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AS POTENCIALIDADES DAS IMAGENS REGISTROS NAS PRÁTICAS 
ARTÍSTICAS 
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RESUMO: Convivemos hoje com uma proliferação de registros advindos da presença ativa 
das câmeras fotográficas em praticamente todos os eventos ou modos de produzir arte. 
Este artigo pensa as potencialidades das imagens a partir da proposta de registros 
produzidos por participantes, a qual deflaglou o espaço da dúvida e da transformação com 
relação aquilo que vemos no presente como acontecimento do passado. Neste contexto, 
é retirada a passividade com relação às imagens produzidas como documento, propondo a 
virtualidade do que não está entre verdade e mentira, mas está na junção entre o que 
vemos e seus tempos, lugares e na relação com os demais registros. Contudo, este 
encontro com as imagens potencializa a geração de outros acontecimentos e outro devir aos 
Registros. 
 
Palavras-chave: poéticas visuais, imagens, registros, potência do falso. 
 
 
ABSTRACT: At the present time, we are living in an increasingly amount of registers that 
come from the presence of digital cameras chiefly in all events or ways to produce art. The 
present paper sheds a light into some qualities presented in images produced by 
participants, which demonstrated a place opened to questions and transformation about what 
we verify in the present as a past event. In this context, the passivity is withdrawn from 
images’ relations produced as a document, offering us a reflection upon what is not between 
the truth and lie, but it is gather among what we see, places, times in addition to the relation 
with other registers. Nevertheless, such nearness with the qualities presented in images 
potentialized not only the generation of knowledge but also other registers. 
 
Key words: Visual poetics, images, registers, fake potence. 
  

 
 
Nas últimas décadas, o mundo parece ter se redefinido a tamanha e diferenciada 

exposição imagética, pois nunca antes o modo como as imagens são produzidas 

alterou-se tão profundamente em curto período de tempo. Os registros parecem 

invadir os modos de produção, colocando a fotografia como ferramenta presente nos 

mais variados processos. Partindo desta realidade,  situamos a proposta artística a 

qual pessoas de diferentes lugares participam realizando uma solicitação simples: 

enterrar uma fotografia e registrar esta ação. Neste trabalho, o contato com 

participantes durou cerca de 4 anos, enquanto isso, o aprendizado de um certo 

padrão de como os registros ocorrem quando desejam contar sobre uma ação, 

direcionam a produção de outros registros de ações de enterros, que obedecendo a 
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mesma instrução inicial, são realizados por participantes fictícios. Então que, ao 

serem colocados lado a lado, os registros produzidos por participantes e os registros 

produzidos por participantes fictícios tornam-se capazes de criar um outro 

acontecimento que, sob um estranho desconforto, exigem que se efetue um re-

encontro às imagens. 

Desse contexto, focamos sobre as potencialidades dos registros, que exigindo um 

re-encontro, fazem ver que de alguma forma a espontaneidade de uns troca com o 

planejamento de outros, instigando que a “verdade” de um incida sobre a “verdade” 

do outro, da mesma forma que a ficção de um provoca a ficção do outro registro. 

Contudo, a proposta analisada apresenta registros que não somente nos levam para 

as ações realizadas no passado, mas provocam rompimentos e encontros, 

colocando a continuidade do nosso entendimento a se reconstruir, buscando por 

novos nexos para as ações registradas. Lado a lado, os diferentes registros 

possibilitam reconhecer os vestígios de um momento no outro, entretanto, quando 

nos deparamos com suas diferenças, perdemos a linearidade do entendimento 

construído entre as imagens, deflagrando o desconhecimento ao todo.  

Reconhecemos que continua a existir o vínculo de um acontecimento semelhante se 

fazendo presente no que esperamos que outro registro apresente, entretanto, me 

deparo com diferenças não claramente percebidas, mas que rompem com a 

linearidade do entendimento construído sobre um determinado acontecimento 

registrado e outro. Então, diante destes registros me encontro fazendo parte de 

outro acontecimento, o qual é formado por diferentes verdades registradas. Este é o 

momento de transposição para além do que se vê, é ainda o momento em que a 

“verdade” construída de uma realidade se reflete em outra, reforçando nossa 

construção imaginária não fixa e aberta. Desta forma, as imagens registradas não 

estão dadas a ver simplesmente, estão dadas a serem vistas sob construção, 

transformadas e interpretadas na relação do que se vê, a situação anterior, a 

situação em que estas estão e o que podem vir a ser.  

