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RESUMO: Na contemporaneidade encontra-se uma multiplicidade de estímulos visuais e 
sonoros. Estes interferem na percepção corpo/objeto e reorganizam a articulação sensorial 
nas distintas espacialidades. Este texto trata do estado perceptivo desencadeado na 
experiência relacional com o objeto no espaço. Observam-se as trocas entre o indivíduo, a 
materialidade, a sonoridade, o espaço, e o fluxo comunicante sensorial. Esta reflexão 
percorre a experiência processual e a realização da proposição FLUXOS/EM/RUÍDOS 
(2013) de Agda Carvalho. A abordagem percorre três momentos: a materialidade/processo, 
a materialidade/fluxos e a materialidade comunicante. 
.  
Palavras-chave: corpo; materialidade; processo; percepção.  
 
 
ABSTRACT: There is a multitude of visual and audio stimuli in contemporary times. These 
interfere with the perception of body / object, and reorganize sensory articulation in different 
spatiality. This text deals with the perceptual state triggered in relational experience with the 
object in space. Observe the exchanges between the individual, materiality, sound, space, 
and sensory communicating flux. This reflection traverses the procedural experience and the 
realization of the proposition FLUXOS/EM/RUÍDOS (2013), Agda Carvalho. The approach 
goes through three stages: the materiality / process, materiality/ flux and materiality/ 
communicating.  
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Introdução 

Na contemporaneidade encontra-se uma multiplicidade de estímulos visuais e 

sonoros. Um bombardeio de informações contínuas que oscilam de intensidades e 

partem de várias direções, estes aspectos continuamente interferem na percepção e 

na relação corpo/objeto. Esta condição cotidiana solicita a reorganização e 

articulação sensorial do corpo nas distintas espacialidades. Pode-se apontar que a 

memória arquiva estes dados, seleciona alguns ruídos e referências visuais, e 

muitas vezes, conecta os sons e imagens a um objeto e/ou um acontecimento. A 

percepção apresenta uma relação multisensorial com o mundo e coisas, e nesta 
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situação pode despertar estas informações, quando acessadas em uma experiência 

cotidiana e ou artística.  

O texto observa o cotidiano apresentado por Michel de Certeau e discute a 

percepção e interação da proposição do objeto sonoro FLUXOS/EM/RUÍDOS 

(2013), de Agda Carvalho; a partir de Francisco J. Varela e Ernildo Stein. Observa-

se um estado perceptivo desencadeado no experimento que trata do corpo e objeto, 

em que a exposição dos potenciais sensoriais elabora conexões possíveis no 

espaço. “As proposições dependem do contexto em que são situadas, do seu 

contexto histórico, cultural e até do contexto subjetivo.” (STEIN,1996, p.19) Esta 

configuração instiga o ver e ouvir, e nesta provoca/ação ocorre o entrecruzamento 

dos sentidos e a revelação de atitudes corpóreas. Encontra-se no trajeto processual 

a percepção entre o corpo, a materialidade, a sonoridade e o espaço. Elementos 

que no entrecruzamento despertam um fluxo comunicante sensorial. 

A realidade não é projetada como algo dado: ela é dependente do 

sujeito da percepção, não porque ele a "constrói" por um capricho, 

mas porque o que se considera um mundo relevante é inseparável 

da estrutura do percipiente. (VARELA, 2003, p.79) 

Esta abordagem propõe uma leitura em três instantes: a materialidade/processo que 

percorre a elaboração da proposição e expõe os processos que antecedem o 

processo, em que também se tem a questão do acaso e do inesperado na criação. A 

conexão sensorial é significativa no enfrentamento da matéria, ou seja, um projeto 

em transformação/percepção. A materialidade/fluxos que trata da contaminação 

gráfica no objeto por meio da percepção e relação do indivíduo com os ruídos 

oriundos dos dispositivos sonoros, em que a invasão de ruídos no espaço, causam a 

imersão em um estado perceptivo e a elaboração de visualidades. Na 

materialidade/comunicante aborda o processo da compreensão-interpretação do 

fenômeno do observador/ouvinte. 
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Contexto e percepções sensórias 

A questão da percepção das situações ruidosas e imagéticas no cotidiano ressalta a 

constante condição de reorganização sensória do corpo, durante as infinitas 

experiências. O mundo e as coisas travam uma relação com as narrativas oriundas 

dos microprocessoscotidianos , “aparentemente desprovidos de sentido porque não 

são coerentes com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se 

movimentam.” (CERTEAU,  2013, p.91).E nesta eclosão de ruídos e imagens o 

corpo  articula com os objetos e contextos, ao relacionar-se com as informações que 

interferem na percepção. A rajada de estímulos expõe uma condição multisensorial 

como uma possível reação. E neste entrecruzamento perceptivo encontram-se 

outras relações para um percurso comunicante. 

