
  
 

868 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

MOVER(SE) ATRAVÉS DO DESEJO 
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RESUMO: Analisa-se a videoinstalação Entre o que me merece e o que me faz feliz, 
apresentada no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza, sob o aspecto do 
engajamento do desejo (DELEUZE; GUATTARI, 2004) na concretização da obra. A 
instância da experiência vivida é percebida como fundamental para que esse trabalho 
artístico de fato aconteça, pois do encontro entre público e obra há integração em constante 
diferenciação mútua, formando, segundo Simondon, um meio associado (OLIVEIRA, 2012). 
Tal configuração procura potencializar a hibridação entre imagens (BELLOUR, 1997) e o 
reconhecimento criativo do espectador em igualdade ao artista (RANCIÈRE, 2010). 
 
Palavras-chave: videoinstalação, desejo, meio associado, hibridação. 
 
 
ABSTRACT: Analyses the video installation Entre o que me merece e o que me faz feliz, 
presented at Centro Cultural Banco do Nordeste, in Fortaleza, under the aspect of engaging 
desire (DELEUZE; GUATTARI, 2004) in the work’s realization. The instance of lived 
experience is held as fundamental for the artwork to actually happen, for through the 
encounter between audience and work there is an integration in constant mutual 
differentiation, forming, according to Simondon, an associated milieu (OLIVEIRA, 2012). This 
configuration seeks to maximize hybridization between the images (BELLOUR, 1997) and 
the creative recognition of the spectator in equality to the artist (RANCIÈRE, 2010). 
 
Key words: video installation, desire, associated milieu, hybridization. 
 
 
 

Como envolver o desejo em uma obra audiovisual para que este seja fundamental? 

Essa investigação artística foi intentada na videoinstalação Entre o que me merece e 

o que me faz feliz, que integrava a exposição Imagem e espaço, no Centro Cultural 

Banco do Nordeste – Fortaleza, em 2011. Resultando de processo formativo do 

Curso de realização em audiovisual da Vila das Artes, participamos da criação da 

obra junto aos artistas Amanda Pontes, Andressa Back, Camila Vieira, Danilo Maia, 

Glaucia Barbosa, Hugo Pierot, Igor Vieira, Marina Mapurunga, Régis Andrade e 

Sarah Holanda. Aqui, objetiva-se dar continuidade à questão em seu 

aprofundamento teórico atrelado aos resultados decorrentes do processo criativo do 

trabalho. 

Em sua configuração espacial, a obra possui duas salas contíguas com entrada 

comum. Nesta, estão dispostas as frases “A escolha se dá pelo desejo” e, mais 

próximo ao chão, “Antes de entrar, tire os sapatos”. Diante dessas inscrições, o 
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espectador opta por tomar o caminho da direita ou da esquerda, de acordo com o 

que lhe parecer mais atrativo à primeira vista. Ainda não é possível ter contato com 

o vídeo das salas, mas à entrada é perceptível a coloração dominante nos 

ambientes. 

 

Entrada de Entre o que me merece e o que me faz feliz 

Em cada sala se encontra a seguinte disposição: paredes de uma mesma cor, 

excetuando a parede comum que as separa, que recebe a projeção de um vídeo, e 

sal pelo piso. 

 
Planta baixa da instalação contendo a disposição espacial 

À esquerda, está a sala verde, com o chão completamente coberto por sal fino e 

uma projeção em loop de um volume dessa mesma substância sendo desfeito 

lentamente pelo vento até desaparecer em um ambiente de jardim verde desfocado. 

À direita, tem-se a sala vermelha, contendo sal cascalho e um vídeo também em 
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loop e slow motion desse material caindo sobre uma banheira vermelha até 

preencher todo seu espaço. O som é comum às duas salas e além de ser executado 

continuamente, assim como os vídeos, tem características cíclicas em sua 

composição com a reiteração de instrumentos e ruídos em mínimas variações. 

Desde o princípio, o desejo é colocado como elemento norteador das escolhas feitas 

pelo público e, portanto, é articulado como força motriz das ações desempenhadas. 

Segundo Deleuze e Parnet (1998, p. 106-107), “Desejo: quem, a não ser os padres 

gostaria de chamar isso de “falta”? Nietzsche o chamava Vontade de Potência”. O 

desejo atrelado à falta foi definido pela psicanálise como a ânsia pelo que ainda não 

se possui, porém, a leitura trazida por Deleuze e Guattari (2004, p. 10) o aponta 

como “princípio imanente” do ciclo de produção como processo. 

