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RESUMO 

 

 

O presente Memorial é parte do Trabalho de Conclusão de Curso “Contato Visual: 

experimentos em corpo e imagem sobre as relações contemporâneas” e consiste em 

apresentar os processos que fundamentaram a realização da vídeo-dança “Fragmentário”. 

Analisaremos de forma sucinta os aspectos da comunicação, tendo o corpo e a imagem 

como meios de expressão, com a finalidade de compreender como as novas tecnologias 

influenciam em um processo de transformação na construção da identidade do sujeito 

contemporâneo. Essa análise servirá de base para a produção artística, desenvolvida em 

coletiva com o grupo de Hip-hop ABW Crew, que resultou na vídeo-dança.   

 

Palavras-chave: Contato Visual; Comunicação Intersocial; Novas Tecnologias; 

Processos de criação; Vídeo-dança. 
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ABSTRACT 

 

 

The present Memorial is part of the Course Conclusion Paper "Visual Contact: 

Experiments in Body and Image on Contemporary Relations" and consists of presenting 

the processes that underpinned the realization of the video dance "Fragmentary". We will 

briefly analyze the aspects of communication, having the body and the image as means 

of expression, in order to understand how new technologies influence process of 

transformation in the construction of the identity of the contemporary subject. This 

analysis will serve as a basis for artistic production, developed jointly with the Hip-hop 

group ABW Crew, which resulted in video-dance. 

 

Key words: Visual contact; Intersocial Communication; New technologies; Creation 

processes; Video-dance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A discussão em torno das relações intersociais após a modernidade se apresenta 

urgentemente e contextualiza o momento de maior extensão da globalização, bem como 

do uso da tecnologia digital e suas consequências na sociedade. Segundo Stuart Hall 

(1992), o sujeito contemporâneo se encontra num momento reflexivo acerca da 

construção de uma identidade cultural, devido a uma gama de possibilidades advindas do 

avanço e da facilidade de acesso às tecnologias digitais nas mais diversas camadas 

socioculturais do mundo. Nesse contexto, observamos uma série de alterações em torno 

do indivíduo e também da sociedade como um todo. Novas perspectivas de estrutura 

social se apresentam mais flexíveis e fluídas, e o indivíduo mais reflexivo. Isso interfere 

nas formas do sujeito contemporâneo de se relacionar. A proposta aqui é fazer uma breve 

análise nas áreas do corpo, imagem, comunicação e tecnologia, e seus entrecruzamentos 

na contemporaneidade. 

A presente proposta surge do meu percurso pessoal, no qual transito entre as 

seguintes práticas e técnicas corporais: balé clássico e contemporâneo, circo, capoeira, 

yoga e contato-improvisação; juntamente no campo dos estudos em Artes Visuais, tenho 

trabalhado e pesquisado as linguagens de performance, de programação computacional e 

técnicas fotográficas e audiovisuais. O percurso foi direcionando a pesquisa para uma 

reflexão em torno da expressão do corpo em suas mais diversas esferas e das formas de 

subjetividade e sensibilidade do olhar. Ao longo de três anos em participação com o grupo 

de pesquisas “Laboratório Corpo, Imagem e Convergência: processos poéticos no 

digital”, dirigido pela Profa. Dra. Valécia Ribeiro, se desenvolveu um ambiente de criação 

que tinha tais questões como guia e que me proporcionou uma interação mais ampla com 

a cidade de Cachoeira, no que tange a troca de conhecimentos e vivências, além de 

produções em processos artísticos.  

A realização deste projeto busca abarcar todo o processo artístico e 

direcionamento dos estudos durante o curso de Bacharelado em Artes Visuais, 

promovendo discussão, reflexão e posicionamento acerca da pesquisa e produção artística 

em diálogo com a temática proposta, contextualizando o fazer artístico no ambiente atual, 

além de buscar o aprimoramento na relação entre comunidade local e comunidade 

acadêmica. Desenvolvemos aqui um processo de criação artística e discussão acerca das 

questões antes citadas, em parceria com o grupo de Hip Hop ABW Crew, resultando em 

um trabalho artístico de criação coletiva. 



11 

 

 

Assim, o presente Memorial inicia com a discussão que fundamenta a pesquisa 

através de quatro tópicos: primeiro apresentaremos algumas concepções em torno da 

comunicação, direcionando para a proposta do corpo e da imagem como meios de 

expressão; analisaremos a compreensão sobre a comunicação corporal; discutiremos a 

noção de imagem técnica; e finalmente buscaremos compreender as implicações da 

globalização e das novas tecnologias no sujeito contemporâneo e na sociedade. Seguimos 

apresentando o processo prático da pesquisa em dois tópicos: apresentaremos os métodos 

que serviram de base para a realização do projeto; e finalmente discorreremos sobre o 

processo de criação artística no decorrer da oficina Laboratório Corpo Audiovisual junto 

ao grupo ABW, que resultou na vídeo-dança “Fragmentário”. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIA  

 

Iniciaremos o memorial apresentando a fundamentação teórica que ampara os 

processos da pesquisa, servindo de base para os questionamentos que guiaram a 

realização do presente trabalho.  

No que tange a relação entre comunicação e as novas tecnologias, surge uma série 

de questionamentos. Se tratarmos o corpo e a imagem como principais meios expressivos 

da discussão, observamos algumas transformações com a modernidade que levaram o 

sujeito a uma nova forma de construção de identidade cultural e, assim, dos modos de ser 

e de se expressar. Dessa forma, como se dá essa transformação no corpo do sujeito 

contemporâneo? Quais as características dessa transformação no ambiente sociocultural? 

As relações intersociais também se encontram diretamente imbricadas a essas 

transformações. Então, quais as qualidades e defeitos desse novo formato de relação? 

Todos os questionamentos levantados levaram a busca por pensamentos e 

conceitos que dialogavam com a proposta. Apresentaremos algumas linhas de raciocínio 

na busca de nos proporcionar reflexões, mais do que encontrar respostas sintéticas.  

 

2.1. Refletir sobre o ato de comunicar  

 

Desde os primórdios da vida humana em comunidade, a comunicação se mostrou 

essencial, pois intermediava todas as atividades, produzindo o pensamento coletivo e 

gerando conhecimento (WEIL & TOMPAKOW, 2001, p. 25). Mas como esses sujeitos 

iniciaram as primeiras interações antes da criação de um sistema, mesmo que rudimentar, 

para a comunicação verbal? Através da principal ferramenta de comunicação do ser 

humano: o corpo (WEIL & TOMPAKOW, 2001).  

A compreensão em torno da comunicação vai além da simples interação e da troca 

de informações. Trata-se de uma área de conhecimento interdisciplinar (diretamente 

imbricado em áreas das Ciências Humanas) (cf. MARTINO, 2011, p.28), que abrange 

toda a ideia de simbologia criada para a facilitação dos processos humanos, os meios que 

fundamentam sua existência e os caminhos possíveis, (cf. MARTINO, 2011, p. 15) e que 

principalmente compreendem a percepção do ser humano enquanto um ser racional, 

diferenciado dos outros animais. Etimologicamente, comunicação compreende uma 



13 

 

“atividade realizada conjuntamente”, tendo o encontro como princípio de sua aplicação 

prática (MARTINO, p. 13). 

A comunicação se faz presente em todos os processos humanos, desde as 

interações mais corriqueiras, até os processos burocráticos, nos mais diversos ambientes. 

Entretanto, neste ensaio, nos concentraremos na comunicação em sua compreensão 

básica, no ponto que tange o contato e a troca de informações, aprofundando-nos na 

concepção dos movimentos e comportamentos corporais - compreendidas enquanto uma 

linguagem não-verbal (cf. DAVIS, 1979, p. 19) - e o princípio da cultura visual (o olhar 

e a imagem) como meios expressivos fundamentais na vida humana. Esta proposta se 

identifica com o pensamento de Ray Birdwhistel, levantado por Flora Davis (1979), que 

entende a comunicação como:  

 

[...] uma negociação entre duas pessoas, um ato criativo. Não se 

pode medi-la só pelo entendimento preciso daquilo que eu digo, 

mas também pela contribuição do próximo, pela mudança em nós 

dois. E quando nós nos comunicamos de verdade, formamos um 

sistema de interação e reação integrado com harmonia.  