Desta maneira, cada registro continua trazendo a diferença e a singularidade de seu 

momento único. Na solicitação do artista estava implícita a vontade de repetir o 

contato com a ação que não pode ser repetida, mas que registrada revela a 
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repetição da ação como uma seleção de momentos, e com isso, a diferença também 

se estabelece entre um e outro registro, não importando o quanto de ficção este 

contenha.  

Conforme Deleuze (2007), podemos dizer que pelos registros nos deparamos com 

situações que aspiram ao verdadeiro, são verídicas até mesmo na ficção.  Cada 

registro que consegue nos falar sobre uma ação e ainda nos deixar a imaginar 

outras imagens não presentes, também fala de como esta ação poderia ter ocorrido. 

Quando colocados lado a lado, são imagens operando com a virtualidade de uma 

certa desordem e que acabam gerando um desvio na interpretação não só de uma, 

mas que se reflete na suspeita também às demais imagens em outros contextos. Tal 

liberdade de associação e interpretação retira a etiqueta de verdade única que dá 

poderes absolutos a quem produziu o registro, para colocá-lo de forma aberta a 

construir outros sentidos.  O que ocorre é a retirada da passividade com relação as 

imagens produzidas como documento, para propor a virtualidade de outros 

momentos possíveis, na busca por reconstruir outros sentidos e outro devir aos 

registros. Então o registro constrói um misto de diálogo e dúvidas, chegando a nós 

como alteração da autenticidade do que está sendo mostrado. 

Neste movimento, o reconhecimento de veracidade poderia se dar pela forma como 

os registros procuram documentar as ações o mais próximo possível da forma como 

foram realizados, para comunicar como a ação instruída se deu na sequência linear 

do tempo. Nisso a imagem em movimento nos parece mais próxima da realidade se 

comparada com as imagens fixas. Nos registros em movimento são muitas imagens 

em sequência, enquanto na fotografia, de uma a outra foto, existe o risco de 

provocar um desalinhar no tempo e uma oscilação em nossa interpretação.  Na 

proposta de registros produzidos por participantes, o registrar de uma folha inteira e 

depois, o registrar a folha sendo rasgada, corresponde a linearidade de como 

compreendemos a realidade: primeiro inteira depois a destruição e não o contrário. 

Segundo Deleuze (2007), compreendemos que, quanto mais os registros estiverem 

ligados ao movimento sucessivo de como agimos na realidade, mais verdadeiros 

nos parecerão, pois, mais nos identificamos e nos reconhecemos com a existência 

de como o fato ocorreu.  Quando as nossas ações não conseguem obedecer a uma 
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única sucessão de uma para a outra imagem, aí aparece o que Deleuze chama de 

“potência do falso” (2007). Mas o que para nós é importante nesse processo é a 

retirada da segurança de nossas aproximações frente aos registros, um registro que 

cause a dúvida quanto ao que esperávamos que ele nos apresentasse é o suficiente 

para nos levar ao envolvimento com um novo acontecimento. Deleuze (ibidem) nos 

diz que a instabilidade da dúvida provoca um desatrelamento com o que 

conhecemos, repondo a vontade criadora para construir outros sentidos e outras 

verdades. Por este pensamento, entendemos que a construção da ideia de verdade, 

está no que creditamos ser único e que forma com a realidade uma linha contínua 

de ações. Mas se a verdade se apóia no passado, algo é verdade porque já passou, 

no entanto também pode ser verdadeiro sem ser necessariamente verdadeiro para 

todos os envolvidos. Então o falso, que se apóia no que existe de conhecido do 

passado, mas que desatrelado pode potencializar a dúvida, pode também propor a 

reconstrução do passado, a busca por novas relações e a participação no 

estabelecimento de outros sentidos aos registros. Com isso, o que buscamos 

visualizar nos registros não está entre verdade e mentira, mas na abertura para 

outras possibilidades de construção.  