Na videoinstalação, há a decisão de tirar ou não os sapatos, de entrar na sala da 

direita ou da esquerda, do que fazer ao se encontrar nesse ambiente, de quanto 

tempo permanecer e de adentrar na outra sala ou não. O trabalho propõe uma 

experiência que em muito depende de quem deseja com ele travar relação. Também 

é de se perceber que não existem parâmetros objetivos que norteiem tais ações. 

Ao contrário do afirmado pela psicanálise, não se pode configurar aqui o desejo 

como o suprir de uma falta se o contato só se dá no ato da experiência e não em um 

conhecimento prévio do conteúdo das duas salas. Não há castrações, pois o que irá 

acontecer depende apenas da experiência do encontro.  

Entendida como processo, a conjunção trabalho-público – real efetivação da obra 

como tal – determina uma torrente de produção contínua. Desencadeia-se um fluxo 

em constante autodiferenciação cujo propulsor é o desejo. Posto que “o desejo faz 

constantemente a ligação de fluxos contínuos e de objectos parciais essencialmente 

fragmentários e fragmentados. O desejo faz correr, corre e corta” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2004, p. 11). É essa ligação entre fragmentos operada pelo desejo que 

se reverte em sua própria produção constante. 

Desta feita, o desejo se dá necessariamente em conjunto, pois aquilo que se deseja 

está sempre atrelado a um contexto (DELEUZE; PARNET, 1996). Percebe-se que a 

videoinstalação aqui abordada é constituída como um conjunto instigador desse 



  
 

871 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

fluxo desejante e que um agenciamento é operado quando essa é somada ao 

contato do público. O desejo, portanto, não se faz quando da vontade isolada de 

cada espectador – característica subjetiva interna a um Eu. Do contrário, ele se dá 

em um conjunto do qual é causa e efeito. 

O desejo não é, portanto, interior a um sujeito, tampouco tende para 
um objeto: é, estritamente, imanente a um plano ao qual ele não 
preexiste, a um plano que precisa ser construído, onde partículas se 
emitem, fluxos se conjugam. Só há desejo quando há 
desdobramento de determinado campo, propagação de 
determinados fluxos, emissão de determinadas partículas. Longe de 
supor um sujeito, o desejo só pode ser atingido no ponto onde 
alguém é privado do poder de dizer Eu. Longe de tender para um 
objeto, o desejo só pode ser atingido no ponto em que alguém já não 
procura ou já não apreende um objeto e tampouco se apreende 
como sujeito (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 72). 

Não há sujeito e obra em instâncias separadas, pois ambos estão envoltos em um 

agenciamento. Essa denominação deleuzeana se articula com o conceito de meio 

associado em Simondon, definido como “mediador da relação entre elementos 

técnicos fabricados e os elementos naturais no seio dos quais funciona o ser técno-

estético” (OLIVEIRA, 2012, p. 102). Nele, “corpos e meios se adaptam e constroem-

se, mutuamente, no ato de experienciar” (OLIVEIRA, 2012, p. 102). Ambos se 

necessitam e integram-se em constante diferenciação.  

As videoinstalações são emblemáticas como obras de arte que colocam o meio 

associado diretamente em questão, pois dependem do encontro com o público para 

que haja experiência vivida em sua configuração espaço-temporal. Obra e homem 

incorrem em causalidade recíproca, voltando à sua dimensão pré-individual, 

passando por processo de individuação constante e entrando em permanentes 

diferenciações de si mesmos sem que suas significações sejam esgotadas. 

Dessa forma, o meio associado aqui é composto por diferentes elementos – 

arquitetura da sala, projeção, forma das imagens projetadas, som utilizado, 

participação ou não do espectador, etc. – que, em relação, atuam na produção do 

corpo obra e do corpo espectador, produzindo-se também através destes. O 

ambiente criado por Entre o que me merece e o que me faz feliz traz tempo dilatado 

e campo expandido onde o espectador pode tecer relações sensoriais ao mesmo 
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tempo em que constrói sentido. Com sua ação, ele altera o espaço fisicamente e 

confere uma interpretação responsável por totalizar a completude da obra-

experiência. 