(BIRDWHISTEL apud DAVIS, 1979, p. 28).  

 

Buscamos aqui uma reflexão a respeito das conexões cinéticas e visuais, que 

sempre se fizeram presentes na vida humana. Para tanto, analisaremos essas conexões no 

campo da comunicação no corpo e na imagem, passando pelos períodos que 

determinaram essa área de investigação (a modernidade), para finalmente discutir a 

interferência da tecnologia digital nos comportamentos do sujeito contemporâneo.  

 

2.2. Comunicação através do corpo 

 

Para uma pesquisa que envolva o corpo como ferramenta de expressão, traremos 

alguns estudos que tratem do tema, com um direcionamento para o contato visual (no 

sentido da atenção e percepção) enquanto princípio e base fundamental da comunicação. 

 

2.2.1 Cinética e comunicação não-verbal 

 

A cinética (cf. DAVIS, 1979, p. 20) é uma área de conhecimento que sustenta o 

presente trabalho ao analisar todos os processos comunicativos do movimento do corpo, 

desde o gesto até os detalhes mais sutis dentro dessas relações. Assim, apresentaremos 

alguns pontos de partida que surgem com pesquisas em torno da cinética. 
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Compreendendo, então, que através de movimentos corporais (futuramente 

lapidados enquanto gestos) é possível codificar processos cognitivos e transformá-los em 

mensagens sintéticas, o sujeito passa a explorar esse meio expressivo (mesmo sem ainda 

se dar conta disso), e aos poucos vai gerando um sistema simbólico em torno dos gestos, 

o que viria a facilitar a sua comunicação com os outros a sua volta (cf. WEIL & 

TOMPAKOW, 2011, p. 25). Ou seja, o ser humano comunica todas as informações que 

se passam em sua mente, consciente ou inconscientemente, através de uma série de 

gestos. 

Empregamos a identificação de elementos aos gestos, da mesma forma que 

empregamos as palavras, transformando-os em símbolos, com o propósito de facilitar a 

comunicação. Assim, ao combinar elementos entre as unidades de comportamento 

(DAVIS, 1979, p. 20) – gestos com as mãos, cabeça, tronco, contato visual - com 

movimentos e qualidades diferentes, através de toques, de sons produzidos com a voz, 

com atrito entre partes do corpo (estalar de dedos, palmas), trabalhamos o conjunto dessas 

ações para gerar uma mensagem completa: uma minigramática da linguagem do corpo 

(WEIL; TOMPAKOW, 2011, p. 28). 

Por exemplo, o movimento de cruzar as pernas pode significar que o sujeito está 

fechado para contato, mas se acompanhado de uma leve inclinação do tronco para frente, 

dentro de uma conversa, pode significar interesse e que este sujeito está confortável com 

o ambiente gerado. O movimento de levar a mão ao queixo ou coçar a cabeça pode 

significar que a mensagem está sendo captada e/ou refletida, mas, acompanhada de um 

olhar específico e da gesticulação das sobrancelhas, pode significar surpresa, ou 

estranhamento ou até desinteresse. Essa mensagem é, então, transmitida para outro 

sujeito, que interpreta cada gesto, recebe as informações, decodifica e reorganiza-as 

segundo seu próprio repertório simbólico e significativo (cognitivo, a influência também 

do "estado de espírito" do receptor), e devolve com um gesto positivo ou negativo, de 

acordo com sua compreensão (percepção e resposta) (WEIL; TOMPAKOW, 2011, p. 63). 

Esse processo se deu ao longo das formações das comunidades primitivas, e foi evoluindo 

até as sociedades atuais.  

Também o espaço comunica. Edward T. Hall, antropólogo e pesquisador cultural, 

desenvolveu um estudo denominado “proxêmica, que busca explorar a noção 

inconsciente do 'microespaço humano'” (DAVIS, 1979, p. 91). Em uma conversa entre 

dois ou mais indivíduos, estes compreendem que o espaço que ocupam lhes pertence. 

Segundo estudos levantados por Davis, além da determinação do espaço de diálogo, os 
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indivíduos reproduzem uma série de gestos ritmados, como uma espécie de dança com 

diferentes partes do corpo, conhecidos como “sincronia interacional”. Esse 

comportamento compreende tanto a dança de quem sustenta o discurso, quanto daquele 

que ouve, e até mesmo em silêncio existe uma movimentação ritmada e compartilhada 

(DAVIS, p. 106). Davis acredita que a sincronia interacional é base da comunicação 

humana, “que sem ela, a comunicação não seria possível” (DAVIS, p. 107). 

Da mesma forma, as vestes e até a aparência - forma do corpo, também o que se 

entende por "beleza" e "feiura" (padrões sociais) (DAVIS, 1979, p. 41) - tem propósitos 

comunicativos, pois costumam ser o primeiro impacto estabelecido no contato visual, 

servindo então como uma espécie de apresentação para o outro, e como demonstração de 

respeito às situações sociais. Esse comportamento, que surge no princípio da vida coletiva 

e se intensifica nas sociedades da modernidade, passa a determinar padrões, influenciando 

os modos de ser e, assim, de se vestir dos indivíduos perante a sociedade (DAVIS, p. 

171). 

Sabe-se que todos os sentidos do corpo humano têm relação direta com a 

comunicação, pois cada um pode interferir nos processos cognitivos e trazer informações 

(muitas vezes imagéticas) que dialogam com a memória (por exemplo, o sabor da comida 

de vó, ou o cheiro da chuva que pode remeter à infância) e com o ambiente. Entretanto, a 

visão ou o olhar se apresenta como um ponto exponencial neste trabalho, pois, mesmo se 

tratando da forma mais sutil de linguagem, traz uma carga comunicativa mais ativa e 

consciente. Flora Davis explica, através de exemplos em estudos anteriores, que a reação 

ao olhar é inata: nós praticamente podemos sentir o peso de um olhar em nossa direção 

(DAVIS, 1979, p. 70). Além do mais, a troca de olhar sempre vai transmitir algo 

intrínseco ao indivíduo, e mesmo que rapidamente, haverá uma partilha de algum 

sentimento (afeto, irritação, prazer), que será mais comunicativo, muitas vezes, do que as 

palavras. É através do contato visual, do entreolhar, que percebemos a presença de outro 

ser dotado de consciência (DAVIS, p.71).   

 

2.2.2 Comportamentos corporais na vida coletiva 

 

A vida em sociedade, principalmente na modernidade, determina ao sujeito 

padrões e funções direcionadas de acordo com seu aspecto fisiológico e a impressão que 

se quer passar. Com isso, a comunicação não-verbal foi tomando formas cada vez mais 

definidas e determinando alguns aspectos da vida coletiva. O ser humano, assim como os 
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demais animais, vai procurar meios de se adaptar ao seu ambiente, até mesmo no meio 

social (como explica a etologia) (DAVIS, 1979, p. 50). Analisaremos, então, como se dá 

a formação do comportamento corporal no sujeito imbricado à sociedade. 

Dessa forma, observamos nesse processo também as diferenciações que ocorrem 

na linguagem do corpo nos demais locais do mundo. A comunicação não-verbal possui 

uma espécie de idioma para cada grupo sociocultural, da mesma forma que a língua. 

(DAVIS, 1979, p. 21). Ou seja, em cada cultura, haverá uma corporalidade, uma 

expressividade específica. E, dessa forma, cria-se uma identidade cultural nos gestos e 

nos modos de ser, que se determina por aspectos geográficos (condições e clima do 

ambiente), por aspectos fisiológicos (o funcionamento e a forma do corpo), mas 

principalmente pelas funções determinadas pela sociedade, os padrões sociais (que 

chamarei aqui de máscaras sociais) (MAUSS, 2003). 