Então, na apresentação dos registro, o que se cria é um movimento que conecta e 

no mesmo tempo desconecta os registros do seu lugar no tempo e espaço, 

propondo outras formas de aproximação a proposta artística. Segundo Didi-

Huberman (2008), o pensamento de Benjamin nos mostra que o movimento de 

montagem e apresentação dos registros sempre reconduz a uma metamorfose, 

como se algo diferente pudesse ter início a partir desta montagem/desmontagem 

que as imagens provocam. Mas também, é precisamente aqui nesta metamorfose 

que os registros instituem diferenças com o que era esperado encontrar em suas 

imagens.  Na apresentação que integra registros de participantes fictícios com não 

fictícios, há no mesmo tempo conexão e falta de conexão, dadas principalmente pela 

diferença interpretativa que as diferentes autorias provocam. Como se fosse 

possível reconhecer e desconhecer ao mesmo tempo, abrindo espaço para a dúvida 

sobre o que está posto no registro e na verdade do que ocorreu. Desta forma, os 

registros não estão dados a ver simplesmente, estão dados a serem vistos sob 
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construção, transformados e interpretados.  

Há nestes registros um jogo entre o reconhecimento e o desconhecimento do que foi 

resgistrado, revelando algo que ocorreu ou que poderia ter ocorrido. Tal liberdade de 

associação e interpretação retira a etiqueta de verdade única que dá poderes 

absolutos a quem produz o registro, para colocá-lo de forma aberta a construir 

outros sentidos. Neste aspecto, o potencial da interpretação dado pela dúvida sobre 

o registro se soma ao potencial do registro criar outro momento além do registrado, 

abrindo para o diálogo entre os diferentes registros produzidos como documentação 

de uma ação solicitada.  

Alguns dos registros produzidos por participantes     

  

Figuras 1 a 9: registros produzidos por participantes. Na sequência: Magali Sehn, Japão, 2009; 

Rafael da Silva, São Paulo, 2008; Rafi Segal, EUA, 2008; Sheila Mattar, Holanda, 2010; Clarissa 

Ribeiro, e Renata La Rocca, Alemanha, 2008; Paulo da Silva, Lua, 1971; Ines Habara, Brasília, 2010; 

Mateus da Silva,  São Paulo, 2008; Jesus da Silva, Rio de Janeiro, 2010.  

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

Pensar sobre o que se abre a partir da visualização dos registros é pensar no 

agenciamento perceptivo do observador que experimenta neste a relação não só 
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com o que se dá a ver, mas com outras realidades possíveis.  Lembrando que o 

possível é uma imagem atual sem ser real e que a virtualidade das imagens, “só se 

atualiza, dissociando-se e a vida só existe, diferenciando-se de si” (PELBART, 2007 

p.40). Juntos, os registros realizados pelos diferentes participantes, fictícios ou não, 

constroem um misto de diálogo e dúvidas, chegando a nós como alteração do que 

está sendo mostrado. Esta alteração vem da diferença entre situações conhecidas e 

situações conhecidas tornadas estranhas pela dúvida. Neste movimento, acontece o 

reconhecimento pela forma como os registros das ações procuram documentar o 

processo o mais próximo possível da forma como foram realizados, para comunicar 

como se deu a ação na linearidade do tempo. Entretanto, a oscilação entre o 

conhecido e o desconhecido pode desalinhar esta linearidade e causar 

estranhamentos a interpretação que o observador vinha estruturando frente a estas 

imagens. O que entra em relação a partir deste encadeamento de uma a outra 

imagem é a ideia de rompimento com a percepção fixa, movendo aí não só o que se 

vê, mas o imaginário da realidade.  Nesta perspectiva percebemos uma forte relação 

com o cinema, o qual trabalha com a ideia de rompimento e encadeamento das 

cenas para nos tornar capazes de transpor com a ação registrada.   

