
ção visual e como ela se relaciona com o  a passagem 
do tempo. Me arisco até a questionar nesse momento 
sobre a própria essência da invenção da fotografia: por 
que produzimos uma fotografia? 

 Com as memórias afetivas resgatadas, vamos 
para a terceira ação, onde intervimos no espaço físico 
com materiais  corriqueiros como papel, barbante, fita 
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crepe, cola, lápis etc., a fim de montarmos uma casa de 
memórias coletivas. A troca com o grupo é fundamental 
nesse momento e incentivada para que todos se sintam 
representados e confortáveis na casa. Uma rede perto 
das janelas é feita de papel, luminárias de conto, escritos 
de fita crepe com barulhos de animais domésticos. Um 
gesto, um som, uma ação. Ao fim de três horas somos 
um grupo que criamos uma casa, nos sentimos perten-
centes e refletimos sobre o alcance da fotografia.

 O encerramento é o registro, concretizando agora 
sim em uma fotografia a resignificação da memória afe-
tiva. Deslocamos e retocamos a fotografia no processo 
de tomada de consciência do espaço habitado. Nesta 
etapa, fazemos um percurso pelo espaço da “casa”, onde 
cada participante-artista conta sobre sua experiência 
e sobre fotografia escolhida. De acordo com Malraux, 
a planta da casa preenchida de memórias nos remete 
ao lugar mental, espaço imaginário sem fronteiras que 
nos habita. Trabalhando com a ideia de que “o museu 
imaginário descentraliza e desierarquiza a cultura. Não 
busca a totalidade (sempre impossível), mas permite que 
se completem suas lacunas.” (MALRAUX, p.123,1974).

 Pensamos no microterritório e na produção de 
memória imaterial, como gostos, hábitos, sons, comidas, 
tradições para gerar uma reflexão acerca da ocupação 

do espaço urbano e nosso pertencimento na cidade. 
Partimos do resgate de fragmentos de memórias afe-
tivas e ressignificando-as para o contexto da moradia: 
casa, bairro, cidade, país, locais. 

A curiosidade pelos lugares onde a me-

mória se cristaliza e se refugia está liga-

da a este momento particular da nossa 

história. Momento de articulação onde a 

consciência da ruptura com o passado se 

confunde com o sentimento de uma me-

mória esfacelada, mas onde o esfacela-

mento desperta ainda memória suficiente 

para que se possa colocar o problema de 

sua encarnação. O sentimento de conti-

nuidade torna-se residual aos locais. Há 

locais de memória porque não há mais 

meios de memória.(NORA, 1993, p. 7).

 Para morar não precisamos apenas de um espa-
ço físico, precisamos de um espaço de memória, onde 
são possíveis criarmos narrativas.

Registro final: video + foto + descrição sonora

https://www.instagram.com/p/BmtBIUah1Rq3TYgTC-
vvKkeQSI3vfSN8WJy_y7A0/
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...tapete laranja, retangular, é, você tá fazendo uma planta? Não 
aqui é o tapete, ah entendi! O sofá tá...as plantas estão num vaso 
atrás do sofá, um vaso de chão com esse capim bem auto, e só 
isso que tem na minha casa e a parede é terra roxa que é a cor da 
minha casa hoje... e o braço do sofá? Aqui é a janela... aqui tem 
um braço de madeira e aqui uma almofada... bem barroco. Adoro 
amarelo, laranja, gosto do colorido. A cadeira é voadora? Tinha 
um aquário aqui que ficava em cima de uma mesinha. Mas a jane-
la está em qual parede? O cômodo é quadrado. É apartamento. É 
uma casa antiga, a sala de jantar que tem uma mesa bem grande 
no centro, são doze lugares, quatro cadeiras de cada lado, duas 
nas pontas... sempre com aqueles caminhos de mesa no meio e 
um vaso grande, de um lado tem um buffet de madeira e as portas 
eram assim, de madeira, madeiras teladas. Na parede em cima 
desse buffet são três pratos na parede que tem umas frutas e 
uns jarros coloridos em alto relevo. Aí do lado continua como se 
fosse uma construção de tijolinho porque em cima tem uma foto 
minha e do meu primo de criança e um telefone, aqueles ainda 
de fio, de discar. 