Marcel Mauss nomeia esse comportamento como técnicas do corpo, base dos 

estudos em antropologia do gesto, referindo-se aos atos tradicionais e eficazes, que lida 

com a combinação de uma série de elementos biológicos, psicológicos e socioculturais 

de um indivíduo diante do seu grupo social (MAUSS, 2003, p. 407). As técnicas do corpo 

são “as maneiras pelos quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma 

tradicional, sabem servir-se de seu corpo. ” (MAUSS, p. 401). Além disso, ainda traz a 

compreensão de que toda relação com os hábitos corporais, as técnicas e condutas, são 

tradicionalmente apreendidas e transmitidas de geração para geração, perpetuando o 

idioma não-verbal (MAUSS, p. 411). 

De modo geral, o corpo é tido como o principal meio prático de contato do homem 

com o mundo e suas técnicas são um conjunto de atitudes permitidas ou não, naturais ou 

não, diante da sociedade ou da cultura.  "Toda sociedade impõe ao indivíduo um uso 

rigoroso do seu corpo. É por meio da educação, das necessidades e das atividades 

corporais que a estrutura social impõe sua marca sobre os indivíduos." (MAUSS, 2003, 

p. 407). 

Flora Davis explica que os movimentos, variando entre as culturas, são mais 

aprendidos do que inatos (DAVIS, 1979, p. 24). A diferença dos sexos é reforçada pela 

aprendizagem, assim como a aparência. Ou seja, toda forma de comunicação, 

principalmente relacionada ao comportamento, é ensinada, transmitida e apreendida, de 

modo a se seguir um padrão pré-determinado, e nesse caso, interfere diretamente na vida 

do indivíduo, mesmo sem que haja sempre consciência disso (DAVIS, p. 24). Ela ainda 

fala sobre estudos de sociólogos a respeito da "etiqueta subliminar", que intervém no 
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comportamento no âmbito social, na convivência cotidiana (DAVIS, 1979, p. 21) - o 

desviar de alguém na rua, as organizações em fila em determinados locais de encontro, 

etc.  

Percebemos, com todas essas informações, que há uma forte influência da 

sociedade em determinar o papel do indivíduo em função dela. Utilizamos a ideia de 

máscaras sociais, fazendo referência ao teatro, pois os indivíduos se colocam num lugar 

de "intérpretes", que atuam segundo um "roteiro" predeterminado, mas que por trás, 

existem “atores" com suas próprias particularidades e seus modos de ser (suas vontades, 

gostos, angústias). Esse formato de sociedade poda a liberdade de se construir 

(desenvolver, crescer) como um sujeito diferente dos padrões, sujeito único. Os 

estereótipos são modelados nos comportamentos, de acordo com o local e tempo da 

sociedade, e com "critérios sancionados pela aprovação e desaprovação coletiva, mais do 

que em função de particularidades individuais." (MAUSS, 2003, p. 409). Aqui, o corpo é 

entendido como um produto de suas técnicas (o que se aprende) e de suas representações 

(o que se apresenta para a sociedade - máscara).  

 

2.3. Visualidades em comunicação  

 

Discorreremos, nesse ponto, acerca da imagem enquanto ferramenta de 

comunicação, analisando os fenômenos em torno do olhar e da percepção. A discussão 

segue até a compreensão acerca da imagem técnica e da sua interferência no cotidiano e 

no corpo do sujeito contemporâneo. 

 

2.3.1 O fenômeno da visão  

 

Tratar da visão é considerar uma série de fenômenos relacionados ao corpo e à 

luz. Nesse aspecto, lidamos com as propriedades físicas da luz, de se propagar no espaço 

em linha reta e de refletir em determinadas superfícies, que penetra o olho, e promove 

uma série de operações óticas, químicas e nervosas (AUMONT, 1993, p. 18). Essas 

operações interferem na forma como o corpo recebe as imagens (reflexos luminosos dos 

objetos dispostos no mundo), interferindo, de acordo com a quantidade de luz, nas formas 

de se receber essas imagens, transformando-as em processos químicos no interior do 

globo ocular, atingindo o sistema nervoso que leva a informação ao cérebro através de 
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uma rede de múltiplas ligações transversais, e, finalmente, atingem a percepção 

(AUMONT). Dessa forma, observamos que a percepção visual passa por todo um sistema 

complexo antes de processar a informação (AUMONT, p. 22).   

A visão está atrelada ao campo da percepção, codificando a informação visual ao 

localizar e interpretar as regularidades nos fenômenos luminosos que atingem o olho 

(AUMONT, 1993, p. 23). Isso se dá de acordo com a intensidade da luz, a recepção da 

cor, a noção das bordas e contrastes, que interferem diretamente nas sensações e na 

percepção do espaço (AUMONT). Ou seja, a percepção visual trata da forma como 

traduzimos (codificamos) no corpo toda informação que invade nosso olhar e nossos 

sentidos. 

Essas informações são, então, compreendidas enquanto imagens: "artefatos cada 

vez mais abundantes e importantes em nossa sociedade" (AUMONT, 1993, p.17). Tal 

artefato compreende um conjunto de representações no ambiente social, a serem 

decifradas ou codificadas, e interpretadas: uma visão do mundo (FLUSSER, 1985, p. 08). 

Nessa perspectiva, a imagem engloba um universo de representações. Porém, neste 

ensaio, nos concentraremos na ideia de “imagem técnica” proposta por Vilém Flusser, 

comparando com a ideia de "imagem tradicional”, chegando à discussão acerca da 

“Sociedade Informática”. (FLUSSER) 

 

2.3.2 Imagem técnica e programação da sociedade 

 

Num contexto de grande produção de imagens em todos os ambientes, seja nas 

divulgações dentro do que se entende enquanto sociedade de massa, seja nos dispositivos 

eletrônicos de uso cotidiano, lidamos nessa instância com imagens técnicas. 

Discorreremos então acerca dessa forma de produção de imagens, comparando as 

relações dos sujeitos contemporâneos às formas de se produzir imagem nesse ambiente. 

Flusser compreende a imagem técnica como a imagem produzida e 

transcodificada por meios técnicos (a câmera fotográfica, por exemplo) e em grande 

escala, como a fotografia, enquanto a imagem tradicional seria aquela associada às artes 

plásticas, pinturas, desenhos, gravuras, enfim, representações pictóricas em meios de 

expressão mais subjetiva sem a mediação da máquina (FLUSSER, 1985, p. 10). Dessa 

forma, a imagem técnica, que se encontra no campo da idealização como “o motivo 

principal”, seria a abstração e transformação da imagem tradicional, compreendida por 

sua vez no campo da imaginação. Trata da representação do objeto em si, mas também 
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dos conceitos relativos ao mundo que o envolvem, sendo necessário decifrá-la (a imagem) 

(FLUSSER, p. 11). Ou seja, estamos lidando com um processo técnico. 

Enquanto a imagem tradicional em sua origem possui um processo ritualístico 

voltado para o mito, a imagem técnica se volta para a programação, ao compreender o 

aparelho fotográfico enquanto aparato a ser programado, da mesma forma que o receptor 

da imagem produzida nesse meio (FLUSSER, 1985, p. 13). O aparelho fotográfico é um 

complexo sistêmico com funções específicas, que tem como finalidade auxiliar o ser 

humano; um instrumento que simula o olho, da mesma forma que os demais instrumentos 

criados pelo humano simulam demais órgãos do corpo. Instrumento associado à indústria, 

por se tratar de produto técnico que implica na reprodução de larga escala: uma máquina 

(fotográfica) (FLUSSER).  

Nesse ambiente, a função do fotógrafo é agir “em prol do esgotamento do 

programa e em prol da realização do universo fotográfico” (FLUSSER, 1985, p. 15). Essa 

programação conta com dois meios sistêmicos para seu funcionamento: o hardware, o 

suporte material, e o software, o suporte virtual. O aparelho é então programado a partir 

dessas duas bases, para servir o ser na produção de imagens. No entanto, a virtualidade é, 

“o aspecto mole, impalpável e simbólico, o verdadeiro portador de valor do mundo pós-

industrial dos aparelhos." (FLUSSER, p. 16).  