 

Rastros na sala verde 

É possível imaginar uma estrutura geométrica em hélice para pensar o que ocorre 

no meio videoinstalativo aqui abordado. Um vídeo e um áudio em loop poderiam 

facilmente ser pautados por uma estrutura circular, iniciando e findando no mesmo 

ponto, porém o desenrolar de ambos no fluxo espaço-temporal do agenciamento 

espectador-ambiente altera a experiência constantemente, modificando-a sobre as 

bases aparentes de uma mesma forma-vídeo linear. 

Ademais, a relação projeção-sala constitui o campo expandido da 

bidimensionalidade dos vídeos. Estes não buscam ressaltar a tridimensionalidade 

através do perspectivismo próprio às câmeras obscuras e suas imagens técnicas, 

mas valorizam a construção superficial da imagem. O âmbito tridimensional, de fato, 

está nos ambientes e fica a cargo da continuidade procurada por meio das mesmas 

cores, predominantes nas projeções e nas paredes, e do uso do mesmo material 

nos vídeos e no chão dos ambientes.  

Há também uma busca de certa contiguidade entre a mise-en-scène dos produtos 

audiovisuais e a disposição do sal em casa sala, planejada ao pensar o 

enquadramento e sua posterior projeção. No ambiente verde o pequeno monte de 
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sal parece emergir do material presente no piso, enquanto no vermelho ocorre um 

transbordamento do vídeo para o chão. Observou-se que, ao longo do período de 

exposição, era recorrente encontrar pequenos montes de sal na sala verde e certos 

lugares onde o sal cascalho havia sido espalhado até quase reencontrar o piso do 

Centro Cultural na sala vermelha. Essas ações de concentração e dispersão do 

material nos ambientes pareciam estar relacionadas diretamente ao 

desenvolvimento imagético do vídeo projetado.  

 

Transbordamento na sala vermelha 

Outro ponto importante é que as videoinstalações como meios associados colocam 

as ontologias cristalizadas das linguagens diretamente em questão, “pois o meio 

suporta, forma e atualiza o objeto técnico-estético” (OLIVEIRA, 2012, p. 103). Nesse 

caso, é possível pensar que são atualizados em formas híbridas o cinema e a 

fotografia. O primeiro, modificado na articulação de seus elementos pela instalação – 

como ocorre nas Cosmococas (1973-1974), de Hélio Oiticica e Neville D’Almeida –, 

mas ainda assim cinema, pois há projeção, tela, sala fechada e imagem que se 

desenvolve no tempo. Já pela primazia do plano fixo e do slow motion, ralentando o 

prosseguimento ao movimento mínimo, aproxima-se da fotografia, o que de certa 

forma remete a alguns filmes de Andy Warhol, como Empire (1964) e Sleep (1963). 

Dessa forma, a palavra ‘entre’, que inicia o nome da obra, também enseja conexão 

com essa hibridação potencializada pelo vídeo. 

[...] a grande força do vídeo foi, é e será a de ter operado passagens. 
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O vídeo é antes de mais nada um atravessador. Passagens (com 
relação ao que me interessa) aos dois grandes níveis de experiência 
que evoquei: entre móvel e imóvel, entre a analogia fotográfica e o 
que a transforma. Passagens, corolários que cruzam sem recobrir 
inteiramente esses “universais” da imagem: dessa forma se produz 
entre foto, cinema e vídeo uma multiplicidade de sobreposições, de 
configurações pouco previsíveis (BELLOUR, 1997, p. 14). 

Em Entre-imagens (1997), Bellour aponta o vídeo como responsável por operar 

passagens entre o cinema e a fotografia. Deslocar essas instâncias é atuar 

diretamente no movimento e, por conseguinte, no tempo da imagem. O próprio autor 

ressalta que esse gesto é indissociável de uma “mutação plástica na imagem” 

(BELLOUR, 1997, p.116). Dubois reitera essas questões, porém a expande, 

atestando que o vídeo não apenas realiza esses cruzamentos entre linguagens que 

eram dadas como postas e estáveis, mas vai além ao afirmar o vídeo como um 

estado, uma forma que pensa e não dissocia imagem e dispositivo.  

O vídeo é, na verdade, esta maneira de pensar a imagem e o 
dispositivo, tudo em um. Qualquer imagem e qualquer dispositivo. O 
vídeo não é um objeto, ele é um estado. Um estado da imagem. Uma 
forma que pensa. O vídeo pensa o que as imagens (toda e 
quaisquer) são, fazem ou criam (DUBOIS, 2004, p. 116). 