Seguindo essa estrutura, um sofá de tijolo que tem uma almofada 
única em cima com dois encostos de almofada, em cima do sofá 
tem uma janela, vitrô com três vidros e uma cortininha só do ta-
manho da janela. Um freezer que já foi ligado algum dia, azul. Um 
carrinho de bebida de madeira escura. Não tenho medo de mis-
turar cores. Quadro com luminária. Tem uma pia no fundo. Para 
varrer uma casa, só com pano molhado. Minha casa tem pouco 
verde, plantas. Elas são muito delicadas e eu agitada. Eu tento 
te-las. Onde fica o espaço de maior movimentação. Para mim as 
memórias são memórias de ruídos, de todo mundo conversando, 
de barrulhos de pratos, pratos na mesa. A casa também tem algu-
mas outras coisas quando eu tive minha casa, até hoje. Sempre 
casas ensolaradas, um faixo de luz, sempre tem uma luz bonita. 
Uma escada e sempre me encomodou como a escada ficava es-
cura, queria que fosse mais aberta, tinha uma coluna na casa da 
minha mãe. Imaginei essa coluna ao lado da escada. Tinha muitos 
quartos, não sei exatamente como...  











CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Gerando a potência interdisciplinar do mestrado 
em Educação, Arte e História da Cultura, essa pesquisa 
apresenta o processo crítico criativo de um projeto em-
pírico que permitiu a utilização e reutilização de imagens 
como primeiro passo a caminho da abstração e da pró-
pria negação na produção de fotografia. Ao utilizarmos 
imagens pré existentes para a construção de novas nar-
rativas, alcançamos uma série de conceitos e limites que 
perseguimos ao longo dos últimos anos. No processo 
de criação e produção do projeto Habitado, aos poucos 
fomos compreendendo que a busca que estamos percor-
rendo por um lado é a síntese da imagem: o que faz de 
uma imagem, imagem? Ao mesmo tempo sua expansão 
para as outras linguagens. Ou seja, percebemos agora, 
e só agora, ao fim desta pesquisa que para expandir o 
conceito de fotografia é necessário compreendê-lo na 
sua essência. Esvaziá-lo, reduzi-lo. Muitos autores já fi-
zeram isso, mas aqui de forma empírica e colaborativa, 
propusemos experimentar a perda da visibilidade e per-
sistir com futuras traduções intersemióticas,162  conceito 

16  Traduções intersemióticas apresentada por Julio Plaza, 
tradução de um sistema de signos para outro, de uma prática artística, 
de uma fotográfica para um texto ou um som, gerando novos discur-
sos expressivos a partir dessa conjunção. 

que estamos começando a estudar e que pareceu tão 
fundamental e conveniente à toda essa produção que ao 
fim modificamos o título deste texto. Buscaremos nessas 
traduções outras formas de construção de narrativa, e 
como já apontamos, nos embriões das futuras pesquisas 
a formação e a constante utilização das nossas imagens 
internas (fotografias internas), nossas memórias, nossos 
armazenamentos, nossas capacidade de perceber e criar 
o mundo a partir da percepção visual.

 Apresentamos aqui imagens hora muito bem pen-
sadas e posicionadas, hora quase aleatórias, como o 
projeto Habitado possibilita, justamente para provocar, 
construindo e desconstruindo, uma narrativa não neces-
sariamente linear que nos permita exemplificar o próprio 
uso da imagem como texto. Quando Flusser diz que “a 
tecno-imagem é a imagem pós-escrita não mas de planos 
ou superfícies, mas de pontos e pixels […] o mundo não se 
apresenta mais enquanto linha, processo, acontecimento, 
mas enquanto plano, cena, contexto […] não é um retorno 
a situação pré-alfabética mas de avanço rumo a situação 
nova […]”.