Devido à limitação nas categorias do aparelho, observamos a ação do fotógrafo 

como uma “escolha programada”, que se vê obrigado a transcodificar os objetos 

fotográficos em conceitos, antes de se tornarem imagens. O fotógrafo, então, se depara 

com todo um sistema a ser descodificado, a fim de produzir uma imagem que contenha, 

além dos aspectos técnicos da câmera, conceitos dotados de significados. A imagem, ou 

a representação do objeto, passa a ter mais valor. "Transvaloração de objetos; não é o 

objeto, mas o símbolo que vale. ” (FLUSSER, 1985, p 17).  As imagens fotográficas são, 

então, imagens de conceito transcodificadas em cena: “o valor se transferiu do objeto para 

a informação” (FLUSSER, p. 20). Assim, a fotografia pretende programar o 

comportamento de seus receptores através de visões de mundo representadas enquanto 

imagem. (FLUSSER, p. 22) 

E se pensarmos em conceituação, o crítico da imagem técnica surge atrelado ao 

ato de decifrar as ideias contidas na fotografia, através de uma série de juízos com base 

na ciência moderna, e o conjunto de ações (boas ou más), compreendidas na política, na 

religião, e afins. O crítico vai se servir da fotografia como forma de fortalecer uma 

sociedade sistematizadora (FLUSSER, 1985, p. 22). Este possui a intensão de “fazer com 
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que os aparelhos programem a sociedade para um comportamento propício ao constante 

aperfeiçoamento dos aparelhos. ” (FLUSSER, p. 23).  

No momento em que a fotografia atinge a camada popular, o “fotógrafo amador” 

obedece aos modos de usar o aparelho, através de uma automaticidade inconsciente do 

ato de fotografar, inscrevendo-se no lado externo da câmera; ou seja, deixam de 

descodificar o aparelho, e produzem imagens sem conceito. (FLUSSER, 1985, p. 31). 

Uma vez que se realiza a reprodutibilidade técnica – a reprodução de imagens em série -, 

as imagens produzidas perdem autenticidade, numa espécie de "atrofia da aura”, onde a 

imagem perde a dimensão de presença única, colocando em cheque o regime de 

contemplação da imagem, (BENJAMIN, 1936). Assim, tanto na concepção da imagem 

quanto em sua contemplação, sentimos a perda da aura, ou à um esvaziamento do valor 

simbólico. Se considerarmos a relação do pré-texto (conceito) da fotografia que 

caracteriza o período pós-industrial, ilustrando o artigo por detrás da imagem, 

observamos nesse fotógrafo amador uma espécie de “analfabetismo fotográfico”, que 

viria a gerar um “analfabetismo textual” (FLUSSER, 1985, p. 31). 

Esse aspecto é influenciado pela facilidade de acesso a esses aparelhos, 

possibilitado na atualidade pela globalização, que gera uma constante alteração em que o 

ser vai se habituando, tornando a fotografia tão presente no cotidiano, que mal chegamos 

a sentí-la (FLUSSER, 1985, p. 34). Depois da Revolução Industrial, “grande parte da 

humanidade passou a operar em função da máquina” (FLUSSER, p. 36). Dentro do 

universo fotográfico, o valor está associado à escolha de fotografias como modelos de 

comportamento, de modo a gerar uma robotização dos gestos, até atingir uma espécie de 

existência robotizada (FLUSSER, p. 36). 

A partir desse conjunto de informações, no que tange à filosofia de Flusser acerca 

de uma robotização do sujeito contemporâneo, somada à análise do comportamento 

corporal e sua comunicação, seguiremos para o próximo ponto de discussão em busca de 

uma compreensão acerca de como se deu esse processo de globalização e sua interferência 

nesse sujeito.  

 

2.4. Transformações no comportamento do sujeito contemporâneo  

 

À medida que o mundo vai se interconectando através da intervenção das novas 

tecnologias no cotidiano, ondas de transformação vão se tornando cada vez mais 

frequentes nas sociedades que participam desse processo. O sujeito contemporâneo tem 
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apresentado características de um comportamento desvinculado com o formato de 

construção da identidade anterior à modernidade. Esses comportamentos possibilitam 

alterações também nas relações intersociais, que passa a se realizar tanto no ambiente 

físico, quanto no ambiente virtual. Buscamos, a partir dessa linha de raciocínio, 

desenvolver reflexão sobre como se desenvolve esse comportamento no corpo do sujeito 

contemporâneo e no que tange a comunicação através do olhar. 

 

2.4.1 Modernidade e a sociedade insólita 

 

O período que abrange a modernidade está associado a muitas transformações em 

diversas áreas do conhecimento e do pensamento. Observamos uma "paisagem de 

expansão", no desenvolvimento de indústrias, engenhos, jornais, telégrafos, de 

movimentos sociais de massa, num ambiente de experimentação com mais liberdade e 

exploração, que segue um fluxo que vai contra a solidez e a estabilidade, da mesma forma 

que vai contra a burguesia e as relações fixas (cf. BERMAN, 1986, p. 18). Lidamos com 

um sujeito que vive numa espécie de celebração móvel (cf. HALL, 1992, p. 13), de onde 

emergem as ideias (de um conjunto de pensadores) acerca da diversidade cultural e da 

comunicação universal advindas dessa liberdade de experimentação, de maneira a formar 

uma sociedade de massa (MARTINO, 2011). 

Dentro desse ambiente, ocorre uma série de inovações tecnológicas em produção 

de massa, uma aceleração nesse campo e também na vida social, num fenômeno 

conhecido como tectrônica, "combinação de diferentes tecnologias que, a menos de cada 

cinco anos, permitem um novo salto tecnológico, em movimentos cada vez mais rápidos 

e amplos." (HOHLFELDT, 2011, p. 96). Podemos considerar também a "aldeia global", 

termo de Marshall MacLuhan, que define que "o globo terrestre, apesar das dimensões 

universais e amplas, diminui consideravelmente as distâncias geográficas e o tempo que 

elas ocorrem, graças a estas tecnologias de que a Internet se transformou em referência 

ampla" (HOHLFELDT, 2011). 

Essas inovações influenciaram outro fenômeno conhecido por globalização, que 

facilita o acesso à informação de alcance global em tempo reduzido e facilitam uma 

mediação interativa (MORAES, 2007). Trata-se de um movimento acerca das 

Tecnologias da Informação, conceito proposto pelo sociólogo Manuel Castells, um 

espaço de fluxos com circuitos de impulso eletrônicos, um centro de comunicação em 

meio virtual, conhecido também, através da perspectiva de Christian Crumlish, como 
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espaço de compartilhamento de uma realidade imaginária em redes de computadores 

(NICOLACI-DA-COSTA, 2002, p. 196).   

O processo de globalização inicia no sujeito contemporâneo um processo de 

transformação na identidade cultural: "na medida em que áreas diferentes do globo são 

postas em interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem 

virtualmente toda a superfície da Terra." (GIDDENS apud HALL, 1992, p. 15). A 

influência das Tecnologias da Informação na formação da identidade acontece devido à 

gama de possibilidades de alcance global às mais diversas localidades, culturas, que vão 

aos poucos tornando esse sujeito mais "desvinculado" das antigas formas de construção 

de identidade, numa espécie de "fragmentação" com seu grupo social, que leva a uma 

"crise de identidade" (HALL, 1992, p. 09).  

Tratamos, então, de uma sociedade de comunicação global, cuja "experiência 

ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e 

nacionalidade, de religião e de ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade 

une a espécie humana" (BERMAN, 1986, p.15). No entanto, ao mesmo tempo em que 

une, também se apresenta insólita, se desmancha, se desintegra, transformando certos 

modos de ser (BERMAN), isso possibilita uma espécie de construção de identidade em 

escala global cada vez mais idêntica. 

 

2.4.2 O isolamento do sujeito contemporâneo  

 

O principal aspecto que podemos notar como princípio da sociedade moderna é o 

isolamento do indivíduo (NICOLACI-DA-COSTA, 2002, p. 196). O ambiente da 

reprodutibilidade técnica, a forma de produção de expressão em massa, muda a relação 

da sociedade com o meio, numa renovação da humanidade através do abalo da tradição, 

que transforma os modos de existência e de percepção coletiva (BENJAMIN, 1936). No 

cotidiano, esse fenômeno interfere no sentido de "orientar a realidade em função das 

massas e as massas em função da realidade" (BENJAMIN). 