Baseado em Deleuze (2007), compreendemos que quanto mais os registros 

estiverem ligados ao movimento sucessivo de como agimos na realidade, mais 

verdadeiros nos parecerão, pois mais nos identificamos e nos reconhecemos com a 

existência de como o fato ocorreu. Se de uma a outra ação registrada há um corte, 

ou melhor, uma bifurcação que requer reestruturação por um olhar mais atento, 

precisamos re-construir o encontro com o que as imagens não mostram.  

Esta seria a aparição de presentes incompossíveis e passados não-

necessariamente verdadeiros, onde o real e o imaginário se tornam indiscerníveis, 

bem como verdadeiros e falsos (PELBART, 2007). O artista provoca que a cada 

registro possa ocorrer o rompimento ou bifurcação temporal, para passados e 

devires, possíveis, verdadeiros e falsos em sua potência. É desta maneira que a 

ação avança e retorna como possibilidade plástica que permite acessos por 

diferentes tempos e contextos, de forma aberta à transformação de sua 

interpretação. 



     
    

1287 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

Entendemos que ao romper com a continuidade de nossas expectativas frente aos 

registros dadas por qualquer possibilidade de que sejam falsos (autoria ou processo 

de geração) criamos a visualidade de ações que não estão mais obedecendo a uma 

única sucessão de expectativas frente ao passado e ao presente.  Segundo Deleuze 

(2007), a instabilidade da dúvida provoca um desatrelamento com o que 

conhecemos, repondo a vontade criadora para construir outros sentidos e outras 

verdades. Conforme Nietzsche (2008), o que acreditamos saber das coisas pode 

não corresponder a estas, formamos a verdade sobre as coisas após uma longa 

utilização e repetição do mesmo hábito, e é por construirmos estas verdades, que 

transitamos mais confortavelmente entre as imagens. Assim, quando não 

conseguimos estabelecer a repetição do mesmo entendimento para os registros 

apresentados, nos confrontamos com a desestabilização de nossos sentidos. 

Por este pensamento, entendemos que a construção da ideia de verdade está ligada 

ao hábito e a repetição, que por sua vez, se apoia na linearidade do tempo que 

creditamos ser única. Por isso, costumamos situar a verdade no intocável, naquilo 

que não muda e que está além de nós. Mas se a verdade se apóia no passado, algo 

é verdade porque já passou, pode ser investigado, também pode ser verdadeiro sem 

ser necessariamente verdadeiro para todos os envolvidos. Enquanto o falso, que se 

apóia no que existe de conhecido para potencializar a dúvida, pode acabar por 

propor a reconstrução, a busca por novas relações e o estabelecimento de outros 

sentidos. O falso se beneficia por se encontrar aberto, possuir espaço para o 

conhecido e o desconhecido, e isso, nos torna iguais perante ele, ou seja, enquanto 

o verdadeiro é unificante, supõe-se ser um caso único, o falso é o espaço da 

multiplicidade (DELEUZE, 2007).   O falso oferece a multiplicação dos registros sem 

amarras, porém, enquanto liberta, volta-se para o trabalho na forma de maior 

cobrança com relação a construção de outras verdades.  

Deleuze recorre a Nietzsche (ibidem, p.164) para dizer que “mesmo o homem 

verídico acaba compreendendo que nunca deixou de mentir”, só criando outra 

realidade é livre do que esperam dele, das amarras que o estancam.  

“Fragil é a potência do falso,(...) mas esta é a única oportunidade 
para a arte ou a vida. (...) Elevando o falso a potência, a vida se 
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liberta, tanto das aparências quanto da verdade: nem verdadeiro 
nem falso, alternativa indecidível, mas potência do falso, vontade 
decisória (ibidem, p.179- 176). 

Se a potência do falso parece exigir a retomada e o rompimento frente aos registros, 

a interpretação da imagem não aspira a verdade única, mas aspira acrescentar no 

presente diferenças inexplicáveis, e no passado, aspira alternativas indefiníveis 

entre o que pode e não pode ter ocorrido.   Então a ruptura que visualizamos nos 

registros não está entre verdade e mentira, mas entre outras possibilidades de 

construção de repetição da mesma ação registrada de forma diferente. Segundo 

Deleuze (ibidem), só retorna o que acrescenta uma diferença, que contém uma 

energia transformadora. Pois a repetição por repetição aponta para uma vida já 

esgotada, sem diferenças. Apresentar os registros envolve transformá-los em outros 

momentos, sob outras possibilidades de intervenções e produções de realidades.  