Elas envolvem não apenas a interpretação sensorial e a ação 
motora, mas também toda uma gama de expectativas 
cognitivas e tonalidades emocionais que são fundamentais 
para a modelagem de um micromundo. (VARELA, 2003, p.83) 

O embate perceptivo encontra-se nas trocas entre o indivíduo, a materialidade e a 

sonoridade que contaminam um espaço determinado. Os elementos que estão 

entorno intervêm na leitura sensório-motor, equilibram-se as potencialidades no 

encontro e são expostas as subjetividades. 

O mundo também tem uma estrutura de algo enquanto algo. 
Não é só a proposição que tem esta estrutura. Mas também o mundo 
tem a estrutura de algo como algo. Nossa compreensão do mesmo 
modo tem a estrutura de algo como algo. (STEIN,1996, p.20) 

A busca desta interpretação libera tensões e desperta inquietações que estão além 

do cotidiano, alcançam o campo das proposições estéticas. Discutem as 

singularidades das questões processuais e perceptivas. 

Materialidade/ processo 

A proposição (1)FLUXOS/EM/RUÍDOS(2) é de Agda Carvalho com a colaboração de 

Edilson Ferri. O objeto traz 256 caixas de madeira, no formato 15 cm x 15 cm. Neste 

projeto estas caixas apresentam-se como células, pois na junção compõe uma 

estrutura. Estas células são agrupadas em quatro painéis, inicialmente separados, 



 

 

 

2118 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

medindo 120 cm x 120 cm. Posteriormente estas peças são unidas atingindo uma 

superfície de 240 cm x 240 cm. Como as células possuem três alturas distintas, na 

disposição e organização das mesmas, acontece uma área irregular, mas na 

totalidade com harmonia. Foram organizadas sem a busca de um padrão, ou uma 

rigidez na intercalação, mas dispostas de maneira aleatória, buscando um equilíbrio 

em que cada peça é intercalada em três planos diferentes. Como aponta Saramago 

(2008 p.41) “O método não é anterior ao seu objeto, mas, como caminho, resulta 

dele e das possibilidades por ele colocadas.”  

No processo criativo percebe-se que a idealização das estruturas formais sofre 

modificações durante o percurso, decisões são tomadas em decorrência das 

situações encontradas, e muitas vezes, o acaso orienta as soluções. É importante 

ressaltar a interligação dos micro processos em uma proposição, e como estes 

relacionam-se com a percepção e relação com um objeto ou acontecimento. 

Considerando que na transformação da forma “(...) a percepção e a ação são 

corporificadas em processos sensório-motores auto organizáveis; segue-se, então, 

que as estruturas cognitivas emergem a partir de padrões recorrentes de atividade 

sensório-motora.” (VARELA,2003, p.84-85) 

Atrás do objeto estão fixadas três caixas de som, estes dispositivos sonoros, 

colocados em três pontos diferentes do objeto, simultaneamente emitem a mesma 

sonoridade. A edição de som de Marcos Paulo apresenta a mistura de um fragmento 

do poema Pro|Z|a de Amanda Mantovani, cuja tradução e leitura é de João Batista 

Corrêa. 

 Esta narrativa é mesclada com uma variedade de ruídos produzidos em uma casa 

como portas batendo, chamada de telefone, o som do vento, e até o barulho de um 

caminhar tenso de um calçado feminino. Explicita-se um ritmo em um piso de 

madeira, entre outros vestígios sonoros cotidianos, que tratam da condição de uma 

relação. A proposta traz a exposição de sons que discutem os ruídos plurais 

cotidianos. Como o corpo lida com a variedade de interferências no percurso, e 

expõe a riqueza de uma narrativa com sons que fazem referências imagéticas com a 

percepção.  
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Materialidade/fluxos  

A leitura dos fluxos sonoros continua no processo de realização do objeto, trata da 

percepção das ondas sonoras.  Em um primeiro momento, durante o 

desenvolvimento da proposta, a artista constrói as visualidades, imersa em um 

estado perceptivo ao ouvir os ruídos em fluxos emitidos pelos dispositivos sonoros. 