Todo esse movimento gera novos espaços, com novas necessidades, demandas, 

regras de produção, sociabilidade, sobrevivência, todos associados aos processos de 

transformação do ser (NICOLACI-DA-COSTA, 2002, p. 193). O ambiente denominado 

por Pierre Levy como cibercultura, o espaço da rede de Internet, gera uma sociabilidade 

própria, de alteridade, que interfere diretamente no ambiente da realidade física, pois pode 
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direcionar a comunicação de modo diferente: pode gerar uma diminuição na interação 

com o mundo físico, pois a característica de longa permanência no ciberespaço encontra 

em muitos usuários um lugar de fuga, e, principalmente, ocorre uma perda na capacidade 

de lidar com as complexidades nas relações humanas (MORAIS, 2007). 

No que tange à comunicação intersocial, observamos uma forma de abordagem 

superficial na troca de informações dentro de uma conversa, mantendo uma comunicação 

sem o contato visual. Uma vez que as principais informações de um diálogo se encontram 

na comunicação não verbal, observamos a perda da essência da comunicação, e da leitura 

das emoções e sentimentos alheios e, assim, pode gerar o distanciamento das relações 

(LOUZADA, PEREIRA & ANACLETO; 2015). 

As interações passam a ser mais em escala virtual e menos na comunicação olho 

a olho. Os indivíduos vão perdendo a sensibilização do contato visual e o conhecimento 

empírico sobre a leitura da comunicação não-verbal “à medida que as conversas olho no 

olho são substituídas por e-mails, posts, mensagens ou até fotos” (LOUZADA, PEREIRA 

& ANACLETO; 2015). 
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3. PROCESSOS CRIATIVOS 

 

Neste ponto, apresentaremos os caminhos percorridos para o desenvolvimento 

prático do projeto. Toda reflexão apresentada anteriormente serve de base para a criação 

artística e para reflexão do processo criativo. Através de um longo percurso em leituras e 

práticas, foi desenvolvida uma metodologia, que auxiliou no processo de construção de 

uma vídeo-dança que surge como resultado de todo o processo de pesquisa. 

 

 

3.1. Percurso metodológico 

 

3.1.1 Levantamento bibliográfico 

 

O desenvolvimento prático da presente pesquisa partiu primeiramente do 

levantamento bibliográfico, da busca por referenciais que pudessem reforçar as ideias que 

a fundamentam. Esse processo não só aconteceu no início da pesquisa, como foi retomado 

várias vezes no decorrer da realização, num movimento constante de (re)encontros com 

conceitos e percepções que dialogavam com a proposta. Dessa forma, foram realizadas 

leituras, fichamentos, e escritas de resumos e resenhas que estimularam a compreensão 

sobre as temáticas propostas e o desenvolvimento acadêmico, além de servirem de apoio 

durante todo o processo criativo. 

Se tratando de produção artística, devemos sempre considerar não só a obra em 

sua forma finalizada, mas também todo o processo para realização desta. Consideramos 

que a realização em arte trata do desenvolvimento prático de processos cognitivos, através 

de diferentes meios expressivos, sejam eles, plásticos, visuais, sonoros, gerando sempre 

algum aspecto sensorial. Ou seja, um ato criativo (OSTROWER, 2008 p.10). 

Dessa forma, a criação artística deve passar por uma série de processos, que vão 

fundamentar e dar valor à obra. Esses processos criativos podem acontecer de diferentes 

formas, de acordo com os métodos, técnicas e subjetividades/sentimentos de cada 

artista/criador. Assim sendo, a criação em arte conta com processos muitas vezes cíclicos, 

onde o artista deve criar, refletir sobre as ideias, buscar referências que possam 

fundamentar essas ideias, criar metodologias, desenvolver o produto, e muitas vezes, 

voltar para as fontes ou refazer partes do processo. Geralmente, entre a ideia e a realização 
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prática, existe um caminho de constantes voltas e reviravoltas, que transformam a ideia 

inicial, mas que dão forma e a concretizam. (OSTROWER, 2008, p. 70) 

Além disso, o gesto criador pode se dar de maneira muitas vezes interminável, 

onde cada realização pode levar a novas ideias e a transformações dos processos. A 

realização de uma obra pode ser o ponto inicial para o desenvolvimento de outras, num 

processo que nunca cessa: “Um gesto inacabado não finda. Um gesto gesta. Depois do 

parto outras formas continuam a reivindicar espaços inéditos para os seus contornos em 

movimentos. Por menor que seja o intervalo entre intenção e a realização, é ali que a 

criação tem lugar. ” (SALLES, 1998, p.19). Dentro dessa pesquisa, cada processo foi 

fundamental e me proporcionou encontros que fizeram refletir sobre cada ideia levantada 

e discutida, retornando sempre a proposta inicial e (trans)formando a proposta. 

Como a pesquisa relaciona comunicação, corpo, imagem e tecnologia, fomos em 

busca de discussões nessas diferentes áreas, e proporcionamos um encontro de ideias, 

poéticas e conceitos que resultaram na realização artística. Ao redor da pesquisa, a cidade 

de Cachoeira surge como ambiente de estudo, análises e inspirações em muitos dos 

momentos da criação. 

Retornando para a proposta de linguagem e comunicação corporal de Pierre Weil, 

utilizei sua metodologia de leitura dos gestos para a compreensão dessa dimensão humana 

(WEIL & TOMPAKOW, 2011). Com uma proposta que visava observar os indivíduos e 

os grupos em ambientes comunicativos, e analisar a relação da fala com a combinação de 

gestos, saí nas ruas de Cachoeira e me permiti encontros com diferentes corpos e formas 

não verbais de se comunicar, mas que possuíam uma similaridade, uma relação ou base 

comum (o que nos faz remeter à ideia de idiomas corporais antes apresentada). 

Em combinação com os métodos de criação da poética de Pina Bausch - que trazia 

em muitos de seus trabalhos, a perspectiva e a vivência da cidade em experiências 

corporais dançantes (CALDEIRA, 2009) - aproveitei a minha própria vivência cotidiana 

nos diferentes momentos e ambientes da cidade para me permitir a experiência natural do 

dia-a-dia, mas, também, refletindo e trazendo para o meu corpo as sensações físicas e 

cognitivas de estar na cidade de Cachoeira. Dessa forma, a vivência na cidade funcionou 

como base experimental e reflexiva para a realização prática da pesquisa, guiando o fazer 

artístico para um olhar mais sensível sobre a cidade e sua forma de se comunicar. 

Promovendo a hibridação de linguagens artísticas, além do corpo, utilizei a 

fotografia e o vídeo como meios de pesquisa, onde registrei momentos do cotidiano na 

cidade e experimentei as possibilidades da câmera. A proposta era alinhar o movimento 
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do corpo e suas formas de comunicar com o movimento da câmera (e da imagem) e de 

seus pontos de vista - os modos de olhar na linguagem cinematográfica (abordarei melhor 

esse ponto mais adiante). Essa proposta de hibridação se encontra com as técnicas e 

experimentações propostas por Ana PI, Pina Bausch, e uma série de pesquisadores dessa 

área, e direcionam para a linguagem da vídeo-dança. 

O termo "vídeo-dança", enquanto linguagem e técnica, tem seus primórdios entre 

os anos 1960 1980, como consequência das experimentações em vídeo, com célebres 

artistas da dança em parcerias com artistas experimentais como Merce Cunningham ou, 

antes dele, Loie Muller e os irmãos Lumière. “Nenhum método de notação coreográfica 

havia sido tão preciso quanto o registro através de imagens técnicas em movimento. Tal 

recurso transformou o modo de se divulgar as obras coreográficas, de se ‘preservar’ a 

memória visual da dança, processos criativos, metodologias e técnicas de seus 

profissionais. ” (OLIVEIRA, 2009, p. 17). Cada vez mais os artistas foram 

experimentando e criando formas de produzir relação entre corpo e imagem 

cinematográfica. E num ambiente onde a imagem técnica predomina em todos os espaços, 

a linguagem audiovisual (e com ela a vídeo-dança) encontram meios de se propagar e 

alcançar público em escala global. “Esqueçam as fronteiras! Videodança: ponto de 

convergência da dança na cultura digital” (SANTANA, 2006, apud OLIVEIRA, 2009, 

p.18). 