Contextualizando esta potencialidade nos deparamos com práticas que utilizam 

registros de outros, acrescidos de outras intenções ou então, criam autorias para 

produzir registros baseados na veracidade dos registros existentes. Nesses algo da 

realidade mantem nossa linearidade no tempo de como nos organizamos e algo se 

rompe. Recentemente um circuito de televisão da Georgia, produziu um 

"Mockumentary" (falso documentário) disfarçado de jornal televisivo, apresentando 

uma invasão que estaria acontecendo a este país pela vizinha Rússia. Este 

comunicado foi precedido por um aviso de que se tratava de ficção, mas quem 

perdeu esse alerta, assistiu a uma simulação de emergência nacional - e um 

princípio de pânico se espalhou. Citando este fato, a 10ª Conferência Internacional 

do Documentário (Festival “É tudo verdade”, 2010), abriu debate sobre a utilização e 

apresentação do material de arquivo questionando o falso documentário e os filmes 

que re-fazem o que já esta feito e que é do conhecimento público.  Falamos aqui de 

práticas que estariam tocando os limites da passividade e da anestesia com que 

recebemos as imagens documentos. Pois, convivemos hoje com uma proliferação 

de práticas documentais de experiências vividas, gerando uma super oferta de 

produções de imagens e criando “verdades” muitas vezes distanciadas de nossa 

participação interpretativa. Afinal, para nossa percepção, é recente o acesso a 

tantos registros, ainda estamos assimilando que hoje qualquer pessoa está 
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aparelhada para produzir imagens e que, sobre estas, é possível um processo de 

criação e de recriação constante. Convivemos com a possibilidade de todos 

poderem manipular registros nossos, de outros ou em nome de outros não 

existentes. Para o artista, o registro se tornou cada vez mais acessível, mas sempre 

foi um dos suportes de intervenção na realidade como a conhecemos.  

Talvez este choque de outras “verdades” produzidas pelas manipulações das 

imagens de arquivo, de registros e autorias, ou uso das imagens em diferentes 

contextos, possa ter semelhanças ao surgimento da fotografia quando se costumava 

ver as imagens da realidade interpretadas por meio pinturas. Flusser (2002) nos 

explica que a fotografia parece ser a verdade, diferente de uma pintura, porque na 

fotografia não vemos a passagem operada pela mão humana, então esta é 

frequentemente vista como uma janela direta para o mundo. Assim que, uma pessoa 

sangrando que aparece na pintura é bem diferente de uma pessoa sangrando que 

aparece na fotografia. E ainda, esta diferença se amplia quando vemos com maior 

impacto de verdade uma pessoa sangrando na imagem em movimento, que uma 

pessoa sangrando na imagem fixa. A fotografia parece ser passagem direta da 

realidade e a imagem em movimento oferece ainda uma duração e o acesso a 

sequência de como imaginamos testemunhar a ação acontecendo a nossa frente. 

São as potencialidades que os diferentes suportes técnicos oferecem, ao conseguir 

se fazer mais próximos de como a realidade se apresenta a nós e nem por isso, 

significa que produzem imagens mais verdadeiras, ou menos planejadas que 

imagens oriundas de outros procedimentos. Constantemente nos esquecemos que 

as imagens podem ser encenadas e que por trás dela há a mão de alguém. Mesmo 

o Documentário, visto como verdade, “jamais foi documento ou prova de algo” 

(COSTA, 2009, p.31).  Por envolver um ato de escolha e planejamento, o próprio ato 

de registrar já pode ser visto como uma encenação da realidade, interpretada por 

meio de algum suporte. E nisso, as potencialidades dos registros colocam como 

agentes não neutros, capazes de criar ficções: o documento, a autoria e o 

espectador. É então, que o ato de ver, se faz lembrar como um ato de participar na 

produção de sentidos para a realidade registrada. 