Nesse ponto, volta-se às videoinstalações como obras que exponenciam a quebra 

de cristalizações operada pelo vídeo. É preciso destacar que aqui são tomadas 

como matérias engessadas as configurações hegemônicas do cinema e da 

fotografia. A forma cinema (PARENTE, 2011, p. 38) – modelo narrativo, linear e em 

sala escura – e a forma fotografia (FATORELLI, 2013, p. 10) – imagem instantânea 

e referencial a um objeto – são apenas os aspectos mais conhecidos e reiterados 

mercadologicamente de linguagens que abrigam inúmeras outras experimentações. 

No entanto, as videoinstalações trazem uma radicalização desses desvios 

anteriores, pois levam ao centro da questão o meio associado – obra e público em 

constante e mútua diferenciação -, e com isso, voltam-se para as linguagens em 

movimentos de reinvenção. 

Em Entre o que me merece e o que me faz feliz, a fotografia é levada para o campo 

expandido. Ao invés do instante, do momento decisivo, tem-se a duração, o 

desenrolar ralentado da imagem no tempo com mínima percepção de mudança. Já o 

cinema tem os três elementos de seu dispositivo deslocados. A estrutura 
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arquitetônica sai da sala escura para o cubo branco da galeria, onde tem mobilidade 

para ser alterada e é configurada de forma a compartilhar de uma margem de 

liberdade maior com o espectador ao utilizar múltiplos materiais, salas e cores. A 

dimensão técnica prima pelo uso do suporte digital, duplicando os projetores para 

possibilitar o diálogo entre as salas. E, finalmente, a forma discursiva das imagens 

em movimento não traz o desenrolar de uma narrativa, mas propõe um diálogo 

direto com o ambiente de projeção, propiciando uma experiência sensorial aberta 

para o espectador. 

No vídeo-arte, a instalação é o único espaço que escapa à difusão 
televisiva e que pertence à galeria e ao museu. É também o lugar por 
excelência de um misto de experiência no qual se encarna esse novo 
corpo da imagem prescrito pelas transformações que vivemos. O 
espectador da instalação é passeante, muito mais sensível às 
passagens entre as imagens, tanto que às vezes seu próprio corpo 
passa dentro da imagem, e circula entre as imagens (BELLOUR, 
1997, p. 17). 

É através do desejo que se reconhece o espectador como criador igualmente ativo 

nessa videoinstalação. Recusa-se “a distância radical”, “a separação dos papéis” e 

“as fronteiras entre os territórios” (RANCIÈRE, 2010, p. 28), criando em conjunto um 

lugar aberto a vários modos de agir, de inventar. Há uma proposição por parte dos 

artistas que é compartilhada em invenção pelo público. O desejo do espectador está 

em questão e é necessário para mover a obra.  

Durante a exposição, era recorrente o ingresso de grupos de jovens que deixavam 

seus sapatos amontoados na entrada. Eles constantemente alteravam a geografia 

do sal na obra, interagiam com a projeção, faziam outras imagens, teciam 

comparações entre as salas e compartilhavam suas sensações físicas e 

percepções, escolhendo o ambiente que mais os havia agradado. Muitas crianças 

acompanhadas de suas famílias aproveitavam para brincar na videoinstalação, 

elegendo a sala verde como espaço mais agradável pela maciez do sal fino sob os 

pés, a cor mais branda e a possibilidade de desenhar formas, criar relevos ou correr. 

A obra era constantemente atualizada em experiência desejante. 
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Crianças na sala verde 

Além da escolha entre salas e da movimentação física manipuladora dos elementos, 

o público é similarmente responsável pelo desenvolvimento de testes nas 

imbricações entre linguagens, posto que, como um novo idioma que é articulado, é 

necessário que “desempenhem o papel de intérpretes activos, que elaborem a sua 

própria tradução para se apropriarem da <<história>> e dela fazerem a sua própria 

história” (RANCIÈRE, 2010, p. 35), expandindo vocabulários e possibilidades. 

“Não há eclosão alguma de desejo, em qualquer lugar que seja, pequena família ou 

escola de bairro, que não questione as estruturas estabelecidas. O desejo é 

revolucionário porque quer sempre mais conexões e agenciamentos” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 64). Portanto, como desencadeador fundamental dessa obra, ele 

é norteador para a articulação das escolhas que colocam a imagem, os artistas e os 

espectadores igualmente no campo híbrido. Em produção constante de experiência 

e de si mesmo, é o gatilho de agenciamentos e mutações nas linguagens postas em 

questão pelo meio associado.  
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