 Tanto as imagens primárias quanto todas as outras 
geradas dentro do projeto são aberturas às possibilidades 
de alcance da fotografia. E é dentro desse contexto que 
insiro minha produção para mais do que qualquer outra 
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reflexão, simular, provocar e pesquisar a própria abran-
gência da narrativa imagética em um contexto não mais 
de superfícies (como coloca Flusser) mas de pontos. Os 
mapas, as captações em modo contínuo (apresentadas 
na metodologia), a distribuição pelo território, tanto na 
composição e escolha de cada frame como um pedaço de 
contexto, como sua utilização e reutilização estão aqui de 
forma consciente associadas a um raciocinado contem-
porâneo que chamo, por enquanto, de lógica fotográfica. 
Ou pode ser rizomática, complexa, pixelada.

 A fotografia neste projeto é apresentada para ser 
única e não, para ser específica e não, para ficar evidente 
o instante e ao mesmo tempo a possibilidade de que esse 
instante poderia ter sido outro. Não foi, mas poderia. E o 
outro onde a xícara estaria na mão e não na mesa também 
serviria para o mesmo propósito porque o que me vem 
aqui como discurso imagético na nossa contemporanei-
dade é a gama de possibilidades, é o não mais instante 
decisivo do Cartier Bresson (BRESSON, 1952)  mas outro 
olhar para o fazer fotográfico, mais caótico. 

 A ideia de obra de arte como projeto, com tempo 
estendido de duração, mantém o foco na produção e no 
transbordamento da linguagem para fora dos espaços 
institucionais. Essa formação, aparentemente caótica, de 
intervenções em espaços públicos, digitais ou educacio-

nais, assim como a fotografia não mais preocupada com 
o instante decisivo e sim com a ideia da fragmentação do 
espaço desassociados do tempo cronológico, são braços 
de ações que partem do tema eleito para gerar comuni-
cação com o receptor. Esse distanciamento da narrativa 
linear, da obra final, do autor único, visa dar conta da 
complexidade contemporânea. Castells enfoca a estru-
tura social emergente, afirmando, baseado em Horold 
Innis, que “a mente da atualidade é a mente que nega o 
tempo, e que esse novo “sistema temporal” está ligado 
ao desenvolvimento das tecnologias de comunicação“ 
(CASTELLS, 1999).

 A casa, assim como os centros urbanos são luga-
res onde o caos encontra o fluxo. A casa habitada, aqui 
escolhida como base, é em si o laboratório de pesquisa, 
é nosso campo de estudo, é lá que as narrativas se acu-
mulam e se relacionam. As vidas acontecem e por mais 
que um arquiteto tenha feito o projeto e decidido o tom do 
sofá, o tempo se encarregará de desbotá-lo, modificá-lo, 
contextualizá-lo. São as memórias e narrativas geradas 
nesse contexto que permeiam como pano de fundo, como 
conjunto de signos a busca constante pelas construções 
de significados na contemporaneidade. Uma xícara ver-
melha, suja de café em cima da mesa conta uma história, 
essa história é compartilhada em rede (pelo Instagram) 
mas não só, é uma história essencialmente em rede, é a 

150



representação de um conjunto de signos de um contexto 
tempo-espaço. São essas imagens, registradas por câ-
meras, celulares, dispositivos ou apenas memorizadas 
que contarão sobre nosso tempo. Postamos no Stories 
do Instagram cenas não produzidas porque sabemos que 
serão apagadas em breve, enquanto postamos imagens 
pensadas e editadas para durarem. Assim,em certa me-
dida, somos os arquitetos das nossas memórias públicas. 
Somos os novos narradores de Benjamin. 