(Figura 1) 

Ao ouvir o som que ecoa do objeto como um mantra, o desenho acontece na 

superfície. Esta ação elabora uma narrativa gráfica que contamina o espaço, com o 

entrecruzamentos de fluxos gráficos, uma reação aos estímulos sonoro, linhas de 

distintas espessuras ocupam a superfície irregular. Inicialmente na área inferior do 

objeto, tem-se uma pequena área em preto, deste ponto proliferam as linhas, as 

demarcações do percurso perceptivo, pelas direções escolhidas deslizam os 

desenhos, subindo para a área superior do objeto. Ao longo desta trajetória estas 

linhas continuam o percurso na superfície e outras praticamente desaparecem em 

um fundo branco. 

 

Figura 1: Processo de elaboração do mapa sensório. Fonte: Do autor 
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Estas linhas com espessuras variadas anunciam as intensidades no traçado, que se 

distribui longitudinalmente, ocupando o espaço de baixo para cima, em toda a 

superfície do objeto. Estes desenhos são impulsionados pelo cruzamento e a 

sobreposição de elementos da memória; surgem a partir da percepção dos 

estímulos visuais e sonoro vivenciados. Pode-se dizer que estas linhas registram a 

experiência construtiva e perceptiva, atende uma vivência sensorial para a sua 

elaboração. O corpo ao interagir com o objeto é inundado pelos estímulos visuais e 

provocado pelos ruídos e pelo eco incessante da narrativa.  

Narrar é reelaborar a história tal como ela relampeja nesse momento 
– como se lerá nas teses – tal como o narrador, por sua presença 
corporal, sensorial, pode ser-lhe testemunha trata-se, portanto, do 
relato presencial de uma experiência vivida, mesmo que seja a de 
ouvir a narração. (VAZ, 2004, p. 59)  

A partir de um fluxo gráfico configura-se um mapa sensório, a grafia prolifera na 

superfície e percorre cada extremidade, encontra os cantos na junção das células e 

ocupa assim, a extensão da superfície. A linha é como uma escrita, a demarcação 

daquele instante subjetivo. Estes elementos visuais registram a experiência do ouvir, 

desta conexão emergem respostas visuais entre os caminhos perceptivos, linhas de 

espessuras diversas, marcam as tensões e compõe o fluxo entre o som e a imagem 

que estão integrados no objeto. (Figura 2) 

 

Figura 2: Finalização dos desenhos. Fonte: Do autor 
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Materialidade/comunicante 

O estado comunicante que se desdobra em uma condição investigativa do corpo, ao 

relacionar-se com o objeto. “Não termos o acesso pleno ao objeto a não ser via 

significado, quer dizer que conhecemos algo como algo.” (STEIN, 1996, p.19) A 

experiência dialoga com o entorno e gera a vontade da descoberta do inesperado. A 

proposição atrai o observador/ouvinte com o som que exala do objeto intriga o 

observador, o sussurro em alemão, mistura-se aos sons cotidianos de uma casa. 

Onde segredos de parede despertam a memória, ruídos de uma casa, compõe uma 

narrativa.  

Mas é o próprio organismo -- segundo a natureza particular de seus 
receptores, os limiares de seus centros nevrálgicos e os movimentos 
dos órgãos -- que escolhe no mundo físico os estímulos aos quais 
ele será sensível. (VARELA, 2003, p.80)  

O corpo tem uma postura de quem ouve atrás de uma porta no intuito de sanar sua 

curiosidade e saciar os sentidos. Esta situação resulta em uma busca da percepção 

auditiva, e em movimentos corporais que tentam conseguir ouvir e entender uma 

narrativa construída a partir da sobreposição de elementos sonoros. Ruídos e 

palavras são sobrepostas e repetidas constantemente. Este som está articulado com 

a existência de uma memória adquirida na vivência do corpo. 