A relação entre corpo e imagem surge como uma metalinguagem, à medida em 

que escolho essas linguagens como meios expressivos e reflexivos em torno da proposta 

de uma discussão sobre comunicação corporal e tecnologia, ou, mais especificamente, 

sobre contato visual e imagem digital. 

Walter Benjamim identifica que as realizações artísticas em meios de reprodução 

técnica perdem sua “aura” ao permitir sua reprodutibilidade. O produto artístico passa a 

se tornar fenômeno de massa, oferecendo ao objeto uma espécie de atualização 

permanente, perdendo a dimensão da experiência do “aqui e agora” (BENJAMIN, 1936), 

ou seja, como obra contemplativa. No entanto, após a modernidade e advento das 

tecnologias, as produções artísticas começam a se desenvolver através de funções novas 

sobre os valores das obras de arte – emancipando do “valor de culto” passa a ser 

determinada por um “valor de exposição” (BENJAMIN, 1936). Nessa perspectiva, 

discutir o uso dos dispositivos no fazer artístico permite uma reflexão sobre os próprios 

meios técnicos, além de um questionamento em torno do olhar. 
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Em paralelo a essa ideia, Villem Flusser faz uma analogia entre a câmera (escura) 

e seu sistema operacional e o posicionamento do indivíduo sobre o sistema sociocultural, 

como meio de reflexão acerca da sociedade contemporânea. Servindo como um meio de 

refletir a posição do sujeito moderno, o autor propõe a descodificação desse sistema 

operacional da câmera, uma busca pelo domínio da técnica e das possibilidades da 

configuração desta (FLUSSER, 1985, p. 13). O domínio sobre o sistema permite a 

ressignificação das tecnologias, e a utilização consciente do aparelho, permitindo, assim, 

uma transformação no olhar e no uso da tecnologia ou de sua dominação sobre nossos 

corpos (FLUSSER). Neste sentido, também Benjamin (1936) pensa o aparato técnico – 

como o cinema – como meio de treinar e reagir a um modo de percepção instaurado pela 

modernidade que seria este da distração, possibilitando ao homem uma adaptação e a 

criação de outros modos perceptivos.  

A criação artística, nesse contexto, tem como função a conscientização do sujeito 

contemporâneo sobre seu corpo e seu posicionamento junto à sociedade, em diálogo com 

as formas de relações intersociais advindas do uso de dispositivos eletrônicos. Ou seja, 

pretende-se desenvolver reflexões sobre a utilização dos dispositivos eletrônicos em 

detrimento das interações sociais, ressignificando o uso de tais dispositivos a fim de 

buscar o valor do contato visual e da comunicação corporal, tanto nos processos criativos, 

quanto no cotidiano desse sujeito contemporâneo.  

 

3.1.2 Práticas pessoais para desenvolvimento de uma metodologia 

 

Parte do processo criativo previa o desenvolvimento de metodologia para a 

realização da oficina. Através de referências técnicas, que propunham o desenvolvimento 

das linguagens corporais e audiovisuais, foram realizadas práticas individuais, que 

permitiram a experimentação em diversas expressões artísticas e seu hibridismo. Além 

disso, toda a carga de técnicas apreendidas durante anos na prática em dança, circo, 

expressões corporais e afins, somadas a novos experimentos e diferentes linguagens, 

permitiram o desenvolvimento de uma metodologia laboratorial, ou seja, que abre espaço 

para uma criação mais livre, mesmo que guiada por técnicas ou discussões específicas.  

Em se tratando de práticas corporais, faz-se necessária uma atenção voltada para 

o bem-estar do corpo, afim de não o comprometer durante as atividades, além da 

investigação de possibilidades para a desenvoltura e a melhora na expressão e na 

vitalidade deste. Com base nessa perspectiva, dentre as técnicas de corpo, três se 
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destacaram na relação direta com a proposta, construindo um paralelo entre a linguagem 

e a discussão, potencializando o processo criativo: a Hatha Yoga, a Expressão Corporal, 

e o Contato-improvisação.  

Segundo Hermógenes, a Hatha Yoga, para além da prática de posturas corporais, 

é um modo de vida. A prática em si, somada às técnicas de respiração, à alimentação 

adequada e fundamentos da cultura Yogue, permite a saúde corporal, mental e espiritual. 

Dessa forma, se desenvolve uma melhora na fisiologia e morfologia, tanto no 

aprimoramento do sistema nervoso e linfático, e no funcionamento ideal dos órgãos, 

quanto nas atitudes mentais, além de proporcionar consciência e controle sobre o corpo 

(HERMOGENES, 1979). 

Também com uma atenção voltada para a consciência do corpo, as técnicas em 

expressão corporal propostas por Claude Chalanguier e Henri Bossu visam a desenvoltura 

do corpo no âmbito das artes cênicas e da educação "somática", que buscam tratar o corpo 

para além do puro mecanismo, mas como um corpo consciente, com exercícios que 

atingem processos cognitivos. Trata-se de uma prática que permite explorar, individual 

ou coletivamente, diferentes partes do corpo e sensações cognitivas através de exercícios 

que relacionam movimentos a elementos ou formas orgânicas, como as qualidades da 

água, do ar, ou da encenação com objetos imaginários. É a busca por expandir o 

movimento e a expressividade, potencializando a autoestima dos praticantes 

(CHALANGUIER & BOSSU, 1975). 

O contato-improvisação proposto por Hugo Leonardo, tanto em seu livro 

"Desabituação Compartilhada" quanto em oficinas, me permitiu ampliar os horizontes 

mentais no que tange as relações sociais e as expressões corporais nesse âmbito. Através 

de uma técnica que permite a exploração dos encaixes e possibilidades na comunicação 

tátil dos corpos, torna-se possível promover atenção e cuidado com o outro (e seu corpo), 

além de desenvolver processos cognitivos de percepção espacial, coletiva e auto-

percepção. Além disso, o contato-improvisação, em diálogo com a proposta de 

ressignificação do olhar, surge como possível forma de promover o contato visual, ou 

seja, o olhar como meio de comunicação (SILVA, 2014). 

Essas três técnicas corporais trabalhadas em conjunto têm como objetivo a 

organicidade dos movimentos e a desenvoltura dos corpos em benefício da 

expressividade. Ou seja, pretende um cuidado de si no que tange à liberdade e expansão 

dos gestos, trabalhando em paralelo a autoestima, a timidez, a consciência corporal, e 
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demais processos cognitivos relacionados à expressividade. Além disso, permite acesso 

a exploração de movimentos improvisados, desenvolvendo a criatividade. 

Além da pesquisa em práticas do corpo, foram realizadas práticas experimentais 

em fotografia e vídeo, tendo a cidade como cenário. Através de técnicas em linguagem 

audiovisual, com base na proposta de Laurent Julier e Michel Marie, explorei a câmera e 

a imagem digital, experimentando enquadramentos, pontos de vista, movimentos 

(JULIER & MARIE, 2009).  

Na perspectiva da linguagem cinematográfica, a posição da câmera nunca é nula, 

está sempre posicionada com um objetivo, colocando o espectador num lugar 

participativo com a cena. "Todas as posições da câmera conduzem uma série de 

conotações." (JULIER & MARIE, 2009, p. 22). O enquadramento é fundamental, 

direcionando a câmera (e o olhar do espectador) para todos os elementos da cena que são 

necessários para a narrativa. Já o ponto de vista propõe a perspectiva de um olhar presente 

(mesmo que por vezes não participe ativamente) na narrativa, seja o lugar que observa de 

frente o personagem da história, ou entre duas pessoas numa conversa, e até mesmo no 

lugar desse personagem (uma posição subjetiva). Cada cena deve ser pensada antes da 

gravação e todas as escolhas inseridas de acordo com o que o autor quer comunicar, 

fortalecem a linguagem e permitem acesso ao espectador para uma compreensão mais 

profunda da proposta da obra audiovisual. 