 Essa autonomia impacta a produção de imagem 
tanto no conceito de arte como projeto, autoria colabo-
rativa e suas aplicações em projetos com interesse na 
fotografia, aqui utilizada como base para discutir proces-
sos de criação, tangenciando o papel do artista-fotógra-
fo, como comunicador, mediador e educador no campo 
da arte contemporânea. Eva Schmitt nos apresenta essa 
ideia da autonomia do artista em um panorama histórico 
e destaca: “Um importante precursor nesse sentido foi 
Joseph Beuys, conhecido como artista por seu "conceito 
expandido de arte": Beuys sublinhou a integração dos 
conteúdos artísticos e culturais em outros espaços comu-
nitários e para a configuração das relações sociais, um 
propósito claramente artístico-pedagógico que aplicou em 
seu próprio trabalho.” (SCHMITT, 1974)17 3.

17  Disponível em: <http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/
the/156/es8622694.htm>. Acesso em: 15 out. 2017.

 As traduções que experimentamos nas vivências do 
projeto Habitado são fundamentalmente baseadas nessa 
ideia de Beuys, é nesse tempo-espaço da vivência que 
compreendemos a direção da própria pesquisa. Por esse 
motivo posso afirmar ao fim que o projeto Habitado é em 
essencialmente educacional e artístico, utilizando-se dos 
signos culturais da nossa época assim como os dispositi-
vos contemporâneos para pensarmos os novos caminhos 
do papel do fotógrafo e da produção de imagem. 
 
 A imagem numérica, agora talvez não mais foto-
grafia, pensada como base de raciocínio e inserida de tal 
maneira na nossa vida, se apresentando como uma das 
grandes linguagens contemporâneas (se não a maior) me 
arrisco aqui a indicá-la como matéria fundamental nas 
grades escolares. A alfabetização imagética me parece 
imprescindível.

 Durante as vivências observamos que as imagens 
fotográficas mentais sintetizadas na memória após o 
período de 15 minutos de meditação dirigida, onde os 
participantes encontram-se de olhos fechados, permane-
cem praticamente intactas em algum lugar do nosso cé-
rebro mesmo depois de ouvir e registrar relatos de outras 
pessoas e prosseguir com atividades diversas. Ou esse 
tempo de 15 minutos é suficiente para essa fixação e/ou 
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nossa construção e memorização em 2D é mais fácil e 
eficaz que uma imagem pensada em 3D. Quando pedimos 
descrições de ambientes em 3D, dificilmente os partici-
pantes conseguem narrar detalhes de bordas e objetos 
que não estejam no campo de atenção. Uma imagem 
fotográfica, delimitada pelo frame facilita a memorização 
e a percepção e incorporação de detalhes.

 Sabemos que os estímulos que entram nos nossos 
olhos quando olhamos uma fotografia (ou qualquer coisa, 
mas vamos nos ater a fotografia) são números, uma se-
quência de números que são em um segundo momento 
modificados e misturados com outros números de com-
preensão das cores, formas e reconhecimentos dentro do 
cérebro e em um terceiro momento compreendidos com 
todas as nuâncias e subjetividades. 

 Será que essas fotos mentais também são passí-
veis de serem transformadas em números? Acreditamos 
que sim. É então possível pensarmos que não somente as 
fotografias que vemos mas também as fotografias men-
tais que criamos são passíveis de traduções? Chamamos 
aqui de traduções a possibilidade de transformação de 
uma linguagem em outra, onde tudo que captamos pelos 
sentidos são estímulos que são convertidos em números 
e compreendidos pelo cérebro. Como seria uma saída do 
corpo (som, fala, movimento) que desse conta de traduzir 

esses estímulos de entrada ou mesmo os criados inter-
namente? Transformar fotografias em palavras parece 
simples mas e em sons? Em cheiros, em movimentos?

 Uma imagem fotográfica é plana, uma matriz de 
pixels que captamos em três sensores nos canais RGB, 
são milhões dos mesmos três sensores. Um som é sinal 
numérico sobre um tempo. O cheiro não tem tempo, não 
tem espaço, é nosso sentido mais antigo, captado por 
1000 sensores. Esse número de sensores relacionado 
com a questão espacial e temporal nos dá um tamanho 
numérico.