A conexão com as situações diversas do cotidiano fazem o observador/ouvinte 

aproximar-se do objeto, movendo-se em sua extensão, percebendo os planos e as 

linhas do desenho.  

Da mistura de referências sonoras cotidianas e familiares com a sobreposição de um 

poema declamado em alemão, ou seja, um som que aparenta o estranho, e a 

aproximação visual do fruidor/interator ocorre à coexistência do inusitado e a 

subversão dos sentidos. As palavras em alemão são quase sussurros, e assim 

provocativas, pois solicitam um esforço para o entendimento. O observador/ouvinte 

vivencia a presença de uma quase parede, de onde percebe-se as tensões.   Uma 

situação de ouvir atrás de uma porta sons que não devem ser ouvidos. O 

observador/ouvinte intrigado aproxima-se da estrutura na tentativa de uma 

compreensão. 
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Pouco preparado para esse entendimento, o público parece contar 
com o acúmulo de suas experiências, com um certo hábito, com seu 
olhar ‘tarimbado’, e observa tudo que lhe é apresentado para tentar 
aplicar um julgamento estético, ou, na falta dele, poder ao menos ‘se 
encontrar’. (CAUQUELIN, 2005, p. 9) 

A sonoridade desperta e instiga o observador a conectar-se com os vestígios da 

memória. A aproximação interfere no comportamento do fruidor/interator, que busca 

a experiência. (Figura 3) Deste encontro desperta-se uma subjetividade, uma 

experiência de onde emergem leituras perceptivas, e estas se desdobram em outras 

narrativas pelo observador/ouvinte. Este indivíduo testemunha o acontecimento e 

durante a percepção e organização sensória. No início a incerteza do lugar dos 

barulhos, ocasiona a aproximação e o início de uma descoberta perceptiva das 

visualidades e narrativas, que para alguns alcança um estado comunicante. 

 

 

Figura 3: Agda Carvalho e o objeto sonoro FLUXOS/EM /RUÍDOS no espaço expositivo. 
Fonte: autor 
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Considerações Finais 

Considera-se que o cotidiano é um campo fértil na proliferação de ruídos e imagens, 

e que muitas vezes, originam-se de objetos e/ou de um fato específico.  E estes 

podem causar modificações na percepção corpórea e interferem nas 

respostassensório-motor. A proposição FLUXOS/EM/RUÍDOS discute as 

demarcações subjetivas que relacionam o ver e ouvir. Ao se tratar de uma 

proposição artística, percebe-se que a característica multiforme da materialidade, 

apresenta uma organização flexível na configuração do objeto. A ordenação das 

células buscam uma harmonia na disposição das células, mesmo com a ausência de 

um padrão rígido, já que os elementos são ordenados seguindo uma proposta 

subjetiva.  

A linha descreve o percurso sensório da escuta e a imersão na repetição de sons, 

quase incompreensíveis, mas que remetem a uma lembrança cotidiana. Um 

caminhar, uma porta batendo, ruídos que são aparentemente próximos. O desenho 

apresenta ramificações que se espalham na superfície e manifesta outra narrativa 

sensória. Interessa aqui destacar a importância destes mapas sensórios, que são 

criados ao enfrentar as diversas situações ruidosas.  

No espaço expositivo a presença do objeto emitindo uma variedade de ruídos, 

colabora para a atração, e ao mesmo tempo, para o estranhamento do 

observador/ouvinte. Percebe-se que constantemente no dia-a-dia, acontece a 

convivência com barulhos estranhos e a tentativa contínua de entendimento e 

organização sensória destas múltiplas interferências. Destaca-se aqui a procura e o 

entendimento dos estados perceptivos possíveis, na relação com a pulsação 

incessante de experiências, que pode relevar estados comunicantes na articulação 

subjetiva com as materialidades.  

 

NOTAS 

(1) Edilson Ferri elaborou o projeto do objeto e da instalação dos dispositivos sonoros. Edição de som: 
Marcos Paulo. Poema Pro|Z|ade Amanda Mantovani. Tradução para o alemão e leitura do poema: João Batista 
Corrêa. 
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(2) FLUXOS/EM/RUIDOS participou da exposição Amor e Paixão na Pinacoteca de São Bernardo do 
Campo, em 2013. Um projeto com artistas brasileiros e alemães. 
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