Dessa forma, pensar corpo e imagem é pensar uma linguagem que se mescla em 

elementos similares: o movimento, a relação com o tempo e o espaço, a cena, a narrativa 

e a ideia de comunicar algo. Em meus experimentos, busquei a mistura dessas linguagens 

e desenvolvi uma metodologia bastante experimental e aberta a novas possibilidades, que 

foi aplicada em oficina junto ao ABW Crew, um grupo de Hip-hop da cidade. 

A ideia de desenvolver a oficina junto ao grupo surge no intuito de buscar uma 

perspectiva que não seja minha, de alguém que vem de fora, e observa a cidade com um 

olhar distanciado, mas, sim, da própria comunidade. A oficina serve então como um 

ambiente de trocas de conhecimentos, a fim de desenvolver uma criação coletiva, onde 

todos que participam são essenciais na construção e acrescentam sua visão no conjunto 

da obra. Dessa forma, se desenvolve um trabalho colaborativo, realizado na cidade de 

Cachoeira, do ponto de vista dos próprios cachoeiranos. 
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3.2. Processos de realização coletiva 

 

3.2.1 Aplicação em oficina 

 

A realização desse processo com a participação do ABW pretendeu uma troca de 

experiência e uma interação entre comunidade local e acadêmica. O grupo nasce, reside 

e tem suas atividades desenvolvidas na cidade de Cachoeira e região, e conta com 

dançarinos, em sua maioria, da cidade. Ao longo dos anos, o grupo vem desenvolvendo 

atividades artístico-culturais na área da dança, mais especificamente o Hip-Hop e seu 

hibridismo com outras linguagens, como a dança contemporânea e a capoeira, além de 

oficinas, apresentações e participações em diversos eventos de dança. Dessa forma, o 

laboratório em dança e audiovisual pretendeu ampliar o conhecimento técnico e as 

possibilidades de produção em expressões corporais, permitiu a integração e a troca de 

conhecimentos nas áreas exploradas, além de fazer refletir sobre discussões em torno de 

questões do sujeito contemporâneo e seu corpo. 

A oficina intitulada "Laboratório Corpo Audiovisual", para além do 

desenvolvimento prático de criação artística em corpo e imagem digital, pretendia 

também proporcionar a reflexão em torno da discussão levantada no capítulo anterior, 

sobre as questões da inserção da tecnologia digital no cotidiano e nas relações intersociais. 

Dessa forma, junto aos exercícios, sempre retornávamos e relacionávamos as atividades 

à discussão, a fim de afirmar a intensão do projeto e direcionar a produção artística. 

Mesmo com uma metodologia de desenvolvimento linear das atividades, em se 

tratando de produção e criação artística, contei com possíveis alterações no cronograma 

e até no desenvolvimento dos exercícios, abrindo espaço para as necessidades do grupo e 

do acaso. A oficina que pretendia acontecer em quatro módulos com duração de um mês, 

acabou acontecendo entre os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, 

contando com dois encontros semanais, alterando diretamente o cronograma de 

atividades do próprio grupo (treinos, apresentações). Da mesma forma, a oficina não 

pretendia um resultado pré-estabelecido (como apresentação, exposição), e por se tratar 

de um ambiente de experimentos, trocas e produção coletiva, abria espaço para criações 

em diversas áreas artísticas, como performance, videoarte, instalação, ou intervenção 

artística. Ainda assim, os experimentos desenvolvidos na oficina já serviriam como 

resultado. 
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Com esse espaço de criação aberto, a oficina iniciou-se com uma apresentação da 

proposta e uma conversa sincera sobre as atividades que seriam desenvolvidas, e o grupo 

se mostrou bastante interessado, principalmente porque já pretendiam trabalhar com 

vídeo há algum tempo. Após a conversa, iniciamos a prática com o primeiro módulo, que 

contava com os exercícios em corpo, e que intercalados com os dias de treino do grupo, 

promoveram momentos de exploração de movimentos diferentes do que estavam 

acostumados. Ou seja, momentos que os levaram a descobrir movimentos, expandir 

horizontes, e conhecer técnicas de dança que ainda não haviam acessado, um espaço para 

se permitir experimentar. E por mais que esses exercícios causassem estranhamento e até 

algumas risadas tímidas, ainda assim promoveu uma série de movimentos interessantes, 

impressionando os próprios participantes.  

Imagem 1 – Experimentos em contato-improvisação I 

Imagem 2 – Experimentos em contato-improvisação II 
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O segundo módulo, intercalado com o primeiro, tinha como foco a discussão em 

torno da Comunicação e da Imagem. Apresentei teorias e conceitos sobre essas duas 

áreas, direcionando a discussão para a comunicação não-verbal (com base em Pierre Weil 

e Flora Davis) e sobre imagem enquanto meio de transmissão de mensagens. Essa 

abordagem e discussão gerou uma série de reflexões, como a compreensão em torno do 

consumo da imagem técnica no cotidiano e as formas subjetivas e intrínsecas da 

comunicação não-verbal, onde alguns participantes trouxeram algumas experiências que 

dialogavam com a discussão. Partimos, então, para as técnicas e linguagens fotográficas 

e audiovisuais, compreendendo o funcionamento da câmera e suas propriedades (a 

câmera obscura, a participação da luz na confecção da fotografia, diferenças entre o 

analógico e o digital), chegando até a composição fotográfica, analisando os planos, as 

opções de enquadramento e de foco, além das possibilidades dos conceitos de pontos de 

vista, de movimentação de câmera e de trilha sonora na linguagem audiovisual. Ao final 

desses processos, o grupo explorou a fotografia e o vídeo na prática com a câmera digital 

profissional, com auxílio de uma iluminação artificial, experimentando o conteúdo antes 

apresentado e descobrindo as mais diversas possibilidades na imagem. Nesse momento, 

o grupo se mostrou bastante participativo e interessado com as possibilidades da imagem 

e os aspectos por detrás desta.  

Imagem 3 – Experimentos com a câmera digital I 
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No terceiro módulo, que contou com dois momentos, introduzi a proposta de 

hibridismo das linguagens. Primeiramente com uma pequena exibição de vídeos que 

dialogam com a proposta, dentre eles, trechos do longa "O lamento da imperatriz" de Pina 

Baush e “Pina” de Wim Wenders; a vídeo-dança “Sensações contrárias” realizada pela 

produtora baiana Dimenti; a série “Gretas do tempo” de Ivani Santana; experimentos em 

vídeo de Merce Cunnigham; alguns trabalhos da série “Une minute de danse par jour” de 

Nadia Vadori-Gauthier; a vídeo-performance “Marca registrada” de Leticia Parente; 

performances registradas de Luiz Abreu, Thembi Rosa e Bjork; vídeo-clipes de artistas 

como Sia e FKA Twigs; trechos das séries televisivas “Black Mirror” e “Mr. Robot”; 

dentre outras tantas possíveis referências artísticas. A proposta aqui era apresentar 

possibilidades de trabalhos entre corpo e audiovisual, principalmente alguns que 

apresentavam relação com as novas tecnologias, que serviram de referência para a 

pesquisa e realização dos processos artísticos. Por se tratar de uma proposta 

contemporânea e ainda pouco explorada, o grupo reconheceu a urgência do tema, e 

tiveram uma série de ideias para o desenvolvimento de um trabalho final. 

Num segundo momento, exploramos exercícios que mesclavam a utilização das 

duas ferramentas de expressão propostas: o corpo e a câmera. Os exercícios tinham como 

objetivo a percepção e experimentação do corpo diante da câmera, e a construção de cena 

e de imagem em movimentos improvisados. No entanto, no lugar da câmera digital 

profissional, propus a utilização da câmera do celular, o que gerou melhor desenvoltura 

devido a maior proximidade com o aparelho. O resultado desse processo foi um momento 

de jogos de criação que geraram imagens interessantes, além de diversão e 

Imagem 4 – Experimentos com a câmera digital II 
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espontaneidade. Junto desses exercícios, tivemos espaços de experimentação entre vídeo, 

corpo, iluminação e projeção, que resultou em criações que serviram de base para futuro 

desenvolvimento de um produto artístico. 