 Para quê pensar tudo isso? Para entender os limi-
tes da imagem. Para pensarmos a recepção e a constru-
ção de imagens por seres humanos e por computadores. 
Para desconstruirmos e reconstruirmos fotografia numa 
brincadeira eterna de compreensão e comunicação. Para 
desenvolvermos metodologias que ajudem a exercitarmos 
a percepção e a nossa capacidade de compreensão do 
mundo a partir das imagens. Olhar, apreender, reaprender 
a olhar. Fotografar com câmera ou com o cérebro. Tor-
nar essas imagens ferramentas de comunicação com o 
mundo. Desenvolver capacidades de narrativas em outras 
linguagens pela lógica imagética.  

Seguimos pesquisando...    
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Essa é uma das possíveis traduções da imagem da página 3, gerada em Matlab (um ambiente para desenvolver 
programas) transformando a imagem fotográfica em números e depois em gráfico, que será traduzido em som.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Gerando a potência interdiciplinar de Arte, Cultura e 
Educação, apresentamos imagens hora muito bem pensadas e 
posicionadas, hora quase aleatórias, como o projeto Habitado 
permite. Justamente para provocar construindo e desconstru-
indo uma narrativa não necessariamente linear que nos permi-
ta exemplificar o próprio uso da imagem como texto. Quando 
Flusser diz que 

“A tecno-imagem é a imagem pós-escrita não mas de planos ou 
superfícies, mas de pontos e pixels (…) o mundo não se apre-
senta mais enquanto linha, processo, acontecimento, mas en-
quanto plano, cena, contexto (…) não é um retorno a situação 
pré-alfabética mas de avanço rumo a situação nova…”

 Tanto as imagens primárias quanto todas as outras gera-
das dentro do projeto são aberturas às possibilidades de alca-
nce da fotografia. E é dentro desse contexto que insiro minha 
produção para mais do que qualquer outra reflexão precisa, 
simular, provocar e pesquisar a própria abrangência da narra-
tiva imagética em um contexto não mais de superfícies (como 
coloca Flusser) mas de pontos. Os mapas, as captações em 
modo contínuo (apresentadas na metodologia), a distribuição 
pelo território, tanto na composição e escolha de cada frame 
como um pedaço de contexto, como sua utilização e re-uti-
lização estão aqui de forma consciência associadas a um ra-
ciocinado contemporânea que chamo, por enquanto, de lógica 
fotográfica. Ou pode ser rizomática, complexa, pixalada.

 A fotografia nesse projeto apresentada para ser única e 
não, para ser específica e não, para ser ficar evidente o in-
stante e que esse instante poderia ter sido outro. Não foi, mas 
poderia. E o outro onde a xícara estaria na mão e não na mesa 
(foto x) também serviria para o mesmo propósito.

 O que me vem aqui como discurso imagético na nossa 
contemporaneidade é a gama de possibilidades, é o não mais 
instante decisivo do Cartier Bresson mas outro olhar para o 
fazer fotográfico, mais caótico. 

d). Autonomia e seus impactos na produção de imagem

  Apresentamos o conceito de arte como projeto, 
autoria colaborativa e suas aplicações em projetos interse-
mióticos, com interesse na fotografia, como base para discutir 
processos de criação, tangenciando o papel do artista, como 
comunicador, mediador e educador no campo da arte contem-
porânea.
  A ideia de obra de arte como projeto, com tempo 
estendido de duração, mantém o foco na produção e no trans-
bordamento da linguagem para fora dos espaços institucionais. 
A formação, aparentemente caótica, de intervenções em es-
paços públicos, digitais ou educacionais, assim como a fotogra-
fia não mais preocupada com o instante decisivo (BRESSON, 
1952)  e sim com a ideia da fragmentação do espaço desasso-
ciados do tempo cronológico, são braços de ações que partem 
do tema eleito para gerar comunicação com o receptor. Esse 
distanciamento da narrativa linear, da obra final, do autor único, 
visa dar conta da complexidade contemporânea. Castells enfo-
ca a estrutura social emergente, afirmo, baseado em Horold In-
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