Todavia, a possibilidade de manipular registros não é distante do que já foi feito na 
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arte com as colagens e os ready-mades, quando os artistas contemplavam a ideia 

de tomar o que estava pronto para provocar a incerteza quanto a verdade que esses 

objetos carregavam.  São práticas que só veem a reforçar que o artista nunca deixou 

de buscar formas para desestabilizar nossos sentidos com o real.  E, contando com 

este panorama de práticas de registros e transformações do que esta feito pelo 

artista ou por outros,  que enfrentar a falta de lealdade com o verdadeiro não é algo 

estranho ao mundo da arte. Como exemplos atuais, temos o Coletivo “Filé de peixe” 

que realiza performances vendendo a preços simbólicos DVDs “piratas” contendo 

cópias das obras de outros artistas da vídeo-arte. Mais recente, está o artista Bruno 

Moreschi que produziu uma enciclopédia de 50 artistas fictícios com obras também 

fictícias  - Art Book (2012-1014). Com semelhante estratégia o americano Shea 

Hembrey produziu uma bienal internacional de 100 artistas com obras de sua autoria 

(2011). Se vínhamos nos acostumando com a arte na aparência de não arte, há 

nestes artistas a produção de uma arte que se apresenta com os códigos da arte, no 

entanto, coloca em dúvida o próprio meio, a autoria e o sistema da arte.  

No trabalho que envolveu falsos participantes, artista aciona padrões correntes da 

produção artística para suspeitar dessa realidade e da verdade que construimos 

dela. Frente aos registros produzidos por autoria de participantes, soma-se: a dúvida 

quanto a procedência dos registros e a dúvida quanto as aparências da arte. Tal 

desordem no que acreditamos ser arte afeta a forma como o trabalho é recebido, 

exigindo retomada ao que já foi feito e ao que ainda será. Isso se verifica 

principalmente sob o que se apresenta como registros de algo que indiscutivelmente 

seria arte porque foi produzido por um artista, deveria fornecer a segurança baseada 

em um passado que não pode mais mudar, mas que ao propor a dúvida, abala 

nossos sentidos, oferece outros modos de ver. Então, assim como os registros 

potencializam a volta ao momento registrado, os registros também potencializam a 

dúvida para re-ver não somente o que esta a nossa frente para ser visto, sob outras 

possibilidades, mas também o passado, o momento registrado, o que foi registrado e 

quem o registrou, sob outras possibilidades.   

Para Deleuze (1992, p.85), “ o falso não é um erro ou uma confusão, mas uma 

potência que torna o verdadeiro indecidível”. Assim o que se vê nos registros 
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produzidos por participantes fictícios ou não, é um potencial que reflete como cristal, 

outras realidades possíveis, deslizando umas sobre as outras, produzindo ecos de 

diferenças e semelhanças, emprestando sentidos umas às outras.  

Buscamos então pensar que os registros de participantes ganham em potência ao 

não oferecer uma única leitura, nem mesmo uma idéia prévia do que encontraremos, 

já que esta é uma construção que escapa ao julgamento, afeta tanto as autorias 

quanto os acontecimentos.  No encontro com os registros ativa-se o que se vê e se 

crê estar vendo, inserindo neste movimento todos os tempos, lugares, ações e 

participantes envolvidos. Artista se vê agenciando a verdade de agentes externos a 

si em sua ficção, para criar a dúvida sobre o que há de mais verdadeiro, pois aquilo 

que supostamente já passou por uma socialização com os participantes, reforça a 

sua verdade. Esta postura de criar participantes fictícios e de agenciar participantes, 

por uma lado, afasta o artista do falar sozinho, atualiza a proposta a cada registro e 

declara a construção de realidades e verdades partilhadas. Por outro lado, também 

agencia pessoas em flagrante delito de fabular, capturando o movimento de 

constituição de um pensamento “comum”. Assim, vemos a potência do falso, atuar 

também na contramão da dúvida, ao apontar para a potência da produção do 

verdadeiro, ao agenciar interlocutores reais e fictícios.  Contudo a prática que 

envolve registros fictícios ou não é uma tentativa de se salvar da expectativa de 

linearidade das ações, colocando o artista a tomar a si próprio como uma ficção para 

ter a chance de construir outros acontecimentos. 
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