Ao longo de todo esse processo, após cada exercício ou discussão em torno das 

problematizações antes citadas, sempre me voltava aos participantes para questionar 

acerca de suas impressões, onde surgiram observações sobre a estranheza e o apreço por 

exercícios que lhes eram diferentes, e que já traziam consigo lampejos de possibilidades 

de criação coreográfica, seja através de movimentos, de elementos narrativos, ou de 

escolhas estéticas. Esse momento foi importante para tornar explícita a ideia de abertura 

de espaço para construção coletiva. 

O último módulo contava basicamente com a criação e o desenvolvimento de 

algum trabalho artístico que trouxesse em si toda a carga da experimentação realizada no 

decorrer da oficina e das discussões geradas. Dessa forma, surgiu a proposta de 

desenvolver uma vídeo-dança a partir de uma coreografia antiga do ABW, que já trazia 

em si elementos acerca da tecnologia (movimentos de robô, vídeo games), mas 

acrescentando movimentos associados ao uso cotidiano de aparelhos digitais. 

Assim, desenvolvemos a coreografia com novos elementos, criamos um roteiro 

para a vídeo-dança, e organizamos dois dias de gravação. No primeiro dia gravamos no 

período da manhã e da tarde, e no segundo, trabalhamos pela noite. Esse momento de 

produção audiovisual possibilitou uma vivência dos dançarinos com esse ambiente 

cinematográfico, onde há repetições de tomadas de filmagem, tempo de preparação para 

Imagem 5 – Experimentos com a câmera digital III 
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iluminação, imagem e som, além de compreender como funcionam os cortes e a ligação 

destes para desenvolver o vídeo completo.  

 

3.2.2 Desfecho dos processos artísticos 

 

O processo de filmagem gerou a vídeo-dança “Fragmentário”, que em sua 

narrativa acompanha o dia de uma cachoeirana que anda pela cidade e, imersa em seu 

dispositivo eletrônico, mal percebe o ambiente ao redor. Também as pessoas nas ruas se 

encontram focadas em seus aparelhos, gerando um contraste entre uma arquitetura antiga, 

por vezes em ruínas, e o universo tecnológico e individual nas pessoas que compõe o 

cenário. Durante o percurso, a personagem acaba trombando com outra pessoa na rua, e 

o choque gerado leva os dois a um momento de redescobrir o olhar e o toque. Esse choque 

acompanha a garota, que passa a observar mais o ambiente e as pessoas ao redor, e num 

momento de lampejo e “tomada de consciência”, a garota se vê rodeada por pessoas que 

começam a dançar a coreografia (criada durante a oficina).  

Com a vídeo-dança finalizada, foi proposta uma apresentação pública, a fim de 

expor o trabalho desenvolvido para os moradores da cidade e expandir o acesso à 

linguagem artística. A apresentação surgiu com um formato de intervenção, com a 

projeção em uma fachada nas ruas de Cachoeira-BA, enquanto o grupo entrava em frente 

a projeção no momento certo, e dançava acompanhando a coreografia. Assim, ensaiamos 

repetidas vezes e desenvolvemos "Código Fragmentário: intervenção artística em dança 

e vídeo", que apresentamos no dia 26 de novembro de 2017, na praça Manuel Vitório, 

Vila Morumbi, local do nascimento do grupo ABW Crew.  

A Intervenção contou com a participação do "Raízes do Ébano", grupo infantil de 

dança afro-brasileira, criado por Romélia Lima, com sede também na Vila Morumbi. O 

grupo abriu a noite com apresentação de quatro coreografias, seguido pela exibição do 

filme de Isabela Furtado, um documentário de curta-metragem intitulado com o nome do 

grupo, que conta um pouco da trajetória e do cotidiano em ensaios e apresentações na 

cidade de Cachoeira. A noite seguiu com a apresentação do grupo ABW Crew, com a 

vídeo-dança “Fragmentário”, e finalizou com um espaço para apresentação de algumas 

coreografias do grupo. 
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Em um segundo momento, dentro da Mostra Processos em Vídeo-dança que 

aconteceu no dia 02 de março de 2018, onde exibi uma série de três vídeos realizados no 

decorrer do curso, o grupo apresentou novamente com a intervenção, e em seguida 

participou de uma roda de conversa. Nesse momento eles tiveram espaço para expor suas 

impressões acerca do processo realizado em conjunto durante o Laboratório Corpo 

Audiovisual, no qual discorreram acerca das novidades em torno das técnicas em dança 

experiência, mas principalmente ressaltaram a importância da discussão a respeito das 

questões acerca da interferência das novas tecnologias nas relações cotidianas, 

Imagem 6 – Apresentação do grupo ABW Crew na Intervenção Artística Código Fragmentário 

Imagem 7 – Publico participante da Intervenção Artística Código Fragmentário  
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compreendendo a importância do olhar para o próximo. Finalizaram pontuando as 

possibilidades de produção artística que poderiam vir a realizar a partir dessas 

experiências.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 – Apresentação do grupo ABW Crew na Mostra Processos em Vídeo-dança 

Imagem 9 – Roda de conversa com o grupo ABW Crew na Mostra Processos em Vídeo-dança 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste projeto gera uma série de contribuições na percepção em torno 

da discussão dos processos de criação artística e da noção de coletivo. Se tratando de uma 

área do conhecimento ainda com grandes caminhos e possibilidades de pesquisa a serem 

exploradas, a Comunicação se torna alvo de discussão por permear todos os processos e 

fluxos sociais, e por ser o princípio da produção das novas tecnologias. Perceber o corpo 

nesse ambiente, é desenvolver uma conscientização sobre si mesmo dentro do contexto 

circundante, em uma perspectiva da comunicação através do olhar. Dessa forma, a 

discussão contribui para um processo de identificação das possíveis transformações nas 

relações sociais, relativas, principalmente, à uma expressividade do corpo enquanto meio 

fundamental da comunicação, a partir da influência das novas tecnologias de reprodução 

da imagem. 

Ao ponderar os aspectos referentes às Novas Tecnologias, contextualizamos essa 

discussão num momento de acessibilidade em escala global e em tempo cada vez mais 

acelerado. Percebemos uma série de benefícios, bem como algumas problemáticas que 

envolvem essa forma de (re)produção em massa. De um lado, observamos o 

distanciamento do sujeito contemporâneo das suas relações cotidianas, além de uma 

possibilidade de atrofia do corpo, devido o olhar direcionado para os dispositivos 

tecnológicos, por muito tempo em posturas possivelmente prejudicais. De outro, torna-se 

perceptível que a maneira como esses aparatos estão diminuindo fronteiras e distribuindo 

acesso a informações em escala global, conquistando um espaço de linguagem universal. 

Toda a presente análise objetivou identificar as possíveis alterações no sujeito 

contemporâneo e suas relações, com a intenção principal de promover reflexões, difundir 

conhecimento e gerar novas redes de desenvolvimento de processos de criação em arte. 

Da mesma forma, compreendemos o movimento de discussão e de criação de poética no 

sentido da ressignificação do uso dos aparelhos eletrônicos, na busca por uma adaptação 

nesse ambiente de expansão da comunicação. Todo esse movimento serve como proposta 

de sensibilizar o olhar do sujeito, promovendo um espaço de debate, que vem a gerar a 

criação artística.  

Buscando formas de acessar os espectadores através de um diálogo paralelo de 

compreensão, a escolha da linguagem do audiovisual enquanto meio artístico e de 

discussão, acreditamos alcançar nosso objetivo ao trabalhar com a imagem, objeto de 

consumo em grande escala na atualidade. Assim, o meio técnico se torna a própria 
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poética, criando uma espécie de metalinguagem e possibilitando um diálogo que alcance 

o espaço de fruição mais próximo da realidade do espectador, facilitando a apreensão da 

mensagem.  

O projeto atinge seu objetivo principal ao promover um espaço de realização em 

coletivo. Para além do próprio fazer artístico, o processo se apresenta fundamental para 

uma compreensão maior acerca do espaço de troca, onde todos são iguais perante uns aos 

outros, ao mesmo tempo que suas singularidades são exaltadas, tornando precioso cada 

ponto de vista.      
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